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العدد
الرابط اإللكتروني

 áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  Üô`̀YCG
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ôjó≤J  ø`̀Y  »æWƒdG
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »a  AÉ≤°TC’G  Oƒ¡éd
 á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G  á`̀dhOh  ájOƒ©°ùdG
 πjƒªJ  »a  âjƒμdG  á`̀ dhOh  IóëàªdG
 GƒeÉb Ée πch ,»dÉªdG ¿RGƒàdG èeÉfôH
 AGôL IôàØdG √òg ∫ÓN IófÉ°ùe øe ¬H
 §¨°V  Oƒ`̀Lh  º`̀ZQ  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 AÉëfCG  ™«ªL  »a  ádƒ«°ùdG  ≈∏Y  ô«Ñc
 QÉ°ùØà°SG  ≈∏Y  GOQ  ∂`̀dP  AÉ`̀L  .ºdÉ©dG
 ôjôëàdG  ¢ù«FQ  øªMôdGóÑY  Qƒ``̀ fCG
 á«∏jƒªàdG  áeõëdG  ô`̀KCÉ`̀J  ió`̀e  ∫ƒ`̀M
 âjƒμdGh  ájOƒ©°ùdG  »a  AÉ≤°TC’G  øe

.ÉfhQƒc áëFÉL AGôL äGQÉeE’Gh
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ∫Ó``̀N ø``̀e ¬```̀fEG ∫É```̀bh
 ø««é«∏îdG  AÉ≤°TC’G  ™e  π°UGƒàdGh
 »a π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ø``̀e É`̀æ`̀μ`̀ª`̀J
 ¿CG  ≈````̀dEG  É``̀à``̀a’ ,¿RGƒ```̀ à```̀ dG  è``eÉ``fô``H
 ≈`̀ dEG  iOCG  §`̀Ø`̀æ`̀dG  QÉ`̀©`̀°`̀SCG  ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fG
 áμ∏ªªd  á«∏jƒªàdG  äÉLÉ«àM’G  IOÉjR
 áfQÉ≤e  2020  ΩÉ`̀Y  ∫Ó`̀N  øjôëÑdG
 ¿RGƒ`̀à`̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  »`̀a  OQGh  ƒ`̀g  ÉªH
 §ØædG  π«eôH  ô©°S  π°Uh  PEG  ,»dÉªdG
 ≈dEG  ΩÉ©dG  Gò`̀g  øe  »fÉãdG  ™HôdG  »a
 ¥ƒÑ°ùe  ô«Z  ∫hõf  ƒgh  ,GQ’hO  17

 ,ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH §ØædG QÉ©°SC’
 äGOGô``̀jEG  ≈∏Y  ô«KCÉJ  ¬d  ¿É`̀c  Ée  ƒ`̀gh
 ôÑcCG êÉ«àMG ≈dEG iOCG Ée RÉ¨dGh §ØædG

.áæ°ùdG √òg ∫ÓN ádhó∏d
 èeÉfôH  ÖLƒªH  ¬fCG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 äÉLÉ«àM’G ∞°üf ¿EÉa »dÉªdG ¿RGƒàdG
 ¥Gƒ°SC’G  øe  Égô«aƒJ  ºàj  á«∏jƒªàdG
 ô``̀NB’G  ∞`̀°`̀ü`̀æ`̀dGh  á«ªdÉ©dG  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 IOÉjR  ™e  øμdh  ,á≤«≤°ûdG  ∫hó`̀dG  øe
 QGó°UEÉH  Éæªb  á«∏jƒªàdG  äÉLÉ«àM’G
 øe  É¡à«£¨J  º``Jh  á`̀«`̀aÉ`̀°`̀VEG  äGó`̀æ`̀°`̀S
 Ö°ùëH PEG  ,á«ªdÉ©dG  á«dÉªdG  ¥Gƒ°SC’G
 ¢Vôà≤f  ¿CG  »¨Ñæj  ¿É``̀c  §`̀£`̀î`̀ª`̀dG
 ÖÑ°ùH øμdh 2020 »a Q’hO …QÉ«∏e
 QÉ©°SCG  ¢VÉØîfGh  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL

.Q’hO äGQÉ«∏e 4 Éæ°VôàbG §ØædG
 …ò`̀dG  ádƒ«°ùdG  ºéM  í`̀ °`̀VhCGh
 ∫ÓN  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  ¬î°V  º`̀J
 á«°VÉªdG ƒ«fƒjh ƒjÉeh πjôHCG  ô¡°TCG
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  áeõëdG  øª°V
 á«μ∏e äÉ¡«LƒàH áμ∏ªªdG É¡JòØf »àdG
 á£∏°ùdG  ™e  ≥«°ùæàdÉH  ºJ  Éªc  á«eÉ°S
 ø«eCÉàdG ¥hóæ°U ΩGóîà°SG á«©jô°ûàdG
 ¿Éc  âbƒdG  ¢ùØf  »ah  ,π£©àdG  ó°V
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ádƒ«°ù∏d  ï°V  ∑Éæg
 ¥Gƒ°SC’G  ≈dEG  ÉfóY  ÉeóæYh  ,»ªdÉ©dG

 ≠dÉÑªdÉH  ôÑªàÑ°S  »a  á«ªdÉ©dG  á«dÉªdG
 øe ≈``̀∏``̀YCG â``̀fÉ``̀c »``̀à``̀dG á``̀«``̀aÉ``̀°``̀VE’G
 IóFÉa  áÑ°ùf  π``bCG  âfÉc  ¬`̀d  §£îªdG
 OƒLh  ;ø«ÑÑ°ùd  ∂dPh  äGóæ°ùdG  ≈∏Y
 ∂dòch ,á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G »a ádƒ«°ùdG
 áμ∏ªe  ΩGõàdG  »a  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  √ò`̀g  á≤K
 IOóëªdG  ¥É`̀Ø`̀fE’G  ∞≤°SCÉH  øjôëÑdG
 »dÉëdG ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN
 áëFÉL  ºZQ  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  øª°V
 iôNC’G  ∫hódG  ¢ùμ©H ∂dPh ,ÉfhQƒc

.≈∏YCG ≠dÉÑe â≤ØfCG »àdG

 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀jRh  ó``cCGh
 ø``jô``ë``Ñ``dG  á``μ``∏``ª``e  ¿CG  »```̀æ```̀Wƒ```̀dG
 •ÉÑ°†f’G  ∂dP  ≥≤ëJ  ¿CG  âYÉ£à°SG
 π«∏≤àH  ΩGõàd’G  ∫ÓN  øe  ¥ÉØf’G  »a
 ,áeƒμëdG  »a  á``jQGOE’G  äÉahô°üªdG
 á°ü°üîªdG  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ô``̀a  ∫Ó``̀N  ø`̀e
 äÉ¡édG  »a  ±ô°üdG  OƒæH  á©LGôªd
 ,™jô°S  πμ°ûH  áØ∏àîªdG  á«eƒμëdG
 ø`̀e Aõ````̀L ¢`̀ü`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀J º```̀J ∂```̀dò```̀ch
 áeOÉ≤dG  ∫É`̀«`̀LC’G  »WÉ«àMG  ¥hóæ°U
 iô```̀NC’G  ∞`̀«`̀dÉ`̀μ`̀à`̀dG  ¢`̀†`̀©`̀H  á«£¨àd
 Éàa’  ,§ØædG  QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG  ÖÑ°ùH
 ∫É«LC’G  ¥hóæ°U  ≈dEG  Aƒé∏dG  ¿CG  ≈dEG
 áëFÉéH §≤a  É£ÑJôe  øμj  ºd  áeOÉ≤dG
 AÉ°ûfEG  ¢SÉ°SCG  ¿CG  Éë°Vƒe  ,ÉfhQƒc
 ´ÉØJQG  ∫É`̀M  »`̀a  ¬`̀fCG  ¥hóæ°üdG  Gò`̀g
 AõL  ¢ü«°üîJ  ºàj  §ØædG  QÉ`̀©`̀°`̀SCG
 ¥hóæ°üdG  Gò¡d  §ØædG  äGOGô```̀jEG  ø`̀e
 áeOÉ≤dG  ∫É`̀«`̀LC’G  ídÉ°üd  √QÉªãà°S’
 ,§ØædG  QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG  ∫ÉM  »a  hCG
 »a  ¥ƒÑ°ùªdG  ô«Z  ¢VÉØîf’G  ™e  Gòd
 ™jô°ûàdG  ≈∏Y πª©dG ºJ §ØædG  QÉ©°SCG
 »WÉ«àMG øe AõL ΩGóîà°SÉH ¢UÉîdG

.áeOÉ≤dG ∫É«LC’G
 âYÉ£à°SG  áμ∏ªªdG  ¿CG  ™`̀HÉ`̀Jh
 ΩÉ``©``dG  ø```e  ∫hC’G  ∞`̀ °`̀ü`̀æ`̀ dG  ∫Ó````N

 ΩGõàd’G  ¬àjÉ¡f  ≈àM  ∂dòch  »dÉëdG
 É¡©°Vh  º``̀J  »`̀ à`̀ dG  ±ô`̀°`̀ü`̀ dG  Oƒ`̀æ`̀Ñ`̀H
 ôeC’G  ƒgh  ,á«dÉëdG  á«fGõ«ªdG  øª°V
 ¥Gƒ``̀ °``̀SC’G ø``̀e Gô`̀ jó`̀≤`̀ J »```̀b’ …ò```̀ dG
 á«ª«∏bE’G  äÉ¡édGh  á«ªdÉ©dG  á«dÉªdG
 »dÉªdG  ¿RGƒ`̀à`̀dG  èeÉfôH  ™HÉàJ  »àdG
 »Hô©dG  ó≤ædG  ¥hó`̀æ`̀°`̀U  ¢`̀ü`̀NC’É`̀Hh

.iôNCG äÉ¡Lh
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀jRh  ∫É`̀bh
 AÉ≤°TC’G  ™e  QÉ`̀L  πª©dG  ¿EG  »æWƒdG
 á«dÉªdG äÉLÉ«àM’G ≈∏Y á≤£æªdG »a
 ™e ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d á``̀«``̀aÉ``̀°``̀VE’G
 ¢VÉØîfGh  §ØædG  QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG
 á«∏ªY  »`̀gh  ,QÉ©°SC’G  √ò`̀g  äÉ©bƒJ
 ÉæÑfÉL  ø``̀e  É``̀fó``̀cCG  ó``̀ bh  ,Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e
 ,»dÉªdG  ¿RGƒ`̀à`̀dG  èeÉfôÑH  ÉæeGõàdG
 »a  ô`̀NCÉ`̀J  çóëj  ’  ¬`̀ fCG  ≈∏Y  GOó°ûe

.á«é«∏îdG á«∏jƒªàdG ΩõëdG
 ¢ù«FQ  ø``̀e  ∫GDƒ``̀°``̀S  ≈`̀∏`̀Y  GOQh
 ∑ƒæÑdG  ≈∏Y  äGô«KCÉàdG  øY  ôjôëàdG
 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ´É``̀ °``̀VhCGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »`̀ a
 í°VhCG øjôëÑdG á°UQƒH »a áLQóªdG
 ¿CG  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ôjRh
 É¡î°V  º`̀J  »àdG  á«aÉ°VE’G  ádƒ«°ùdG
 º`̀dÉ`̀©`̀ dGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀Y
 ºZôH Iô≤à°ùe ∑ƒæÑdG  ´É°VhCG  â∏©L

 ,É¡¡LGƒJ  »`̀à`̀dG  Iô«ÑμdG  äÉjóëàdG
 áeõëdG  »a  ∑ƒæÑdG  ácQÉ°ûªH  Gó«°ûe
 áÑbGôe  ºàj  ¬``̀fCG  ≈``̀dEG  É`̀à`̀a’  ,á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 Ée  πX  »a  Iôªà°ùe  áØ°üH  ´É°VhC’G
 ájOÉ°üàbG  ´É°VhCG  øe  ºdÉ©dG  ¬H  ôªj
 ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  GOó``°``û``e  ,á`̀Ñ`̀©`̀°`̀U
 á`̀cô`̀ë`̀dG §``̀Hô``̀J á`̀ª`̀¡`̀e äÉ`̀ °`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀e

.ºdÉ©dG »a ájOÉ°üàb’G
 ádƒ«°ùdG  ™°Vh  ¿EG  ôjRƒdG  ∫Ébh
 ó«Lh  Öàà°ùe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a
 ìÉ°üaE’G  ºàj  »àdG  ΩÉ``̀bQC’G  ÖLƒªH

.ÉªFGO É¡æY
 á°UQƒÑdG  »a  ´É°VhC’G  ¿CÉ°ûHh

 äÉ`̀°`̀UQƒ`̀Ñ`̀dG  ¿CG  ≈``̀ dEG  ô``jRƒ``dG  QÉ``°``TCG
 ¢VÉØîfG øe iôL ÉªH äôKCÉJ á«ªdÉ©dG
 QÉ©°SC’G  øμdh  ,É«ªdÉY  ádƒ«°ùdG  »a
 äOÉ©à°SG  ájGóÑdG  »a  â©LGôJ  »àdG
 iô`̀L  É`̀e  ƒ``̀gh  ,â`̀fÉ`̀c  É`̀ª`̀c  É¡«aÉ©J
 ¥Gƒ°SC’G  »a  ±É©J  øe  øjôëÑdG  »a

.ájOÉ°üàb’G äGô°TDƒªdGh á«dÉªdG
 è`̀eÉ`̀fô`̀H ™``°``Vh º``̀J ¬```̀ fCG ó````̀cCGh
 ô¡°T »a ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áeõëdG
 á©jô°ùdG  äGô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀dG  ≥``ah  ¢`̀SQÉ`̀e
 É«ªdÉY ÉjOÉ°üàbG GOƒªL äô¡XCG »àdG
 á£N  ™°Vh  º`̀J  Gò`̀d  ,Éæ«∏Y  ô`̀KDƒ`̀j  ó`̀b
 ∫ÓN ádƒ«°ù∏d  ï°V ôÑcCG  ¿ƒμj ≈àM

 OÉ°üàb’G  »a  ƒ«fƒjh  ƒjÉeh  πjôHCG
 ƒ«dƒj  »`̀a  á«aÉ°VEG  ≠dÉÑe  ï°†J  º`̀K
 äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y  õcôf  ºK  ¢ù£°ùZCGh
 ±ó`̀¡`̀dG  ¿CG  É`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e  ,á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 QÉKBG  …CG ÖæéJ ƒg ∂dP øe »°SÉ°SC’G
 Éæëéf óbh ,…OÉ°üàbG óªéàd á«Ñ∏°S
 ≈∏Y  øjQOÉb  Éæ∏©L  Ée  ƒgh  ∂dP  »a
 ¿hÉ©àdÉH  IôKCÉàªdG  äÉYÉ£≤dG  ójóëJ
 ¢ùμ©H  ø`̀«`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG  AÉ``̀cô``̀°``̀û``̀dG  ™``̀ e
 òNCÉàJ  ºd  »àdG  iô`̀NC’G  äGOÉ°üàb’G
 äÉYÉ£b π©L Ée  ƒgh AGôLE’G  ¢ùØf
 áëFÉédG  äÉ«YGóJ  øe  IôKCÉàe  Iô«ãc

.á∏jƒW Iôàa
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 á«dÉªdG  ô``jRh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ó``cCG
 …OÉ°üàb’Gh »dÉªdG ¿hÉ©àdG õjõ©J á∏°UGƒe »æWƒdG OÉ°üàb’Gh
 ,á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhOh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H
 §`̀HGhô`̀dGh  Ió`̀«`̀Wƒ`̀dG  á`̀jƒ`̀NC’G  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ≥ªY ió`̀ª`̀H  Égƒæe
 á`̀dhOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  §HôJ  »àdG  áî°SGôdG  á«îjQÉàdG
 äÉbÓ©dG  √òg  ¬Jó¡°T  Éeh  á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G
 äÉ©∏£àdG ≥≤ëj ÉªH ä’ÉéªdG ≈à°T »a ôªà°ùe AÉªfh Qƒ£J øe
 ôªãªdG  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  á«ªgCG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,ácôà°ûªdG
 ¢UôM  ¢ùμ©j  ÉªH  ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  ºFÉ≤dG
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉªàgGh
 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCGh  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
.á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR

 ójGR øH ¿GóªM øH ¿É£∏°S ï«°ûdG AÉ≤d ∫ÓN ¢ùeCG ∂dP AÉL
 iód  á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhO  ô«Ø°S  ¿É«¡f  ∫BG
 »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀jRh  CÉæg  å«M  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 iôcòdG  áÑ°SÉæªH  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ¿GóªM  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG
 á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G  ádhód  »æWƒdG  Ωƒ«∏d  ø«©HQC’Gh  á©°SÉàdG

 á«Hô©dG  äGQÉ````eE’G  á``̀dhO  IOÉ`̀«`̀≤`̀d  É«æªàe  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG
 Ωó≤àdG øe ójõªdG ≥«≤°ûdG »JGQÉeE’G Ö©°ûdGh á≤«≤°ûdG IóëàªdG

  .QÉgOR’Gh
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀Jh º``̀YO π`̀Ñ`̀°`̀S å`̀ë`̀H AÉ`̀≤`̀∏`̀ dG ∫Ó``̀N º``̀Jh
 á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á``̀dhOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  …OÉ°üàb’G
 »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  Gò`̀g  õjõ©Jh  ,Ió`̀©`̀°`̀UC’G  π`̀c  ≈∏Y  IóëàªdG
 ídÉ°üd  AÉªædGh  ™ØædÉH  Oƒ©j  ÉªH  Ö`̀MQCG  ≥`̀aCG  ƒëf  ¬H  ™aódGh

 .ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG
 á∏°üdG äGP äGóéà°ùªdG ôNBG  á°ûbÉæe AÉ≤∏dG  ∫ÓN ºJ Éªc 
 ´É£≤dG  ó«©°U  ≈∏Y  ájQÉédG  äGQƒ£àdGh  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’ÉH

 .…OÉ°üàb’Gh »dÉªdG
 ∫BG  ó`̀jGR  øH  ¿GóªM  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  Üô`̀YCG  ¬ÑfÉL  øe
 áμ∏ªe iód á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ô«Ø°S ¿É«¡f
 OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG  ôjRƒd √ôjó≤Jh √ôμ°T ¢üdÉN øY øjôëÑdG
 ¿hÉ©àdG  øe  ójõªdG  ≥«≤ëJ  ≈`̀ dEG  ¬©∏£J  øY  ÉHô©e  ,»æWƒdG
 ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ídÉ°üd QÉgOR’Gh ƒªædG ≥≤ëj ÉªH ∑ôà°ûªdG

.ø«≤«≤°ûdG

»JGQÉeE’G ô``«Ø°ùdG ™e å``ë`Ñj á«dÉªdG ô``jRh
…OÉ`̀ °`̀ ü`̀ à`̀ b’G ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG õ`̀ jõ`̀ ©`̀ J π`̀ Ñ`̀ °`̀S

 á«dÉªdG ôjRh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ócCG
 »°SÉ°SC’G  QƒëªdG  ƒg  øWGƒªdG  ¿CG  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  è`̀eGô`̀Ñ`̀dGh  §£îdG  π`̀c  ¬«∏Y  õμJôJ  …ò`̀ dG
 ΩÉ≤ªdG  »a  kÉªFGO  »JCÉJ  øWGƒªdG  áë∏°üe  ¿CGh  ,ájƒªæàdG
 QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG ≥«≤ëJ »a º¡°ùj Ée ,∫hC’G
 ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  ≥ah
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 º`̀Yó`̀dG ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e ¿CÉ``̀ H É`̀gƒ`̀æ`̀e ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 õFÉcôdG ióMEG »g ÉLÉ«àMG ôãcC’G ø«æWGƒª∏d »YÉªàL’G
 á«fGõ«ªdG  OGóYEG  ∫ÓN  É¡«∏Y  õ«côàdG  ºJ  »àdG  á«°SÉ°SC’G
 ÉªH  (2022-2021)  ø«à«dÉªdG  ø«àæ°ù∏d  ádhó∏d  áeÉ©dG

.™«ªédG ídÉ°U »a Ö°üjh ø«æWGƒªdG äÉ©∏£J »Ñ∏j
 ´hô°ûe  ¿CG  ≈`̀ dEG  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  √ƒ`̀fh
 á«fGõ«ªdG OÉªàYG ºJ …òdG ΩÉ©dG QÉWE’Gh á«fGõ«ªdG ¿ƒfÉb
 ≈∏Y  πª©dG  á∏°UGƒe  QÉÑàY’G  »a  ò`̀NCG  ¬«∏Y  GOÉæà°SG
 è`̀eÉ`̀fô`̀Hh  »`̀dÉ`̀ª`̀dG  ¿RGƒ``̀à``̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ±Gó```̀gCG  ≥«≤ëJ
 É¡°ùØæH äCGóH áeƒμëdG ¿EG PEG ,(2022 -2019) áeƒμëdG
 á«eƒμëdG  äÉeóîdG  IAÉØc  ó«°TôJh  õjõ©J  ∫Ó`̀N  øe
 ≥«≤ëJh  …OÉ°üàb’G  »aÉ©àdG  ≥«≤ëJ  »`̀a  º¡°ùj  ÉªH
 ≈dEG Gô«°ûe ,ø«æWGƒªdG ΩÉeCG IóYGƒdG ¢UôØdG øe ójõªdG
 á«eƒμëdG äÉeóîdG IAÉØc ø«°ùëJ ≈∏Y πª©dG á∏°UGƒe
 äÉ©∏£àdG  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùj  ÉªH  É¡∏ªY  á«dBG  ôjƒ£Jh

 .IOƒ°ûæªdG ±GógC’Gh
 AÉ°SDhôH  -ó©H  øY-  ¢ùeCG  ó≤Y  AÉ≤d  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 ÇOÉÑe  ≈∏Y  º¡©∏WCG  å«M  ,á«∏ëªdG  ∞ë°üdG  ôjôëJ

 ø«àæ°ù∏d  á`̀dhó`̀∏`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀dG  OGó```̀YEG  ¢`̀ù`̀°`̀SCGh
 õ«côàdG  ∫ÓN  øe  É¡aGógCGh  (2022-2021)  ø«à«dÉªdG
 IOÉjRh  á«eƒμëdG  á«∏«¨°ûàdG  äÉahô°üªdG  ¢†ØN  ≈∏Y
 QÉÑàY’G »a òNC’G ºJ ¬fCG GócDƒe ,á«£ØædG ô«Z äGOGôjE’G
 »a º¡°ùj ÉªH QÉÑàYG πc ¥ƒa É«∏©dG øWƒdG áë∏°üe ¿CG

.ø«æWGƒªdG äÉ©∏£J ≥«≤ëJ
 OGóYEG  á≤jô£H ≥∏©àj Ée ôjôëàdG  AÉ°SDhôd í°VhCGh
 OGó`̀YEG  á«dBG  ôjƒ£J  ºJ  å«M  ,ádhó∏d  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG
 á©LGôeh  á«eƒμëdG  äÉ¡édGh  äGQGRƒ```̀dG  äÉ«fGõ«e
 IOÉ``YEGh  á```̀jQGOE’Gh  á«∏«¨°ûàdG  äÉahô°üªdG  OƒæH  πc
 äGóMhh  ±ô°üdG  äÉ£°Sƒàªd  É≤ah  É¡JÉjƒà°ùe  º««≤J
 ™e  äÉ«fGõ«ªdG  ¢ü«°üîJ  äÉ`̀«`̀dBG  ≈°TÉªààd  ;±ô°üdG

.á«°SÉ°SC’G äÉLÉ«àM’G
 ôμ°ûdG  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô``jRh  Ωó``bh
 ¿hÉ©J  øe  ¬jóÑJ  Ée  ≈∏Y  á«©jô°ûàdG  á£∏°ù∏d  ôjó≤àdGh
 IôªãªdG äGRÉéfE’G øe ójõªdG ≥«≤ëJ »a º¡°SCG »HÉéjEG
 Gó`̀cDƒ`̀e ,ø``WGƒ``ª``dGh ø`̀Wƒ`̀ dG  í`̀dÉ`̀°`̀U »`̀a Ö°üJ »`̀à`̀dG
 ´hô°ûe OÉªàYG πLCG øe á∏°üdG äGP äÉ¡édG πc ∞JÉμJ
-2021)  ø«à«dÉªdG  ø«àæ°ù∏d  ádhó∏d  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG
 ÉHô©e  ,™«ªé∏d  áeÉ©dG  áë∏°üªdG  ßØëj  ÉªH  (2022
 É¡H  ™∏£°†J  »àdG  Iô«ÑμdG  á«æWƒdG  Oƒ¡é∏d  √ôjó≤J  øY
 »°SÉ°SCG  ∂jô°ûc  áã«ãëdG  É¡«YÉ°ùeh  á«∏ëªdG  ∞ë°üdG
 »àdG  Ió©°UC’G  ™«ªL  »a  á«ªæàdG  Oƒ¡L  ¢ùμ©j  º¡eh
 áμ∏ªªd  QÉ`̀gOR’Gh  Ωó≤àdG  øe  ójõªdG  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùJ

.øjôëÑdG

:»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh ..∞ë°üdG ôjôëJ AÉ°SDhQ ¬FÉ≤d iód

∫hC’G ΩÉ≤ªdG »a ÉªFGO ¬àë∏°üeh ájƒªæàdG äGQOÉÑªdGh èeGôÑdGh §£îdG Qƒëe ƒg øWGƒªdG
 (2022-2021) á``eÉ©dG á``«fGõ«ªdG OGó``YEG »``a á``«°SÉ°SC’G õ``FÉcôdG ió``MEG É``LÉ«àMG ô``ãcC’G ø``«æWGƒªdG  º``YO

:ôjôëàdG ¢ù«FQ ä’DhÉ°ùJ ≈∏Y Oôj á«dÉªdG ôjRh

É``fhQƒc º``ZQ »``eƒμëdG ¥É``ØfE’G ∞``≤°ùH  ø``jôëÑdG  ΩGõ``àd’ »``dhOh »``ª«∏bEG  ô``jó≤J
Q’hO äGQÉ``«``∏``e  4 ¢``VGô``à``bG  ≈```̀ dEG  É`̀æ`̀à`̀©`̀aO á`̀ ë`̀ FÉ`̀ é`̀ dGh ¥ƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ô`̀ «`̀ Z §`̀ Ø`̀ æ`̀ dG  QÉ``©``°``SCG  ¢`̀ VÉ`̀ Ø`̀ î`̀ fG

»`̀ ª`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG …OÉ```°```ü```à```b’G Oƒ``̀ ª``̀ é``̀ dG äÉ```̀«```̀YGó```̀J ø``̀jô``̀ë``̀ Ñ``̀ dG â``Ñ``æ``L á``̀ «``̀ dÉ``̀ª``̀ dG á``̀ eõ``̀ ë``̀ dG

.á«dÉªdG ôjRh |

 ¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉW ≥jôØdG íààaG
 á¡LGƒªd  á«æWƒdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G
 Iô°TÉ©dG  πª©dG  á`̀°`̀TQh  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  çQGƒ`̀μ`̀ dG
 »àdGh  zäÉ```̀eRC’Gh  ôWÉîªdG  øe  óëdG{  ¿Gƒæ©H
 ¿hÉ©àdÉH  »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  É¡àª¶f
 á¡LGƒªd  á«æWƒdG  áæé∏d  …ò«ØæàdG  ÖàμªdG  ™e
 ácQÉ°ûªH  »FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  çQGƒμdG
 ÇQGƒ£∏d §«£îàdG ∫Éée »a kÓeÉYh É k°üàîe 85
 ájôμ°ù©dG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  ø`̀e  ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dG  »∏∏ëeh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«fóªdGh
 ΩÉ©dG  øeC’G ¢ù«FQ ≈≤dCG  á°TQƒdG  ájGóH »ah
 ≥∏£æj á°TQƒdG √òg º«¶æJ ¿CG ≈dEG É¡«a QÉ°TCG áª∏c
 ,ôWÉîª∏d  á«æWƒdG  áaƒØ°üªdG  åjóëJ á«ªgCG  øe
 π«∏ëàH  á°UÉîdG  ÇOÉÑªdGh  äÉ°SGQódG  AGô``̀LEGh
 áaÉ°VE’ÉH  ,ájƒdhC’G  Ö°ùëH  É¡Ø«æ°üJh  ôWÉîªdG

 øe  óë∏d  á«æWƒdG  ≥«°ùæàdG  äÉ`̀«`̀dBG  õjõ©J  ≈``dEG
 IAÉ`̀Ø`̀μ`̀dG ™```̀aQh ,äÉ``````̀eRC’Gh çQGƒ``̀μ``̀ dG ô`̀WÉ`̀î`̀e
 äÉ``̀eRC’Gh  çQGƒ`̀μ`̀ dG  ™`̀e  πeÉ©àdG  ≈∏Y  IQó`̀≤`̀ dGh

.É¡YGƒfCG áaÉμH
 óYGƒ°ùdG  Oƒ¡éH  ΩÉ©dG  øeC’G  ¢ù«FQ  OÉ°TCGh
 ¢Shô«a  á¡LGƒe  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  á«æWƒdG
 ÉgPÉîJG ºJ »àdG á«bÉÑà°S’G äGƒ£îdGh ,ÉfhQƒc
 á¡LGƒªd ô«HGóàdGh äGAGôLE’G áeƒ¶æe ∫ÓN øe
 »æWƒdG  ≥jôØdG  π«μ°ûJ  ∫ÓN  øe  áëFÉédG  √òg
 á«é«JGôà°SG  ™°Vh …òdGh ¢UÉ°üàN’G …hP øe
 äGOGó©à°S’Gh ,¢VôªdG Gòg »°ûØJ ™æeh AGƒàM’
 ó°UôdGh ¢ü«î°ûàdG äÉ«dBGh ,IôμÑªdG ájRGôàM’G
 øe  ójó©dG  IOÉ¡°T  ≈∏Y  äRÉ`̀M  »àdGh  áÑbGôªdGh

.¬H iòàëj É kLPƒªf âëÑ°UCGh ∫hódG
 »a  ø°ùëdG  ø°ùM  øH  ¥QÉW  ≥jôØdG  ÜôYCGh

 Iõ¡LC’G  ™«ªéd  πjõédG  √ôμ°T  øY  ¬àª∏c  ΩÉàN

 áeÉ©dG  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh

 ,á∏°UGƒàªdG  ºgOƒ¡L  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a

 ¿CG  É k«æªàe  ,á°TQƒdG  √òg  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ™«ªédh

.É¡æe IƒLôªdG ±GógC’G á°TQƒdG √òg ≥≤ëJ
 ™fÉªdG  áØ«∏N  ó«dh  QƒàcódG  ≈≤dCG  ∂`̀dP  ó©H
 ¿CG  ≈``̀dEG  É¡«a  QÉ`̀°`̀TCG  áª∏c  áë°üdG  IQGRh  π`̀«`̀ch
 É¡àjƒdhCG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  â∏©L  øjôëÑdG
 PÉîJG ºJ å«M ,AÉHƒdG Qƒ¡X ájGóH òæe iƒ°ü≤dG
 §£îdG  ™`̀°`̀Vhh  á«bÉÑà°S’G  äGAGô````̀LE’G  á`̀aÉ`̀c
 πμ°ûH  Égò«ØæJ  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh  á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀∏`̀d  á``̀eRÓ``̀dG
 óªëe  QƒàcO  øcQ  ó«≤©dG  ócCG  ¬ÑfÉL  øe  ,ôªà°ùe
 áeÓ°ùdGh  ájÉªëdG  IQGOG  ôjóe  ôjó¨æÑdG  áØ«∏N
 á¡LGƒªd á«æWƒdG áæé∏d …ò«ØæàdG ÖàμªdG ¢ù«FQ
 ≈∏Y πª©J çQGƒμdGh äÉeRC’G IQGOEG ¿CG ,çQGƒμdG
 »fóªdG  ´ÉaódG  ¢ù∏ée  äÉ°SÉ«°Sh  èeGôH  ò«ØæJ
 ¿Éª°Vh  ,çQGƒ`̀μ`̀dG  á¡LGƒªd  á«æWƒdG  áæé∏dGh
 äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh  äGAGô``````̀LE’G  π«©ØJ

.çQGƒμdGh äÉeRC’G IQGOEÉH á°UÉîdG á«æWƒdG

zäÉeRC’Gh ôWÉîªdG øe óëdG{ πªY á°TQh ¬MÉààaG ∫ÓN

ôWÉîª∏d á«æWƒdG áaƒØ°üªdG åjóëJ á«ªgCG ócDƒj ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ
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التاريخ
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جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 ΩÉ©dG ôjóªdG ¢ùª°T øH óªëe óFGQ .O ócCG
 ≥jôa  Rƒ`̀ a  ¿CG  zÉ`̀Ñ`̀«`̀H{  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ó¡©ªd
 ¿ƒKÉjójC’G á≤HÉ°ùªH »eƒμëdG QÉμàH’G èeÉfôH
 áeÉ©dG  áfÉeC’G  É kjƒæ°S  É¡ª¶æJ  »àdG  á«ª«∏bE’G
 âjƒμdG  á`̀dhó`̀H  §«£îà∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d
 »FÉªfE’G  IóëàªdG  ºeC’G  èeÉfôH  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 ¢ùμ©j ,»dhódG ∂æÑdG áYƒªéeh (UNDP)
 ≈∏Y É¡JQóbh á«æjôëÑdG á«æWƒdG QOGƒμdG õ q«ªJ
 ájQGOE’G á«≤«Ñ£àdG á«ª∏©dG äÉ«é¡æªdG ∞«XƒJ
 ™jQÉ°ûeh  äGQOÉÑe  áYÉæ°U  πLCG  øe  á«æ¡ªdGh
 ÉªH ,»eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æªH »≤JôJ ájQÉμàHG
 ∞∏àîe  á¡LGƒe  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  äÉ«fÉμeEG  Rõ©j
 É k¡Lƒàe  ,á«∏Ñ≤à°ùªdGh  á«dÉëdG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG
 äÉ¡édGh äGQGRƒdG  πc ≈dEG  ácQÉÑªdGh ôμ°ûdÉH
 RÉéfE’G Gòg ≥«≤ëJ »a âªgÉ°S »àdG á«eƒμëdG

.ójóédG »æjôëÑdG
 QÉμàH’G  ≥jôa  ¿CG  ¢ùª°T  øH  .O  í°VhCGh
 á≤HÉ°ùe  »a  áeÉ©dG  IQGOE’G  ó¡©e  ¬°ù°SCG  …òdG
 ,á«HôY ádhO 17 øe É k≤jôa 77 ¢ùaÉf ¿ƒKÉjójE’G

 á°ùªîdG  ¥ô`̀Ø`̀dG  ó``̀MCG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  Gò`̀g  ó©j  å«M
 ºeC’G  Öàμe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ó¡©ªdG  É¡°ù°SCG  »àdG
 ≥jôØdG ¿CG É kë°Vƒe ,áμ∏ªªdÉH »FÉªfE’G IóëàªdG
 ∫ÓN  Ω qó`̀bh  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ∞∏àîe  π qãªj
 ´É£à°SGh AGOC’G øe á«dÉY äÉjƒà°ùe á≤HÉ°ùªdG
 áHÉë°S{ øY IQÉÑY ƒg …òdG ¬Yhô°ûe ∫ÓN øe

.á≤HÉ°ùªdÉH RƒØdG zá«eƒμëdG ÖgGƒªdG
 áHÉë°S{  ´hô°ûe  ¿EG  ¢ùª°T  øH  .O  ∫É`̀bh
 ¬«LƒJ  ≈```̀ dEG  ±ó`̀¡`̀ j  zá`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  Ö``gGƒ``ª``dG
 á«eƒμëdG  Ö`̀gGƒ`̀ª`̀dGh  äÉ`̀bÉ`̀£`̀dG  QÉªãà°SGh
 »a  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  äGQó``̀≤``̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  á«æjôëÑdG
 ¿CG  É kë°Vƒe  ,ΩÉ©dG  ´É£≤∏d  á«ª«¶æàdG  πcÉ«¡dG
 (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  »°ûØJ  á``̀eRCG
 πLCG  øe  »eƒμëdG  ≥jôØdG  iód  G kõaÉM  â∏μ°T

.´hô°ûªdG Gòg QÉμàHG
 Ωƒ`̀≤`̀J  ´hô``̀°``̀û``̀ª``̀dG  Iô``̀μ``̀a  ¿CG  ±É```̀ °```̀VCGh
 ø«ØXƒªdG  äGQÉ``̀¡``̀eh  äGQó```̀b  ∞`̀«`̀Xƒ`̀J  ≈`̀∏`̀Y
 ∫ÓN »ªbôdG  ∫ƒëàdG  iOCG  øjòdG  ,ø««eƒμëdG
 ÆGô`̀Ø`̀dG ø`̀e ´ƒ``̀f ≥`̀∏`̀N ≈``̀ dEG É``fhQƒ``c á`̀ë`̀FÉ`̀L

 ΩÉ¶f  çGóëà°SG  ôÑY  ∂`̀ dPh  ,º¡jód  »Ø«XƒdG

 øeh  äGQÉ¡ªdGh  ±QÉ©ªdGh  ÖgGƒªdG  ó°Uôd

 ,»eƒμëdG  ∞XƒªdG  ≥«Ñ£J  øª°V  É¡LGQOEG  ºK

 π«∏ëàH  ∂dP  ó©H  Ωƒ≤j  ΩÉ¶ædG  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe

 ºà«d  áHÉë°ùdG  ≈``dEG  É¡∏≤fh  QOGƒ`̀μ`̀ dG  äGQÉ`̀¡`̀e

 ø«H  hCG  ¬à°ù°SDƒe  »a  ∞XƒªdG  ôjhóJ  É k≤M’

 Ö`̀gGƒ`̀ª`̀dG  Ö°ùëH  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG

.áLÉëdGh

 ƒJÉæ«JÉH  ƒfÉØ«à°S  ó«°ùdG  OÉ°TCG  ¬ÑfÉL  øe

 »FÉªfE’G IóëàªdG ºeC’G èeÉfôÑd º«≤ªdG πãªªdG

 QÉ`̀μ`̀à`̀H’G  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ≥`̀jô`̀a  Rƒ`̀Ø`̀H  (UNDP)

 á«ª«∏bE’G  ¿ƒ``KÉ``jó``jC’G  á≤HÉ°ùªH  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

 Gòg  ¿CG  GócDƒe  ,á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  iƒà°ùe  ≈∏Y

 ó¡©ªdG  ø«H  Ée  AÉ qæÑdG  ¿hÉ©à∏d  IôªK  ƒg  RƒØdG

 ôjƒ£àd  »`̀FÉ`̀ª`̀fE’G  IóëàªdG  º``̀eC’G  è`̀eÉ`̀fô`̀Hh

 ´É£≤dG  »ØXƒe  iód  áãjóëdG  QÉμàH’G  äGQób

 õFÉØdG  ≥jôØdG  ¿É`̀c  å«M  ,øjôëÑdG  »a  ΩÉ©dG

 ∑ôà°ûªdG ÖjQóàdG èeÉfôH øe G kAõL á≤HÉ°ùªdÉH

 ƒJÉæ«JÉH  ó«°ùdG  Üô```̀YCGh  .ø«à¡édG  ø«H  É`̀e

 ó¡©e  ø«H  Ée  ¿hÉ©àdG  ôªà°ùj  ¿CG  »a  ¬∏eCG  øY

 èeGôH ºjó≤J »a UNDP `dGh áeÉ©dG IQGOE’G

 iôj  ¿CGh  ,πÑ≤à°ùªdG  »`̀a  á∏KÉªe  á`̀£`̀°`̀û`̀fCGh

 áμ∏ªe  »a  ò«ØæàdG  ≈dEG  ¬≤jôW  õFÉØdG  ´hô°ûªdG

.É¡LQÉNh øjôëÑdG
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ó«ªëŸG ó«ª

 »a OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e ô`̀°`̀ü`̀M CÉ`̀£`̀î`̀dG ø``e
 ..á«dÉªdG Iƒ°TôdG hCG Qó¡dG hCG ¢SÓàN’G ádCÉ°ùe
 ..OÉ°ùØdG ´GƒfCG øe ´ƒf ¢SÉædG ídÉ°üe π«£©àa
 ô«LCÉJh ™«H ..OÉ°ùa á£∏°ùdGh PƒØædG ∫Ó¨à°SGh
 ..∂`̀dò`̀c OÉ`̀°`̀ù`̀a ø`̀WÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀H á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG äÓ`̀é`̀°`̀ù`̀dG
 ô«Z  AGô`̀ã`̀dG  ..OÉ°ùa  ∫Gƒ``̀eC’G  π°ùZh  ∫É«àM’G
 ..OÉ°ùa ¢UÉî°TC’ÉH IôLÉàªdG ..OÉ°ùa ´hô°ûªdG
 äÉ©FÉ°ûdG ô°ûf ..OÉ°ùa ôjhõàdGh ´GóîdGh ¢û¨dG
 ..OÉ°ùa »¨ÑdGh º∏¶dG ..OÉ°ùa AGôàa’Gh ÜòμdGh
 »a  âbƒdG  Qógh  ..OÉ°ùa  áª«ªædGh  áÑ«¨dG  ≈àM
 øe  ´ƒ`̀f  á°UÉîdGh  á«ª°SôdG  ô`̀FGhó`̀dGh  πª©dG
 á¡L »a OÉ°ùØdG ô°üëf Óa ..É°†jCG OÉ°ùØdG ´GƒfCG
 ™≤j ób ÉeÉY ÉØXƒe ¿Éc ƒd ≈àM ¢†©ÑdG Éª«a ,Ée

.¬°†aQh ¬àëaÉμe Öéj …òdG ,OÉ°ùØdG »a
 ¬à°ù∏L »a AGQRƒdG  ¢ù∏ée ó«cCÉJ  ¿Éc ∂dòd
 áÑ°SÉæªH  ,Éë°VGhh  Éëjô°U  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G
 ,OÉ°ùØdG  áëaÉμªd  »ªdÉ©dG  Ωƒ`̀«`̀dÉ`̀H  ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G
 õjõ©J  á∏°UGƒªd  áªFÉ≤dG  Oƒ¡édG  á«ªgCG{  :¿CÉ°ûH
 ôjƒ£J  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ,OÉ°ùØdG  áëaÉμeh  á`̀gGõ`̀æ`̀dG
 ,äÉ©jô°ûàdG  åjóëJh  ø°Sh  ,á«HÉbôdG  Iõ¡LC’G
 ≈dEG  á«eGôdG  ,IOƒ°ûæªdG  äÉ©∏£àdG  Ωóîj  ÉªH

.záÑ°SÉëªdGh á«aÉØ°ûdG è¡f ï«°SôJ
 »ª°SôdG  »`̀Yƒ`̀dG  IOÉ``̀jR  ÖLƒàj  Éæg  ø`̀eh
 »a  á°UÉNh  ,OÉ°ùØdG  áëaÉμe  ƒëf  »©ªàéªdGh
 ,πeÉμàdGh ¿hÉ©àdG á«ªgCGh ,ÉfhQƒc áëFÉL πX
 QÉ©°T  πªM  å«M  ,Oƒ¡édG  ≥«°ùæJh  Ió``̀Mhh
 ≈∏Y ¿hóëàe{  :™ªLCG  ºdÉ©∏d  ΩÉ©dG  Gòg áÑ°SÉæe

.zágGõæH »aÉ©àdGh OÉ°ùØdG áëaÉμe
 »dÉ©e  áª∏c  äAÉ``̀L  ,≥∏£æªdG  Gò``̀g  ø``̀eh
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ácQÉ°ûªd Gõjõ©J ,á«∏NGódG ôjRh
 áμ∏ªe  »a  Éæjó∏a  ,Ωƒ«dG  Gòg  »dhódG  ™ªàéªdG
 ,OÉ°ùØdG  øe ájÉªë∏d  á∏eÉμàe  áeƒ¶æe øjôëÑdG
 äÉ«dBG É¡æY ôÑ©J{ :á«∏NGódG ôjRh É¡«dEG QÉ°TCG Éªc
 áëaÉμªd á«æWƒdG á«é«JGôà°S’G É¡æ«H øe ,IóY
 ,á«HÉbôdG  äÉ¡édG  ôjƒ£Jh çGóëà°SGh ,OÉ°ùØdG
 AGOC’G Rõ©J »àdG á«fƒfÉ≤dG äÉ«dB’G áaÉc ô«aƒJh
 è¡æe  πμ°ûj  Éªc  ..OÉ°ùØdG  áëaÉμe  »a  »æWƒdG
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ®ÉØëdG »a AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 ,á«dhDƒ°ùeh áfÉeCGh ágGõf πμH ,ΩÉ©dG ∫ÉªdG ≈∏Y
 äÉ©∏£àd kÉ≤«≤ëJh ,∂∏ªdG ádÓéd kÉ°UÓNEGh kAÉah
 áYô°Sh  ôjƒ£à∏d  áeó≤àe  Iƒ£N  ,ø«æWGƒªdG

.zá«æ¡eh IAÉØμH RÉéfE’G
 ƒëf  Iô°TÉÑe  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô``̀jRh  ¿Ó```YEG  ¿EG
 ≈`̀dEG  á«°†b  (35)  á`̀dÉ`̀MEGh  ,OÉ°ùa  á«°†b  (64)
 ,äÉZÓÑdG  »≤∏J  QGôªà°SG  ™e  ,áeÉ©dG  áHÉ«ædG
 ,á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``̀LEÓ``̀d  É`̀≤`̀ah  É¡©e  πeÉ©àdGh
 ™e  ¿hÉ©àdGh  ,ájƒYƒàdG  äÓªëdG  á∏°UGƒeh
 ,™ªàéªdG  OGô```aCGh  äÉ°ù°SDƒeh  äÉYÉ£b  áaÉc
 ..IQƒ£àªdGh áãjóëdG äÉ©jô°ûàdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 áμ∏ªe  ¢UôM  ó`̀cDƒ`̀J  ,ô«ãc  Égô«Zh  ,É¡©«ªL
 ,äÉ°ù°SDƒªdGh  ¿ƒfÉ≤dG  ádhO  πX  »a  ,øjôëÑdG
 IOÉ«≤H  ,á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  á°†¡ædG  Iô«°ùeh
 ¬¶ØM  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 ¬dÉμ°TCG  áaÉμH  OÉ°ùØdG  áëaÉμe  ≈∏Y  ,√ÉYQh  ¬∏dG

.√Qƒ°Uh ¬YGƒfCGh
 IQGRh  ø«H  ácôà°ûe  á∏ªM  ¥Ó``̀WEG  π`̀©`̀dh
 ôà°ùàdG  áëaÉμªd  IQÉ`̀é`̀à`̀dG  á`̀aô`̀Zh  IQÉ`̀é`̀à`̀dG
 áëaÉμe π```LCG  ø`̀e  á`̀Ñ`̀FÉ`̀°`̀U  IQOÉ``̀Ñ``̀e  …QÉ`̀é`̀à`̀dG
 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG √QÉ``````KBGh ,OÉ`̀ °`̀ù`̀Ø`̀ dG
 ,»æjôëÑdG  øWGƒªdG  ≈∏Y  ≥««°†àdGh  ,»æWƒdG
 ô«KCÉàdGh  ,á«fƒfÉb  ô«Z  QƒeC’  »ÑæLC’G  ø«μªJh
 Qƒ`̀eCG  »`̀g  ,ø`̀Wƒ`̀dG  πÑ≤à°ùe  ≈∏Y  »YÉªàL’G
 πμH  ,É¡ª°ùM  âbh  ¿É`̀Mh  ,É¡æY  äƒμ°ùdG  ∫ÉW
 ,π°UGƒàJh  ôªà°ùJ  ¿CG  ≈æªàfh  ,ìƒ°Vhh  ΩõM
 áYõØdG{h  ,äÉëjô°üàdG  á∏Môe óæY  ∞bƒàJ  ’h
 Ωƒ«H  á«dhódG  á«dÉØàM’G  ™e  ÉæeGõJ  ,zá«àbƒdG

.§≤a OÉ°ùØdG áëaÉμe
 ,OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG  π``Zƒ``Jh ∫ qƒ``¨``J  ¿CG  Gó`̀«`̀L ∑Qó```̀f
 ,¬dÉμ°TCGh  √Qƒ`̀°`̀Uh  ,¬JÉ°SQÉªeh  ¬°UÉî°TCÉH
 ¢ùØf  ≈`̀ dEG  áLÉëHh  ,ô«ãμdG  âbƒdG  ¿GòNCÉ«°S
 …ó°üà∏d  á«ªàM áehÉ≤e ∑Éæg ¿ƒμà°Sh ,πjƒW
 ≈∏Y Éææμdh ,¬æe  ø«©Øàæª∏d  ídÉ°üe OƒLƒd ,¬d
 º°SÉëdG  QGô≤dGh  á«æWƒdG  IOGQE’G  ¿CÉH  áeÉJ  á≤K
 ,OÉ°ùØdG ∫Éμ°TCG øe ô«ãμdG ≈∏Y ¿É«°†≤«°S ™«aôdG
 OÉ°ùØdG ∫Éμ°TCG øe ójó©dG øμdh ,§≤a »dÉªdG ¢ù«d
.É¡∏Ñ≤à°ùeh øjôëÑdG áμ∏ªe πLCG øe ..¬YGƒfCGh

malmahmeed7@gmail.com

§≤a ’Ée ¢ù«d OÉ°ùØdG ..OÉ°ùØdG áëaÉμe

 á`̀eƒ`̀μ`̀M  ¿CG  ¿ƒ``̀«``̀bƒ``̀≤``̀M  ó`````̀cCG
 É`̀ k≤`̀«`̀ª`̀Y É``̀ keGõ``̀ à``̀ dG Ωõ`̀à`̀ ∏`̀ J ø`̀ jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 áeƒ¶æe  ôjƒ£Jh  õjõ©J  á∏°UGƒªH
 ájOôØdG  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dGh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M
 IOÉ`````̀jRh á``̀dAÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dGh á```̀dGó```̀©```̀dGh
 á«WGô≤ªjódG  á«ªæàdG  »a  ácQÉ°ûªdG
 á«ªæàdG  Iô«°ùe  QÉ`̀WEG  »a  áeGóà°ùªdG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á∏eÉ°ûdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y  ø``̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 ≈`̀dEG  øjô«°ûe  ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY
 »a  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  CGóÑe  è¡f  ¿CG
 ¥ƒ≤ëdÉH ™bGƒdG  ≈∏Y ºLôàoj  áμ∏ªªdG
 »a  øjôëÑdG  É¡JôbCG  »àdG  ø«fGƒ≤dGh

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée
 ¿CG  ≈```̀ dEG  ¿ƒ`̀«`̀bƒ`̀≤`̀ë`̀dG  QÉ```°```TCGh
 ¥ƒ≤ëH  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ΩÉ`̀ª`̀ à`̀gG
 ™«bƒàdÉH  É¡eÉ«b  ≈`̀ dEG  iOCG  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 Gò``̀g »```̀a Ió```̀jó```̀Y äGó```gÉ```©```e ≈``̀∏``̀Y
 øe  á∏ªL  ≈∏Y  ≥jó°üàdGh  ,∫ÉéªdG
 ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á°UÉîdG äÉ«bÉØJ’G
 …òdG óFÉ°ùdG »HÉéjE’G ñÉæª∏d áaÉ°VEG
 ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe  ΩÉ`̀«`̀b  ¬æY  èàf
 äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dGh äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh »`̀fó`̀ª`̀dG
 øjôëÑdG  ¿CG  ø`̀jó`̀cDƒ`̀e  ,á`̀«`̀bƒ`̀≤`̀ë`̀dG
 ≈dEG  âª°†fG  »àdG  ∫hó``dG  π``̀FGhCG  øe
 ,πØ£dG  ¥ƒ≤ëH  á°UÉîdG  äÉ«bÉØJ’G
 ó°V  õ««ªàdG  ∫Éμ°TCG  ≈∏Y  AÉ°†≤dGh
 Öjò©àdG  á°†gÉæeh  ,zhGó«°S{  ICGôªdG

.…ô°üæ©dG õ«ªàdGh
 zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG QÉ```̀Ñ```̀NCG{````̀ d Gƒ```̀ dÉ```̀ bh
 ¥ƒ≤ëd  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  Ωƒ``«``dG  áÑ°SÉæªH
 ¿EG  ,ôÑª°ùjO  10  ≥aGƒªdG  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 AÉ≤JQ’G ≈∏Y á°üjôM øjôëÑdG áμ∏ªe
 ¢ùªj  Ée  πc  øe  ¬àjÉªMh  ¿É°ùfE’ÉH
 ≈∏Y  áμ∏ªªdG  É¡à©°Vh  »àdG  ¬àeGôc
 ø«H  õ««ªJ  ¿hO  øe  É¡JÉjƒdhCG  º∏°S
 ,¥ô`̀Y  hCG  ¢ùæL  hCG  áØFÉW  hCG  ø``jO
 äGƒ£N  äòîJG  áμ∏ªªdG  ¿CG  øjócDƒe
 ádhO  ï«°SôJ  QÉ`̀WEG  »a  ábƒÑ°ùe  ô«Z
 á°SQÉªeh  ,äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 É`̀¡`̀«`̀à`̀aô`̀¨`̀H á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀ dG á`̀£`̀∏`̀ °`̀ù`̀ dG
 á«HÉbôdG  É¡eÉ¡ªd  iQƒ°ûdGh  ÜGƒædG
 á«dÓ≤à°SG  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ,á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dGh
 ¿Éª°†d  á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG  á`̀gGõ`̀fh
 AÉ°ûfEG  á`̀jô`̀Mh  ,á`̀dOÉ`̀©`̀dG  áªcÉëªdG
 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh á``̀«``̀∏``̀gC’G äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG
 ájôM  ¿Éª°Vh  ,á«HÉ≤ædGh  á«æ¡ªdGh
 ájôëdG  ájÉªMh  ,ΩÓ`̀YE’Gh  áaÉë°üdG
 äGRÉ``̀é``̀fEG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh ,á`̀jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’G
 ájô°ûÑdG  á«ªæàdG  ∫Éée  »a  á°Sƒª∏e

.áeGóà°ùªdGh

 ¥ƒ≤M »a á«ªdÉY äGRÉéfEG

¿É°ùfE’G
 øªMôdGóÑY ÉæjO âdÉb É¡ÑfÉL øe
 ¥ƒ≤ëd  áeÉæªdG  õcôe  ¢ù«FQ  ,»¶∏dG
 »a øjôëÑdG áμ∏ªe π°UGƒJ :¿É°ùfE’G
 ÖMÉ°U Iô°†ëd »MÓ°UE’G è¡ædG πX
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 äGRÉéfEG  ≥«≤ëJ  »a  É`̀gQhO  ,√É`̀YQh
 »a  á«FÉ°†bh  ájò«ØæJh  á«©jô°ûJ
 ¿CG  É`̀ª`̀c ,¿É```°```ù```fE’G ¥ƒ``̀≤``̀M ∫É``̀é``̀e
 á∏YÉa ∫ÉéªdG Gò¡H á«æ©ªdG äÉª¶æªdG
 √òg RGôHEG ≈dEG ≈©°ùJh ,É k«dhOh É k«∏ëe
 øjôëÑdG  É¡à©°Vh  »àdG  äGõéæªdG
 á`̀≤`̀aGƒ`̀à`̀ª`̀dG  2030  É``̀¡``̀à``̀jDhQ  ø`̀ª`̀°`̀V
 ï«°Sôàd  IóëàªdG  º``̀eC’G  ÇOÉ`̀Ñ`̀e  ™`̀e
 Iõ`̀μ`̀Jô`̀ª`̀dGh ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G ¥ƒ``≤``M º`̀«`̀b
 IGhÉ``°``ù``ª``dG ÇOÉ``̀ Ñ``̀ e ΩGô```̀à```̀MG ≈``∏``Y

.á«WGô≤ªjódGh
 ΩÉ`̀ë`̀e{ …RÉ```̀Z ó`̀ jô`̀ a ∫É``̀ b É`̀ª`̀«`̀a

 ∂°T ’ :z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M »a ¢üàîeh
 »a  G kô«Ñc  É kWƒ°T  â©£b  øjôëÑdG  ¿CG
 äGQGô≤d  É k≤ah  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∫Éée
 º`̀eCÓ`̀ d á``eÉ``©``dG á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG ÇOÉ```Ñ```eh
 á°ù°SDƒªdG  Oƒ`̀Lƒ`̀H  ∂``dPh  ,IóëàªdG
 á«°VƒØeh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG
 Ió`̀Mƒ`̀dGh  ,¿ƒé°ùdG  ≈∏Y  ¢û«àØàdG
 Ωó≤J  »àdG  ihÉμ°ûdG  ¿CÉ°ûH  á°UÉîdG
 kÓ°†a ,á«∏NGódG  IQGRh »Ñ°ùàæe ≈∏Y
 á«bƒ≤M  á«©ªL  øe  ôãcCG  Oƒ`̀Lh  øY
 …CG  hCG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ó°UôH  ≈æ©J
 hCG ø«æWGƒªdG ™«ªL ≈∏Y ™≤j ∑É¡àfG

.QGhõdG hCG ø«ª«≤ªdG
 »a Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ¿CG  ±É°VCGh
 ≥∏©àj Ée ™«ªéH ºà¡J øjôëÑdG áμ∏ªe
 ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ájÉªëH
 äÉ©jô°ûàdG  ø`̀e  á∏ªL  äô```̀bCG  å`̀«`̀M
 ¬fCG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,¥ƒ≤ëdG  ∂∏J  ¿ƒ°üd
 Ωƒ«dG  áÑ°SÉæe  »a  ôcòà°ùf  Ée  É kªFGO
 äGRÉéfEG  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »ªdÉ©dG
 õjõ©Jh  ájÉªM  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 QƒëªàJ  º`̀d  »`̀à`̀dGh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M
 ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG ¥ƒ≤ëdG ≈∏Y
 á«aÉ≤ãdGh  á`̀«`̀fó`̀ª`̀dGh  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh
 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG  πª°ûàd  äó``à``eG  π``H  ,§`̀≤`̀ a
 ¢û«©dG  »a  ≥ëdG  Oô`̀a  πμ∏a  ,á«Ä«ÑdG
 ∂`̀dò`̀dh  ,á`̀«`̀ë`̀°`̀Uh  áØ«¶f  á`̀Ä`̀«`̀H  »``a
 ñÉæª∏d É k°VƒØe G kôjRh øjôëÑdG âæq«Y
 ≈gÉÑàf  ¿CG  É`̀æ`̀d  ≥`̀ë`̀j  Gò``̀d  ,á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dGh
 ,ºeC’G ø«H á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªe äGRÉéfEÉH
 äÉ°ù°SDƒe  Oƒ```̀Lh  π``X  »``a  ká`̀°`̀UÉ`̀N
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªëH ≈æ©J áªî°V
 …òdG  ô«ÑμdG  Ωó≤àdÉHh  ,É¡°VQCG  ≈∏Y
 á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG É`̀¡`̀à`̀«`̀æ`̀H »``̀a ¬```̀JRô```̀MCG
 AÉ`̀≤`̀JQG »`̀a º`̀¡`̀°`̀SCG É`̀ e ,á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh
 ¬bƒ≤M  ¿ƒ`̀°`̀Uh  ¬àjÉªMh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G

.õ««ªJ ¿hO ¬àeGôch

øeBG ™ªàée
 ΩÓ```̀MCG  .O  â``̀dÉ``̀b  ,É`̀¡`̀à`̀¡`̀L  ø``̀ e
 »a  ´ÉªàL’G  º∏Y  IPÉà°SCG  ,»ª°SÉ≤dG
 áμ∏ªªdG  ¢UôëJ  :øjôëÑdG  á©eÉL
 ≈∏Y  É¡JGQOÉÑeh  ÉgOƒ¡L  ∫Ó`̀N  øe
 É¡KGôJh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  º«b  ï«°SôJ
 ΩGô`̀à`̀MG  ≈∏Y  õμJôj  …ò``̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ,á`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dGh IGhÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ÇOÉ`̀Ñ`̀e
 á£«°ùH ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M Iôμa ôÑà©Jh

 »àdG IôμØdG »gh ,áª«¶Y »g Ée Qó≤H
 »a  ≥ëdG  πeÉc  ¿É°ùfEG  πμd  ¿CG  ócDƒJ
 √ògh  ,IGhÉ°ùªHh  áeGôμH  πeÉ©oj  ¿CG
 ÉjCG  ,áaÉc  ô°ûÑdG  »a  á∏°UCÉàe  ¥ƒ≤ëdG
 hCG  º¡àeÉbEG  πëe  hCG  º¡à«°ùæL  âfÉc
 »æKE’G  hCG  »eƒ≤dG  º¡∏°UCG  hCG  º¡°ùæL
 πμd  ≥ëj  å«M  ,º¡à¨d  hCG  º¡æjO  hCG
 ¿hO  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëH  ™àªàj  ¿CG  Oôa

.õ««ªJ
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿CG  ≈``````̀ dEG  äQÉ``````°``````TCGh
 ≈∏Y  º`̀FGó`̀dG  É¡°UôM  ócDƒJ  øjôëÑdG
 »dhódG  ™ªàéªdG  Oƒ¡L  π°UGƒàJ  ¿CG
 ≈∏Y ¿É``̀ °``̀ù``̀ fE’G ¥ƒ``̀≤``̀M ∫É``̀é``̀e »``̀ a
 á«bGó°üªdGh  á«Yƒ°VƒªdG  øe ¢SÉ°SCG
 áFõéà∏d  ¥ƒ≤ëdG  √ò`̀g  á«∏HÉb  Ωó`̀Yh
 ¥ƒ≤M  ≥«Ñ£J  ¿EG  å«M  ,á«FÉ≤àf’Gh
 ¬bƒ≤ëd  ájÉªëdG  ø`̀«`̀eCÉ`̀Jh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 á«°SÉ°SC’G Iõ«côdG πãªj ™ªàéªdG »a
 ø`̀eBGh  »ë°Uh  º«∏°S  ™ªàée  AÉæÑd
 ádOÉÑàªdG  á≤ãdG  ≈∏Y  »æÑe  ,¿hÉ©àeh
 ¥ƒ≤ëdG  √òg  ≥«Ñ£àHh  ,¬FÉæHCG  ø«H
 πμd  ájhÉ°ùàeh  áªjôc  IÉ«M  øª°†f

.¢SÉædG

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M »a IOÉjQ
 ΩÉëe ,QÉëÑdG  º°SÉL »∏Y .O ÉeCG
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀M ∫É`̀é`̀e »`̀a ô`̀«`̀Ñ`̀Nh
 ™°VƒdG  º`̀ q«`̀≤`̀ of  ¿CG  É````fOQCG  GPEG  :∫É`̀≤`̀ a
 ≈`̀ dEG  ô¶ææ∏a  ó`̀∏`̀H  …CG  »`̀a  »`̀bƒ`̀≤`̀ë`̀dG
 ø«H  §HGôàdÉa  ,¬«a  á«ªæàdG  iƒà°ùe
 å«M ,…ƒb ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh á«ªæàdG
 äÉjôëdG  ∞∏àîªd  OôØdG  á°SQÉªe  ¿EG
 á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG
 Oô`̀Ø`̀dG ∫ƒ`̀î`̀J á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG É`̀ kbƒ`̀≤`̀M ó`̀©`̀J

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG »a áªgÉ°ùªdG
 ™°VƒdG  ≈``̀dEG  ´ƒ`̀Lô`̀dÉ`̀H  :™`̀HÉ`̀Jh
 áμ∏ªe  »``̀a  …ƒ``ª``æ``à``dGh  »`̀bƒ`̀≤`̀ë`̀ dG
 â∏ªY  á``̀ dhó``̀ dG  ¿CG  ó`̀é`̀f  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 á«©jô°ûàdG  ô«HGóàdG  ∫ÓN øe IógÉL
 äGƒ£N øe Ωõ∏j Ée PÉîJ’ ájQGOE’Gh
 áMÉàªdG ÉgOQGƒe ôÑY á«fÉμeEG ≈°übCÉH
 É`̀ k«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LGh É`̀ k«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀Sh É`̀ kjOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG
 áHQÉëeh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ¿Éª°†d
 ä’ÉéªdG  áaÉc  »a  IOÉ`̀jô`̀dGh  OÉ°ùØdG

.¿É°ùfE’G áeGôc ΩGôàMG ±ó¡H
 áμ∏ªe  â`̀≤`̀≤`̀M  ó`̀≤`̀ d  :±É```̀ °```̀VCGh
 »a  äÉÑ°ùàμªdG  øe  ójó©dG  øjôëÑdG

 ó«©°üdG  ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∫Éée
 »a  »°SÉ«b  âbƒHh  »dhódGh  »∏ëªdG
 øWƒ∏d  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  Iô«°ùe  πX
 ≈∏©a  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H
 »bƒ≤ëdG  »°ù°SDƒªdG  AÉæÑdG  iƒà°ùe
 AÉ`̀°`̀û`̀fEG  »`̀a  ábÉÑ°S  á``dhó``dG  ¿CG  ó`̀é`̀f
 á«ª°SôdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG
 ¥ƒ≤M  õjõ©Jh  ájÉªëH  ábÓ©dG  äGP
 ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdÉc ,¿É°ùfE’G
 ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdGh  ,¿É°ùfE’G
 ,á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©eh
 AÉ``æ``é``°``ù``dG ¥ƒ```̀≤```̀M á``̀«``̀ °``̀Vƒ``̀Ø``̀eh
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á```̀fÉ```̀eC’Gh ,ø`̀jõ`̀é`̀à`̀ë`̀ª`̀dGh
 ,ájQƒà°SódG  áªμëªdGh  ,äÉª∏¶à∏d
 á```̀jQGOE’Gh  á«dÉªdG  á`̀HÉ`̀bô`̀dG  ¿Gƒ``̀jOh
 »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉª¶æe  ÖfÉL  ≈dEG
 ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M  ∫Éée  »`̀a  á∏YÉØdG
 áaÉc  πãªJ  »àdG  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdGh

.Ö©°ûdG äÉÄa
 ó«©°üdG  ≈`̀∏`̀Yh  : kÓ``̀FÉ``̀b  ™`̀ HÉ`̀ Jh
 âfÉc øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG óéf »dhódG
 øe  ójó©dG  ≈`̀dEG  ΩÉª°†f’G  »a  ábÉÑ°S
 ¥ƒ≤ëH  á«æ©ªdG  á«dhódG  äÉ«bÉØJ’G
 á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG ∫É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀S’ ,¿É``̀ °``̀ ù``̀ fE’G
 á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dGh á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG
 »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d á«bƒ≤ëdGh

.áμ∏ªªdG
 RôÑJ  :¬`̀dƒ`̀≤`̀H  QÉ`̀ë`̀Ñ`̀dG  º`̀à`̀à`̀NGh
 á«bƒ≤ëdG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  IOÉ```̀ jQ
 á∏eÉμàªdG  á«©jô°ûàdG  áeƒ¶æªdG  »a
 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀ d á``̀«``̀eƒ``̀«``̀dG á``̀ °``̀SQÉ``̀ª``̀ª``̀ dGh
 ÜÉÑ°ûdG  ácQÉ°ûe  ∫Ó`̀N  øe  ¿É°ùfE’G
 á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG »```̀a π``̀ Ø``̀£``̀ dGh ICGô`````ª`````dGh
 ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdG  ájƒªæàdG
 »àdG  äGRÉ```̀é```̀fE’Gh  ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh
 ,ä’ÉéªdG  √ò`̀g  ∞∏àîe  »a  â≤≤ëJ
 ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  º«b  QÉ°ûàfGh
 »≤æà©eh  Ö©°ûdG  äÉÄa  ∞∏àîe  ø«H
 êÉeOEGh ,iôNC’G äÉaÉ≤ãdGh äÉfÉjódG
 èeGôH  »`̀a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  º«gÉØe

.áeƒμëdG äÉ°SÉ«°Sh
¿ƒfÉ≤dGh äÉ°ù°SDƒªdG ádhO

 óªMCG  »eÉëªdG  ó`̀cCG  ,¬à¡L  ø`̀e
 ¥ƒ`̀≤`̀M  ∞`̀∏`̀e  ¿CG  ¿Ó`̀ª`̀°`̀û`̀dG  ¬`̀∏`̀dó`̀Ñ`̀Y
 »a  iô`̀Ñ`̀c  á«ªgCÉH  ≈¶ëj  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 ∞∏e ≈`̀¶`̀ë`̀j :∫É```̀b å`̀«`̀M ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 iód  iôÑc  á«ªgCÉH  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M

 áμ∏ªªdG  âeÉb  äó≤a  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øª°†J  »àdG  πFÉ°SƒdG  áaÉc  PÉîJÉH
 ÇOÉÑe  ≥`̀ ah  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ádÉØc
 á«©Lôe  ó©J  »àdG  á«dhódG  á«Yô°ûdG
 »MÓ°UE’G è¡ædG É¡«dEG óæà°SG á«°SÉ°SCG
 OÓÑdG  πgÉY ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†ëd

.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  :kÓFÉb  ±É°VCGh
 â``̀©``̀ qbh »``̀ à``̀ dG ∫hó``````̀dG π```````̀FGhCG ø```̀e
 á≤∏©àªdG  äGógÉ©ªdG  ≈∏Y  âbOÉ°Uh
 øjôëÑ∏d  π qé°ùjh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëH
 »fóªdG  ™ªàéª∏d  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  ΩÉ`̀«`̀b
 á«bƒ≤ëdG  äÉ«©ªédGh  äÉª¶æªdGh
 áμ∏ªªdG  â`̀fÉ`̀c  É`̀ª`̀c  ,É`̀¡`̀aÓ`̀à`̀NG  ≈`̀∏`̀Y
 ≈``̀dEG á`̀ª`̀°`̀†`̀æ`̀ª`̀dG ∫hó````̀ dG π`````̀FGhCG ø``̀e
 ,πØ£dG  ¥ƒ≤ëH  á°UÉîdG  äÉ«bÉØJ’G
 á«bÉØJGh  ,ø`̀«`̀æ`̀K’G  É`̀¡`̀J’ƒ`̀cƒ`̀Jô`̀Hh
 õ««ªàdG  ∫É`̀μ`̀°`̀TCG  á`̀aÉ`̀c  ≈∏Y  AÉ°†≤dG
 ,(CEDAWhGó«°S)  ICGôªdG  ó°V
 ,Ö``jò``©``à``dG á`̀ °`̀†`̀gÉ`̀ æ`̀ e á``̀«``̀bÉ``̀Ø``̀JGh
 õ«ªàdG ∫Éμ°TCG áaÉc á°†gÉæe á«bÉØJGh
 ¥ôdÉH á°UÉîdG á«bÉØJ’Gh ,…ô°üæ©dG

.Égô«Zh 1926

á∏«Ñf ÇOÉÑe
 ¥ƒ`̀≤`̀M á`̀æ`̀é`̀d äó`````̀cCG É```gQhó```H
 á°SÉFôH  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  ¿É°ùfE’G
 ,áæé∏dG  ¢ù«FQ  OGó`̀ë`̀dG  …ó¡e  óªMCG
 ≥`̀ah  â`̀∏`̀eÉ`̀©`̀J  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¿CG
 »a á`̀∏`̀«`̀Ñ`̀f á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fEG º``«``bh ÇOÉ``̀Ñ``̀e
 áëaÉμªd É¡dòÑJ »àdG á«æWƒdG Oƒ¡édG
 ∂dPh  ,(19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M è¡æd É kî«°SôJ
 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 Iôªà°ùªdG ¬JÉ¡«LƒJh ,ióØªdG OÓÑdG
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈``∏``YCG ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d á«ë°üdG
 Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH  É¡d  ¿É`̀«`̀H  »`̀ah
 âæ qªK  ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 »YÉ°ùªdG  πc  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  áæéd
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG É`̀¡`̀dò`̀Ñ`̀J »``à``dG Oƒ``̀¡``̀é``̀dGh
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 √ qƒª°S  IQGOEÉH  Ió«°ûe  AGQRƒdG  ¢ù«FQ
 á«æWƒdG  á∏ªë∏d  áª«μëdGh  ádÉ q©ØdG
-ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμªd

.(19
 ¥ƒ`̀≤`̀M  ¿CG  á``æ``é``∏``dG  â``̀æ``̀ q«``̀Hh
 á«æWƒdG  âHGƒãdG  øe  ôÑà©J  ¿É°ùfE’G
 áμ∏ªe É`̀¡`̀H  â``aô`` oY  »`̀à`̀ dG  á`̀î`̀°`̀SGô`̀dG
 âî°SôJh ,ïjQÉàdG ôe ≈∏Y øjôëÑdG
 ádÓéd  »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG  AóH  ™e
 ó¡©dG  ó`̀¡`̀°`̀T  å`̀«`̀M  ,ió`̀Ø`̀ª`̀ dG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 G kôªà°ùe É keó≤Jh G kƒªf ¬àdÓéd ôgGõdG
 ≈``̀dEG ,¿É``̀ °``̀ù``̀ fE’G ¥ƒ``̀≤``̀M ∫É``̀é``̀e »``̀a
 á«bƒ≤ëdG  äÉ°ù°SDƒªdG  AÉ°ûfEG  ÖfÉL
 äÉ«©ªédG  ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀Jh  ,á`̀∏`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

.»fóªdG ™ªàéªdG äÉª¶æeh
 π`̀eÉ`̀μ`̀ à`̀ dÉ`̀H á``æ``é``∏``dG â```̀g qƒ```̀ fh
 Oƒ¡édG  ó«Mƒàd  ôªà°ùªdG  ≥«°ùæàdGh
 á«ª°SôdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ∞∏àîe  ø«H
 ±Gó``gCG  ≥«≤ëJ π``LCG  ø`̀e  ,á`̀«`̀∏`̀gC’Gh
 ¥ƒ≤M  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  ácôà°ûe  á`̀«`̀æ`̀Wh
 áμ∏ªe  IOÉ````̀jQ  ¿É`̀ª`̀ °`̀Vh  ,¿É``̀°``̀ù``̀fE’G
 øY  áHô©e  ,∫ÉéªdG  Gòg  »a  øjôëÑdG
 ,á£°ûfC’Gh  èeGôÑ∏d  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG
 É¡eó≤J  »àdG  IOó©àªdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh
 á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG äÉ``°``ù``°``SDƒ``ª``dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e
 ÇOÉÑeh º«b õjõ©J πLCG øe á«∏gC’Gh
 ∞∏àîe á`̀«`̀Yƒ`̀Jh  ,¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M
 õ``̀FÉ``̀cQh ¢`̀ù`̀ °`̀SCÉ`̀H ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG äÉ``̀Ä``̀a
 QÉgORGh Qƒ£J »a ÉgQhOh ,¥ƒ≤ëdG

.äÉ©ªàéªdGh ∫hódG

:¿ƒ«bƒ≤M ...¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd »ªdÉ©dG Ωƒ«dG »a

¿É``°ùfE’G ¥ƒ``≤M á``jÉªMh õ``jõ©Jh ï``«°SôJ »``a á``bÉqÑ°Sh Ió``FGQ á``μ∏ªªdG
zÉ``̀fhQƒ``̀c{  á`̀ ¡`̀ LGƒ`̀ e  »``̀a  á∏«``Ñ`f  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀``̀``̀fEG  ÇOÉ`̀Ñ`̀``̀``̀ª`̀H  â`̀∏`̀eÉ`̀©`̀``̀``̀J  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.»ª°SÉ≤dG ΩÓMCG | .¿Óª°ûdG óªMCG | .»¶∏dG ÉæjO |

.OGóëdG óªMCG | .QÉëÑdG »∏Y | .…RÉZ ójôa |

ádhO 17 øe É≤jôa 77 âª°V á°ùaÉæe ó©H

  ∫hC’G  õ``cô``ª```dG  ¿hó```°ü`ë`j  »``eƒμ``ë``dG  QÉμ``à``H’G  è``eÉ``fôH  »``a  ¿ƒ``cQÉ°û``ªdG
É``fhQƒc  á``eRCG  äÉ``jóë``J  ∫ƒ``M  á``«``ª``«```∏``bE’G  ¿ƒ````KÉ```jó```jC’G  á````≤``HÉ```°ù``ª`H

 á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh IQÉ``̀é``̀à``̀dGh á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ô```̀ jRh
  …óæg  ƒ`̀H  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ∫É`̀ ª`̀ YC’G  π`̀ LQ  πÑ≤à°ùj

 áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ô`̀jRh  πÑ≤à°SG
 πLQ  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ¬ÑàμªH  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ó`̀jGR
 ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ …óæg ƒH ¬∏dGóÑY ∫ÉªYC’G
 »àdG äGQƒ£àdGh äGóéà°ùªdG ¢VGô©à°SG ºJh ,õfÉH
 ¢UÉN πμ°ûH …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G ´É£≤dG Égó¡°ûj
 ábÓ©dG äGP ÉjÉ°†≤dG ≈dEG áaÉ°VEG ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a

.´É£≤dG Gò¡H
 ôîØJ  IQGRƒ```̀dG  ¿CG  ô`̀jRƒ`̀dG  ó``cCG  AÉ≤∏dG  ∫Ó``Nh
 √ôÑà©Jh  »æjôëÑdG  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  äGAÉ`̀£`̀©`̀H

 ,√ƒªfh »æWƒdG OÉ°üàb’G á°†¡f »a É«°ù«FQ Éμjô°T
 ≈∏Y  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ácQÉ°ûªH  πÑ°ùdG  πμH  πª©Jh
 áeÉbEG á«HÉ«°ùfG ¿Éª°†d äÓ«¡°ùàdG øe ójõªdG ºjó≤J
 ô`̀eC’G  ,á«ªdÉ©dG  hCG  á«∏ëªdG  AGƒ`̀°`̀S  äGQÉªãà°S’G
 OÉ°üàb’G ídÉ°U »a ±É£ªdG ájÉ¡f »a Ö°ü«°S …òdG
 Iô«ÑμdG äÉªgÉ°ùªdÉH Gó«°ûe ,áeÉY IQƒ°üH »æWƒdG
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ø«H  áªFÉ≤dG  Iõ«ªªdG  ácGô°ûdGh
 ájOÉ°üàb’G  ™jQÉ°ûªdG  ò«ØæJ  å«M  øe  ,áeƒμëdGh
 .»æWƒdG OÉ°üàbÓd áaÉ°†ªdG áª«≤dG äGP ájQÉéàdGh
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 »∏Y øH óLÉe QƒàcódG á°SÉFôH
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô`̀jRh  »ª«©ædG
 á`̀©`̀eÉ`̀L AÉ```̀æ```̀eCG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``ù``«``FQ
 á©eÉédG AÉæeCG ¢ù∏ée ó≤Y øjôëÑdG
 ájOÉ©dG √OÉ≤©fG IQhO ´ÉªàLG ¢ùeCG
 IPÉà°SC’G Qƒ°†ëH ,Iô°ûY á°ùeÉîdG
 Iô`̀jRh  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa
 ójGõdG  ó``jGR  ø`̀H  ó`̀ª`̀MCGh  ,áë°üdG
 á«fóªdG  á`̀eó`̀î`̀dG  ¿Gƒ```̀ jO  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ∞°Sƒj  ¢VÉjQ  QƒàcódG  PÉà°SC’Gh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀eÉ`̀L ¢`̀ù`̀«`̀FQ Iõ`̀ª`̀M
 ø`̀ª`̀Mô`̀ dGó`̀ Ñ`̀Y ±ƒ````̀f Ió``̀«``̀°``̀ù``̀dGh
 áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ô«°ûªL
 »fGôª©dG  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh  §«£îàdG
 á©ªL ∑QÉ``̀Ñ``̀e  ó`̀ª`̀ë`̀e  Qƒ``̀à``̀có``̀dGh
 º«∏©àdGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh  π`̀«`̀ch
 IQƒ`̀à`̀có`̀dGh äÉ`̀eó`̀î`̀dGh OQGƒ`̀ª`̀∏`̀d
 ΩÉ©dG  ø«eC’G  »°Tƒ∏ÑdG  óªëe  ≈æe
 á`̀jOÉ`̀ª`̀à`̀Y’Gh  º««≤à∏d  ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’É`̀H
 óªëe  âæH  á∏ØW  áî«°ûdGh  »dÉ©dG
 óªëe Qƒ°üæe QƒàcódGh áØ«∏N ∫BG

.¿ÉMô°S
 CÉ`̀æ`̀g ´É``̀ª``̀à``̀L’G á``̀jGó``̀H »```̀ah

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áÑ∏W  ¢ù∏éªdG

 ô«Z  kÉ«ª«∏©J  kGRÉ``̀é``̀fEG  º¡≤«≤ëàd

 äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀NG è`̀FÉ`̀à`̀f »``̀a ,¥ƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e

 á``̀«``̀dhó``̀dG äÉ``̀ ¡``̀Lƒ``̀ à``̀ dG á````̀°````̀SGQO

 TIMSS  Ωƒ∏©dGh  äÉ«°VÉjô∏d

 kGôNDƒe  É¡fÓYEG  ºJ  »àdG  ,  2019

 º««≤àd  á`̀«`̀dhó`̀dG  á`̀£`̀HGô`̀dG  πÑb  ø`̀e

 å«M  (IEA)  …ƒHôàdG  π«°üëàdG

 ácQÉ°ûe  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G  √ò`̀g  äó¡°T

 âaƒà°SG  »àdG  ∫hó``̀dG  ø`̀e  ójó©dG

 Ö∏£àJ  »`̀à`̀dG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  •hô`̀°`̀T

 ô«jÉ©ªdGh  •hô`̀°`̀û`̀dG  ø`̀e  ô«ãμdG

 áÑ∏W  AGOCG  π≤àfG  ∂dòHh  ,á≤«bódG

 »°SQóªdG  iƒà°ùªdG  »a  øjôëÑdG

-¢`̀†`̀Ø`̀î`̀æ`̀ª`̀ dG iƒ``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀dG ø```̀ e

 AGOC’G  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ≈```̀dEG  §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dG

 ô«jÉ©ª∏d  kÉ≤ah  ,»dÉ©dG  -§°SƒàªdG

.á«dhódG

 ≈`̀ dEG  ¢ù∏éªdG  π`̀≤`̀à`̀fG  É`̀gó`̀©`̀H

 øY ¥ qó`̀°`̀U å`̀«`̀M ∫É``̀ª``̀YC’G ∫hó``̀L

 ™∏WGh ,≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  ∫É`̀ ª`̀YC’G  ∫hó``̀L

 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ø```̀e Ωó``̀≤``̀e ô``̀jô``̀≤``̀J ≈``̀∏``̀Y
 ¢VÉjQ  QƒàcódG  PÉà°SC’G  á©eÉédG
 ò«ØæàH  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ,Iõ`̀ª`̀M  ∞`̀°`̀Sƒ`̀j
 Éªc .≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG ´É`̀ª`̀à`̀L’G äGQGô```̀b
 …òdG  ¢Vô©dG  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  ™∏WG
 ô«°S  ¿CÉ°ûH  á©eÉédG  ¢ù«FQ  ¬eób
 ¬H â`̀eÉ`̀b É``̀eh ,RÉ``̀é``̀ fE’Gh π`̀ª`̀©`̀dG
 º«∏©àdG  á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀ °`̀S’  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 Éeh  ,19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  áëFÉL  π`̀X  »`̀a
 ¿Éª°†d äGAGô```̀LEG  ø`̀e √PÉ`̀î`̀JG º`̀J
 ¿hO  øe  á©eÉédG  »a  πª©dG  ô«°S
 ÉªH  ¢ù∏éªdG  OÉ`̀°`̀TCG  ó`̀bh  .´É£≤fG
 øjôëÑdG  á`̀©`̀eÉ`̀L  IQGOEG  ¬`̀Jò`̀î`̀JG
 º`̀Yó`̀dGh »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G º`̀∏`̀©`̀à`̀dG »`̀a
 ,¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  áÑ∏£dG  √É≤∏j  …òdG
 Éªc  .ó©H  øY  º∏©àdG  ájQGôªà°SGh
 √ò«ØæJ »a ºJ Ée ≈∏Y ¢ù∏éªdG ™∏WG
 ôjƒ£àd  á«é«JGôà°S’G  á£îdG  øe
 .2025-2020  øjôëÑdG  á©eÉL
 ≈∏Y á©eÉédG ¢ù«FQ ¢VôY ∂dP ≈dEG
 »àdG  äGƒ£îdG  øe  kGOóY  ¢ù∏éªdG
 á≤HÉ°ùdG  IôàØdG  »a É¡«∏Y πª©dG  ºJ
 πª©dGh ,á©eÉé∏d »ªbôdG ∫ƒëàdÉc

.»fhôàμdE’G ™bƒªdG ôjƒ£J ≈∏Y

ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ j ø```jô```ë```Ñ```dG á```©```eÉ```L AÉ`````̀æ`````̀eCG ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀e
É``̀ fhQƒ``̀ c á``̀ë``̀FÉ``̀L π```̀X »```̀a º`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dG QGô``̀ª``̀à``̀°``̀SÉ``̀H

 óªëe  âæH  AÉYO  Iô«eC’G  âYO
 áª¶æªd  ≈``̀ ∏``̀ YC’G  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  äõ```̀Y
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  á«Hô©dG  ICGô`̀ª`̀dG
 ΩÉ¶àfG  ≈dEG  IOƒ©dG  ≈dEG  ájOƒ©°ùdG
 äÉ°ù°SDƒªdGh  ¢SQGóªdG  »a  áÑ∏£dG
 »a  ∫ÉØWC’G  É°Uƒ°üNh  ,á«ª«∏©àdG
 á∏MôªdGh  ∫ÉØWC’G  ¢VÉjQ  »à∏Môe
 Oƒ``Lh ≈`̀∏`̀Y IOó`̀°`̀û`̀e ,á`̀ «`̀ FGó`̀ à`̀ H’G
 á«∏ª©dG  ≈`̀∏`̀Y  á«Ñ∏°S  äÉ`̀°`̀SÉ`̀μ`̀©`̀fG
 IOó°ûe  ,áëFÉédG  AGô`̀L  á«ª«∏©àdG
 É`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG á`̀LÉ`̀M ≈`̀∏`̀Y
 Ö©∏dG  ≈`̀ dEG  áeó≤àªdG  πMGôªdG  »a
 ,á«YÉªédGh  á«cƒ∏°ùdG  á£°ûfC’Gh
 π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dG á``«``ª``gCG ≈`̀∏`̀Y IOó``°``û``e
 ∫É``Ø``WC’G  áÄ°ûæJ  »``a  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

.º¡JÉ«°üî°T á«ªæJh
 Iô«eC’G ácQÉ°ûe øª°V ∂dP AÉL
 ∫ÉªYC’G IóFGQ äõY óªëe âæH AÉYO
 IóëàªdG  º``̀eC’G  Iô«Ø°Sh  ájô«îdG
 »a ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dGh ∫É``̀ Ø``̀WC’Gh ΩÓ`̀°`̀ù`̀∏`̀d
 ø«H  ¢UôØdG  DƒaÉμJ  ôªJDƒe  äÉ«dÉ©a
 á©eÉédG  ¬àª¶f  …ò``̀dG  ø«°ùæédG
 á`̀©`̀eÉ`̀L ™``̀ e ¿hÉ``̀©``̀à``̀dÉ``̀H á``̀«``̀∏``̀gC’G
 ≈dEG âYO å«M ,á«fÉ£jôÑdG π«fhôH
 º«∏©àdG  ≈dEG  IOƒ©dG  ƒëf  áYQÉ°ùªdG
 äÉWÉ«àMG  áaÉc  PÉîJG  ™e  ô°TÉÑªdG
 ∫ÉØWCÓd  áë°üdGh  áeÓ°ùdG  ¥ô`̀Wh
 á£N  ™°Vh  øe  ócCÉàdGh  ,áÑ∏£dGh
 ™e  ∞«μà∏d  á`̀°`̀ShQó`̀e  á«∏Ñ≤à°ùe
 ÉgQÉKBG  π«∏≤Jh  IójóédG  ∞bGƒªdG

.á«Ñ∏°ùdG
 øY  º«∏©àdG  ¿EG  Iô«eC’G  âdÉbh
 ká°UÉNh ,™«ªé∏d  É kÑ°SÉæe ¢ù«d  ó©oH
 á«fÉμeEG  º¡jód  ¢ù«d  øjòdG  ∂ÄdhC’
 âfôàfE’G  É«LƒdƒæμJ  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG
 ,á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SGh
 ≈∏Y á`̀«`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG QÉ`````KB’G ø``̀Y Ó`̀°`̀†`̀a
 ,ádõ©dG ™ªàée øY áªLÉædG ∫ÉØWC’G
 »YÉªàL’G  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  ¿CG  Ió`̀cDƒ`̀e
 πØ£dG á«°üî°T AÉæÑd G kóL …Qhô°V
 øe  ¬FÉbó°UCGh  ¬fGôbCG  ™e  É¡à«ªæJh
 IQób  ΩóY  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,¬°ùØf  ôª©dG
 ºjó≤J ≈∏Y QƒeC’G AÉ«dhCG øe ójó©dG
 ÖÑ°ùH  º¡FÉæHC’  IóYÉ°ùªdGh  ºYódG
 QhódG  Gò¡H  ΩÉ«≤∏d  ºgOGó©à°SG  ΩóY
 á`̀eRÓ`̀dG Iô`̀Ñ`̀î`̀dG ≈``̀ dEG º`̀gQÉ`̀≤`̀à`̀aGh

 ÅLÉØªdG  ∫ƒëàdG  Gò`̀g  ™e  ∞«μà∏d
 º¡a Ωó`̀Y ≈`̀ dEG  …ODƒ``j Ée ,ÇQÉ`̀£`̀dGh
 π`̀μ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H »``̀°``̀SQó``̀ª``̀dG iƒ``à``ë``ª``dG

.Üƒ∏£ªdG
 É¡àbQh  »a  Iô`̀«`̀eC’G  â°ü∏Nh
 »`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cCG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gÉ`̀H  â«¶M  »`̀à`̀dG
 øe  ™`̀°`̀SGh  Oó``̀Yh  ø«à©eÉédG  »`̀a
 πμ°ûJ  ≈dEG  ôªJDƒªdG  »a  ø«cQÉ°ûªdG
 äÉÑ≤©dGh  äÉjóëàdG  øe  áYƒªée
 »a  º«∏©àdG  ´É£b  É¡d  ¢Vô©àj  »àdG
 ≈∏Y  á«Hô¨dGh  á«Hô©dG  äÉ©ªàéªdG
 á«∏ª©dG ∞©°V É¡æ«H øe ,AGƒ°S óM
 »a  »°SÉ°SC’G  É``̀gQhOh  á«ª«∏©àdG
 IOÉ``̀jRh  ,¬à«ªæJh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  AÉ`̀æ`̀H
 …òdG OÉ°üàb’G QƒgóJ ÖÑ°ùH ô≤ØdG

.∫ÉØWC’G ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKDƒ«°S
 åëÑdG  IQGOEG  ô`̀jó`̀e  äó````̀cCGh
 ¢ù∏éªd  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀fÉ`̀eC’É`̀H  »ª∏©dG
 á`̀fGRô`̀a  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 º«∏©àdG  ¢ù∏ée  ìÉ`̀é`̀f  »`̀ZGô`̀ª`̀ dG
 QGôªà°SG  ≈∏Y á¶aÉëªdG  »a  »dÉ©dG
 »fhôàμd’G  º«∏©àdG  ôÑY  á°SGQódG
 á«æjôëÑdG  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ™«ªL  »`̀a
 ¬JóLhCG  …ò`̀dG  ô«ÑμdG  …óëàdG  ºZQ
 ≈dEG  ágƒæe  ,z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  áëFÉL
 øe  ø«Ñë°ùæªdG  áÑ∏£dG  áÑ°ùf  ¿CG
 »°SGQódG ΩÉ©dG »a äÉ©eÉédG ™«ªL
 ,§≤a  %0^35  â¨∏H  2020-2019
 ¬à≤≤M  ô«Ñc  ìÉ`̀é`̀f  ø`̀Y  ∞°ûμj  É`̀e

.∫ÉéªdG Gòg »a øjôëÑdG áμ∏ªe
 »`̀ZGô`̀ª`̀dG IQƒ``à``có``dG â``eó``bh
 IGhÉ°ùªdG  :¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H  á«ª∏Y  á``̀bQh
 á`̀ë`̀FÉ`̀L ô``````̀KCGh ø`̀«`̀ °`̀ù`̀æ`̀é`̀dG ø``̀«``̀H
 ,»ªdÉY  Qƒ¶æe  ø`̀e  z19-  ó«aƒc{

 »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 IƒéØdG  ó°ùd  äÉ`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  É`̀¡`̀dò`̀Ñ`̀J
 ™bGƒeh  º«∏©àdG  »a  ø«°ùæédG  ø«H
 áëFÉL á``̀eRC’ ¿É`̀c ∞`̀«`̀ch ,π`̀ª`̀©`̀dG
 QÉKBG  óéà°ùªdG  19-ó«aƒc  ¢Shô«a
 √òg  â≤∏N  å«M  ,É«ªdÉY  á«Ñ∏°S
 á«∏ªY ¬LGƒj G kójóL É kjóëJ áëFÉédG

 .ø«°ùæédG ø«H IGhÉ°ùªdG
 ió`̀e ≈`̀∏`̀Y Aƒ`̀°`̀†`̀dG â`̀£`̀∏`̀°`̀Sh
 »a AÉ°ùædG ≈∏Y áëFÉédG √òg ô«KCÉJ
 äÉYÉ°S á¡L øe ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe
 ¿Gó`̀≤`̀a á`````eRCGh á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG
 AÉÑYCGh QƒLC’G ¢†ØN hCG ∞FÉXƒdG

.á«dõæªdG ájÉYôdG
 »ZGôªdG  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  â°VôYh
 ∞«c í`̀°`̀Vƒ`̀J á`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀MEG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀H
 äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe »a AÉ°ùædG äôKCÉJ
 äô£°VG ≈àM ,áëFÉédG AÉæKCG É kÑ∏°S
 ≈``̀dEG äÉ`̀«`̀à`̀a 5 π``̀c ø`̀«`̀H ø``̀e IÉ``à``a
 ∫ƒ`̀M á`̀ °`̀ SQó`̀ª`̀ dG ø``̀e ÜÉ`̀ë`̀ °`̀ù`̀ f’G
 AÉ°ùædG  øe  ô«ãμdG  äó≤ah  ,ºdÉ©dG
 ∫ÉLôdG  øe  ≈∏YCG  Ö°ùæH  ø¡ØFÉXh

.∫ÉLôdÉH É°SÉ«b Iôe 1^8 QGó≤ªH
 IGhÉ°ùªdG ΩóY ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
 ¬`̀JGô`̀«`̀KCÉ`̀J ó`̀à`̀ª`̀J ø`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀é`̀dG ø`̀«`̀H
 »`̀dÉ`̀ª`̀LE’G è`̀JÉ`̀æ`̀ dG ≈```̀dEG á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ∫ÉªYCÓd OQÉaQÉg á∏éªd É≤ah »ªdÉ©dG
 Harvard)  …õ`̀æ`̀cÉ`̀e  á`̀cô`̀°`̀Th
 Business Review and
 á«ªgCG  ócDƒj  Ée  ,(Mckinsey
 ∫ƒM  äÉ°SÉ«°ùdG  »©fÉ°U  PÉ`̀î`̀JG
 øe  óë∏d  á`̀jQƒ`̀a  äGAGô```̀LEG  ºdÉ©dG

.á«Ñ∏°ùdG äÉ«YGóàdG

..á«∏gC’G á©eÉédÉH ¢UôØdG DƒaÉμJ ôªJDƒe äÉ«dÉ©a øª°V

á«eÉ¶ædG á°SGQódG ≈dEG IOƒ©dG ≈∏Y ™é°ûJ AÉYO Iô«eC’G
٪0^35 RhÉéàJ ºd äÉ©eÉédG øe ø«Ñë°ùæªdG áÑ∏£dG áÑ°ùf :»ZGôªdG

.óªëe âæH AÉYO Iô«eC’G |.»ZGôªdG áfGRôa .O |

 äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG âæ∏YCG
 äÉeóN  ºjó≤àd  äÉcô°T  ¢ùªîd  ¢ü«NôàdG  á«ë°üdG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ó©H  øY  á«Ñ£dG  äGQÉ°ûà°S’G
 ó©j Ée ,zÉfhQƒc{ áëFÉéd á«æeõdG IôàØdG ∫ÓN ∂dPh

 .áμ∏ªªdG »a á«ªbôdG á«ë°üdG ájÉYôdG áª¶fC’ kÉªYO
 áÄ«¡dÉH á«ë°üdG ≥aGôªdG º°ùb ¢ù«FQ âMô°Uh
 ºjó≤J  ¿CÉ```H  …ô`̀ °`̀Shó`̀ dG  ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U  á°üM  IQƒ`̀à`̀có`̀ dG
 áª¡e IGOCGh á≤jôW ôÑà©j ó©H øY á«ë°üdG ájÉYôdG
 áëFÉL  AÉæKCG  ≈°Vôª∏d  Iôªà°ùªdG  ájÉYôdG  ºjó≤àd
 ∂∏J »a áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉeóîdG ´ƒæàJh .ÉfhQƒc
 hCG á°ü°üîàe á«ÑW äGQÉ°ûà°SG áeóN ø«H äÉcô°ûdG
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Vacancies Available
ALZEMAH 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER

 39672167  or  alzemmah@gmail.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

AL FALAK ALUMINUM & STEEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 33884155  or  baqer_juma@hotmail.com

ALSATER CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

 17403484  or  satter@batelco.com.bh

ALSATER CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN

 17403484  or  satter@batelco.com.bh

SUFRAT ALSHAM CAFETERYA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL)

 36227337  or  alkhshram@gmail.com

2000 MARINE STORES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN

 17742777  or  2000grp@gmail.com

BAHRAIN BULK TRADE CO, LTD. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT(DOCKED SHIPS)

 33557725  or  vijesh.nair@hajihassan.com

ALTAWFEEK MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

UM ALI MOBILE ZONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

 17778819  or  h.s.b2@hotmail.com

GREEN PARK PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 39444090  or  alyansy79@hotmail.com

SAFEEN SWEETS & FALAFIL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

 17296209  or  mz_zm49@hotmail.com

ALOMRAN GENERAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 17792777  or  alomran99@gmail.com

CREATIVE STYLE S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

 17464443  or  hr2@creativestyle.com.bh

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK

AMOUR 338 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER

 17745060  or  ramy75.gov@gmail.com

AL JAZEERA SECURITY CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

 32242444  or  info@jssbahrain.com

AL JAZEERA SECURITY CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

 32242444  or  info@jssbahrain.com

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

SEVEN ENERGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 17500791  or  hr@seven-energy.com

FASHEL HASAN AALAARIS / SR ALFALAK ALMASHHON - 10377 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN

 39772119  or  alarees.fishing.co@hotmail.com

SALMAN ALI A. ALGHADEER( SAYF ALMISHGHAR / 13121) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN

 33507006  or  salman.00077.00077@gmail.com

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT)

AL AHMED MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN

 17830801  or  hr@ramsis.com.bh

ARAB SIGN ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER

AL HAMOOR FISHING CAGES EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 39612602  or  alhamoor000@gmail.com

MARAWI TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

 17714409  or  sumaira.yasmin@bh.g4s.com

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN

JACKS MEN SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER

 39002930  or  aljanusani@hotmail.com

ISA ALHADI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER-EDGE SAWYER-(WOOD)

ISA ALHADI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER

AL KAWTHAR READYMADE DRESSES AND TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

 39993770  or  fms12121@gmail.com

BUTTERFLY FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 39875634  or  amerbinrajab@gmail.com

TABARK SPARE PARTS FOR AIRCONDITIONERS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

WONG THAI RESTUARNAT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER

 17554202  or  ashplobo@gmail.com

GOLD MAJESTIC CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

MODERN ABRASIVES MIDDLE EAST WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

MODERN ABRASIVES MIDDLE EAST WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER

SUBAIDA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 39900801  or  ali40024@hotmail.com

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

 17797998  or  hanan.karim@secureservices.bh

MAJELAN BULDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN

 39662961  or  majelanc@gmail.com

MAJELAN BULDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 39662961  or  majelanc@gmail.com

EAST PARK RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 39681440  or  alhaiky_m22@hotmail.com

PALACE MAJESTIC RESTAURANT & COFFE SHOP MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER

 39000700  or  palacemajestic0@gmail.com

ARABIAN GULF BIO-REMEDIES 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR OF MAINTENANCE

 17828499  or  h.alammari@yahoo.com

ALZUBARA CARPENTRY EST 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER

 17874212  or  alzubara.carpentry@hotmail.com

FADHEL ABDULHUSAIN KHAMIS REAL ESTATE EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

BURHAN JEWELLERY DESIGNING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 33345415  or  a123aftab@hotmail.com

UM RANIA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 33546738  or  umali6030@gmail.com

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

MARINA GULF TRADING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE WORKER

 17582752  or  pravitha@marinagulf.com

ORIENT GATE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 17896390  or  orientgatecontracting@hotmail.com

MANNA STONE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

PC MART MARKETING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

 33445560  or  aamirbh@gmail.com
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 AÉØc IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G äRÉ``̀ah ,zÜÓ`̀£`̀ dG
 ±ô°ûe  π`̀°`̀†`̀aCG{  Iõ`̀FÉ`̀é`̀H  óªëªdG
 ájƒfÉãdG  QƒædG  á°SQóe  ÉeCG  ,zΩÉ¶f
 »fÉãdG  õcôªdÉH  äRÉ`̀a  ó≤a  äÉæÑ∏d
 çÉëHC’  âjƒμdG  QÉμàHG  IQOÉÑe  »a
 á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀e) äÉ`̀Ñ`̀ dÉ`̀£`̀ dG ™`̀jQÉ`̀ °`̀û`̀eh
 ìÉÑ°üdG  ó`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á``jOÉ``a  áî«°ûdG
 è«∏îdG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ≈`̀∏`̀Y  (á`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀dG
 ∫ƒ`̀M å`̀ë`̀H ø``̀Y ∂````dPh ,»``̀Hô``̀©``̀dG
 QhòL øe á«FÉHô¡μdG ábÉ£dG êÉàfEG)
 kGOóéàe kGQó°üe ÉgQÉÑàYÉH äÉJÉÑædG

.(ábÉ£∏d
 áØ«£d IPÉà°SC’G äGAÉ≤∏dG ô°†M
 º«∏©à∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  áXƒfƒÑdG
 áî«°T  IQƒàcódGh  ,»æØdGh  ΩÉ©dG
 äÉeóî∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  Ö«édG
 ,á`̀«`̀HÓ`̀£`̀dG á`̀£`̀°`̀û`̀fC’Gh á`̀jƒ`̀Hô`̀à`̀dG
 ø«eC’G  ï«Ñ«∏°U  ≈æÑd  IQƒàcódGh
 á«æWƒdG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áæé∏d  ΩÉ`̀©`̀ dG

.áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«Hôà∏d

á«é«∏N äÉ≤HÉ°ùe »a IõFÉØdG ¢SQGóªdG ≈≤àdG

Égõ«ªJh ájƒHôàdG äGAÉØμdG ™«é°ûJ ≈∏Y ¿ƒ°üjôM :á«HôàdG ôjRh

 ™ªéªH  ô`̀ jƒ`̀£`̀ à`̀ dG  äGQOÉ```̀ Ñ```̀e  ø`̀ª`̀°`̀V
 IQGOEG  â`̀Kó`̀ë`̀à`̀ °`̀SG  »``Ñ``£``dG  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG
 »≤∏àd  á«LQÉîdG IOÉ«©dG{ èeÉfôH á«fÉª∏°ùdG
 äÉHhôμ«ª∏d  IOÉ°†ªdG  á`̀jó`̀jQƒ`̀dG  á```̀jhOC’G
 QÉ```̀WEG  »``̀a  »``̀JCÉ``̀ j  …ò`````̀dGh  ,z(OPAT)
 á«∏ªY øe Aõéc IQGOEÓd IójóédG äGƒ£îdG
 π°†aCG  äÉeóN  ºjó≤àd  ø«°ùëàdGh  ôjƒ£àdG
 äÉeóîdG  iƒà°ùe  ™aôdh  ,™ªéªdG  …OÉJôªd
 πμ°ûH  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  á«Ñ£dG

.ΩÉY iƒà°ùªH øjôëÑdG áμ∏ªªHh ¢UÉN
 ¬«LƒàH  AÉ`̀L  …ò``dG  èeÉfôÑdG  õ«ªàjh
 äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  øe  ô°TÉÑe
 ,…QÉ°üf’G  óªëe  óªMCG  QƒàcódG  á«eƒμëdG
 å«M  ,≈Ø°ûà°ùªdÉH  á``eÉ``bE’G  Iô`̀à`̀a  π«∏≤àd
 äÉ`̀Yô`̀L  ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀H  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  Gò``̀g  ¢üàîj
 º¡æμªj  å«M  ,É`̀«`̀LQÉ`̀N  ≈°Vôª∏d  á```̀jhOC’G
 IOÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG á``̀jó``̀jQƒ``̀dG á``````̀jhOC’G »`̀≤`̀∏`̀J ø``̀e
 É k°VƒY  á«LQÉîdG  äGOÉ«©dG  »a  äÉHhôμ«ª∏d
 .≈Ø°ûà°ùªdG »a ø««∏NGO ≈°Vôªc É¡«≤∏J øY
 I qóªdG QÉ°üàNG »a áeóîdG √òg óYÉ°ùJ ∂dòc
 ,≈Ø°ûà°ùªdG  π`̀NGO  ¢†jôªdG  AÉ≤Ñd  á«æeõdG
 ™HÉà«d  ô°übCG  â`̀bh  »`̀a  ¬`̀Lhô`̀N  qºàj  å«M

.á«LQÉîdG äGOÉ«©dG »a êÓ©∏d ¬«≤∏J
 …ôμ©dG  …Dƒ`̀d  QƒàcódG  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øeh
 ¿PC’Gh  ∞`̀fC’G  áMGôLh  ¢VGôeCG  …QÉ°ûà°SG
 á°üàîªdG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ∫hDƒ`̀ °`̀ù`̀e  Iô`̀é`̀æ`̀ë`̀dGh
 AÉ≤àfG  ó©H  ¬`̀fCG  ,πª©dG  ô«°S  á«dBG  èeÉfôÑH
 ¢†jôªdG  ∫ƒÑb  ºà«°S  ,ø«ªFÓªdG  ≈°VôªdG
 Ö«Ñ£dG  º««≤J  ≥jôW  øY  áeóîdG  √ò`̀g  »a
 ¢üàîªdG  Ö«Ñ£dG  ≈`̀ dEG  ¬∏jƒëJh  èdÉ©ªdG

 √Qhó`̀H  Ωƒ≤«°S  …ò`̀dGh  ájó©ªdG  ¢VGôeC’ÉH
 á£îdG  ójóëJh  ájójQƒdG  á`̀ jhOC’G  ∞°UƒH
 ¢†jôªdG  á≤aGƒe  ó©Hh  .á`̀eRÓ`̀dG  á«LÓ©dG
 IóMh  »a  ¬∏«é°ùJ  ºàj  ,êÓ©dG  á£N  ≈∏Y
 ¬JÉfÉ«H ∫ÉNOGh ,(DCU) Iô«°ü≤dG áeÉbE’G
 äÉeƒ∏©ªdG ßØM ¿Éª°†d É k«fhôàμdEG á«ë°üdG
 QÉ°TCGh  .ÓÑ≤à°ùe  É¡«∏Y  ∫ƒ°üëdG  ádƒ¡°Sh

 ΩÉ¶f  ôÑY  ∂dP  ó©H  ôª«°S  ¢†jôªdG  ¿CG  ≈`̀dEG
 å«M  .19  ó«aƒμdG  ∫ƒcƒJhôHh  ∞«æ°üàdG
 ÉfhQƒμdG ó°V ¢üëØ∏d á«ÑW áë°ùe òNCG Öéj
 .áYÉ°S 48/24 `H »LÓ©dG èeÉfôÑdG AóH πÑb
 Ö«ÑW  ≈`̀ dEG  ¢†jôªdG  πjƒëJ  ºà«°S  Égó©H
 AGôLEÉH  Ωƒ≤«°S  …òdG  á«∏NGóàdG  á©°TC’G  º∏Y
 PICC) É k«aôW á∏NóªdG ájõcôªdG Iô£°ù≤dG

 á«fÉμeEG  á≤jô£dG  √òg  í«àJ  å«M  ,(line
 πμ°ûH  äÉHhôμ«ª∏d  IOÉ°†ªdG  ájhOC’G  AÉ£YEG
 ∫GƒW É¡æe ΩO äÉæ«Y Öë°S ∂dòch ,ôªà°ùe

.êÓ©dG Ióe
 áë°ùe  ò```̀NCG  É`̀ k«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG  º`̀à`̀j  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y
 »°†jôªàdG  QOÉ`̀μ`̀dG  Ωó≤«°Sh  ,19  ó«aƒμdG
 ¢†jôª∏d  Ö`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ∞`̀«`̀≤`̀ã`̀à`̀dG
 ájôÑàîªdG  áÑbGôª∏d  ¬Yƒ°†N  ¿Éª°V  ™`̀e
 ¬«≤∏J ™e ,êÓ©dG Iôàa AÉæKCG áeRÓdG á«Ñ£dGh
 øe  ócCÉàdGh  áÑ°SÉæªdG  ájƒ«ëdG  äGOÉ°†ª∏d
 ≈àM  á©HÉàªdG  ó«YGƒªd  ¢†jôªdG  π«é°ùJ

.¬LGôNEGh êÓ©dG á£N ΩÉªJEG
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  Gò```̀g  ¿CG  ô``cò``dÉ``H  ô``jó``é``dG
 áØ∏àîe  áYƒªéªd  êÓ`̀©`̀dG  ô«aƒàH  íª°ùj
 πª°ûJ  »`̀à`̀dGh  ,¢``̀VGô``̀eC’Gh  äÉHÉ¡àd’G  ø`̀e
 ,áFôdG äGP ¢Vôeh ,ájôμ°ùdG Ωó≤dG äÉHÉ¡àdG
 º¶©dG ÜÉ¡àdGh ,áé°ùfC’Gh ó∏édG äÉHÉ¡àdGh
 º«KGôédG  Oƒ`̀Lh)  Ωó`̀dG  ºKôéJh  ,´ÉîædGh
 ÜÉ¡àdG  ø`̀Y  º`̀LÉ`̀æ`̀dG  ó≤©ªdG  ô«Z  (Ωó``̀ dG  »`̀a
 .ÉjÉë°ùdG  ÜÉ¡àdG  ¢Vôeh  ,á«dƒÑdG  ∂dÉ°ùªdG
 IOÉ°†ªdG  á`̀jó`̀jQƒ`̀dG  á``̀ jhOC’G  áeóN  Ωó`̀≤`̀ oJh
 ,´ƒÑ°SC’G  ΩÉ`̀jCG  á∏«W  É¡JÉeóN  äÉHhôμ«ª∏d
 äÉ°ü°üîàdG  Oó©àe  ≥jôa  É¡«∏Y  ±ô°ûjh
 QOGƒch ,ádOÉ«°Uh ,AÉÑWCG  øe ∞dDƒe á«Ñ£dG
 ≈°VôªdG  áHôéJ  ø«°ùëJ  ¿Éª°†d  á«°†jôªJ
 »a  º¡LÓY  á∏°UGƒe  øe  ≈°VôªdG  ø«μªJh
 ô«jÉ©ª∏d  É k≤ah  ∂`̀ dPh  ,á«LQÉîdG  äGOÉ«©dG
 ≈°VôªdG  áªFÓeh  á«∏gG  ¿Éª°†d  á©ÑàªdG
 øª°V êÓ``©``dG ø``e ´ƒ``æ``dG Gò``̀g ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀S’

 .ájRGôàMGh á«aGôàMG äGAGôLEG

 »≤∏àd  á`̀ «`̀ LQÉ`̀ î`̀ dG  IOÉ``«``©``dG  çó`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀j  zá`̀«`̀fÉ`̀ª`̀ ∏`̀ °`̀ù`̀ dG{
äÉ`̀ Hhô`̀ μ`̀ «`̀ ª`̀ ∏`̀ d IOÉ``̀ °``̀ †``̀ ª``̀ dG á```̀ jó```̀ jQƒ```̀ dG á`````````̀jhOC’G

 ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeC’G äó≤Y
 áaôZ  ™e  ÉYÉªàLG  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G
 »a ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀Uh IQÉ`̀é`̀J
 ,∫ÉªYC’G  ´É£b  ™e  π°UGƒàdG  QÉWEG
 äGAGô````̀LE’G  ô`̀jƒ`̀£`̀J  πÑ°S  åëÑd

.á«FÉ°†≤dG
 øe GOó``̀Y ´É`̀ª`̀à`̀L’G ∫hÉ`̀æ`̀Jh
 ájôjƒ£àdG  äÉMôà≤ªdGh  QÉ`̀μ`̀aC’G
 ΩÉμMC’G  ò«ØæJ  äGAGôLEÉH  á≤∏©àªdG
 º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG IOÉ``````̀jRh ,á`̀«`̀FÉ`̀ °`̀†`̀≤`̀ dG
 πFÉ°SƒdG  π«©ØJh  ,á°ü°üîàªdG
 øe  äÉ`̀YRÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ájƒ°ùàd  á∏jóÑdG
 õjõ©Jh ,º«μëàdGh áWÉ°SƒdG ∫ÓN
 ºcÉëªdG »a á«ªbôdG ádGó©dG èeGôH
 ¢ù∏éªdG  ø`̀«`̀H  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG  π`̀Ñ`̀°`̀Sh

 .áaô¨dGh
 ó`̀ ah OÉ```̀°```̀TCG ,º`̀ ¡`̀ Ñ`̀ fÉ`̀L ø```̀eh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉ`̀é`̀J  á`̀aô`̀Z
 á°Sƒª∏e  äGRÉ`̀é`̀fEG  øe  ≥≤ëJ  ÉªH
 »a  π°üØdG  áYô°S  iƒà°ùe  ≈∏Y
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ø`̀«`̀°`̀Tó`̀Jh ,ihÉ```̀Yó```̀dG
 ,á«fhôàμdE’G  á«dó©dGh  á«FÉ°†≤dG

.á°ü°üîàªdG ºcÉëªdG AÉ°ûfEGh
 Iôªà°ùªdG äGAÉ≤∏dG √òg »JCÉJh
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢UôM  QÉ`̀WEG  »a
 ´É£≤dG  ™e  π°UGƒàdG  ≈∏Y  AÉ°†≤∏d
 »a  √GDhQ  ≈∏Y  ´Ó``̀W’Gh  ¢UÉîdG
 º¡°ùj ÉªH »FÉ°†≤dG ôjƒ£àdG ∫Éée
 ájOÉ°üàb’G áÄ«ÑdG ÉjGõe õjõ©J »a

.ájQÉªãà°S’Gh

á«FÉ°†≤dG äGAGôLE’G ôjƒ£J IQÉéàdG áaôZ ™e åëÑJ zAÉ°†≤∏d ≈∏YC’G{ áfÉeCG

 ¬``̀∏``̀ dGó``̀Ñ``̀Y ó```«```ª```©```dG ó````````̀cCG

 ßaÉëe  Ö`̀FÉ`̀f  ¿Gô`̀«`̀é`̀dG  áØ«∏N

 á¶aÉëªdG  ¿CG  ¥ôëªdG  á¶aÉëe

 ∫hCG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ø``e  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀Hh

 áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG

 á¶aÉëe ßaÉëeh á«∏NGódG  ôjRh

 øH  ≈°ù«Y  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG

 ∫ÉªYCÉH  Iôªà°ùe  »YÉæªdG  …óæg

 áeÉ©dG  ≥aGôªdG  ™«ªéH  º«≤©àdG

 á©bGƒdG  Ió`̀aGƒ`̀dG  ádÉª©dG  øμ°Sh

 ,á¶aÉëªdG  iô``̀bh  ¿ó`̀e  ™«ªéH

 ôYÉ°ûe  ø``e  ¬°ùªd  É`̀ª`̀H  Gó`̀«`̀°`̀û`̀e

 ™£≤æe  ∫É`̀Ñ`̀bEGh  á°ü∏îe  á«æWh

 »a  ø«cQÉ°ûªdG  πÑb  ø`̀e  ô«¶ædG

.ä’ÉéªdG áaÉμH ´ƒ£àdG ∫Éée

 øH ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG π`̀≤`̀ fh

 ßaÉëe  Ö`̀FÉ`̀f  ¿Gô`̀«`̀é`̀dG  áØ«∏N

 ôjó≤Jh  ôμ°T  ¥ôëªdG  á¶aÉëe

 áaÉμd  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  ßaÉëe

 øe ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 »àdG äÓªëdG ™«ªL »a ø«°ùæédG

 ≥aGôªdG  áaÉc  º«≤©J  ≈`̀ dEG  ±ó¡J

 ¥Gƒ°SC’Gh óLÉ°ùªdG É¡æª°V øeh

.ájQÉéàdG äÉ©ªéªdGh

 ôμ°ûdG  ßaÉëªdG  ÖFÉf  Ωóbh

 ™«ªLh  ΩÉY  ôjóe  ≈`̀dEG  ôjó≤àdGh

 ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGO’G  »Ñ°ùàæe

 ≈∏Y á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG IQGRƒ```̀H »`̀fó`̀ª`̀dG

 º``̀Yó``̀dG º``̀jó``̀≤``̀J »```̀a º``̀gOƒ``̀ ¡``̀L

 ™«ªéd  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh

 ≥`̀jô`̀Ø`̀H Gó`̀«`̀°`̀û`̀e ,ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG

 ≈∏Y  »Yƒ£àdG  πgÉà°ùJ  øjôëÑdG

 ºFGódG  º¡fhÉ©Jh  ∫É©ØdG  º`̀gQhO

 áë∏°üªdG  ≥«≤ëJ  ¬fCÉ°T  øe  Éªd

.áeÉ©dG

IóaGƒdG ádÉª©dG øμ°Sh áeÉ©dG ≥aGôªdG º«≤©J ∫ÉªYCG »a ôªà°ùJ ¥ôëªdG
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 »àdG  á«LQÉîdG  É¡aGógCG  IOÉ«°S  äGP  á`̀ dhO  πμd  ¿CG  ∂°T  ’ 
 íeÓe  π qμ°ûJh  .∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »a  É¡ëdÉ°üe  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  Ωƒ≤J
 ô«¨àJ ±GógC’G ∂∏Jh .á«dhódGh á«ª«∏bE’G iƒ≤dG ™e ádhódG πYÉØJ
 hCG  äGô«¨àªdG  á«μ«eÉæjO  Ö°ùM  ≈∏Y  áàHÉK  â°ù«dh  QGôªà°SÉH
 á«LQÉîdG  ±Gó`̀gC’G  ∂∏J  ¿ƒμJh  .á«LQÉîdGh  á«∏ëªdG  ±hô¶dG
 äÉcô°ûdG AÉæH øe π©éJ »àdG ∫hódG ¢†©H óéàa áYƒæàe ádhó∏d
 πLCG øe ≈dhC’G É¡àjƒdhCG ºdÉ©dG »a iôNCG äÉfÉ«c ™e ájOÉ°üàb’G

 .OôØdG πNO IOÉjRh »eƒ≤dG É¡∏NO õjõ©J
 É¡æeCG ≈∏Y ®ÉØëdG ≈dEG  ≈©°ùJ ∫hO ∑Éæg iôNCG á«MÉf øeh
 Éªc  .êQÉîdG  »a  É¡«æWGƒe  ídÉ°üe  ájÉªMh  …ôμ°ù©dGh  »eƒ≤dG
 ™«°SƒJh áæª«¡dGh OóªàdG ƒg »°SÉ°SC’G É¡aóg áª¶fCGh ∫hO óLƒJ

.»LQÉîdG ÉgPƒØf ¥É£f
 õjõ©Jh ¿hÉ©àdÉH  øeDƒJ  ∫hO óLƒJ ∂dP  øe ¢†«≤ædG  ≈∏Yh
 á°SÉ«°S ≈æÑàJ ’h »dhódG ™ªàéªdGh ºdÉ©dG ∫hO πc ™e äÉbÓ©dG

.á°UÉîdG É¡ëdÉ°üe Ωóîj ’ ∂dP ¿C’ ,´Gô°üdG
 á∏ªL ≈∏Y Ωƒ≤J á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG q¿EG ∫ƒ≤dG øμªj Éæg øe
 ádhódG  ≈©°ùJ  »àdG  ídÉ°üªdGh  ÇOÉÑªdÉH  á£ÑJôªdG  ,äÉjÉ¨dG  øe
 ø«ÑYÓdG  ≈∏Y  ô«KCÉàdG  ôÑY  »`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG  »a  É¡≤«≤ëJ  ≈`̀ dEG
 OQGƒªdG  ∞«XƒJ  ∫ÓN  øe  á«dhódG  äÉ°SÉ«°ùdG  »a  ø««°SÉ°SC’G
 ´É qæ°U  ôFGhO  äÉ¡LƒàH  §ÑJôJ  ±Gó`̀gC’G  √ògh  ,ádhó∏d  á«eƒ≤dG
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQh  ,á«°SÉFôdG  hCG  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  πãe  QGô≤dG
 á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  øe  »°SÉ°SC’G  ±ó¡dÉa  .á«LQÉîdG  ô`̀jRhh
 ,á«dhódG  áeƒ¶æªdG  »a  á«≤«Ñ£J  ÖfGƒL  É¡d  ájô¶f  áZÉ«°U  »g
 IOóëe á∏μ°ûe πM hCG áæ«©e ídÉ°üe ÜÉ°ùàcG ≈∏Y ∫hódG πª©Jh
 ô«Z hCG á≤°SÉæàe É qnepEG äÉjÉ¨dG ∂∏J ¿ƒμJh ,äÉjÉ¨dG ∂∏J ≥jôW øY
 áYƒªée ∫ÓN øe á«LQÉîdG É¡aGógCG ≈dEG ádhódG π°üJh áªé°ùæe

 .É¡d IôaGƒàªdG äGhOC’G øe
 äGhOC’G  ∂∏J  ≈∏Y  É¡dƒ°üM  iƒà°ùe  »a  ∫hó``dG  ∞∏àîJh
 ájô°ûÑdGh  á«LƒdƒæμàdG  ∫hódG  ∂∏J  äÉ«fÉμeEG  »a  øjÉÑàdG  ÖÑ°ùH
 .ájOÉ°üàb’Gh  ájôμ°ù©dGh  á«fÉμ°ùdG  IQó`̀≤`̀ dGh  ,á«°SÉ«°ùdGh
 ó«Øà°ùJh äGhOC’Gh äÉ«fÉμeE’G  ∂∏J  É¡jód  iôÑμdG  ∫hódG  º¶©eh
 äGhOC’G  ∂`̀∏`̀J  Rô```̀HCG  ø``̀eh  ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  É`̀¡`̀aGó`̀gCG  ≥«≤ëàd  É¡æe
 ,á«JGQÉÑîà°S’G  äGhOC’Gh  ,ájOÉ°üàb’G  äÉHƒ≤©dG  :áeóîà°ùªdG
 ,…OÉ°üàb’G  QÉ°üëdGh  ,¢`̀Vhô`̀≤`̀dGh  ,ájOÉ°üàb’G  á©WÉ≤ªdGh
 á«ª∏©dG äGhOC’Gh »°SÉ«°ùdG  ∞dÉëàdGh ,ájôμ°ù©dG äGóYÉ°ùªdGh
 äGóYÉ°ùªdGh  ,á«°SÉeƒ∏HódG  äÉ°VhÉØªdGh  ,á«LƒdƒæμàdGh

.á«eÓYE’G ájÉYódG äGhOCGh   ,ájôμ°ù©dG ±ÓMC’Gh ,ájOÉ°üàb’G
 ±GógCG  ™°Vh  ≈dEG  ±ó¡J  ∫hódG  qn¿CG  óéf  ≥∏£æªdG  Gòg  øeh
 ∂∏J  ∞∏àîJh  ,»dhódG  ΩÉ¶ædG  »a  É¡ëdÉ°üe  ΩóîJ  á«é«JGôà°SG
 ±GógCG  ∑Éæ¡a  ,ºdÉ©dG  ∫hO  ™e  É¡àbÓY  á©«ÑW  Ö°ùëH  ±Gó`̀gC’G
 á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdÉa .ióªdG Ió«©H ±GógCG ∑Éægh ,ióªdG Iô«°üb
 ídÉ°üe  ádhO  πμd  n¿CG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ™e  ,áYƒæàeh  áæjÉÑàe  ádhó∏d
 ¢†©H ídÉ°üe ™e ídÉ°üªdG ∂∏J âeOÉ°üJ ƒd ≈àM É¡≤«≤ëàd ≈©°ùJ
 ,á«LQÉîdG  É¡aGógCG  áZÉ«°U  »a  ∫hódG  øjÉÑàJh  .iô`̀NC’G  ∫hódG
 »YÉªàL’Gh  »°SÉ«°ùdG  ´ƒæàdG  á©«ÑW  ¬ÑÑ°S  ±Ó`̀à`̀N’G  Gò`̀gh
 ¿ƒμj ¿CG IQhô°†dÉH ¢ù«dh ,∫hó∏d »LƒdƒjójC’Gh …OÉ°üàb’Gh
 É¡d  ¢ù«d  ∫hó`̀ dG  øe  ójó©dÉa  ,áæ«©e  á«LQÉN  ±ó`̀gCG  á`̀dhO  πμd
 ≈∏Y  IQó≤dG  É¡jód  â°ù«d  hCG  áë°VGh  á«LQÉN  ±Gó`̀gCGh  äÉjÉZ
 ∫hódG πc â°ù«∏a .≈ª¶©dG ∫hódG ¢ùμY ≈∏Y ±GógC’G ∂∏J ™°Vh
 ∫hódG øe ójó©dGh ;á«LQÉîdG É¡aGógCG áZÉ«°U ≈∏Y IQó≤ªdG É¡jód
 ≈©°ùJ  ióªdG  Iô«°übh  áàbDƒeh  á«∏Môe  ±Gó`̀gCG  É¡jód  ¿ƒμj  ób
 hCG  äÉjóëàdG  á¡LGƒeh  ,•ƒ¨°†dG  ™e  πeÉ©àdG  ≈`̀dEG  É¡dÓN  øe

 .Ée áeRCG πM
 ≈dEG ∫hó∏d á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG ±GógCG ¿ƒãMÉÑdG ∞ qæ°U óbh
 OÉéjEÉH  á≤∏©àe  »gh  :á£°SƒàªdG  ±Gó`̀gC’G  :»gh  QhÉëe  áKÓK

 ±GógC’Gh  .á«LQÉîdG  É¡àbÓY  ó«©°U  ≈∏Y  ádhó∏d  »°SÉ«°S  PƒØf
 ΩÉ¶ædG  á«æÑdh  É¡£«ëªd  ádhódG  IQƒ°üH  á≤∏©àe  »gh  :Ió«©ÑdG
 ΩÉ¶ædG  OƒLƒH  á≤∏©àªdG  »gh  :ájQƒëªdG  ±Gó`̀gC’Gh  .»dhódG

 .É¡JGP ádhódGh
 ójó©dG  øjôëÑ∏d  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  øª°†àJ  ΩÉY  πμ°ûHh
 ≈dEG áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓL ≈©°S »àdG ±GógC’G øe
 ídÉ°üªdG ≥«≤ëàd áMÉàªdG OQGƒªdG ∫Ó¨à°SG ≥jôW øY É¡≤«≤ëJ
 ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  ≈©°ùJ  å«M  ,áμ∏ªª∏d  á«eƒ≤dG
 ,QGôªà°SÉH Iô«¨àªdG á«dhódGh á«ª«∏bE’G áÄ«ÑdG ™e πYÉØàdG ≈dEG
 ;»dhódG  ™ªàéªdG  á°SÉ«°ùd  áfƒμªdG  ô°UÉæ©dG  ≈∏Y  ô«KCÉàdGh
 á«ªæJh »eƒ≤dG øeC’G ßØM πãe á«é«JGôà°S’G É¡aGógCG ≥«≤ëàd
 ≥«≤ëJh »°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶ædG ≈∏Y ®ÉØëdGh ,»∏ëªdG …OÉ°üàb’G
 ídÉ°üe  ájÉªMh  áfÉ«°Uh  ,»ª«∏bE’Gh  »ªdÉ©dG  ΩÓ°ùdGh  øeC’G

.êQÉîdG »a á«é«JGôà°S’G øjôëÑdG

»æjôëÑdG »eƒ≤dG øeC’G ßØM
 êÉ«°ùdG  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »æWƒdG  »eƒ≤dG  ø`̀eC’G  ôÑà©j
 ßØMh  á«æjôëÑdG  »`̀°`̀VGQC’G  áfÉ«°Uh  OÓÑdG  ájÉªëd  ™«æªdG
 .á«îjQÉàdG  äÉKhQƒªdGh  á«°SÉ«°ùdGh  ájOÉ°üàb’G  äÉÑ°ùàμªdG
 ø`̀eC’G  ßØM  ≈``̀dEG  á«æjôëÑdG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  á°SÉ«°ùdG  ≈©°ùJh
 ,áMÉàªdG äGhOC’Gh πFÉ°SƒdG πc ΩGóîà°SG ôÑY áμ∏ªª∏d »eƒ≤dG
 .á«æeC’Gh  á«eÓYE’Gh  ájOÉ°üàb’Gh  ájôμ°ù©dGh  á«°SÉeƒ∏HódÉc
 ìÓ°UE’G Iô«°ùe ºYO »a á«æjôëÑdG á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG º¡°ùJh
 §£îdG ò«ØæJh OGóYEG  ≥jôW øY áμ∏ªªdG »a á∏eÉ°ûdG á«ªæàdGh
 á«ª«∏bE’G  äGô«¨àªdÉH  á≤∏©àªdGh  áμ∏ªª∏d  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG
 áμ∏ªª∏d  »eƒ≤dG  øeC’G  ójó¡J  QOÉ°üe  Oó©àJ  Éª«ah  .á«ªdÉ©dGh
 äÉ«dhDƒ°ùe øª°V øe øjôëÑdG QGô≤à°SGh øeCG ßØM ÉjÉ°†b ¿ƒμJ
 á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  »©fÉ°Uh  »°SÉeƒ∏HódG  ∂∏°ùdG  AÉ°†YCG
 ≈dEG  á«æjôëÑdG  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  ±ó¡J  kÉ°†jCG  .á«æjôëÑdG
 á«ª«∏bEG  iƒb …CG  … qó©J ™æeh ,ádhó∏d  á«æWƒdG  IOÉ«°ùdG  ájÉªM
 ¿hDƒ°ûdG  »a  πNóàdG  ™æeh  øjôëÑdG  IOÉ«°S  ≈∏Y  á«ªdÉY  hCG

 .áμ∏ªª∏d á«∏NGódG

»æjôëÑdG OÉ°üàb’G á«ªæJ
 IQÉéàdG  ájôM  CGóÑe  ≥«≤ëJ  ≈`̀dEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈©°ùJ
 iƒ≤dGh ∫GƒeC’G ¢ShDhQh äGQÉªãà°S’G ∫É≤àfG ájôMh ,á«dhódG

 .á°UÉîdG á«μ∏ªdG CGóÑeh á∏eÉ©dG
 •É`̀°`̀û`̀æ`̀dG ™`̀jƒ`̀æ`̀J ≈`̀∏`̀Y ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e â`̀°`̀Uô`̀M ó``̀ bh
 ôãcCG áÄ«H ô«aƒJ ∫ÓN øe »eƒ≤dG πNódG QOÉ°üeh …OÉ°üàb’G
 kÉ°†jCG  .∫É`̀ª`̀YC’G  ∫ÉLôd  ájQÉéàdG  ∫ÉªYCÓd  áeAÓeh  á«°ùaÉæJ
 ,∫Gƒ``̀eC’G  ¢``̀ ShDhQh  äGQÉªãà°S’G  Ö∏L  ≈`̀ dEG  áμ∏ªªdG  ≈©°ùJ
 É kjOÉ°üàbG  AÉæ«e  øjôëÑdG  π©éd  á«∏ëªdG  ¥Gƒ°SCÓd  èjhôàdGh
 áªFÓªdGh  ,á«aÉØ°T  ô`̀ã`̀cC’G  áÄ«ÑdG  AÉ`̀æ`̀Hh  á≤£æªdG  »`̀a  kÉ`̀eÉ`̀g
 É ké¡f  ∑Éæg  qn¿CG  ß`̀MÓ`̀jh  .á«∏ëªdG  äÉ©ªàéªdGh  äÉcô°û∏d
 AÉ¡H  πNódG  QOÉ°üe  ™jƒæJh  ,áμ∏ªª∏d  èjhôà∏d  kÉàHÉK  É k«eƒμM
 hCG ø««æjôëÑdG ∫ÉªYC’G ∫ÉLôd AGƒ°S QÉªãà°S’G ¢Uôa ™«°SƒJh

 .êQÉîdG øe ø«eOÉ≤dG ºgô«¨d
 á«æjôëÑdG  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  πª©J  ;ƒëædG  Gòg  ≈∏Yh
 øjôëÑ∏d ájOÉ°üàb’Gh ájQÉªãà°S’G ídÉ°üªdG ájÉªM ≈∏Y kÉ°†jCG

.êQÉîdG »a

™ªàéªdGh ádhódG ≈∏Y ®ÉØëdG
 ßØM  á«æjôëÑdG  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  ±Gó```gCG  º``̀gCG  ø`̀e
 ,™ªàéªdG  ∂°SÉªJh  »°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶ædGh  ádhódG  QGô≤à°SGh  øeCG
 ádhódG  ßØM  á«æjôëÑdG  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  ø`̀eh
 á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  äGhOCG  ΩGóîà°SG  ôÑY  »°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶ædGh
 á«°SÉeƒ∏HódGh á°SÉ«°ùdG äÉbÓ©dG ø«°ùëJ ≥jôW øYh ,áMÉàªdG
 á«°SÉ«°ùdG  äÉØdÉëàdG  AÉ`̀æ`̀Hh  ,»`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG  AÉ°†YCG  ™`̀e

.ádhódG QGô≤à°SGh øeCG ¿Éª°†d ájôμ°ù©dGh

»ª«∏bE’Gh »ªdÉ©dG ΩÓ°ùdGh øeC’G ≥«≤ëJ
 ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJ á«æjôëÑdG  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  ±GógCG  ºgCG  øe
 kÉ°†jCG á«æjôëÑdG á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG ±GógCG øeh »ª«∏bE’Gh »ªdÉ©dG
 á«ª∏°ùdG  äGhOC’G  ∫ÓN  øe  á«ª«∏bE’Gh  á«dhódG  äÉYGõædG  ájƒ°ùJ
 á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  ≈©°ùJ Gò¡Hh .ø««ªdÉ©dG  ΩÓ°ùdGh øeC’G  ßØëd

 .á«dhódG äÉbÓ©dG »a Iƒ≤dG ΩGóîà°SG ô¶M ≈dEG á«æjôëÑdG
 äÉª¶æªdG øe ójó©dG »a áμ∏ªªdG ∑QÉ°ûJ ¬°ùØf ó«©°üdG ≈∏Yh
 ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJ ≈dEG  ±ó¡J »àdG  á«eƒμëdG  ô«Zh á«eƒμëdG  á«dhódG
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓL ≈©°ùjh .∫hódG QGô≤à°SGh øeCG ßØMh »ªdÉ©dG
 ø«H äÉbÓ©dGh §HGhôdG ájƒ≤Jh õjõ©Jh á«ªæJ ≈dEG áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 øe á«dhódGh á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG  äÉÄ«¡dGh ∫hódG  ™«ªLh áμ∏ªªdG
 äÉbÓ©dG  ∫ÓN øe »ª«∏bE’Gh  »ªdÉ©dG  ΩÓ°ùdGh  øeC’G  ≥«≤ëJ πLCG

.áaÉc ºdÉ©dG ∫hO AÉ°SDhQ ™e ¬àdÓL É¡H ™àªàj »àdG áÑ«£dG

 ídÉ°üe ájÉªMh áfÉ«°U
 êQÉîdG »a á«é«JGôà°S’G øjôëÑdG

 ájÉªM  »`̀g  øjôëÑ∏d  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  ±Gó``̀gCG  Rô``̀HCG  ¿EG
 á«é«JGôà°S’G  ídÉ°üªdG)  πãe  êQÉ`̀î`̀dG  »`̀a  áYƒæàªdG  É¡ëdÉ°üe

 .(ø«æWGƒªdG ídÉ°üe ájÉYQh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdGh á«æeC’Gh
 äGQGRƒdG ™e ºFGódG ≥«°ùæàdG q¿CÉH á«æjôëÑdG áeƒμëdG øeDƒJh
 á≤jó°üdG  ∫hó`̀dG  ™e  ¿hÉ©àdGh  ,á«∏ëªdG  äÉÄ«¡dGh  äÉ°ù°SDƒªdGh
 ±ó¡dG  Gòg  ≥«≤ëàd  Ió«MƒdG  á≤jô£dG  »g  á«dhódG  áeƒ¶æªdG  »a
 »a  á«æjôëÑdG  ídÉ°üªdG  ájÉªM  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  »æÑªdG  »é«JGôà°S’G

.êQÉîdG
 øμªj  ’  áaÉc  á«æjôëÑdG  á«LQÉîdG  äÉ°SÉ«°ùdG  ±Gó``̀gCG  ¿EG
 øjôëÑdG  π«ãªJh  »°SÉeƒ∏HódG  ∂∏°ùdG  πªY  π«©ØàH  ’EG  É¡≤«≤ëJ
 PEG  .á«ª«∏bE’Gh  á«dhódG  äÉYÉªàL’Gh  äGôªJDƒªdGh  πaÉëªdG  »a
 áeÉbEG  ≈dEG  »dhódG  ™ªàéªdG  AÉ°†YCG  ™e  ¿hÉ©àdÉHh  øjôëÑdG  ≈©°ùJ
 ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG ä’ÉéªdG »a á«dhódG πaÉëªdGh äGôªJDƒªdG
 á«é«JGôà°S’G äÉjÉ¨dG ≥«≤ëJ πLCG øe áaÉc á«æeC’Gh á«YÉªàL’Gh

.áμ∏ªª∏d

»°SÉ«°ùdG è¡ædG ájô≤ÑYh ∂∏ªdG ádÓL
 ¬FÓàYG  òæe  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈©°S  ó≤d
 »ª«∏bE’G ÉgQhO õjõ©Jh øjôëÑdG áμ∏ªe ídÉ°üe ≥«≤ëJ ≈dEG ¢Tô©dG
 ∂∏ªdG ádÓL áªμëÑa .áμ∏ªª∏d É«∏©dG ídÉ°üªdG øY ´ÉaódGh »dhódGh
 ±É°üe  ≈`̀dEG  øjôëÑdÉH  π°üj  ¿G  ´É£à°SG  Iõ«ªàªdG  ¬à«°SÉeƒ∏HOh
 QÉ¶fCG  §ëe  á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªe  øe  π©Lh  áeó≤àªdG  á«ªdÉ©dG  ∫hó`̀dG
 »a  IójôØdG  øjôëÑdG  áHôéJ  ≈`̀dEG  ΩGôàMG  πμH  ô¶æj  …ò`̀dG  ºdÉ©dG
.áaÉc ó©°üdG ≈∏Y áμ∏ªªdG √ó¡°ûJ …òdG Ωó≤àdGh OÉ°üàb’Gh ìÓ°UE’G
 ó«©dG  ∫ƒ∏M  Üô≤H  ôîØdGh  ìô`̀Ø`̀dG  AGƒ``̀LCG  ¢û«©f  PEG  øëfh
 ∂∏ªdG  ¢Sƒ∏édG  ó«Yh áÑ«ÑëdG  Éæàμ∏ªªd  ø«©HQC’Gh ™°SÉàdG  »æWƒdG
 äÉÑ°SÉæªdG  øe  »gh  ,áãjóëdG  á«æjôëÑdG  ádhódG  ¢ù«°SCÉJ  iôcPh
 »dhódG  ó«©°üdG  ≈∏Y  ∂∏ªdG  ádÓL  äGRÉéfEÉH  kÉ`̀ª`̀FGO  ÉfôcòJ  »àdG
 ºFÉ≤dGh á«LQÉîdG ÉjÉ°†≤dG ™e »WÉ©àdG »a ¬àdÓL è¡fh »∏ëªdGh
 øjôëÑdG  IOÉ«b  »a  ¬àjô≤ÑYh  √Oƒ`̀¡`̀Lh  ¿RGƒ`̀à`̀dGh  ∫Gó`̀à`̀Y’G  ≈∏Y
 øe π«ædG ≈dG  ±ó¡J »àdG á«LQÉîdG äÓNóàdG ™æeh ¿ÉeC’G ôH ≈dEG
 øjôëÑdG  ø«H  ádOÉÑàªdG  á≤ãdG  CGóÑe  ï«°SôJh  É¡JGQó≤eh  øjôëÑdG

 .ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG ≥«≤ëJ ≈∏Y áªFÉ≤dGh á≤jó°üdG ∫hódGh
 ™£≤æe  kGQƒ`̀£`̀Jh  kGQÉ```̀gORG  áμ∏ªªdG  äó¡°T  ¬àdÓL  ó¡Y  »`̀ah
 óYGƒb  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈°SQCG  ó≤a  ,ô«¶ædG
 Ω qó≤àdG  »a  á∏ãeC’G  ´hQCG  ºdÉ©∏d  âHô°V  »àdG  áãjóëdG  øjôëÑdG
 ≈dEG ™aQCG áÑ°SÉæªdG √òg »ah .QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ßØMh ìÓ°UE’Gh
 »a óªj ¿CG ≈dƒªdG kÓFÉ°S ,∂jôÑàdGh áÄæ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG ∂∏ªdG ádÓL
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 äGOƒ¡éªdG  ≥HÉ°ùdG  ∫É`̀≤`̀ª`̀dG  »`̀a  ÉædhÉæJ
 »a ∫ÉªYC’G  IOÉjQ iƒà°ùe ø«°ùëJ »a ádhòÑªdG
 á°ûbÉæªH  Ωƒ«dG  Ωƒ≤æ°Sh  .äÉ©eÉédGh  ¢SQGóªdG
 »ª«∏bE’Gh  »æWƒdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 áãjóëdG  äÉ°SGQódG  ¬éàJ  .äGOƒ¡éªdG  ∂∏J  ºYód
 á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  QGhOCG  πeÉμJ  IQhô°V  ≈dEG
 IOÉ```̀jQ äGQÉ``̀ ¡``̀e º`̀«`̀∏`̀©`̀J »``̀a á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ô``«``Zh
 ,á°ù°SDƒªdG  äGQób  AÉæH  øY º∏μàf  Éægh .∫ÉªYC’G

 .É¡d áªYGódG äÉ°SÉ«°ùdGh
 ¢UôØdG  OÉéjEG  á«ªgCG  äÉ°SGQódG  ôNBG  ôcòJ
 ¥É`̀aBG  íàa  ∫Ó`̀N  øe  ájQÉªãà°S’Gh  ájôjƒ£àdG
 ø«H ¿hÉ©àdG πÑ°S OÉéjEGh ,á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG
 ™fÉ°üªdÉc ∫ÉªYC’G äÉ¡Lh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG

.ájQÉéàdG äÉcô°ûdGh
 É`̀¡`̀Jô`̀LCG »`̀ à`̀ dG äÉ``̀°``̀SGQó``̀dG ió````̀MEG ô`̀«`̀°`̀û`̀J
 European  á``````̀«``````̀HhQhC’G  á``̀«``̀°``̀Vƒ``̀Ø``̀ª``̀dG
 á«ªgCG ≈dEG 2020 ¢SQÉe »a Commission
 ,áë∏°üªdG  ÜÉë°UCG  ™«ªL ø«H  πªY QÉWEG  OƒLh
 óbh  .πª©dGh  º«∏©àdG  »ªdÉY  ø«H  ô°ùL  AÉ°ûfEGh
 zÖeƒμjôàfG{`H  ¬àª°SG  G kQÉ`̀WEG  á«°VƒØªdG  äCÉ°ûfCG
 Oó©àe  è¡æe  ø`̀e  ¿ƒ`̀μ`̀à`̀j  EntreComp
 ±ó¡J IQOÉÑe …C’ É k«∏©a É k©Lôe ¿ƒμ«d ,Ö«dÉ°SC’G
 óbh  .™jQÉ°ûªdG  º«¶æJ  ≈∏Y  IQó≤dG  õjõ©J  ≈`̀ dEG
 QÉ`̀μ`̀aC’G{  :»`̀gh  á£HGôàe  ä’Éée  3  ójóëJ  ºJ
 πc  ¿ƒμàj  .zπ`̀ª`̀©`̀dG{h  zOQGƒ``̀ª``̀dG{h  z¢`̀Uô`̀Ø`̀dGh
 πμ°ûJ  »àdGh ,äGAÉØc 5 øe ä’ÉéªdG  øe ∫Éée
 .∫ÉªYC’G IOÉjQ IAÉØμd á«°SÉ°SC’G äÉæÑ∏dG á©ªàée
 ≈∏Y  ô°ûY  á°ùªîdG  äGAÉØμdG  πª©dG  QÉ`̀WEG  Qƒ£j
 442  ø`̀e  á∏eÉ°T  áªFÉb  ìô`̀à`̀≤`̀jh  äÉjƒà°ùe  8
 ôjƒ£àd ¢SÉ°SCÉc QÉWE’G Ωóîà°ùoj .É«ª«∏©J ÉLôîe
 IOÉjQ  IAÉØc  Rõ©J  »àdG  º∏©àdG  á£°ûfCGh  ègÉæªdG
 ø«ª∏©ªdG  äGAÉØc  º««≤àd  Ωóîà°ùj  Éªc  ,∫ÉªYC’G
 .QÉμàH’Gh ∫ÉªYC’G IOÉjQ ä’Éée »a ø«ª∏©àªdGh
 º`̀Yó`̀dG Oƒ``̀Lh ß`̀MÓ`̀f ,á`̀ °`̀ SGQó`̀ dG √ò``̀g »`̀a
 äÉ°SÉ«°ùdG  º°SQ iƒà°ùe ≈∏Y …QGOE’Gh …OÉ«≤dG
 º«∏©àdÉH  áWƒæªdG  äGQGRƒ`̀dG  ¬«LƒJ  »a  ô`̀WC’Gh
 êGQOEG  á«∏ªY  ™`̀aO  »a  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdGh
 .á«°SGQódG  ègÉæªdG  »a  ∫ÉªYC’G  IOÉ`̀jQ  äÉfƒμe
 ™e ¿hÉ©àdÉH á«HhQhC’G á«°VƒØªdG âeÉb ó≤a Gòdh
 QÉμàH’G{`H  IÉª°ùªdG  á«HhQhC’G  äGQOÉÑªdG  ióMEG
 º«ª°üàH z HEInnovate  »dÉ©dG º«∏©àdG »a
 .2020  »a  ∫ÉªYC’G  IOÉjôd  »JGòdG  º««≤àdG  IGOCG
 á£°SGƒH  √DhGô``LEG  ºàj  ¿É«Ñà°SG  øY  IQÉÑY  ƒgh
 »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  »a  á∏YÉØdG  äÉ¡édG
 º««≤àd  ∫É`̀ª`̀YC’G  IOÉ``̀jQ  º«∏©J  iƒà°ùe  áaô©ªd
 ôcòf ,»dÉ©dG º«∏©àdÉH á°UÉN iôNCG OÉ©HCG á«fÉªK
 ,áªcƒëdG  ,πjƒªàdG  ,Ö`̀∏`̀£`̀dGh  ¢`̀Vô`̀©`̀dG  :É¡æe
 á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ø«H  ¿hÉ©àdG  äÉ°SÉ«°Sh
 1300  øe  ôãcCG  âcQÉ°T  ó`̀bh  .á«ª«∏©àdG  ô«Zh
 áYƒªée ≈dEG  Gƒ∏°ü«d á«HhQhCG  á«ª«∏©J á°ù°SDƒe

 :É¡æe ôcòf ,äÉ«°UƒàdG øe
 ’h  QÉμàH’G  á«∏ªY  ¢SÉ°SCG  »g  äÉ©eÉédG  -

 è`̀eGô`̀H  π`̀eÉ`̀μ`̀à`̀H  ’EG  π`̀ª`̀à`̀μ`̀J
 √GQƒ``̀à``̀có``̀dGh ô`̀«`̀à`̀°`̀ù`̀LÉ`̀ª`̀dG
 á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ™`̀e

.á°UÉîdGh
 ô```̀WCG  ™```̀°```̀Vh  Ö``̀é``̀j  -
 ¢VôØd  á`̀«`̀æ`̀Wh  äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀Sh
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  á«∏ªY  õ«ØëJ  hCG
 äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉ©eÉédG  ø«H
 IôWDƒe  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG
 IóæLCG  øª°Vh  Oóëe  øeõH
 IOÉ``̀ jQ á`̀°`̀†`̀¡`̀f »``̀a á`̀ë`̀°`̀VGh

.QÉμàH’Gh ∫ÉªYC’G
 çÉëHC’G §ÑJôJ ¿CG Öéj -
 äÉ```̀ jƒ```̀ dhC’É```̀ H á``̀jô``̀jƒ``̀£``̀à``̀ dG
 hCG  áLÉM  âfÉc  AGƒ°S  á«æWƒdG

 .É kaóg hCG Iõ«e
 äÉ``̀ °``̀ SGQO  π`̀ ª`̀Y  Ö`̀é`̀ j  -

 ôÑà©j  å«M  »ª«∏bE’G  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  äÉLÉë∏d
 .á«æWƒdG äÉjƒdhCÓd G kOGóàeG

 IOÉ`̀ jQ  º`̀Yó`̀d  π`̀eÉ`̀c  »eƒμM  è¡f  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  -
 §`̀HQh  ,»dÉ©dG  º«∏©àdG  »`̀a  QÉ`̀μ`̀à`̀H’Gh  ∫É`̀ª`̀YC’G
 á°SÉ«°Sh á«YÉæ°üdG á°SÉ«°ùdGh QÉμàH’Gh º«∏©àdG
 »ÑæLC’G  QÉªãà°S’G  Üò`̀Lh  á«ª«∏bE’G  á«ªæàdG

.ô°TÉÑªdG
 ¢ù«jÉ≤e ôjƒ£J ¿CÉ°ûH á«°UƒJ É k°†jCG ∑Éæg -
 èeGôÑdGh  ™jQÉ°ûªdG  ô«KCÉJ  º««≤àd  á«Yƒfh  á«ªc

.∫ÉªYC’G IOÉjQh QÉμàH’G ºYO ≈dEG ±ó¡J »àdG
 äÉ°ù°SDƒªd  á`̀«`̀HhQhC’G  á£HGôdG  â°UhCG  ób
 QÉμàH’G  Ö∏éH  EURASHE  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 áédÉ©eh  ,Ωóîà°ùª∏d  ¬LƒªdG  åëÑdG  ∫ÓN  øe
 á«æWƒdG ácQÉ°ûªdG ∫ÓN øe á«∏ëªdG äÉLÉ«àM’G
 äÉ°ù°SDƒªdG øe ´ƒædG Gòg ∞«°†«°Sh .á«ª«∏bE’Gh
 ≈°übCG  ≥≤ëjh  ™ªàéª∏d  á«ªjOÉcC’G  IôÑîdG  ≈dEG
 á«∏ª©dG  √òg  á£HGôdG  âª°SG  óbh  .É¡æe  IOÉØà°SG
 quadruple helix »YÉHôdG Ödƒ∏dG Ió≤©ªdG
 º«∏©àdGh åëÑdGh ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G πª°ûJ »àdGh

.»fóªdG ™ªàéªdGh ΩÉ©dG ´É£≤dGh
 √òg  ø`̀e  ≥∏£æf  ¿CG  Éææμªj  ,øjôëÑdG  »`̀a
 ≈∏Y  »°ù°SDƒªdG  ™HÉ£dG  AÉØ°VEG  ≈`̀dEG  äÉ«°UƒàdG
 ô«KCÉàdG  ™°Vƒc  ,QÉμàH’Gh  ∫ÉªYC’G  IOÉjQ  IóæLCG
 .á«°ù°SDƒªdG á«é«JGôà°S’G º«ª°U »a »©ªàéªdG
 QÉμàH’Gh ∫ÉªYC’G IOÉjQ IóæLCG êQóf ¿CG øμªj Éªc
 ¬d  ¿ƒμ«°S  ∂`̀ dPh  ,º«∏©àdGh  åëÑdG  á£°ûfCG  »a
 √ÉéJ’G »æÑJ ≈dEG á«ªjOÉcC’G áÄ«¡dG ™aO »a √Gó°U
 QÉμàH’Gh ∫ÉªYC’G IOÉjQ AÉæH ¢SÉ°SCG ¿CÉH ójóédG
 .áYÉæ°üdGh  πª©dG  ™`̀e  çÉ`̀ë`̀ HC’G  πeÉμàH  CGó`̀Ñ`̀j
 ™°Vh  á«ªgCG  ≈`̀ dEG  ô«°ûJ  äÉ«°UƒàdG  ¿CG  ó`̀cDƒ`̀fh
 äÉ«∏ª©d  áªYGódG  hCG  á°VQÉØdG  äÉ°SÉ«°ùdGh ôWC’G
 ô«Zh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG ø«H »ãëÑdG ¿hÉ©àdG

.á«ª«∏©àdG
 øe  áYƒªée  â≤∏£fG  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Yh
 º°SQ  »a  IOó©àe  ¥ô£H  É``̀HhQhCG  »a  äÉ©eÉédG

 ∫É```̀ª```̀YC’G IOÉ```̀jô```̀ d É`̀ ¡`̀≤`̀ jô`̀W
 â`̀eÉ`̀ b å``̀«``̀M ,QÉ````̀μ````̀à````̀H’Gh
 ójóëàH É«fÉehQ »a áeƒμëdG
 ∫Éée »a Iõ«ªàªdG äÉ©eÉédG
 QÉ`̀μ`̀ à`̀ H’Gh ∫É```ª```YC’G IOÉ````̀jQ
 »a …OÉ``̀«``̀≤``̀dG Qhó`````dG ò``̀NCÉ``̀H
 äÉfÉμeEG  º««≤Jh  ¢`̀TQh  πªY
 iód QÉμàH’Gh ∫ÉªYC’G  IOÉjQ
 áZÉ«°U IOÉYEG  ºà«d  äÉ©eÉédG
 äGAGôLE’Gh  äÉ«é«JGôà°S’G
 π``eÉ``°``T è``̀¡``̀æ``̀e ∫Ó`````̀N ø````̀e
 .∫É``ª``YC’G IOÉ````jQh QÉ`̀μ`̀à`̀HÓ`̀d
 äOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SG ó`̀≤`̀a ,É`̀°`̀ù`̀ª`̀æ`̀dG É```̀eCG
 á«ª«¶æàdG  äGô`̀«`̀«`̀¨`̀à`̀dG  ø``̀e
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e »``̀a á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’Gh  »`̀dÉ`̀©`̀dG  º«∏©àdG
 äÉ«∏ª©dG QÉWEG  »a èFÉàædG  øe
 èeGôH  πª©d  ø««ª«∏bE’G  º¡FGô¶f  ™e  á«fhÉ©àdG
 ∫hO  øe  áYƒªée  âeÉb  óbh  .ájQÉμàHG  á«fhÉ©J
 áë∏°üªdG ÜÉë°UCG ácQÉ°ûe õjõ©àH ÉHhQhCG ¥ô°T
 §«°ûæJh  ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀J  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  »``̀a  ø`̀jOó`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 ,É«fÉªdCGh É°ùfôa »a ÉeCG .»dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe
 ájQÉμàH’G  ™jQÉ°ûªdG  áeGóà°SG  IOƒL Gƒ°SQO ó≤a
 »a  á«°ù«FôdG  á∏YÉØdG  äÉ¡édG  ∑Gô°TEG  ∫ÓN  øe
 äÉ«é¡æe  áeGóà°SG  õjõ©Jh  ´hô°ûªdG  á£°ûfCG

 .¬éFÉàfh √OQGƒeh ´hô°ûªdG
 AÉ°ûfEG  º`̀J  ,Iô`̀«`̀NC’G  ô°û©dG  äGƒæ°ùdG  »`̀a
 »a á`̀«`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dG Ωƒ`̀∏`̀©`̀ dG äÉ`̀©`̀eÉ`̀L ø``̀e ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG
 Universities  º°SÉH  áahô©ªdGh  É```̀HhQhCG
 »gh  (of Applied Sciences (UAS
 õ«côàdG ™e »dÉ©dG º«∏©àdG »a ógÉ©e hCG äÉ©eÉL
 .»≤«Ñ£àdG  åëÑdGh  ÖjQóàdG  ≈∏Y  ¢UÉN  πμ°ûH
 É¡JÉjƒdhCG  º¡∏à°ùf  ,äÉ©eÉédG  √ò`̀g  º°SG  ø`̀eh
 »∏ªY  »≤«Ñ£J  »©eÉL  º«∏©J  ºjó≤J  ºàj  å«M
 »æ¡e ¬LƒJ äGP äÉLQO øª°†àj …òdGh ,≈ëæªdG
 ,QÉμàH’Gh  »≤«Ñ£àdG  åëÑdÉH  Ωƒ≤J  Éªc  ,í°VGh
 á¡LƒªdG ôjƒ£àdGh åëÑdG á£°ûfCG πª°ûj …òdGh

 .ó∏ÑdG »a á«≤«Ñ£àdG äÓμ°ûªdG πM ƒëf
 á∏b  ≈`̀dEG  ¿hô«°ûj  ø«ãMÉÑdG  ¿EÉ`̀a  ,∂`̀dP  ™eh
 QÉWEG ≈dEG ó≤àØJ »àdG á«HhQhC’G ∫hódG ∂∏J á«dÉ©a
 äÉYÉ£bh  á©eÉédG  ø«H  ¿hÉ©àd  á«∏ª©d  »ª«¶æJ
 á¨«°U OÉéjEÉH  ¿ƒãMÉÑdG  »°Uƒj ∂dòdh  .∫ÉªYC’G
 ™«ªLh  á«æWƒdG  äGQGRƒ`̀dG  ø«H  π°†aCG  á«fhÉ©J
 ôjƒ£J »a »bÉÑà°SG QhO Ö©∏d áë∏°üªdG ÜÉë°UCG
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  Égò«ØæJh  áeGóà°ùe  á«é«JGôà°SG

 .»ª«∏bE’Gh »æWƒdG
 Éªgh »`̀HhQhC’G  ≥`̀aC’G  »a  ¿ÉéeÉfôH  ∑Éæg
 »`̀HhQhC’G  ó¡©ªdGh  »``̀HhQhC’G  QÉμàH’G  ¢ù∏ée
 äÉYƒªée  ≈ª°ùe  âëJ  QÉμàH’G  É«Lƒdƒæμàd
 É¡àª¡e πãªàJ .zEIT KIC{ QÉμàH’Gh áaô©ªdG
 OGô`̀aC’G  ∫ÓN  øe  IójóédG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  á°SGQO  »a
 ø«HƒgƒªdGh  ø«ãMÉÑdG  ∫É`̀°`̀ü`̀jEGh  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh

 ≈``̀dEG á`̀«`̀ã`̀ë`̀Ñ`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ø``̀e ø`̀«`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dGh
 äÉLÉ«àM’G  ∫É°üjEG  πHÉ≤ªdG  »`̀ah  ,äÉYÉæ°üdG
 á«ãëÑdG  ¥ƒ°ùdG  ¢Uôah  á«©ªàéªdGh  á«YÉæ°üdG
 øe  ø««æ©ªdGh  ø`̀«`̀Hƒ`̀gƒ`̀ª`̀dGh  ø«ãMÉÑdG  ≈``̀ dEG

.á«ãëÑdG äÉ°ù°SDƒªdG
 á«HhQhC’G  á«°VƒØªdG  ¬ªYóJ  ´hô°ûe  ∑Éæg
 :øª°†àj  …òdG  áaô©ªdG  å∏ãe  º°SÉH  ±hô©ªdGh
 .»ãëÑdG  ¢SÉªëdGh  á«æ«μªàdG  äÉÄ«ÑdGh  ∫ÉªdG
 ä’Éée  »a  »ª«∏bEG  πμ°ûH  ´hô°ûªdG  Gòg  πª©j
 AÉæÑd º«∏bE’G ∫hO ø«H ∑ôà°ûe ΩÉªàgG äGP IOóëe
 ájQÉéàdG  äÉ«fhÉ©àdG  AÉæHh  á«ãëÑdG  äGQó`̀≤`̀dG
 ÉæàYÉ£à°SÉH  Éægh  .äÉ°ù°SDƒªdGh  á©eÉédG  ø«H
 ∫hO  iƒà°ùe  ≈∏Y  ¬°ùØf  ´hô°ûªdG  ≥Ñ£f  ¿CG
 Ωƒªgh äÉeÉªàgG ¬cQÉ°ûJ …òdGh »Hô©dG è«∏îdG
 Ωƒ≤j  .√É`̀«`̀ª`̀dGh  ábÉ£dG  ™jQÉ°ûe  πãe  ácôà°ûe
 hCG  πàμdÉH  ≈ª°ùj  É`̀e  AÉæH  ≈∏Y  ´hô°ûªdG  Gò`̀g
 äÉ©eÉédG ø«H clusters á«ãëÑdG äÉYƒªéªdG
 É¡fCG ≈∏Y äÉYƒªéªdG º¡ØoJ .áYÉæ°üdGh áØ∏àîªdG
 á∏ãªe á∏°üdG äGP äÉYÉæ°ü∏d á«ª«∏bEG á«Ä«H áª¶fCG
 á∏YÉØdG äÉ¡édGh äÉcô°ûdG øe áYƒªée ∫ÓN øe
 IOƒLƒªdG  á∏°üdG  äGP  äÉ°ù°SDƒªdGh  ájOÉ°üàb’G
 ≈dEG  â∏°Uh  »àdGh  ¢†©ÑdG  É¡°†©H  øe  Üô≤dÉH
 .á°ü°üîàªdG  Iô`̀Ñ`̀î`̀dG  ôjƒ£àd  m±É``̀c  iƒà°ùe
 äÉæÑ∏dG  ÉgQÉÑàYÉH  áª¡e  äÉYƒªéªdG  ôÑà©J
 ¢ü°üîàdG  äÉ«é«JGôà°SG  º«ª°üàd  á«°SÉ°SC’G
 .äÉ«é«JGôà°S’G  √ò`̀g  ò«Øæàd  á∏«°Sƒch  á«còdG
 Ée  ≈``̀dEG  á«ãëÑdG  äÉYƒªéªdG  √ò`̀g  ∫ƒëàJ  ó`̀b
 Think Tanks  ô«μØàdG  äÉYƒªéªH  ≈ª°ùj
 IOÉjQh QÉμàH’G ácôM ≈∏Y ÉgQhóH óYÉ°ùJ »àdGh
 á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’Gh á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG ä’É`̀é`̀ª`̀ dG »`̀ a ∫É``̀ª``̀YC’G

 .á«ªdÉ©dGh
 AÉæÑd  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  ø``̀cQ  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ,É`̀ keÉ`̀ à`̀N
 äÉ°ù°SDƒe  º¶©e  êÉàëJ  .øjôμàÑªdGh  ø«ãMÉÑdG
 ≈∏Y IQó≤dG  õjõ©J  hCG  ójóéJ  ≈dEG  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 ∫ÓN ¿Gó∏ÑdG ¢†©H »a .∫ÉªYC’G IOÉjQh QÉμàH’G
 äÉ©jô°ûàdG  ô««¨J ºJ  ,á«°VÉªdG  ô°û©dG  äGƒæ°ùdG
 É¡©aOh  »`̀dÉ`̀©`̀dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªH  ìÉª°ù∏d
 QÉμàH’G  ø«H  §Hôj  …ò`̀dG  ô``eC’G  ,QÉμàH’G  ƒëf
 ≈∏Y ºFÉ≤dG  QÉμàH’G õjõ©J ºàj ød  .á«dÓ≤à°S’Gh
 áaô©ªdG É¡jód ¿C’ äÉ©eÉédG øe ºYóH ’EG åëÑdG
 äÉ°SÉ«°ùdG  IQGOEG  Öéj  Éªc  .çÉ`̀ë`̀HC’G  çó``̀MCGh
 á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ø«H  ™ªéJ  »àdG  ô`̀WC’Gh
 ΩÉ¶ædG AÉæH á«ªgCG ≈dEG ô«°ûfh .∫ÉªYC’G äÉYÉ£bh
 á«∏ª©d  É k«ª«∏bEGh  É k«∏ëe  eco-system  »Ä«ÑdG

 .QÉμàH’Gh êÉàfE’Gh åëÑdG
 ÇQÉ`̀≤`̀dG …ó``̀j ø`̀«`̀H ™`̀°`̀VCG ,Oó`̀°`̀ü`̀dG Gò``̀g »`̀a
 ¢SQGóª∏d  ™`̀°`̀VCG  Éªc  ,äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ø`̀e  áYƒªée
 πc  ¢ù«≤àd  »`̀JGò`̀dG  º««≤àdG  äGhOCG  äÉ©eÉédGh
 IOÉ`̀jQ  iƒà°ùe  ≈∏Y  É¡°ùØf  á«ª«∏©J  á°ù°SDƒe

 .QÉμàH’Gh ∫ÉªYC’G
- »dÉ©dG º«∏©àdG IOƒL »a »dhódG ô«ÑîdG |

øjôëÑdG á©eÉL ,á«FÉ«ª«μdG á°Sóæ¡dG º°ùb 

ídÉ°üªdG ≥«≤ëJh ¿RGƒàdG ..á«æjôëÑdG á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG
| Ú°ù◊G ¢SQÉa øH óª .O ∞jô°ûdG :º∏≤H

?QÉ`̀μ`̀ à`̀ H’Gh ∫É``̀ª``̀YC’G IOÉ```̀jQ ø`̀ e äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG ø``̀ jCG

:º∏≤H
| óª◊G ΩÉ°ùH .O 

 øjôëÑdG  äGRÉ``é``fEG  π°UGƒàJ
 ó¡©dG Gòg »a ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  ô`̀gGõ`̀dG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 √ó`̀jCG  ióØªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∂∏e
 »a  IójóL  á∏Môe  ø°TO  …òdG  ,¬∏dG
 ∫ÓN  øe  åjóëdG  øjôëÑdG  ïjQÉJ
 ¬≤∏WCG  …ò`̀ dG  »`̀MÓ`̀°`̀UE’G  ¬Yhô°ûe
 OÓÑdG  »a  ºμëdG  ó«dÉ≤e  ¬«dƒJ  ó©H
 ¿É`̀eõ`̀dG ø`̀e ø`̀jó`̀≤`̀Y ø`̀e ô`̀ã`̀cCG π`̀Ñ`̀b
 äƒ°U …òdG »æWƒdG πª©dG ¥Éã«eh
 Iô«Ñc  áÑ°ùæH  øjôëÑdG  Ö©°T  ¬«∏Y
 »gh  ºdÉ©dG  »`̀a  π°üëJ  Éª∏b  Gó`̀L
 ƒg  …ò`̀dG  âjƒ°üàdG  Gò`̀g  .%98^4

 ≈dEG  êƒdƒ∏d  »Ñ©°T  ¢†jƒØJ  áHÉãªH
 á«WGô≤ªjódG  É¡°SÉ°SCG  IójóL  á∏Môe
 Iô«°ùe  »`̀a  á«Ñ©°ûdG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh
 RÉéfE’G  ¿Éμa  ,ájQÉ°†ëdG  øjôëÑdG

 IõFÉédÉH ÉgRƒØH á«∏NGódG IQGRh ¬à≤≤M …òdG ô«NC’G
 §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  á«MÓ°UEG  á°ù°SDƒe  ∫hCÉc  á«dhódG
 áë°üdG  ä’ƒcƒJhôÑd  ∫Éãàe’Gh  ò«ØæàdG  ∫Éée  »a
 π°†aC’  íæªJ  »àdGh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ó°V  áeÓ°ùdGh
 ô«jÉ©ªdG Ö°ùM ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥Ñ£J á°ù°SDƒe
 á«°ùfôØdG  ácô°ûdG  É¡à≤∏WCG  »àdGh  ,á«ªdÉ©dG  á«Ñ£dG
 ,á«ªdÉ©dG  IOƒédG  ôjÉ©ªH  á°üàîªdGh  ¢SÉ«Jô«f  hô«H
 »àdG  øjôëÑdG  äGRÉ`̀é`̀fEG  ≈`̀ dEG  ô`̀NBG  GRÉ`̀é`̀fEG  ∞«°†àd
 Gó«cCÉJ  á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG  ∫Ó`̀N  É¡≤≤ëJh  É¡à≤≤M
 ÉfOÓH  ¬«∏Y  ô«°ùJ  …ò``̀dG  »æjôëÑdG  è¡ædG  áë°üd
 ó∏ÑdG  Gòg  »a  ¿É°ùfE’G  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d

.¬eÉªàgG πL ¬àeGôch ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M »dƒj …òdG
 ºd  á«∏NGódG  IQGRh  ¬à≤≤M  …ò`̀dG  Rƒ`̀Ø`̀dG  Gò`̀g  ¿EG
 ™jQÉ°ûeh  èeGôHh  Oƒ¡L  IôªK  ƒg  πH  ÆGôa  øe  äCÉj
 ò«ØæJ  QÉ`̀WEG  »a IQGRƒ`̀dG  É¡JòîJG  äGAGô`̀LEGh §£Nh
 ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG »dÉ©e ∫hCG ≥jôØdG äÉ¡«LƒJ
 áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG
 ™e  ≥HÉ£ààdh  π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  õcGôe  »a  A’õædG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  Ωõà∏J  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀dhó`̀dG  ô«jÉ©ªdG
 ΩGôàMÉH Ió«cC’G É¡àYÉæbh ï°SGôdG É¡fÉªjEG øe ÉbÓ£fG
 RƒØH  âLƒJ  »àdG  äÉ¡«LƒàdG  √òg  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M
 â∏ªY  ó≤a  ,á«dhódG  IôFÉédG  √ò¡H  á«∏NGódG  IQGRh
 ,π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd áeÉ©dG IQGOE’G »a á∏ãªe IQGRƒdG
 ó«aƒc  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  AÉ`̀Hh  Qƒ¡X  øY  ¿Ó`̀YE’G  òæe
 ºdÉ©dG  ájÉ¡f  »a  á«æ«°üdG  ¿É`̀ghCG  áæjóe  »a  19  –
 AÉHƒdG  Gòg  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿ÓYEGh  »°VÉªdG
 ,AÉ©ªL ájô°ûÑdG ≈∏Y É«≤«≤M Gô£N πãªj É«ªdÉY AÉHh

 PÉîJG  »a  á«∏NGódG  IQGRh  äQOÉ`̀H
 ô«HGóàdGh  äGAGô```̀LE’G  øe  ójó©dG
 Gò`̀g ∫ƒ``̀°``̀Uh ™`̀æ`̀ª`̀d á``̀ jRGô``̀ à``̀M’G
 ìÓ°UE’G  õcGôe  A’õ`̀f  ≈`̀dEG  AÉHƒdG

:∫ÓN øe π«gCÉàdGh
 ∫É``̀°``̀ü``̀J’G  á``̀eó``̀N  ô``̀«``̀aƒ``̀J  -
 º`̀¡`̀JÓ`̀FÉ`̀Yh A’õ``̀æ``̀dG ø`̀«`̀H »`̀Fô`̀ª`̀dG

.º¡jhPh
 ájQhô°†dG  äÉeóîdG  ô«aƒJ  -
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á``̀ jÉ``̀Yô``̀ dGh á```̀eRÓ```̀ dGh
 ìÓ`̀°`̀UE’G  õ`̀cGô`̀e  A’õ`̀æ`̀d  á«Ñ£dGh
 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  QÉWEG  »a  π«gCÉàdGh

.A’õædG áeÓ°Sh áë°U
 »`̀fÉ`̀Ñ`̀e  º``«``≤``©``Jh  ô`̀«`̀¡`̀£`̀J  -
 õcGôe  äÉMÉ°Sh  ΩÉ`̀°`̀ù`̀bCGh  ≥`̀aGô`̀eh

.ôªà°ùe πμ°ûH π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G
 á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùªdG  ô«aƒJ  -
 á¶aÉëª∏d  A’õæ∏d  áaÉ¶ædG  äGhOCGh

.á«ë°üdG º¡àeÓ°S ≈∏Y
 ø«∏NGódG  ¢SÉ«≤d  IQGôëdG  ¢SÉ«b  Iõ¡LCG  ô«aƒJ  -
 äGhOC’É`̀H  ºgójhõJh  π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  õcGôe  ≈`̀dEG
 OGƒ`̀eh  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀ch  äGRÉ`̀Ø`̀b  ø`̀e  ájQhô°†dG  á«ë°üdG

.A’õædG ájÉªëd áª≤©e
 ócCÉà∏d Éeƒj 14 Ióªd OóédG A’õædG ∫õYh ¢üëa -

.A’õædG »bÉÑH º¡WÓàNG πÑb ¢VôªdG øe ºgƒ∏N øe
 »àdG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’Gh äGƒ£îdG  √òg πc
 IQGRƒ`̀H  π«gCÉàdGh  ìÓ°UEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  É¡JòîJG
 ájÉªëdG äôah »æWƒdG ≥jôØdG ™e ≥«°ùæàdÉH á«∏NGódG
 ¢VôªdG  QÉ°ûàfG  ™æe  »a  âªgÉ°Sh  A’õæ∏d  á`̀eRÓ`̀dG
 Oƒ¡éH  IOÉ`̀ °`̀TE’G  ¥É«°ùdG  Gò`̀g  »`̀a  ≈°ùæf  ’h  º¡æ«H
 ¿ƒ∏ª©j øjòdG π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôe »a ø«∏eÉ©dG
 A’õæ∏d  áÑ°SÉæªdG  á«ë°üdG  ±hô¶dG  ô«aƒàd  QÉ¡f  π«d
 ôμ°ûdG  πc  º¡∏a  º¡d  IóYÉ°ùªdG  ∫Éμ°TCG  áaÉc  ºjó≤Jh

.ôjó≤àdGh
 ôNBG »«æjôëH RÉéfEG ¬fG øY Ó°†a RƒØdG Gòg ¿EG
 ø«©HÉ≤dG ∂ÄdhCG ≈dEG áë°VGhh ájƒb ádÉ°SQ πãªj ¬fEÉa
 ¿hOô`̀¨`̀j ø`̀jò`̀dG á`̀fƒ`̀î`̀dGh AÓ`̀ª`̀©`̀dG ø`̀e êQÉ`̀î`̀dG »`̀a
 º¡JGAÉYOG  ≈∏Y  »ªeCG  OQh  ,»æWƒdG  Üô°ùdG  êQÉ`̀N
 ∂«μ°ûà∏d  ôNB’Gh  ø«ëdG  ø«H  É¡fƒ≤∏£j  »àdG  á∏WÉÑdG
 áëFÉédG  √òg  ™e  πeÉ©àdG  »a  øjôëÑdG  äGAGôLEG  »a
 É¡d  ó¡°ûj  »àdG  É¡JGRÉéfEGh  ÉfOÓH  IQƒ°U  ¬jƒ°ûàd
 IQGRƒ```̀ dh  øjôëÑ∏d  ∑hô`̀Ñ`̀ª`̀a  ,»``̀ fGó``̀ dGh  »`̀°`̀UÉ`̀≤`̀dG
 øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  á«∏NGódG  ô`̀jRh  »dÉ©ªdh  á«∏NGódG
 øjôëÑdG  ¬∏dG  ßØMh  ,RƒØdG  Gòg  áØ«∏N  ∫ BG  ¬∏dGóÑY

.√hôμe πc øe É¡Ñ©°Th É¡JOÉ«bh

 á```«``∏`NGó`````dG  IQGRh  Rƒ``````a  ä’’O
á``«ªdÉ©dG  á``eÓ°ùdGh  á``ë°üdG  Iõ``FÉéH

:º∏≤H
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O

 ¢ù«FôdG  á°SÉ«°S  ¿CG  »a  ∂°T  ’
 ∫É`̀é`̀e »``̀a ¿ó``̀jÉ``̀H ƒ``̀L Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG
 É``fhQƒ``c ¢``Shô``«``a AÉ````Hh á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e
 …òdG  ,ÖeGôJ  øY  É kjQòL  ∞∏àîà°S
 ,á°SÉ«°S ¬jód øμJ ºd ôeC’G ™bGh »a
 ≈∏Y ºdÉ©ªdG áë°VGh á«é«JGôà°SG hCG
 ô≤àØj ¿Éch ,ó«©ÑdG hCG Öjô≤dG ióªdG
 áeƒ°Sôe  á«∏ªY  á£N  Oƒ``̀Lh  ≈``̀dEG
 »dhódG  AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀g  á¡LGƒªd  ábóH

.πJÉ≤dGh Ö«°ü©dG
 »`̀dó`̀j ¿É``̀c Ö``̀eGô``̀J ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dÉ`̀a
 »a  áØ∏àîeh  á°†bÉæàe  äÉëjô°üàH
 ,á«°üî°T AGQBG ≈∏Y á«æÑeh âbh πc
 ,áàëH  á«°SÉ«°S  É`̀¡`̀aGó`̀gCG  ∞`̀bGƒ`̀eh
 Oƒ`̀Lƒ`̀H ±ô`̀à`̀©`̀j º``̀d á``jGó``Ñ``dG »`̀Ø`̀a

 áYóN  AÉ`̀Hƒ`̀dG  ôÑàYÉa  ,É k«∏c  ¢VôªdG
 Üõ`̀ë`̀dG  äÉ```̀YGó```̀HEG  ø``̀e  hCG  ,á`̀«`̀æ`̀«`̀°`̀U
 ¢VôªdG  »°ûØJ  ó©H  ºK  ,»WGô≤ªjódG
 ô≤Y ≈dEG  ¬dƒ°Uhh ºdÉ©dG  ∫hO πc  »a
 Gòg  ¿EG  äÉÑ°SÉæe  IóY  »a  ∫Éb  ,√QGO

 OôÑdG  ¢Vôe  øY  G kô«ãc  ∞∏àîj  ’  ¬`̀fCGh  ,§«°ùH  ¢VôªdG
 ¬«∏Y  Iô£«°ùdG  øμªjh  á«ª°SƒªdG  Gõfƒ∏ØfE’G  hCG  ,…OÉ©dG
 ’h á«ª∏Y ô«Z äÉëjô°üàH ≈dOCG Éªc ,É k«∏c ¬«∏Y AÉ°†≤dGh
 π«dO …CG ≈∏Y óªà©J ’h AÉÑWC’Gh AÉª∏©dG AGQBG ≈dEG óæà°ùJ
 øμªj »àdG ájhOC’G ¢†©H áeÓ°Sh á«∏YÉa á«MÉf øe »ÑW

 .AÉHƒdG êÓ©d É¡eGóîà°SG
 Qô≤j  º`̀d  Ö`̀eGô`̀J  ¢ù«FôdG  ¿EÉ``̀a  ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀ ah
 OGóYCG  ¢†Øîd  …OÉëJ’G  iƒà°ùªdG  ≈∏Y AGôLEG  …CG  PÉîJG
 º«ª©J  ΩóY  ≈∏Y  ô°üj  ¿Éc  ¬`̀fEG  πH  ,¢VôªdÉH  ø«HÉ°üªdG
 π«∏°†àd OÓÑdG »a ihó©dG áLQO áaô©ªd äÉ°UƒëØdG òNCG
 Ωõ∏j  ºd  ¬fEG  Éªc  ,á°†Øîæe  ø«HÉ°üªdG  OGóYCG  ¿CÉH  Ö©°ûdG
 á«°üî°ûdG äGAGôLE’Gh ô«HGóàdG PÉîJÉH »μjôeC’G Ö©°ûdG
 IQƒ°üH  É¡JòØfh  ºdÉ©dG  ∫hO  πc  É¡àæÑJ  »àdG  á«FÉbƒdG
 äÉeÉªμdG  ¢ùÑd  hCG  ,á«μjôeC’G  ¿óªdG  ¥ÓZEG  πãe ,á«YÉªL
 ÖæéJh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  hCG  ,∞``̀fC’Gh  ºØ∏d  á«FÉbƒdG
 ò«ØæJ  ióëàj  ¿Éc  πH  ,á«YÉªédG  äGAÉ≤∏dGh  äÉYÉªàL’G
 óª©àjh ,G kQOÉf ’EG áeÉªc …óJôj Óa ,äGAGôLE’G √òg πãe
 ¿hO  áeÉYh  á«æ∏Y  á«HÉîàfG  äÓªMh  äÉYÉªàLG  º«¶æJ
 πÑb øe hCG É k«°üî°T ¬æe AGƒ°S ,á«FÉbh äÉWÉ«àMG …CG òNCG
 äÉ°SGQódG èFÉàf ¢ûª¡j ¬°ùØf âbƒdG »a ¿Éc Éªc ,¢SÉædG
 º¡ªLÉ¡j πH ,AÉª∏©dGh º∏©dG …CGQh ¿CÉ°T øe π∏≤jh ,á«ª∏©dG
 »a ¬«°Sôc ≈∏Y É kXÉØM ∂dPh ,…CGôdG  »a ¬©e GƒØ∏àNG GPEG

 .QƒgóàdG øe OÉ°üàbÓd ájÉªMh ,¢†«HC’G â«ÑdG
 ÖeGôJ  ¿CG  ≈∏Y  AÉª∏©dG  ø`̀e  ô«ãμdG  ™`̀ª`̀LCG  ∂`̀dò`̀dh
 Ö©°ûdG  á≤K  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùjh  ,»ª∏©dG  åëÑdGh  º∏©dG  Oó¡j
 Ghô£°VÉa  ,á«ª∏©dG  º¡JÉ°SGQO  èFÉàfh  AÉª∏©dÉH  »μjôeC’G
 ô°ûf  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏©a  .¿ójÉÑd  âjƒ°üà∏d  IƒYódG  ≈dEG
 É kHÉ£N  πHƒf  Iõ`̀FÉ`̀L  ±ô°T  Gƒ`̀dÉ`̀f  ø`̀jò`̀dG  ø`̀e  É kªdÉY  81
 zº∏©dG{ á∏ée ¿CG Éªc ,ÖeGôJ í«°TôJ ΩóY ≈dEG ¬«a ¿ƒYój
 140 ÉgôªY …CG ,1880 ΩÉY òæe Qó°üJ »àdG (Science)
 The New) Ö£∏d óæ∏éfEG ƒ«f á∏ée ≈dEG áaÉ°VEG ,É keÉY
 ôÑà©oJ »àdG (England Journal of Medicine
 á«bGó°üe  ÉgôãcCGh  á«ª∏©dG  äÓéªdG  ¥ô``̀YCGh  Ωó`̀ bCG  øe
 AÉª∏Y  ™«ªL  ø«H  π«≤ãdG  É`̀¡`̀fRh  É¡dh  Ö£dG  ∫Éée  »`̀a
 πÑb …CG  ,1812 ΩÉY »a QGó°UE’G »a äCGóH »àdGh ,ºdÉ©dG
 Scientific) z»μjôeC’G »ª∏©dG{ á∏éeh ,äGƒæ°S 208
 ,¿ôb øe  ôãcCG  ÉgQhó°U  ôªY  ≠∏Ñj  »àdG  (American

 .ÖeGôàd âjƒ°üàdG ΩóY ≈dEG âYO É¡∏c
 ∫ÓN  øe  ™«£à°SCÉa  ,¿ójÉH  ÖîàæªdG  ¢ù«FôdG  É`̀eCG
 ó©Hh á«HÉîàf’G ¬à∏ªM AÉæKCG  ¬Ñ£Nh ¬JÉëjô°üJ π«∏ëJ
 kÓNóe óªàYG ¬fCG ócDhCG ¿CG ¬ØbGƒe IAGôbh ,É k°ù«FQ ¬HÉîàfG
 ∫hC’G  πNóªdG  ÉeCÉa  .ÖeGôJ  øY  É k«∏c  áØ∏àîe  á°SÉ«°Sh
 √QGôb  »a  OÉæà°S’Gh  AGôÑîdGh  AÉª∏©dÉH  á≤ãdG  IOÉYEG  ƒ¡a
 ¬Jƒ£N  â∏ãªJ  å«M  ,º¡KÉëHCG  èFÉàf  ≈∏Y  ¬JÉ°SÉ«°Sh

 øe  ™°SÉàdG  »`̀a  ¿Ó``̀YE’G  »`̀a  ≈``̀ dhC’G
 …QÉ°ûà°SG ¢ù∏ée π«μ°ûJ øY ôÑªaƒf
 AÉ`̀ Ñ`̀WC’Gh AÉ`̀ª`̀∏`̀©`̀dG QÉ`̀Ñ`̀c ø`̀e ∞`̀dCÉ`̀à`̀j
 ¢``̀VGô``̀eC’G ∫É`̀é`̀e »``̀a ø`̀«`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 áaÉ°VEG  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  áë°üdGh  ájó©ªdG
 á«æÑe  áãjóM  á«é«JGôà°SG  ™°Vh  ≈dEG
 óæà°ùJh  ,AÉª∏©dG  AGQBGh  º∏©dG  ≈∏Y
 á≤∏©àªdG  á«ª∏©dG  äÉ``̀°``̀SGQó``̀dG  ≈```̀dEG
 Ö∏W  ¬°ùØf  âbƒdG  »ah  ,¢Shô«ØdÉH
 »dÉëdG  ƒ°†©dG  »°ûJƒa  »fƒàfCG  øe
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d Ö``̀eGô``̀J π`̀ª`̀Y ≥``̀jô``̀a »``̀a
 »`̀eƒ`̀≤`̀dG ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG ô``̀jó``̀eh É```fhQƒ```c
 ¿CÉH  ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’Gh  á«°SÉ°ùë∏d
 ,¬`̀d  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  »`̀Ñ`̀W  QÉ°ûà°ùªc  π`̀ª`̀©`̀j
 áëaÉμªH  á°üàîªdG  áæé∏dG  »a  ƒ°†Yh

 .ÉfhQƒc
 πãªà«a  »`̀fÉ`̀ ã`̀ dG  π`̀Nó`̀ª`̀ dG  É````̀eCGh
 á¡LGƒªd  IOóëe  äGAGô``̀LEG  ò«ØæJ  »a
 Ö©°ûdG  ø«H  √QÉ°ûàfG  ™æeh  ¢VôªdG
 Üô°Vh  ÉμjôeCG  ¿óe  ¥ÓZEG  ÖæéJ  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,»μjôeC’G
 áë°U  ájÉªM  ø«H  Ée  ¿RGƒ`̀à`̀dG  …CG  ,»μjôeC’G  OÉ°üàb’G
 Ö©°ûdG  ΩGõ``̀ dEG  É¡æeh  ,OÓ`̀Ñ`̀dG  OÉ°üàbG  ájÉªMh  Ö©°ûdG
 á«eÉeCG Iƒ£îc §≤a Ωƒj áFÉe Ióe áeÉªμdG ¢ùÑ∏H »μjôeC’G
 ,¬àëaÉμªd  ∫hC’G  »YÉaódG  §îdGh  ,¢VôªdG  øe  á«FÉbhh
 øe  Ö∏£«°S  ¬`̀fCÉ`̀H  ôÑª°ùjO  ø`̀e  ™`̀HGô`̀dG  »`̀a  ìô°U  å«M
 ó©H øe ≈dhC’G Ωƒj áFÉª∏d áeÉªμdG ¢ùÑd »μjôeC’G Ö©°ûdG
 :∫É≤a ,QƒeC’G ΩÉeõd ¬ª∏°ùJh ¢†«HC’G â«ÑdG IOÉ«≤d ¬ª∏°ùJ
 É k°VÉØîfG iôæ°Sh Ωƒj áFÉe ,óHCÓd ¢ù«dh §≤a Ωƒj áFÉe{

 .zÉ kXƒë∏e
 ™æeh  á«LÓ©dG  á°SÉ«°ùdG  ƒ¡a  ådÉãdG  πNóªdG  ÉeCGh
 á«∏YÉØH  Qƒ¡ªédG  á≤K  ájƒ≤J  »a  πãªàJ  »àdGh  ¢VôªdG
 áKÓK ócCG å«M ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ¢UÉîdG ìÉ≤∏dG áeÓ°Sh
 ºgh  ,ôÑª°ùjO  øe  ådÉãdG  »a  ø«≤HÉ°S  ø««μjôeCG  AÉ°SDhQ
 ÖîàæªdG  ¢ù«FôdG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,ÉeÉHhCGh  ¢TƒHh  ¿ƒàæ«∏c
 ø«≤∏àªdG  áeó≤e  »a  ¿ƒfƒμ«°S  º¡fCÉH  ,¬°ùØf  ¿ójÉH  ƒL
 ¬fCÉH ¬à≤K ójõàd »μjôeC’G Ö©°ûdG ΩÉeCG ìÉ≤∏dG øe mäÉYôéd

 .º«∏°Sh πYÉah øeBG
 »a øªμ«a ™HGôdG πNóªdG hCG ,á©HGôdG á°SÉ«°ùdG ÉeCGh
 ø««μjôeCÓd ¢Shô«Ø∏d äGQÉÑàN’G AGôLEG èeÉfôH á©°SƒJ
 á©HÉàªd  ΩÉ`̀¶`̀f  ™`̀°`̀Vhh  ,äÉ``̀j’ƒ``̀ dGh  ¿ó`̀ª`̀dG  ™«ªL  »`̀a
 º¡JÉ£dÉîe π«é°ùJh áÑbGôeh ,Üôb øY áHÉ°üªdG ä’ÉëdG
 z»eƒ≤dG  AÉ`̀Hƒ`̀dG  áMƒd{  ±ô©j  Ée  AÉ°ûfEGh  ,¢SÉædG  ™e
 (Nationwide Pandemic Dashboard)
 πc  π«é°ùJh  ¢`̀Vô`̀ª`̀dG  »°ûØJh  QÉ°ûàfG  ió``e  áaô©ªd

 .ä’ÉëdG
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  »¡a  á°ùeÉîdG  á°SÉ«°ùdG  É`̀eCGh
 ¢Shô«a  AÉ`̀Hh  áëaÉμe  ∫Éée  »`̀a  »`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG  ™`̀e
 ≥∏©àj  Ée  πc  øY äÉeƒ∏©ªdGh  äGôÑîdG  ∫OÉÑJh ,ÉfhQƒc
 ÉμjôeCG ájƒ°†Y IOÉYEÉH ó¡©J Oó°üdG Gòg »ah ,¢Shô«ØdÉH
 É k«æah  É k«dÉe  É¡ªYóH  ΩÉ«≤dGh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  »a

 .É k«æ≤Jh
 »a  ádGó©dG  ≥«≤ëJ  »a  πãªààa  á°SOÉ°ùdG  á°SÉ«°ùdGh
 áeÉ©dG  á«ë°üdG  ≥`̀aGô`̀ª`̀dGh  á«ë°üdG  äÉeóîdG  ™`̀jRƒ`̀J
 áëaÉμe  ≈``̀dEG  áÑ°ùædÉH  …hÉ°ùàdÉH  ™«ªé∏d  É`̀gô`̀«`̀aƒ`̀Jh
 ¿EG å`̀«`̀M ,á`̀°`̀UÉ`̀N É``̀fhQƒ``̀c ¢``Vô``eh á`̀eÉ`̀Y ¢```VGô```eC’G
 ø«°ûª¡ªdGh  AGô≤ØdG  øe  äÉ«∏bC’G  ¿CÉ`̀H  äOÉ`̀aCG  äÉ°SQGódG
 ¿Éμ°ùdGh Oƒ°ùdG πãe ,¢Shô«ØdÉH ÉJƒeh áHÉ°UEG ôãcC’G ºg

 .ø««∏°UC’G ø««μjôeC’G
 πg  ,á«HÉéjE’Gh  ábô°ûªdG  äÉ°SÉ«°ùdG  √òg  πc  ™eh
 OGó``YCG  »`̀a  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ∞jõædG  ∞`̀bh  »`̀a  ¿ó`̀jÉ`̀H  íéæ«°S
 ¿ƒ«∏e  14^6  øe  ôãcCG  â¨∏H  »àdG  ,ø«HÉ°üªdGh  ≈JƒªdG
 Gƒ∏≤fh º¡ØàM Gƒ≤d  ∞dCG  300 ƒëfh ,¢Shô«ØdÉH  ¢†jôe

?ô«NC’G ºgGƒãe ≈dEG
bncftpw@batelco.com.bh

ÉfhQƒc  á¡LGƒªd  ¿ójÉHh  ÖeGôJ  »à°SÉ«°S  ø«H

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O
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رئيس مجلس اإلدارة
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اأول اجتماع حكومي - برملاين ملناق�سة امليزانية.. خالد بن عبدالـله:

ا�ستمرار الدعم.. وحتفيز التعايف القت�سادي
عقدت ال�صلطتان الت�صريعية والتنفيذية، �صباح اأم�س، الجتماع 

العامة  امليزانية  باعتماد  قانون  لبحث  ُبعد«؛  »عن  الأول  امل�صرتك 

للدولة لل�صنتني املاليتني 2021 و2022.

جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�صيخ  واأكد 

والقت�صادية  املالية  لل�صوؤون  الوزارية  اللجنة  رئي�س  الوزراء، 

بالأ�صواق  النفط  اأ�صعار  انخفا�س  حتّديات  اأن  املايل،  والتوزان 

العاملية ومتطلبات التعامل مع فريو�س كورونا قد ر�ّصخت القناعة 

باأن احلكومة حري�صة دوًما على اأن ت�صع م�صلحة املواطنني فوق كل 

اعتبار، ومت التاأكيد عليها عرب ما مت اتخاذه من خطوات ومبادرات 

ت�صّب كلها يف �صالح الوطن واملواطن، اإذ عملت على تعزيز ال�صّحة 

هذه  جّراء  عليهم  املرتتبة  الأعباء  من  والتخفيف  البالد  يف  العامة 

اجلائحة.

واأو�صح اأن بناء امليزانية العامة و�صع املواطن حموًرا اأ�صا�صًيا 

عرب ما مت مراعاته من مبادئ عند �صياغة م�صروع امليزانية، موؤكًدا 

الجتماعي  الدعم  ترتكز على موا�صلة احلفاظ على  املبادئ  اأن هذه 

كفاءة  ال�صتمرار يف حت�صني  جانب  اإىل  احتياًجا،  الأكرث  للمواطنني 

اخلدمات احلكومية، والعمل على زيادة فاعليتها وتطويرها.

ا�صتمرار  منها  اأ�ص�س مهمة،  ارتكزت على  امليزانية  اأن  اإىل  ولفت 

زيادة  وبالأخ�ّس  املايل،  التوازن  برنامج  اأهداف  بتحقيق  اللتزام 

الإيرادات غري النفطية مع اللتزام ب�صقف امل�صروفات، والعمل على 

حتفيز التعايف القت�صادي خالل املرحلة املقبلة، وال�صتمرار يف خلق 

الفر�س الواعدة للمواطنني.

مه لوزير الداخلية: عبدالـله بن حمد قدَّ

م�ســـروع لإن�ســــاء �سرطــــــة بيئيــــة

لت 138 م�سروًعا مرتبًطا بتنظيم الإخوان الإرهابي باأوروبا موَّ

»قطر اخلريية«.. �ستار الدوحة لتمويل الإرهاب

اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  قّدم 

امللك،  جلاللة  ال�صخ�صي  املمثل  خليفة 

خالل  للبيئة،  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

اجتماعه »عن ُبعد« مع الفريق اأول ال�صيخ 

را�صد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، 

م�صروًعا يق�صي باإن�صاء �صرطة بيئية، من 

بني مهامها املحافظة على البيئة البحرية، 

مبا يكفل ا�صتدامة املوارد البحرية وحماية 

احلياة الفطرية، واإنفاذ القوانني والقرارات 

ذات ال�صلة.

قطر  اأزمة  اإىل  اأدت  التي  الأ�صباب  اأهم  بني  من  الإرهاب  متويل  كان 

مع حميطها اخلليجي والعربي، وهي لي�صت اتهامات مر�صلة، بل وقائع 

اأوروبا  اإىل  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  تتجاوز  بالوثائق،  ومثبتة  حمّددة 

اأحد  عن  �صادر  تقرير  املا�صي،  �صبتمرب  اأكدها، يف  احلقيقة  هذه  واآ�صيا. 

مراكز الدرا�صات الربيطانية، عن دور قطر يف متويل اجلماعات املتطّرفة 

يف اأوروبا، وذلك عرب غطاء املنّظمات اخلريية غري احلكومية.

واأ�صار تقرير املركز الدويل لدرا�صة التطّرف )ICSR( اإىل اأن الدوحة 

ا�صتخدمت منّظمة »قطر اخلريية« لتمويل 138 م�صروًعا على الأقل يف 

جميع اأنحاء اأوروبا، ارتبط العديد منها بتنظيم الإخوان الإرهابي.

التقرير يقع يف 104 �صفحات، ويت�صّمن خريطة للحركات املت�صّددة 

اخلريية«،  »قطر  عالقة  عن  يتحّدث  الذي  الأول  يكن  ومل  بريطانيا،  يف 

بالتنظيمات املتطّرفة.

ال�شيخ عبداهلل بن حمد خالل االجتماع مع وزير الداخلية عن ُبعد

حمرر ال�صوؤون الربملانية:

اإن  لـ»الأيام«  برملانية  م�صادر  قالت 

»كوفيد-19«  كورونا  فحو�صات  نتائج 

لأع�صاء جمل�س النواب الت�صعة والثالثني، 

التي اكتملت �صباح اأم�س، جاءت جميعها 

اإ�صابة  اأي  ت�صجيل  دون  »�صلبية«، 

ت�صجيل  عقب  ذلك  وياأتي  النواب.  بني 

»الثالثاء«  الأول  اأم�س  اإ�صابة  حالة 

اجلل�صة  اإرباك  يف  ت�صّببت  النواب،  لأحد 

اإىل  الأعمال  جدول  وترحيل  الأ�صبوعية 

الأ�صبوع املقبل.

واأكدت م�صادر اأن الفريق الطّبي قّرر 

وحوايل  نواب   10 على  ال�صحي  احلجر 

27 موظًفا خمالًطا للنائب امل�صاب.

النواب  بني  من  اإن  امل�صادر  وقالت 

 6 منزلًيا  حجرهم  تقّرر  الذين  الع�صرة 

الت�صريعية  ال�صوؤون  جلنة  يف  نّواب 

والقانونية، وذلك على اإثر ح�صور النائب 

الثنني  يوم  اللجنة  لجتماع  امل�صاب 

املا�صي.

اب »�سلبية« جميع نتائج النوَّ

اب و27 موظفــًـا احلجــــر يطــــال 10 نـــــوَّ وردة ال�سهيد تزين �سدور حماة الوطن
حمرر ال�صوؤون املحلية:

بداأ منت�صبو وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين بتزيني �صدورهم بو�صع »وردة ال�صهيد«، جرًيا على العادة 

ال�صنوية، ابتداًء من اأم�س الأربعاء املوافق 9 دي�صمرب، وحتى 17 من ال�صهر نف�صه، تخليًدا لذكرى �صهداء الوطن.

وترمز �صارة الرازجي و�صعفة النخيل -التي مت ا�صتحداثها- لل�صالم الذي دافع عنه �صهداء البحرين، وقّدموا 

اأرواحهم ثمًنا له يف اأثناء اأداء واجبهم الوطني.

وكان ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، قّرر اأن يكون ال�صابع ع�صر من 

دي�صمرب من كل عام يوًما لل�صهيد؛ لتقدير ت�صحيات ال�صهداء الأبطال الذين �صّحوا باأرواحهم دفاًعا عن الوطن، وهو 

مبنزلة رد للجميل وفر�صة للتعبري عن الرتابط احلقيقي بني الوطن والقيادة وال�صعب.

لت جبالها اإىل مفاعالت نووية حوَّ

الأقمـار ال�سناعيــة تف�ســح اإيـــران
ال�صناعية،  لالأقمار  �صور  ظهرت 

يف  �صة  املتخ�صّ املواقع  من  عدد  ن�صرها 

الأر�س،  على  اجلارية  التغيريات  تعّقب 

الطرق  طبيعة  يف  ملحوًظا  تغرًيا  اأم�س، 

التي  الإيرانية  نطنز  مبن�صاأة  املحيطة 

تعّر�صت اإىل تفجري يوليو املا�صي.

وبح�صب رئي�س منظمة الطاقة الذرية 

الإيرانية، فاإن املبنى املدّمر �صُيعاد بناوؤه 

اجلديد  امل�صروع  اجلبال«.  »قلب  يف 

للمراقبني  وا�صًحا  يكن  مل  الأر�س  حتت 

املجّردة،  بالعني  الأر�س  على  للتطّورات 

لكن �صور الأقمار ال�صناعية تلقي ال�صوء 

مرة  فالأول  الإيرانية.  اخلطط  على  الآن 

حتت  للبناء  جديدة  نفق  مداخل  تظهر 

يف  التالل  من  �صل�صلة  حتت  الأر�س، 

�صفوح اجلبال جنوب من�صاأة نطنز.

�سارك يف اجتماع دول التحالف الأمني.. وزير الداخلية: 

فني بالعتدال غطاء لالإرهاب مزاعم املتطرِّ

بن  را�صد  ال�صيخ  اأول  الفريق  �صارك 

اأم�س  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

الجتماع  املرئي، يف  الت�صال  تقنية  عرب 

التحالف  بدول  الداخلية  لوزراء  الثالث 

خالل  الوزير  وحّذر  الدويل،  الأمني 

املتطّرفة  اجلماعات  اأفعال  من  كلمته 

لديها  اأن  خا�صة  فقط،  تقوله  ما  ولي�س 

اأ�صاليبها يف تقدمي نف�صها لو�صائل الإعالم 

على  احلكومية  غري  واملنّظمات  الدولية 

هذه  اأن  حني  يف  ومعتدلة،  م�صاملة  اأنها 

ال�صورة لي�صت اإل جمّرد غطاء لأن�صطتها 

وطموحاتها احلقيقية.

وزير 

الداخلية 

خالل 

م�شاركته

 يف اجتماع 

دول التحالف 

االأمني

04

0403

05

1111

03

لدى لقائه روؤ�ساء حترير ال�سحف املحلية.. وزير املالية:

 املواطن حمور اخلطط والربامج واملبادرات التنموية
اأكد ال�صيخ �صلمان بن خليفة اآل خليفة وزير املالية 

والقت�صاد الوطني اأن املواطن هو املحور الأ�صا�صي الذي 

ترتكز عليه جميع اخلطط والربامج واملبادرات التنموية، 

واأن م�صلحة املواطن تاأتي دائًما يف املقام الأول، ما ي�صهم 

امل�صرية  وفق  والزدهار  التقدم  من  املزيد  حتقيق  يف 

امللك  اجلاللة  �صاحب  بقيادة ح�صرة  ال�صاملة  التنموية 

حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

جاء ذلك خالل لقائه اأم�س، عن ُبعد، بروؤ�صاء حترير 

ال�صحف املحلية، اإذ اأطلعهم على مبادئ واأ�ص�س اإعداد 

-2021( املاليتني  لل�صنتني  للدولة  العامة  امليزانية 

خف�س  على  الرتكيز  خالل  من  واأهدافها،   )2022

الإيرادات  وزيادة  احلكومية  الت�صغيلية  امل�صروفات 

ال�شيخ �شلمان بن خليفة لدى لقائه روؤ�شاء حترير ال�شحف املحلية عن ُبعدغري النفطية.
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حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

منت�شب�  بداأ 

الداخلية  وزارة 

ـــــ�ة دفـــاع  وق

ــن يف  ــري ــح ــب ال

�شدورهم  تزيني 

»وردة  ب��شع 

على  ــا  جــرًي ال�شهيد« 

ابتداًء  ال�شن�ية،  العادة 

من اأم�س الأربعاء امل�افق 
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تخليًدا  نف�شه؛  ال�شهر  من 

لذكرى �شهداء ال�طن.

وتــــرمــــز �ـــشـــارة 

النخيل  و�شعفة  الرازجي 

ا�شتحداثها-  مت  -التي 

عنه  دافع  الذي  لل�شالم 

وقدم�ا  البحرين،  �شهداء 

اأرواحهم ثمًنا له يف اأثناء 

اأداء واجبهم ال�طني.

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

ال�شهداء  ال�شابع ع�شر من دي�شمرب من كل عام ي�ًما لل�شهيد؛ لتقدير ت�شحيات  اأن يك�ن 

الأبطال الذين �شح�ا باأرواحهم دفاًعا عن ال�طن، وه� مبنزلة رد للجميل وفر�شة للتعبري 

عن الرتابط احلقيقي بني ال�طن والقيادة وال�شعب.

من  متميزة  لفتة  كانت  فقد  وتقدير،  اإجالل  نظرة  ال�شهيد  لي�م  ال�طن  اأبناء  وينظر 

جاللته تدل على املكانة العالية التي يحتلها ال�شهداء يف �شمري ووجدان القيادة واحلك�مة 

وجتاه  واأمنه  وا�شتقراره  وطنهم  جتاه  ت�شحيات  من  الأبرار  ه�ؤلء  قدمه  ملا  وال�شعب؛ 

اأ�شقائه يف اخلليج؛ ن�شرة لهم وحفاًظا على اأمنهم وا�شتقرارهم، واأمن املنطقة وا�شتقرارها.

�شهداء  بها  يحظى  التي  الرفيعة  املكانة  على  ال�شهيد  بي�م  ال�طني  الحتفاء  وي�ؤكد 

عن  للتعبري  وفر�شة  لأهله،  اجلميل  رد  ي�م  وه�  امل�اطنني،  جميع  نف��س  يف  ال�اجب 

ال�شهداء  به�ؤلء  واعتزاز  وفخر  تقدير  من  و�شعبها  البحرين  مملكة  تكّنه  وما  الرتابط 

تقدير كل من خدم وطنه و�شحى وبذل من  الرا�شخ يف  اململكة  الب�ا�شل، وهذا ه� نهج 

النماذج  �شرية  دوًما  تخلّد  الع�ش�ر  مر  على  البحرين  ل�شعب  ال�طنية  فالذاكرة  اأجله، 

امل�شيئة، ويف مقدمتهم �شهداء ال�طن؛ لأن عطاءهم عظيم وت�شحياتهم البط�لية تقتدي بها 

الأجيال القادمة يف ا�شتلهام قيم احلق والعدل والإخال�س وال�لء وال�فاء لل�طن والدفاع 

عنه، ون�شرة احلق واملظل�م.

حماة الوطن يزّينون �صدورهم

 بوردة ال�صهيد لتخليد ذكرى الت�صحيات

الثالثة  الن�سخة  اإطار  يف 

احلكومي  االبتكار  م�سابقة  من 

تنفيًذا  طلقت 
ُ
اأ التي  )فكرة( 

لتوجيهات �ساحب ال�سمو امللكي 

االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س الوزراء، حفظه 

للمرحلة  فكرة   12 تاأهلت  اهلل، 

االنتهاء  بعد  امل�سابقة  من  املقبلة 

املقرتحات  تقييم  مرحلة  من 

االأربعني من قبل جلان من ذوي 

اختار  اإذ  واالخت�سا�س،  ال�ساأن 

االأفكار  من  فكرة  كل  اأ�سحاب 

)االأفراد  من  �سواء  االأربعني، 

التي  اللجنة  املجموعات(،  اأو 

�سيقدمون عرو�سهم اأمامها ملدة 

خالل  من  وذلك  دقائق،  ثالث 

جريت لذلك.
ُ
القرعة التي اأ

عن  العرو�س  تقييم  عملية  واأ�شفرت 

م�شابقة  املقبلة من  للمرحلة  فكرة  اختيار 12 

فيها  �شيتم  والتي  )فكرة(،  احلك�مي  البتكار 

ليتم  ال�زراء  من  جلنة  على  الأفكار  عر�س 

النهائية،  للمرحلة  املتاأهلة  امل�شاريع  اختيار 

بالإ�شافة اإىل اإتاحة الت�ش�يت على الأفكار من 

قبل اجلمه�ر، اإذ اختريت الأفكار الآتية:

1. املن�شة ال�طنية للتربع بالدم )حياة+(، 

وزارة  من  النعيمي  �شليمان  مهند  من  املقدمة 

�ش�ؤون الإعالم. 

من  املقدمة  للمخلفات،  الذكية  2.الإدارة 

النائب  مكتب  من  اجلناحي  ع�شام  اأحمد 

عبداهلل  ودانة  ال�زراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول 

وخالد  العامة،  الإدارة  معهد  من  الب�عركي 

والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  من  ال�شيخ  �شلمان 

الفرتا�شية  اله�ية  تطبيق   .3 العقاري. 

خالد  حممد  من  املقدمة   ،)e-Hawya(

ال�شيد من هيئة  الدين  ال�شي�شاين واأحمد عماد 

املعل�مات واحلك�مة الإلكرتونية. 

اأمين  من  املقدمة  بلدكم،  بلدنا  تطبيق   .4

علي الفردان من وزارة �ش�ؤون الإعالم.

من  املقدمة  احلك�مي،  الت�ا�شل  فريق   .5

�شلمان ح�شن اجلالهمة من وزارة اخلارجية.

ك�ثر  من  املقدمة  بيت،  كل  م�شعف يف   .6

من  اأب�اأدري�س  جا�شم  ونادية  �شلمان  ف�ؤاد 

وزارة ال�شحة.

اإدارة  يف  للُمنتج  املمتدة  امل�ش�ؤولية   .7

مكي  من حممد  املقدمة  البال�شتيكية،  املخلفات 

اأمان من املجل�س الأعلى للبيئة.

ململكة  الفرتا�شية  القن�شليات  من�شة   .8

عبدالعزيز  من  املقدمة  اخلارج،  يف  البحرين 

العمريي وجا�شم حممد جناحي وحممد �شلمان 

�شرب من وزارة اخلارجية.

ال�طنية،  الإلكرتونية  التدريب  من�شة   .9

جمل�س  من  العل�ي  باقر  ها�شم  من  املقدمة 

ال�ش�رى.

ال�شحة  خدمات  ت��شعة  م�شروع   .10

حميد  بثينة  من  املقدمة  املجتمع،  يف  النف�شية 

من  ال�شلمان  ح�شني  علي  والدكت�ر  الع�شف�ر 

م�شت�شفى الطب النف�شي ب�زارة ال�شحة.

�شد  الطبي  للطاقم  الإلزامي  التاأمني   .11

عي�شى  في�شل  من  املقدمة  الطبية،  الأخطاء 

حماد من جامعة البحرين وحممد علي الق�شار 

من وزارة الداخلية.

�شيد  من  املقدمة  )متليك(،  برنامج   .12

حمم�د عدنان البالدي من »متكني«.

)فكرة(  احلك�مي  البتكار  م�شابقة  وتاأتي 

دعًما للتمّيز يف اخلدمة احلك�مية، مبا يحقق 

الإبداع  ثقافة  تعزيز  عرب  امل�اطنني  تطلعات 

والبتكار لرفع ج�دة وكفاءة العمل احلك�مي 

وفًقا ملبادئ روؤية البحرين القت�شادية 2030 

وبرنامج احلك�مة 2022-2019.

»ال�صّحة«: ا�صتحداث برنامج العيادة اخلارجية لتلقي الأدوية الوريدية

بعد النتهاء من مرحلة تقييم املقرتحات الأربعني

تاأهل 12 فكرة ملرحلة اختيار امل�صاريع النهائية من م�صابقة البتكار احلكومي »فكرة«

»اأمناء جامعة البحرين« ي�صيد باخلطوات

 التي اتخذتها اجلامعة ل�صتمرار التعليم يف ظل اجلائحة

والتعليم  الرتبية  وزير  برئا�شة 

البحرين  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

اأمناء  النعيمي، عقد جمل�س  بن علي  ماجد 

العادية  انعقاده  دورة  اجتماع  اجلامعة 

اخلام�شة ع�شرة اأم�س الأربعاء )9 دي�شمرب 

بنت  فائقة  الأ�شتاذة  بح�ش�ر   ،)2020

بن  واأحمد  ال�شحة،  وزيرة  ال�شالح  �شعيد 

املدنية،  اخلدمة  دي�ان  رئي�س  الزايد  زايد 

حمزة  ي��شف  ريا�س  الدكت�ر  والأ�شتاذ 

رئي�س جامعة البحرين، ون�ف عبدالرحمن 

جم�شري الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط 

والتط�ير العمراين، والدكت�ر حممد مبارك 

والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  جمعة 

للم�ارد واخلدمات، والدكت�رة منى حممد 

للتقييم  امل�شاعد  العام  الأمني  البل��شي 

والعتمادية بالأمانة العامة ملجل�س التعليم 

اآل  حممد  بنت  طفلة  وال�شيخة  العايل، 

خليفة، والدكت�ر من�ش�ر حممد �شرحان.

ويف بداية الجتماع، هناأ املجل�س طلبة 

تعليمًيا  اإجناًزا  لتحقيقهم  البحرين  مملكة 

درا�شة  اختبارات  نتائج  يف  م�شب�ق،  غري 

والعل�م  للريا�شيات  الدولية  الت�جهات 

عنها  الإعالن  التي مت   ،»2019 TIMSS«

لتقييم  الدولية  الرابطة  قبل  من  م�ؤخًرا 

التح�شيل الرتب�ي »IEA«، اإذ �شهدت هذه 

الختبارات م�شاركة العديد من الدول التي 

تتطلب  التي  امل�شاركة  �شروط  ا�شت�فت 

الدقيقة،  واملعايري  ال�شروط  من  الكثري 

وبذلك انتقل اأداء طلبة البحرين يف امل�شت�ى 

املدر�شي من امل�شت�ى املنخف�س - املت��شط 

اإىل م�شت�ى الأداء املت��شط - العايل، وفًقا 

للمعايري الدولية.

امل�صحكي تكّرم املدار�س احلا�صلة على تقدير »ممتاز« و»جيد«

كّرمت الرئي�س التنفيذي لهيئة 

ج�دة التعليم والتدريب الدكت�رة 

املدار�س  امل�شحكي  �شاهني  ج�اهر 

وم�ؤ�ش�شات  واخلا�شة،  احلك�مية 

على  احلا�شلة  املهني  التدريب 

دورة  يف  و»جيد«  »ممتاز«  تقدير 

اعتماد  مت  والتي  املراجعات، 

احلزم  تقارير  �شمن  تقاريرها 

الـ»37، 38، 39«، من قبل املجل�س 

والتدريب  التعليم  لتط�ير  الأعلى 

بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  برئا�شة 

رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك 

املجل�س  رئي�س  ال�زراء  جمل�س 

التعليم والتدريب،  لتط�ير  الأعلى 

م�ش�ؤويل  من  عدد  بح�ش�ر  وذلك 

الهيئة، وممثلي املدار�س احلك�مية 

واخلا�شة، واملعاهد التدريبية.

 )19( التكرمي  �شمل  وقد 

وتدريبية  تعليمية  م�ؤ�ش�شة 

 )5( منها  وخا�شة،  حك�مية 

على  حا�شلة  حك�مية  مدار�س 

مدار�س  و)7(  »ممتاز«،  تقدير 

تقدير  على  حا�شلة  حك�مية 

واحدة  خا�شة  ومدر�شة  »جيد«، 

اأما  »جيد«.  تقدير  على  حا�شلة 

فقد  املهني  التدريب  م�ؤ�ش�شات 

واحدة  تدريب  م�ؤ�ش�شة  تكرمي  مت 

حا�شلة على تقدير »ممتاز«، و)5( 

على  حا�شلة  تدريبية  م�ؤ�ش�شات 

تقدير »جيد«.

التنفيذي  الرئي�س  وتقدمت 

والتدريب  التعليم  ج�دة  لهيئة 

امل�شحكي  ج�اهر  الدكت�رة 

لعاهل  والمتنان  التقدير  بخال�س 

امللك  ورعاه،  اهلل  حفظه  البالد، 

ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

البالد املفدى، الداعم الأول للنه�شة 

التعليمية والتنم�ية يف ال�طن.

عقدت النيابة العامة بالتعاون 

الق�شائية  الدرا�شات  معهد  مع 

عمل  ور�شة  اأم�س،  والقان�نية، 

»دور  بعن�ان  املرئي  الت�شال  عرب 

حتت  وذلك  اجلنائية«،  ال��شاطة 

ف�شل  بن  علي  الدكت�ر  رعاية 

بح�ش�ر  العام،  النائب  الب�عينني 

امل�شت�شار عبداهلل بن ح�شن الب�عينني 

رئي�س حمكمة التمييز نائب رئي�س 

وال�شيخ  للق�شاء،  الأعلى  املجل�س 

خالد بن علي اآل خليفة وزير العدل 

وال�ش�ؤون الإ�شالمية والأوقاف.

ال�ر�شة  فعاليات  يف  و�شارك 

النيابة  واأع�شاء  الق�شاة  من  لفيف 

ال�ش�رى  جمل�شي  واأع�شاء  العامة، 

الع�شكري،  والق�شاء  والن�اب، 

الداخلية،  وزارة  ومنت�شبي 

حلق�ق  ال�طنية  وامل�ؤ�ش�شة 

املحامني،  وجمعية  الإن�شان، 

واأ�شاتذة  ال�شحفيني،  وجمعية 

القان�ن.

كلمة  العام  النائب  واألقى 

اأكد  ال�ر�شة،  فعاليات  افتتاح  يف 

ال��شاطة  بنظام  العمل  اأهمية  فيها 

الدعاوى  ح�شم  يف  اجلنائية 

يج�ز  التي  اجلرائم  يف  اجلنائية 

فيها ال�شلح والت�شالح، كذلك جرائم 

تبناها  والتي  والطلب،  ال�شك�ى 

امل�شتنرية  روؤيته  اإطار  يف  امل�شرع 

العدالة  اإدارة  اإجراءات  لتط�ير 

اجلنائية وال�شيا�شة العقابية دومنا 

اإخالل مبقت�شيات العدالة وامل�شا�س 

بحق�ق املجني عليهم وامل�شرورين 

من اجلرمية.

هي  ال��شاطة  اأن  اإىل  واأ�شار 

اجلنائية  الدع�ى  لإنهاء  و�شيلة 

بح�ش�ل  الف�ري  اجلرب  على  بناًء 

املجني عليه على التع�ي�س العادل 

واملنا�شب عما حلقه من �شرر، فيما 

تف�ق  التي  العق�بة  اجلاين  جتنب 

يف اأثرها الجتماعي حجم اجلرمية 

ونتيجتها، وهذا التطبيق من �شاأنه 

وال�شع�ر  امل�شاحلة  روح  اإمناء 

ال��شائج  ويحفظ  بامل�ش�ؤولية 

خا�شة  الجتماعية،  والعالقات 

املتعلقة  اجلنائية  الدعاوى  يف 

الأ�شرة،  نطاق  يف  باملمار�شات 

م�ؤكًدا حر�س القان�ن على حيادية 

نظام  تطبيق  الق�شائية يف  ال�شلطة 

ال��شاطة، فغاية ما عليها ه� اإتاحة 

الفر�شة اأمام الأطراف للج�ء ر�شاًء 

ت�شفر  مبا  والعتداد  ال��شاطة  اإىل 

التثبت  بعد  ت�ش�ية،  اتفاق  عنه من 

وال�ش�ابط  ال�شروط  ا�شتيفائه  من 

النظام  خمالفته  وعدم  القان�نية 

العام.

اأن  العام  النائب  واأو�شح 

العامة  النيابة  تنظيم  من  الغر�س 

هذه ال�ر�شة ه� طرح فكرة وا�شحة 

وحكمتها،  ال��شاطة  عن  وملّمة 

واأثرها  لإجراءاتها،  ل  مف�شّ وبيان 

اجلنائية،  الدع�ى  على  القان�ين 

املجتمع  على  ذلك  اأثر  وا�شت�شراف 

و�ش�لً  مب�شاحله،  التقائه  ومدى 

من ذلك اإىل فهم كامل وتطبيق �شديد 

لل��شاطة اجلنائية.

العام  النائب  ثّمن  كما 

امل�شتنرية  القان�نية  املخرجات 

طّ�رت  التي  الت�شريعية  لل�شلطة 

الق�شائية وال�شيا�شة  الدع�ى  اإدارة 

بني  القائم  التعاون  كذلك  العقابية، 

العامة  والنيابة  الداخلية  وزارة 

اأثنى  كما  الق�انني.  تلك  تطبيق  يف 

الأعلى  املجل�س  وم�شاعي  دور  على 

وال�ش�ؤون  العدل  ووزارة  للق�شاء 

اأجل  من  والأوقاف؛  الإ�شالميــة 

يف  ال��شاطـة  نظــام  تفعيــل 

امل�شائل اجلنائية.

النيابة العامة تعقد ور�صة عمل افرتا�صية حول دور الو�صاطة اجلنائية.. البوعينني:

تطبيق الو�صاطة ينمي روح امل�صاحلة ويحفظ العالقات الجتماعية

النائب العام ي�سارك يف الور�سة االفرتا�سية 

ال�شلمانية  مبجمع  التط�ير  مبادرات  �شمن 

برنامج  ال�شلمانية  اإدارة  ا�شتحدثت  الطبي، 

ال�ريدية  الأدوية  لتلقي  اخلارجية  »العيادة 

ياأتي  والذي   ،»)OPAT( للميكروبات  امل�شادة 

من  كجزء  لالإدارة  اجلديدة  اخلط�ات  اإطار  يف 

عملية التط�ير والتح�شني لتقدمي خدمات اأف�شل 

ملرتادي املجمع، ولرفع م�شت�ى اخلدمات الطبية 

مبجمع ال�شلمانية الطبي ب�شكل خا�س، ومبملكة 

البحرين مب�شت�ى عام.

ويتميز الربنامج الذي جاء بت�جيه مبا�شر 

احلك�مية  للم�شت�شفيات  التنفيذي  الرئي�س  من 

فرتة  لتقليل  الأن�شاري،  حممد  اأحمد  الدكت�ر 

الربنامج  هذا  يخت�س  اإذ  بامل�شت�شفى،  الإقامة 

خارجًيا،  للمر�شى  الأدوية  جرعات  بت�فري 

حيث ميّكنهم من تلقي الأدوية ال�ريدية امل�شادة 

ا عن  للميكروبات يف العيادات اخلارجية، ع��شً

تلقيها ب��شفهم مر�شى داخليني يف امل�شت�شفى.

كذلك ت�شاعد هذه اخلدمة يف اخت�شار املدة 

يتم  اإذ  امل�شت�شفى،  داخل  املري�س  لبقاء  الزمنية 

خروجه يف وقت اأق�شر ليتابع تلقيه للعالج يف 

العيادات اخلارجية.

العكري  ل�ؤي  الدكت�ر  قال  جانبه،  من 

والأذن  الأنف  وجراحة  اأمرا�س  ا�شت�شاري 

بربنامج  املخت�شة  اللجنة  م�ش�ؤول  واحلنجرة، 

املر�شى  انتقاء  بعد  اإنه  العمل،  �شري  اآلية 

اخلدمة  هذه  يف  املري�س  قب�ل  �شيتم  املالئمني، 

اإىل  وحت�يله  املعالج  الطبيب  تقييم  طريق  عن 

�شيق�م  اإذ  املعدية،  بالأمرا�س  املخت�س  الطبيب 

بدوره ب��شف الأدوية ال�ريدية وحتديد اخلطة 

العالجية الالزمة. 

رئي�س الأمن العام: اأهمية  

حتديث امل�صفوفة الوطنية للمخاطر

مل�اجهة  ال�طنية  اللجنة  رئي�س  العام  الأمن  رئي�س  احل�شن  ح�شن  بن  طارق  الفريق  افتتح 

الك�ارث �شباح اأم�س ور�شة العمل العا�شرة بعن�ان »احلد من املخاطر والأزمات« والتي نظمتها 

الإدارة العامة للدفاع املدين بالتعاون مع املكتب التنفيذي للجنة ال�طنية مل�اجهة الك�ارث عرب 

ا وعامالً يف جمال التخطيط للط�ارئ وحمللي املخاطر  تقنية الت�شال املرئي مب�شاركة 85 خمت�شً

من القطاعات الع�شكرية واملدنية يف مملكة البحرين.

ويف بداية ال�ر�شة األقى رئي�س الأمن العام كلمة اأ�شار فيها اإىل اأن تنظيم هذه ال�ر�شة ينطلق 

بتحليل  اخلا�شة  واملبادئ  الدرا�شات  واإجراء  للمخاطر،  ال�طنية  امل�شف�فة  حتديث  اأهمية  من 

املخاطر وت�شنيفها ح�شب الأول�ية، بالإ�شافة اإىل تعزيز اآليات التن�شيق ال�طنية للحد من خماطر 

الك�ارث والأزمات، ورفع الكفاءة والقدرة على التعامل مع الك�ارث والأزمات باأن�اعها كافة.

واألقى الدكت�ر وليد خليفة املانع وكيل وزارة ال�شحة كلمة اأ�شار فيها اإىل اأن البحرين جعلت 

الإجراءات  اتخاذ جميع  ال�باء، حيث مت  بداية ظه�ر  منذ  الق�ش�ى  اأول�يتها  واملقيمني  امل�اطنني 

ال�شتباقية وو�شع اخلطط الالزمة للم�اجهة ومتابعة تنفيذها ب�شكل م�شتمر.

ويف �شياق مت�شل، حتدث الدكت�ر ي��شف حممد اإ�شماعيل مدير اإدارة و�شائل الإعالم ب�زارة 

�ش�ؤون الإعالم ح�ل دور الإعالم خالل الأزمات، م�شرًيا اإىل اأن وظيفة الإعالم الرئي�شة خالل الزمات 

واحل�ادث يف هذا املقام هي تغطية ومعاجلة الأزمات وخلق وعي بها لدى امل�اطنني واملقيمني.
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أش��ار تقري��ر المرك��ز الدول��ي لدراس��ة التط��رف 
)ICSR(، إلى أن الدوحة استخدمت منظمة »قطر 
الخيري��ة« لتمويل 138 مش��روعًا عل��ى األقل في 
جميع أنح��اء أوروبا، ارتبط العدي��د منها بتنظيم 

اإلخوان اإلرهابي.
كما كش��ف تقرير صادر عن أحد مراكز الدراس��ات 
البريطاني��ة، في س��بتمبر الماضي ع��ن دور قطر 
ف��ي تمويل الجماعات المتطرفة في أوروبا، وذلك 
عبر غط��اء المنظم��ات الخيري��ة غي��ر الحكومية. 
ويأت��ي تقري��ر المرك��ز الدولي لدراس��ة التطرف، 

ضم��ن جهود الكش��ف ع��ن آلي��ات تموي��ل قطر 
لإلره��اب، الت��ي كان أبرزها كت��اب »أوراق قطر«، 
للصحفيي��ن الفرنس��يين ج��ورج مالبرون��و »م��ن 
صحيف��ة ل��و فيغ��ارو«، وكريس��تيان ش��ينو »من 
إذاعة فرانس أنتي��ر«. وتضمن الكتاب، من خالل 
الوثائ��ق الرس��مية، رصد الش��بكات القطرية في 
فرنس��ا خاص��ة، وأوروبا عام��ة، ودور »مؤسس��ة 
قطر الخيرية«، التي أسس��تها الش��يخة موزة، في 
تمويل التطرف واإلرهاب بأوروبا، وعشرات المدن 

الفرنسية، حسب الكتاب.

المحلل السياس��ي التونس��ي، ن��زار الجليدي، قال 
إن مؤسس��ة »قط��ر الخيرية« تعد س��تار الدوحة 
للتحرك داخل مناطق الصراع في الش��رق األوسط، 

بين ليبيا واليمن وسوريا وتونس.
وكش��ف الجليدي، أن هذه المؤسسة تمول بشكل 
مباشر ما يس��مى منظمة »تونس الخيرية«، التي 
كش��ف تحقيق قضائي ع��ن بنائه��ا مخيما يضم 
إرهابيين في مدينة منزه النور الساحلية التونسية.
وأكد أن »قطر الخيرية« تنخرط بش��كل مباشر في 

العملية االنتخابية في تونس.

مريم بوجيري «

أك��د نائب رئي��س مجلس ال��وزراء رئي��س اللجن��ة الوزارية 
للش��ؤون المالية واالقتصادية والتوازن المالي الشيخ خالد 
ب��ن عبد اهلل آل خليف��ة، أن الحكومة حريص��ة دومًا على أن 

تضع فوق كل اعتبار مصلحة المواطنين.
ج��اء ذلك خ��الل اجتم��اع عقدت��ه الس��لطتان التش��ريعية 
والتنفيذي��ة أمس بواس��طة تقنية االتص��ال المرئي لبحث 
ومناقش��ة مش��روع قانون اعتماد الميزاني��ة العامة للدولة 

للسنتين الماليتين 2021 و2022.
وأوضح أن بناء الميزانية العامة للدولة للس��نتين الماليتين 
2021 – 2022 وض��ع المواط��ن مح��ورًا أساس��يًا عبر ما تم 
مراعاته م��ن مبادئ عند صياغة مش��روع الميزانية، مؤكدًا 
ب��أن هذه المبادئ ترتكز على مواصل��ة الحفاظ على الدعم 

االجتماعي للمواطنين األكثر احتياجًا.
من جهته قال رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية في 
مجلس النواب محمود البحران��ي في تصريح ل� »الوطن« إن 
الميزانية الحالي��ة طبيعتها خاصه لذلك يمثل الحفاظ على 
المكتسبات تحٍد كبير، مع األخذ في االعتبار تقليص التكاليف 
دون المس��اس بالمكتس��بات الخاصة بالمواطنين وس��يتم 

مناقشة اآللية المذكورة ضمن االجتماعات القادمة«.
واس��تعرض الجانب الحكومي نمو اإليرادات النفطية بنسبة 
39% في 2022 مقارنًة ب� 38% في 2021، في حين س��تكون 
نس��ب اإليرادات النفطية خالل الس��نتين المذكورتين %62 

و61% على التوالي.
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 وزير المالية: زيادة اإليرادات 
غير النفطية مع االلتزام 

بسقف المصروفات

تلبية تطلعات المواطنين 
مع األخذ باالعتبار تحديات 

انخفاض أسعار النفط 

البحراني: آلية جديدة لدعم 
هيئة الكهرباء المواطنين 
بالمسكن األول في 2022

Thu 10 Dec 2020  |  السنة 16  |   العدد 5479   |  الخميس 25 ربيع اآلخر 1442هـ

كلمة

هشام عبدالرحمن آل ريس

15 عامًا في 
خدمة الوطن 

يحتفل الوطن في ديسمبر من كل عام بأعياده 
الوطني��ة المجي��دة، الت��ي تعد ذك��رى عزيزة 
على قل��وب كل البحرينيين، وتتزامن مع هذه 
المناس��بات الوطنية، ذكرى تأسيس صحيفة 

الوطن التي انطلقت في 10 ديسمبر2005.
والوط��ن الي��وم إذ تحتف��ل ب��� 15 عام��ًا من 
العطاء قضتها ف��ي خدمة الوطن والمواطن، 
تؤك��د التزامه��ا الت��ام بالثواب��ت الوطنية، 
وف��ق ركائ��ز المش��روع اإلصالح��ي لحض��رة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه. 
 مجددة التزامه��ا بمبدأها الذي الحيد عنه أن

»الوطن والء الوطن«. 
ونؤكد أننا مس��تمرون في تعزيز مكتس��بات 
المش��روع اإلصالحي، وأننا باقون على العهد 
لحماي��ة وطنن��ا وال��ذود عنه، ول��ن ننفك أن 
نش��هر أقالمنا ضد أي مترب��ص يريد بوطننا 

العزيز السوء. 
وس��تبقى الوطن تعم��ل بمبادئه��ا وقيمها 
البحريني��ة األصيلة تحت راي��ة حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
البالد المفدى، وصاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

الوزراء لخدمة الوطن وشعب البحرين الوفي.

رئيس مجلس اإلدارة

اإليرادات غير النفطية ترتفع 38٪ في 2021 و39٪ في 2022

 خالد بن عبداهلل: استمرار
الدعم الحكومي.. وتحفيز االقتصاد

نائب رئيس مجلس الوزراء 

 عبداهلل بن حمد: إنشاء 
شرطة بيئية لحماية الحياة الفطرية

شارك في اجتماع وزراء الداخلية بدول التحالف األمني الدولي

 وزير الداخلية: اإلعالم والسياسة أساليب 
مبتكرة للجماعات المتطرفة في نشر العنف

ش��ارك وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، مساء أمس، عبر تقنية 
االتصال المرئي، في االجتماع الثالث لوزراء الداخلية بدول التحالف األمني الدولي.

واس��تعرض مخاطر التطرف وسعي عناصره نحو تحقيق أهدافهم بأساليب متنوعة ما بين 
اإلجراءات اإلعالمية والسياس��ية والتحريض على اس��تخدام العنف، مح��ذرًا من أفعال هذه 
الجماعات وليس فقط ما تقوله، خاصة وأن لديهم أساليبهم في تقديم أنفسهم لوسائل 
اإلعالم الدولي��ة والمنظمات غير الحكومية، على أنهم مس��المون ومعتدلون، في حين أن 

هذه الصورة ليست إال مجرد غطاء ألنشطتهم وطموحاتهم الحقيقية.
وأش��اد الوزير ببرامج التع��اون القيمة التي تم عرضها، مثمنًا كذل��ك المقترحات الخاصة 
باإلطار الزمني للعامين 2021-2022 والتي سيكون لها دور مهم في تعزيز األمن المشترك 
والتع��اون المثم��ر للدول األعض��اء في التحالف.ويض��م دول البحرين، اإلم��ارات، المغرب، 
إيطاليا، س��لوفاكيا، فرنسا، إسرائيل، إس��بانيا، السنغال، س��نغافورة، وتم اإلعالن عنه في 
دول��ة اإلمارات العربية المتحدة في فبراير 2017 ويتخذ من أبو ظبي مقرًا ألمانته العامة، 
وهو بمثابة منتدى لتبادل الخبرات ونش��ر أفضل الممارسات وأسس ووسائل التدريب على 

الصعيد الشرطي ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات.

ترخيص 5 شركات 
لتقديم االستشارات 

الطبية عن ُبعد
أعلن��ت الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن والخدم��ات الصحية 
»نه��را« ع��ن ترخي��ص خم��س ش��ركات لتقدي��م خدم��ات 
االستش��ارات الطبية عن ُبعد في المملكة وذلك خالل الفترة 
الزمنية لجائح��ة كورونا )كوفيد19( مما يع��د دعمًا ألنظمة 

الرعاية الصحية الرقمية في المملكة.
وقالت رئيسة قسم المرافق الصحية بالهيئة، الدكتورة حصة 
صباح الدوس��ري »إن تقديم الرعاي��ة الصحية عن بعد يعتبر 
طريق��ة وأداة مهم��ة لتقدي��م الرعاية المس��تمرة للمرضى 
أثناء الجائح��ة، وتتنوع الخدمات الصحي��ة المقدمة في تلك 
الش��ركات بين خدمة استش��ارات طبية متخصص��ة أو عامة 

وخدمة استشارات في مجال األشعة«.

مازن مناع رئيسًا تنفيذيًا 
لمجموعة البركة خلفًا ليوسف

أعلنت مجموعة البركة المصرفية موافقتها على استقالة 
الرئي��س التنفيذي وعض��و مجلس اإلدارة عدنان يوس��ف 
وذلك لغايات التقاعد ابتداًء من 31 ديس��مبر الجاري، وقد 
ت��م تعيين مازن مناع رئيس��ًا تنفيذي��ًا للمجموعة وعضو 
مجل��س إدارة بعد الحصول على موافق��ة مصرف البحرين 

المركزي.

 »قطر الخيرية«.. 
ستار الدوحة »المفضوح« لتمويل اإلرهاب

السيسي: تركيا تتصرف على 
حساب أمن المنطقة وقواتنا 

مستعدة للدفاع 
طال��ب الرئيس المص��ري، عبدالفت��اح السيس��ي تركيا أن ال 
تتصرف من جانب واحد دون تشاور على حساب السلم واألمن 

في المنطقة. 
وقال: »مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياس��ي ش��امل 
يظ��ل الطريق الوحيد الممكن لتس��وية ه��ذه األزمة وضمان 

استقرار هذا البلد الشقيق«. 
وتاب��ع: »مصر لن تكون أب��دًا الطرف الب��ادئ باالعتداء، لكن 
في المقابل، فإن قواتنا المس��لحة دائمًا مستعدة للدفاع عن 
مصر وضمان أمنها القومي في مواجهة أي ش��كل من أشكال 

التهديدات«.
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»طيران الخليج« توقع 5 اتفاقيات مع شركات إسرائيلية
وقعت شركة طيران الخليج عددًا من االتفاقيات المبرمة مع عدد من الشركات 

المتخصصة في مجال الطيران.
وكانت الش��ركة قد وقعت مذكرة تفاهم ش��املة مع شركة طيران »إل عال«، 
لمناقش��ة العملي��ات بالرمز المش��ترك المحتمل��ة بين المنام��ة وتل أبيب، 

وكذلك بشأن شبكات الطيران العالمية خارج محوري الناقلتين.
وتوصلت أيضًا إلى اتفاق مع مجموعة »تال« للطيران لتمثيل ش��ركة طيران 
الخلي��ج في دولة إس��رائيل، ومجموعة »ت��ال« للطيران ه��ي منظمة عالمية 
لتمثيل شركات الطيران والسفر والسياحة ولديها أكثر من 35 مكتبًا، وتغطي 
أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ واألمريكتين.

كم��ا أبرمت اتفاقي��ة صيانة م��ع مجموعة الطي��ران اإلس��رائيلية لصناعات 
الطيران )IAI( اتفاقية مع شركة Q.A.S، إسرائيل المحدودة للمناولة األرضية 
والبضائ��ع وأنظم��ة مباني المطار المش��تركة والص��االت واتفاقية أخرى مع 

شركة »نيوريست« لخدمات التموين على متن الطائرة.
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 وزيرة الصحة: لقاح »كورونا« 
يصل البحرين خالل 20 يومًا

أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن لقاح كورونا )كوفيد19( يصل البحرين قبل نهاية الشهر الجاري. 
وقالت في لقاء بتلفزيون البحرين »إن البحرين ثاني دولة في العالم بعد بريطانيا في حصولها على لقاح 

»فايزر« وهناك تعاقد مع شركات أخرى وقعنا معها عقود لتصل اللقاحات في 2021«.
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 الجمعية اإلسالمية: 
              منصة حرة لنقل 

هموم المواطنين
الجمعية  ع��ام  هنأ مدي��ر 
آل  أحم��د  اإلس��امية 
»الوطن«  صحيفة  محمود 
الذك��رى  بمناس��بة 
عشرة  الخامسة  الس��نوية 
أن  مؤك��دًا  لتأسيس��ها، 
الصحيفة ومنذ تأسيس��ها 
عملت بش��كل جاد ومهني 
أب��رز  عك��س  أج��ل  م��ن 
القضاي��ا المحلي��ة وذل��ك 
الضوء  من خال تس��ليط 

عليها.
وأض��اف »إن الصحيف��ة تصدح بالحق وص��دق الكلمة وتنقل 
هموم ومش��كات الش��ارع المحلي وتس��عى جاهدة إلى دعم 
قضاي��ا الوطن، متمنيًا المزيد م��ن الرفعة والنجاح والتوفيق 

والسداد في  تغليب المصالح الوطنية«.
وثم��ن آل محم��ود »دور الصحيفة المهم منذ تأسيس��ها في 
ع��ام ٢٠٠٥، والمهنية العالي��ة التي تتمتع به��ا الصحيفة 

بإداراتها ومحرريها وأفامها الحرة«.

كل عام.. ونحن بخير
ليس��ت مؤسس��ة اعتيادية، 
أو صحيف��ة كباق��ي الصحف، 
فأكاد أجزم أن تجربة العمل 
فيه��ا ال تضاهيه��ا تج��ارب 

آخرى.
هي »الوطن« الذي يحتضننا، 

ومنزلنا الثاني.
ه��ي الطم��وح الكبي��ر الذي 
نطم��ح إلي��ه ليعان��ق عنان 
المؤسس��ة  الس��ماء، وه��ي 
التي نسعى جميعًا لرفعتها 

وازدهارها. عندما تش��رفت باالنضمام إلى طاقمها قبل أكثر من 
9 أع��وام، لم أتخيل مقدار الدعم الذي وجدته، وال االحتفاء الكبير 
من الزماء بكل خبر لي يتصدر الصفحة األولى، وحينها عرفت أن 
هذه المؤسسة ال تسعى إال لتقديم األفضل، وأن جميع من فيها 

مخلصون لكل تفاصيلها.
كل ع��ام والوط��ن بخير، كل ع��ام والوطن مزده��رة بجمهورها، 

والعاملين بها.

حذيفة إبراهيم

               والء للوطن
أذكر اليوم األول النضمامي 
لصحيف��ة الوط��ن، المكان 
واألحادي��ث  والزم��ان 
االجتماع��ات  وط��اوالت 
اليومية والش��خوص، كلها 
حاض��رة بتفاصيلها كأنها 
حدث��ت باألم��س، والي��وم 
نحتف��ل   2020-12-10
بم��رور 15 عامًا من اإلنجاز 

والنجاح واإلبداع.  
من الصعب اختزال 15عامًا 

من العطاء والحب واإلنج��از بهذه الكلمات المتواضعة، فهي 
المؤسس��ة التي راهنت على العنصر الشبابي في نجاحها منذ 

اليوم األول لتأسيسها وحتى اليوم. 
الوط��ن حرص��ت منذ يومه��ا األول عل��ى اس��تقطاب الكوادر 
الش��بابية، وفتح��ت ذراعيه��ا لصق��ل مهاراته��م الصحفي��ة 
وتطويره��ا، فه��ي أول من أس��س صفحات خاصة للش��باب، 
وفتحت الباب أمام فرصة إلط��اق العنان ألقامهم، ومازالت 

حتى اليوم تحمل ذات المبدأ. 
الوط��ن رفع��ت رآية » ال��والء للوطن« فكانت خي��ر من يمثل 

البحرين والدفاع عنها، وأثبتت إنها حقًا »الوطن«

زهراء حبيب
مسوؤلة قسم الموقع اإللكتروني

        البيت األول
إلى البيت األول الذي علمنا 
أص��ول الصحاف��ة.. للوطن 
الحروف  في عيده��ا، ب��كل 
صفحاته��ا  م��أت  الت��ي 
عش��ر  الخمس��ة  ط��وال 
عام  الماضي��ة.. كل  عام��ًا 
والصحيف��ة والعاملين بها 
بأل��ف  عليه��ا  والقائمي��ن 
خي��ر.. ولمزيد م��ن النجاح 

والتقدم بإذن اهلل.

مريم بوجيري

أحمد آل محمود

 »المهن الصحية«  ترّخص
5 شركات لـ»االستشارات الطبية عن بعد«

أعلنت الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات 
الصحية عن ترخيص خمس شركات لتقديم خدمات 
االستش��ارات الطبية ع��ن بعد ف��ي المملكة وذلك 
خال الفت��رة الزمنية لجائحة كورون��ا )كوفيد-19( 
مما يعد دعمًا ألنظمة الرعاية الصحية الرقمية في 

المملكة.
وقال��ت رئي��س قس��م المراف��ق الصحي��ة بالهيئة، 
الدكت��ورة حصة صباح الدوس��ري أن تقديم الرعاية 
الصحية عن بعد يعتبر طريقة وأداة مهمة لتقديم 
الرعاي��ة المس��تمرة للمرضى أثناء جائح��ة كورونا 
)كوفيد-19(، وتتنوع الخدمات الصحية المقدمة في 
تلك الشركات بين خدمة استشارات طبية متخصصة 

أو عامة وخدمة استشارات في مجال األشعة.

يذك��ر أّن جميع الش��ركات المرخص لها لممارس��ة 
خدم��ة التطبي��ب عن بع��د تلت��زم باالش��تراطات 
الخاص��ة بهذه الخدمة وم��ن أهمها أن يكون جميع 
مزاولي المهنة مرخصين م��ن الهيئة، كما يتوجب 
وجود سياس��ات ش��املة توض��ح دور كل من المركز 
المقدم للخدمة واألطباء التابعين له باإلضافة إلى 

حقوق وواجبات متلقي الخدمة.
كم��ا يج��ب الحرص عل��ى وج��ود سياس��ات لكيفية 
التعامل مع االستشارات بما فيها الرد على الشكاوى 
وأن ترتك��ز الخدمة عن بعد عل��ى مراعاة أخاقيات 
المهنة ف��ي التعامل مع االستش��ارة والحفاظ على 
سرية المعلومات. كذلك أال تشمل االستشارة وصف 

أي عاجات تتطلب وصفات طبية.
د. حصة الدوسري

»قوة الدفاع«: تخريج دورتين تخصصيتين عسكريتين 
للضباط وضباط الصف في إحدى الوحدات

أعلن��ت قوة دف��اع البحرين ع��ن إقامته��ا صباح أم��س، حفل تخري��ج دورتين 
تخصصيتي��ن عس��كريتين للضباط وضباط الصف في إح��دى وحدات قوة دفاع 

البحري��ن، وذلك بحضور  مس��اعد رئيس هيئة األركان للعملي��ات اللواء الركن 
غانم الفضالة الذي سلم الشهادات إلى الخريجين ووزع الجوائز على المتفوقين.

بلدية الجنوبية: ممشى في 
مدينة خليفة ووادي السيل

أق��رت بلدي��ة الجنوبي��ة المقت��رح المق��دم م��ن رئيس 
المجلس بدر صالح التميمي بش��أن إنش��اء ممشى على 
ش��ارع الملك حمد في مدينة خليفة الجديدة بالمحافظة 

الجنوبية.
وبين��ت لجنة الخدمات في دراس��ة لها أن ه��ذا المقترح 
يأتي في ظل عدم وجود مماٍش بالقرب من هذه المناطق 
تخدم األهالي، والحاجة الماس��ة إلى إنشاء مماٍش تكون 

متنفسًا لأهالي والعوائل وأبنائهم.

 الجنوبية: تعديل اشتراطات 
الترميم بمشروع تنمية المدن والقرى

زين اليافعي  «

وافق مجلس بلدي الجنوبية على المقترح الوارد 
من رئيس المجلس بدر التميمي بشأن تعديل 
اش��تراطات االس��تفادة م��ن خدم��ة الترمي��م 
التابعة لمشروع تنمية المدن والقرى لتشمل 

شقق التمليك اإلسكانية والخاصة.
وبينت اللجنة الفنية في دراس��ة المش��روع أن 
إجراء هذا التعديل يحول دون وجود تمييز بين 

مواطن يمل��ك بيتًا منفصًا وآخر يملك ش��قة 
تمليك خاصة ومن منطلق المس��اواة والعدالة 
االجتماعي��ة، وتوفي��ر الس��كن ل��ذوي الدخ��ل 
المحدود من المواطنين التي كفلها الدس��تور 
وكذل��ك مرتك��زات رؤية البحري��ن االقتصادية 

التمثلة في االستدامة والعدالة والتنافسية.
وأك��دت أن مش��روع تنمي��ة الم��دن والق��رى 
يستهدف المواطنين من ذوي الدخل المحدود، 
حي��ث إن مالك��ي الش��قق هم ف��ي الغالب من 

ه��ذه الفئة الت��ي تش��مل قطاعًا واس��عًا من 
المواطنين.

وأضافت أن المجلس البلدي كان واليزال يرصد 
العديد من الحاالت التي تستحق منحها خدمة 
الترميمم والتي تعان��ي من أضرار كبيرة فيها 
نتيج��ة تداع��ي حالة العق��ار، أو وق��وع حريق 
م��ا، الس��يما وأن مالك��ي هذه الش��قق تنطبق 
عليهم اشتراطات الحصول على خدمة الترميم 

بمشروع تنمية المدن والقرى.

 »بلدي الجنوبية«: إعادة 
تسمية مركز مدينة خليفة الصحي

زين اليافعي  «

وافق مجلس بلدي الجنوبية على مقترح إعادة 
تسمية مركز مدينة خليفة بن سلمان ليكون 
)مركز األمير خليفة بن سلمان الصحي( وذلك 
للدور الكبير والجليل لصاحب الس��مو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان رحمه اهلل، في خدمة 
البحرين والمس��يرة الحافلة بالمنجزات على 

مختلف القطاعات ومنها القطاع الصحي.
وكانت اللجنة الفنية قد ناقشت في اجتماعها 
مبررات هذا االقتراح حيث ارتأت بأن االقتراح 
ال��وارد مبني على مب��ررات منطقية بناء على 
المس��يرة الحافل��ة لصاحب الس��مو الملكي 
األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة رحمه اهلل 
والدور الكبير والجليل الذي قام به في خدمة 
البحرين والمسيرة الحافلة التي امتدت على 

مدار خمسة عقود من النماء واالزدهار.
وأش��ارت اللجنة إلى أن مش��روع مركز مدينة 
خليف��ة بن س��لمان الصحي س��يحقق نوعية 
في مس��توى الخدمات الصحي��ة والطبية بما 
يش��مل من مراف��ق وأجه��زة طبي��ة حديثة 
وأقس��ام متنوع��ة تتواف��ق م��ع التصمي��م 
للمش��روع القائ��م عل��ى أعل��ى مس��تويات 

المقاييس الهندسية.

 »العدل«: بطاقات قيد إلكترونية 
للمحامين لتيسير عملهم القانوني

الع��ام  المس��جل  مكت��ب  ق��ال 
والش��ؤون  الع��دل  ب��وزارة 
اإلس��امية واألوق��اف إن الوزارة 
أصدرت بطاق��ات قيد إلكترونية 
تيس��ير  به��دف  للمحامي��ن، 
عمله��م القانوني وم��ا يتطلبه 
من متابعات ل��دى الجهات ذات 

العاقة.
وذك��ر المس��جل الع��ام ب��وزارة 
أن  العام��ري  س��لمان  الع��دل 
البطاقة س��ارية الصاحية  هذه 

وتتي��ح  الرس��مي  لاس��تخدام 
خاصية قراءة بياناتها عبر مسح 
رمز الباركود الخاص، مشيرًا إلى 
أن الوزارة بدأت إرس��ال البطاقة 
للس��ادة المحامي��ن المقيدي��ن 

بجدول المحامين المشتغلين.
وأكد العامري حرص الوزارة على 
توفير كل ما من ش��أنه تيس��ير 
المحامي��ن ليتمكنوا من  عم��ل 
القيام بتمثيلهم القانوني وأداء 
عمله��م أم��ام مختل��ف الدوائر 

الرسمية والخاصة، مقدمًا شكره 
وتقديره إلدارة نظم المعلومات 
بال��وزارة لقيامه��ا بتجهيز هذه 
الخاصية  وتضمينه��ا  البطاق��ة 

اإللكترونية.
وأش��ار إل��ى أن��ه في ح��ال عدم 
عب��ر   البطاق��ة  راب��ط  اس��تام 
الرس��الة النصي��ة )sms( حت��ى 
 2020 ديس��مبر   15 تاري��خ 
يرجى مراجعة مكتب المس��جل 
التالي��ة:  األرق��ام  عب��ر  الع��ام 

 -17513220  -17513216
.17513221

سلمان العامري

 »أمانة األعلى للقضاء« تبحث مع »الغرفة« 
سبل تطوير اإلجراءات القضائية

عقدت األمان��ة العامة للمجلس األعلى للقضاء 
اجتماعًا مع غرف��ة تجارة وصناعة البحرين، في 
إط��ار التواصل م��ع قطاع األعمال، لبحث س��بل 

تطوير اإلجراءات القضائية.
وتن��اول االجتماع عددًا من األفكار والمقترحات 
التطويرية المتعلقة بإج��راءات تنفيذ األحكام 
المتخصص��ة،  المحاك��م  وزي��ادة  القضائي��ة، 

وتفعيل الوس��ائل البديلة لتس��وية المنازعات 
من خال الوس��اطة والتحكي��م، وتعزيز برامج 
العدال��ة الرقمية في المحاكم وس��بل التعاون 

بين المجلس والغرفة. 
م��ن جانبهم، أش��اد وفد غرفة تج��ارة وصناعة 
البحرين بما تحقق من إنجازات ملموس��ة على 
مس��توى س��رعة الفصل في الدعاوى، وتدشين 

الخدم��ات القضائي��ة والعدلي��ة اإللكتروني��ة، 
وإنشاء المحاكم المتخصصة.

وتأتي هذه اللقاءات المستمرة في إطار حرص 
المجل��س األعل��ى للقض��اء عل��ى التواصل مع 
القط��اع الخ��اص واالطاع عل��ى رؤاه في مجال 
التطوير القضائي بما يس��هم في تعزيز مزايا 

البيئة االقتصادية واالستثمارية.
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قطرة وقت

البحرين بلد اإلنجازات..
يومًا بعد ي��وم تثبت مملكة البحرين اإلنجازات 
المتتالي��ة ب��كل ج��دارة ونج��اح عل��ى مختلف 
المجاالت والصعد، فقد كان هذا األسبوع حافاًل 
في تنظيم واستضافة المملكة لفعاليات منتدى 
حوار المنام��ة الذي يعتبر مؤتمرًا دبلوماس��يًا 
وسياس��يًا وعس��كريًا يجم��ع القادة والساس��ة 
والعس��كريين من مختل��ف دول العالم للبحث 
والنقاش وط��رح القضايا التي ته��م المنطقة 
خصوصًا في هذا الوقت الذي تش��هد المنطقة 
العدي��د م��ن الملف��ات المهم��ة والحساس��ة، 
مناس��بة هذا الحدي��ث ه��و أن البحرين أبهرت 
العالم بحدثين في آن واحد كما أسلفنا منتدى 
حوار المنامة واآلخر اس��تضافة س��باق رولكس 
واحد وقبله سباق الفورموال واحد، كل ذلك على 
الرغم من انتش��ار جائحة فيروس كورونا إال أن 
التنظي��م والترتي��ب لكل ه��ذه الفعاليات نجح 

بكل المقاييس بشهادة الجميع.
ه��ذا النجاح لي��س غريبًا عل��ى البحرين في ظل 
قيادة جالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 

حفظه اهلل ورعاه وفي دعم وتشجيع وتنفيذ من 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة الذي برؤيته 
وفكره اس��تطاع أن يق��ود فري��ق البحرين بكل 
اقتدار نحو القمة ورفع اس��م البحرين عاليًا بين 
األمم بدءًا من جائحة فيروس كورونا والتعامل 
معها إلى اس��تضافة س��باق رياض��ة الفورموال 
واحد في س��باقين متتالين استطاعت البحرين 
بس��واعد أبنائها تحويل التحديات إلى إنجازات 
ملموس��ة عل��ى أرض الواقع، وانته��اًء بمنتدى 

حوار المنامة.
فالبحري��ن اس��تطاعت وب��كل أمانة بش��هادة 
القاص��ي والدان��ي أن تتف��وق عل��ى نفس��ها 
وتتخط��ى المصاعب والعقب��ات ليس في هذه 
األي��ام التي يش��هدها العالم في ظل انتش��ار 
في��روس كورون��ا، ب��ل عل��ى مختل��ف األزمان 
والتاريخ ش��اهد على ذلك، فق��د مرت البحرين 
بالكثير من الظروف السياسية واألمنية ولكنها 
واجه��ت ذلك بكل ح��زم وقوة م��راس بفضل 

قيادة تؤمن بأن الث��روة الحقيقية للوطن هو 
ابن البلد الذي على س��واعده يبنى هذا الوطن 
ول��ن يت��م الس��ماح ألي م��ن كان بالمس��اس 
بالمكتس��بات التي تحقق��ت، فالبحرين عصية 
على من يس��عى أو يفكر بأن يمس��ها بس��وء، 
فأبناؤها ب��كل مكوناتها س��يفدونها بالغالي 

والنفيس.

 همسة:
إنجازات كثيرة وعديدة للبحرين في ظل العهد 
الزاهر لجاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
ُتش��عر كل بحرين��ي حقيقة بالفخ��ر واالعتزاز 
لالنتماء لهذا الوطن الذي أصبح مضربًا للمثل 
بالطيبة التي تميز هذا الش��عب عن غيره، كما 
أن البحرين��ي مع��روف بأنه بحب��ه لعمله من 
خالل الجد واالجتهاد في إتقان العمل وهذا ما 
رآه العالم في س��باقي الفورموال واحد من أبناء 

البحرين المخلصين.

غازي الغريري

همسات

»كانت الدنيا مطر«... في وداع رجل شجاع
»الموت وحده ال يجد في اإلنس��ان أية عظمة، 

وال يجد اإلنسان منه شفاًء«. سوفوكليس.
»رح��ل إبراهيم جمعان«..هك��ذا وصلني الخبر 
ذاك المس��اء  الغائ��م، مج��رد رس��الة قصيرة 

اختصرت حياة مديدة لرجل كبير...
اعتصرني األلم س��اعتها، ولم أتمالك نفس��ي 
ذلك المس��اء: أهك��ذا، وبكل بس��اطة ترحل يا 
إبراهي��م، م��ن دون وداع، وتختف��ي ضحكتك 
المجلجلة الساخرة من كل شيء في هذه الدنيا 

السخيفة، كما كنت تصفها؟؟
أهك��ذا تغ��ادر أيه��ا الصدي��ق، ت��اركًا وراءك 
الحس��رة وأل��م الفقد. لتمش��ي في ظ��ل وادي 
الموت وحي��دًا. أليس هو الموت الذي يكش��ف 
النقاب عن حريتنا، يحررنا من عبء وجود ثقيل 
ومفجع؟ هك��ذا كنا نتج��ادل ذاك اليوم. وموت 
جديد لصدي��ق ورفي��ق درب، تجتاحني ضروب 
األسى، إزاء الفرص المهدورة في حياة تنقضي 
هباء، يتملكني الحزن الفق��د القاطع النهائي، 
فيغمرني إحس��اس بعبث الدمار الذي يصيبنا، 
حتى أن الحرمان من هذه الحياة نفسه لم يعد 

شرًا كله....
لق��د كنت من أواخ��ر حبات عنق��ود جيل كامل 

زاملت��ه، من الط��راز الوطني الص��ادق، تربويًا 
فذًا وصاحب رأي وحالمًا كبيرًا، شجاعًا ال يخشى 
في الحق لومة الئم. وعندما يرحل أمثالك، في 
زمن عزت فيه الش��جاعة وانتشر النفاق، يكون 

الرحيل خسارة كبيرة ال تقدر بثمن.
خ��الل أكثر م��ن عش��رين عام��ًا، جمعتني بك 
الجلس��ات الت��ي تعلو فيه��ا أصواتن��ا، فكنت 
مس��كونًا عل��ى ال��دوام بالتربي��ة والتعلي��م، 
وبقضايا التطوير والتحسين... وقائمة طويلة 
من المش��روعات والدراس��ات التي بدأت أفكارًا 
وبحثًا مستدامًا ال يتوقف، موقنًا بأن »التعليم 
ه��و م��ا يرس��م مس��تقبل البحري��ن الجديدة 

المتجددة«.
الي��وم وبع��د أن التحق��ت بكوكب��ة األصدقاء 
الراحلي��ن، أجد الحياة م��ن دون صديق جحيمًا، 
وعدم��ًا ال يط��اق، فج��ل م��ا نتمناه ف��ي زمننا 
المنقضي أن يكون لنا ف��ي الدنيا صديق، فإن 
ل��م يكن فلي��س إال الخواء في زم��ن أصبح فيه 
المخلص��ون »غريب��ي الح��ال، غريب��ي اللفظ، 
بالوح��دة،  قانعي��ن  بالوحش��ة،  مستأنس��ين 
معتادين للصمت، مالزمين للحيرة، محتملين 
لألذى، يائس��ين من الخلق«، حتى كأن الموت 

نعمة، ومفارقة هؤالء كرم وكس��ب، بعيدًا عن 
الزيف والزائفين، والركض وراء أمجاد ال تساوي 

رطاًل من الفحم....
س��وف أذك��رك، يا صديق��ي، كل ي��وم، مقرونًا 
بذكريات ال تموت، وقائمة طويلة من إنجازاتك 
المسطورة في ذاكرة األجيال، مسكونًا بهموم 
ال ع��د له��ا وال حصر، هم��وم الوط��ن الصغير 
والوطن الكبير والوحدة التي بقيت راسخة إلى 

أخر نفس من أنفاسك.
كانت الدنيا مطر عندما وصلتني تلك الرسالة. 
فأمس��كني ألم الغياب عن المشي وراء جنازتك 
ي��ا صديق��ي، فاعذرني، فهذا آخ��ر اعتذار بيني 

وبينك! شملك الرحمن برحمته.

همس
في الموت ينتبه الصديق إلى الصديق

فال يراه.
فهل نتوب عن الغياِب؟

لكنا ال نموت!
في الموِت ينتبه الوجوُد 

إلى الفراغ.
في اليأِس ننتبه إلى سخافِة الوجود في الحياة.

كمال الذيب

مجرد رأي

دعوتا وزير الخارجية
قول وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راش��د الزياني في 
كلمته أمام مؤتمر »حوار المنامة« في دورته السادسة عشرة 
»إن أولئ��ك الذين يعارضون مفهوم الس��الم ف��ي المنطقة، 
س��يعملون على تقويض أمن الشرق األوسط، وبالتالي األمن 
الدول��ي، بأي طريقة ممكن��ة، األمر الذي يتطل��ب منا حماية 
المنطق��ة من مثل هذه التهديدات والعمل على الحفاظ على 
أمنن��ا وردع من يهدده« ق��ول يحمل دعوتين ف��ي آن؛ األولى 
موجه��ة إل��ى العالم أجم��ع للتكاتف والتعاض��د ووزن األمور 
بمي��زان العقل ولي��س العاطفة وعدم النظر إلى المس��تقبل 
بمنظ��ار الحاض��ر فق��ط ألن من ش��أن ه��ذا أن يحم��ي هذه 
المنطقة الحيوية، والثانية موجهة إلى أولئك الذين تسيرهم 
العاطفة وال ينظرون إلى أبعد من أنوفهم ويرون المس��تقبل 
بالكيفية التي يرون فيها الحاضر وال يهتمون بمعرفة أسباب 
التحول الذي تشهده المواقف واألسباب التي تدفع إلى اختيار 

نهج السالم.
 ورغ��م أن عموم الكلمة توحي بأن هؤالء سسيس��تمرون في 
س��لبيتهم وفي نظرته��م القاصرة إلى األم��ور إال أنها توحي 
أيضًا بأن الوزير يأمل أن تأتي اللحظة التي يفوقون فيها من 
غفلتهم ويعيدون وزنهم لألمور وتتغير مواقفهم فينضمون 
إلى ركب الس��الم الذي يتأكد يومًا بعد يوم بأنه الخيار األوحد 

واألفضل واألنجح.. والمطلوب. 
وألن مملك��ة البحري��ن تعول عل��ى الحلفاء لذا اهت��م الوزير 
الزيان��ي بالق��ول بأن الحف��اظ على أمن المنطق��ة ووضع حد 
للتهديدات »أمر ممكن م��ن خالل اليقظة والمرونة، والعمل 
ع��ن كثب م��ع حلفائنا لمش��اركة المعلومات االس��تخباراتية 
والتحلي��الت للتعرف عل��ى التهدي��دات المحتملة وكش��فها 
ومعالجته��ا قبل تش��كيلها بالكام��ل«، ش��ارحًا أن »التعاون 
الدول��ي وتبادل المعلومات والخبرة أم��ر بالغ األهمية«، لهذا 
خت��م كلمت��ه بالق��ول ب��أن »دول المنطقة بحاج��ة إلى ردع 
أمني مرن.. يكمله ال��ردع اإللكتروني.. وال��ردع االقتصادي.. 
والدبلوماسية النش��طة، حتى يعرف خصومنا أن لدينا بشكل 

جماعي وسائل الرد الفعال المتناسب مع أي هجوم«.
ولي��س أبل��غ من هذه الرس��الة، ل��و كان متلقوه��ا يمتلكون 

عقولهم. 

إبراهيم جمعان الزائر السريع
كان ذا مهاب��ة. وكان ش��جاعًا صلب��ًا. وف��ي الوق��ت ذاته 
حليم��ًا كريمًا، يطوي جناح��ه مودة لمن حول��ه. إبراهيم 
محم��د جمع��ان هج��رس الش��خصية الوطني��ة والتربوي 
والقيادي الناصري، الذي أوجع قلوب محبيه برحيله الباكر، 
كان نموذجًا للرجل البحريني الش��هم. وتجس��يدًا لألخالق 

البحرينية الرفيعة صاحبة الفزعات.
ف��ي المحرق، في العام 1957. ولد إبراهيم جمعان. أثرت 
مدين��ة المحرق العريقة متماس��كة الت��راث ذات التاريخ 
الوطني والعروبي في تكوينه الشخصي. وفي اإلسكندرية، 
مصر، قلب العرب النابض، أكمل دراس��ته الجامعية. وما 
بي��ن المحرق واإلس��كندرية نضجت ال��روح الوطنية لديه 
وتبل��ور الحس القوم��ي. فالمكان هو المحت��وى التربوي 
األول الذي يصنع ش��خصياتنا. أحب جمعان المحرق. ورآها 
أم المدائ��ن البحريني��ة، مصن��ع الرجال ومنب��ع الوطنية. 
وعش��ق مصر، ال بل��د آخر غير مصر كان عش��قها يضاهي 
عش��ق البحرين ف��ي عروق��ه. وكان ال يقض��ي إجازاته إال 
متنقاًل بي��ن القاهرة واإلس��كندرية. كان عروبي��ًا منتميًا 
لهذه األمة. ومنح��ازًا لقضاياها. ووطنيًا يحث الجميع على 
الحفاظ على الوطن وهويته وس��المته. ويعزز فيهم روح 

العمل من أجل البحرين.
حين بدأ المش��روع اإلصالحي لجاللة الملك مطلع األلفية 
الثانية كان من المبادرين لاللتحاق بهذا المشروع. ومن 
مؤسس��ي جمعية الوس��ط العربي القوم��ي ذات التوجه 
الناص��ري. وحي��ن اندلع��ت أح��داث 2011 كان من أوائل 
مؤسس��ي تجم��ع الوح��دة الوطني��ة الذي واج��ه األحداث 
وتص��دى للح��راك الطائف��ي. الوطنية عن��ده فعل وعمل 

وإنجاز وليست شعارات تتالشى عند أول تحٍد.
تميز الفقيد الراحل بثقافة موس��وعية غزيرة. وقلم سيال 
مب��دع. فهو م��ن أوائل كتاب المقال ف��ي صحيفة الوطن 
البحرينية. وهو أح��د الرموز التربوية في مملكة البحرين. 
إذ ب��دأ حيات��ه المهني��ة في مدرس��ة الهداي��ة الخليفية. 
واختتمها بتأس��يس إدارة التعليم الثانوي. وكانت رؤيته 
التربوي��ة والمنهجية تقوم على أن التربية حس إنس��اني 
وفع��ل اجتماعي. يس��توعب الجميع ويحفز ق��درات الكل. 
والغاية األس��مى من العم��ل التربوي ه��و خدمة الوطن 

والحفاظ على الوجه الحضاري التاريخي للبحرين.
الذين رافقوا إبراهيم جمع��ان في مختلف محطات حياته 
يش��هدون له بالنباهة والنزاهة. ونقاء الس��ريرة. والجرأة 
الزائدة ع��ن الحد، والصراح��ة المربكة. وعل��ى عكس ما 
يبديه أحيانًا من صرامة وش��دة في اتخاذ المواقف. كان، 
رحمه اهلل، لين القلب، متواضعًا، متس��امحًا، مترفعًا عن 
الضغائن والصغائر. ال يتأخر عن تقديم العون لآلخرين. 
وف��ي هذه الرحل��ة غير الطويل��ة من العمر ص��ار له، إلى 
جانب أس��رته، عائلة أكبر. هي تالميذه، وزمالؤه، ومحبوه 
من مختل��ف الفئات الت��ي يقابلها في كل م��كان. هؤالء 
جميعًا استش��عروا ف��ي وجوده، باألبوة واألخوة، والس��ند 
في الشدائد. ولكل منهم قصصه الخاصة معه. ومواقفه 

التي ال تنسى.
رحم��ك اهلل يا أبا خال��د. وجعل قبرك نورًا وضي��اًء ورياضًا 
من رياض الخل��د. ما ظننا أن نرثيك س��ريعًا، هكذا، على 
عجل. لكنها إرادة اهلل وصنائع القدر. وهكذا هم الطيبون، 

يرحلون في صمت. كمن يغادر بعد زيارة قصيرة جدًا.

entesaralbana@gmail.com

@EntesarALBanna

د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

إنجاز بحريني آخر في »مواجهة كورونا«
له��ا  أك��ن  وزارة  البحريني��ة،  الداخلي��ة  وزارة 
شخصيًا ومعي مئات اآلالف من شعب البحرين 
والمقيمي��ن كل تحية واحت��رام، وال أظن أنني 
بحاجة لسرد أس��باب لذلك، يكفي أنها الوزارة 
التي برأس هرمها الرجل القوي الش��يخ راش��د 
بن عب��داهلل ومنس��وبيها م��ن ضب��اط وأفراد 
شغلهم الشاغل السهر على حماية هذا الوطن 

وأهله والمقيمين فيه. 
إنج��ازات عدي��دة حققته��ا وزارة الداخلية وكل 
واح��د منه��ا يحك��ي فص��اًل رائعًا م��ن فصول 
التضحي��ة والتفان��ي واإلخ��الص، ولع��ل قرب 
احتفائنا بذكرى يوم الش��هيد في ١٧ ديسمبر 
مسألة تذكرنا بالرجال المخلصين الذين ضحوا 

بأرواحهم ألجل هذا الوطن وأهله. 
وهن��ا م��ن يظ��ن ب��أن جه��ود وزارة الداخلية 
محصورة في حماية الوطن والتصدي لمن يكيد 
له فق��ط فهو مخطئ تمامًا، ف��وزارة الداخلية 
مثلما هي جهة هامة لها دورها األساس��ي في 
إرس��اء دعائم األمن واالس��تقرار، فإن لها دورًا 
مجتمعيًا »إصالحيًا« هامًا، كمؤسس��ة تحرص 
على مس��تقبل كل ف��رد حتى لو أخطأ وس��لك 
مس��ارًا خاطئًا، حيث تهيئ له الظروف واألجواء 
المناسبة حتى يعيد حساباته ويصحح مساراته 

ويكون عنصرًا فاعاًل في هذا الوطن. 
للجه��ود  مج��ددًا  يع��ود  الحدي��ث  وبالتال��ي 

المبذول��ة ف��ي مراك��ز اإلص��الح والتأهيل من 
خ��الل اإلدارة المعنية بها، وهن��ا أتذكر حديث 
وزير الداخلية بشأن الدور اإلنساني الهام الذي 
تقوم به ه��ذه الجهة، حديث كان��ت فيه نبرة 
األبوة واضحة، وإحساس المسؤولية كبير لدى 
رج��ل قيادي همه أن يرى كل مواطن في صورة 

اإلنسان النموذجي الصالح. 
لذل��ك حين كتبت س��ابقًا ع��ن الجه��ود التي 
تب��ذل في مراك��ز اإلصالح والتأهي��ل وكيف أن 
الموجودي��ن فيه��ا يخضعون لبرام��ج تطوير 
وتأهي��ل، وفعاليات تركز على تفجير طاقاتهم 
وإبداعاتهم وما يمكنه��م القيام به من عطاء 
في مجال الحرف واألعمال التي تخدم المجتمع، 
ركزت على نقطة هامة معنية بالنظرة العامة 
تج��اه وزارة مثل الداخلي��ة، إذ إلى جانب دورها 
األمن��ي، ف��إن جان��ب عطائه��ا عل��ى الصعيد 
اإلنس��اني وخدم��ة المجتمع كبيرة ج��دًا، إذ ما 
أكبرها من خدمة تصحيح مس��ارات أفراد ظنوا 
أن مس��تقبلهم انته��ى أو تأث��ر، ف��إذا بوزارة 
الداخلية نفس��ها تس��اعدهم وتطورهم تفتح 

لهم األبواب. 
والشيء بالشيء يذكر، فمؤخرًا حظي االهتمام 
الكبي��رة الذي توليه وزارة الداخلية انطالقًا من 
وزيرها ومس��ؤوليها الذين ينفذون توجيهاته 
بشأن المراكز هذه، حظي بتتويج جميل تمثل 

بإحراز اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل بجائزة 
»أول مؤسسة إصالحية في الشرق األوسط في 
مجال التنفيذ واالمتث��ال لبروتوكوالت الصحة 
والس��المة والنظاف��ة الدولي��ة ض��د في��روس 
 BUREAU« كورون��ا«، وه��ي جائزة أطلقته��ا
VERITAS« وهي ش��ركة فرنس��ية متخصصة 

بمعايير الجودة العالمية. 
ه��ذه الجائ��زة الرفيع��ة تأت��ي لتب��رز جهود 
وزارة الداخلي��ة ف��ي حماي��ة الن��زالء وتوفي��ر 
الرعاية الطبية واإلج��راءات االحترازية الالزمة 
لحمايتهم م��ن فيروس كورون��ا، ويؤكد على 
تفوق وق��درة المؤسس��ات البحرينية في هذا 
المج��ال، وه��و تتويج للجه��ود الكبي��رة التي 
بذلته��ا البحري��ن من خالل القيادة الش��جاعة 
والذكية لصاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل، 
والنج��اح الكبي��ر لفري��ق البحرين عب��ر تضافر 
جهود أف��راده وتضحيات األبطال في الصفوف 

األمامية. 
ه��ذه الجهود، وه��ذه اإلنجازات، كلها أوس��مة 
ش��رف نفتخ��ر فيه��ا، وتجعلنا ن��درك كم هي 
عظيم��ة بالدن��ا البحري��ن، وهم ه��ي مخلصة 
جهود كل الوطنيين كال في موقعه ألجل رفعة 
وطنه��م وألجل خدمة مواطنيها جميعهم وكل 

من يقيم على ترابها الطاهر.
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وافق مجلس بلدي الجنوبية باإلجماع على االقتراح الوارد بشأن تغيير 
تســـمية مركـــز مدينة خليفة الصحي ليكون باســـم )مركـــز األمير خليفة 
بن ســـلمان الصحي( وذلك للدور الكبير والجليل لصاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة طيب هللا ثراه، فـــي خدمة مملكة 
البحرين، والمســـيرة الحافلة بالمنجزات علـــى مختلف القطاعات ومنها 

القطاع الصحي.

إطالق اسم الراحل الكبير على 
مركز مدينة خليفة الصحي

)٠9(

إنشاء شرطة بيئية لحماية 
الثروات الطبيعية

المنامة - بنا

عقـــد الممثل الشـــخصي لجاللـــة الملك، رئيس 
المجلـــس األعلى للبيئة ســـمو الشـــيخ عبدهللا 
بن حمـــد آل خليفة، اجتماعـــا امس عبر تقنية 
االتصـــال المرئـــي، مع وزيـــر الداخليـــة الفريق 
آل خليفـــة،  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
وذلـــك بحضور رئيس األمن العـــام وقائد خفر 
السواحل. وقدم سموه مشروعا يقضي بإنشاء 

شـــرطة بيئية، من بيـــن مهامها المحافظة على 
البيئـــة البحريـــة، وبما يكفل اســـتدامة الموارد 
وإنفـــاذ  الفطريـــة  الحيـــاة  وحمايـــة  البحريـــة 
القوانيـــن والقـــرارات ذات الصلـــة، فـــي إطـــار 
تنفيـــذ االســـتراتيجية الوطنيـــة للبيئة والعمل 
علـــى اســـتدامة عناصرهـــا والمحافظـــة علـــى 

)٠٢(مواردها وتنميتها لألجيال القادمة.

0817

النجمة فاز بالدوري والشباب كسب التحدي312 ألفا الستشارات المدينة الرياضية
طرحت شؤون األشغال بوزارة األشغال  «

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في 
جلسة مجلس المناقصات والمزايدات 

أمس مناقصة لتقديم الخدمات 
االستشارية للمخطط العام لمشروع 

المدينة الرياضية بالصخير تقدمت إليها 
“Populous Limited” بـ 312.13 ألف دينار.

فاز فريق  «
النجمة 

بدرع  الدوري 
البحريني لكرة 

اليد على حساب 
نظيره الشباب في المباراة الفاصلة 

التي جمعتهما.

المنامة - مجموعة البركة

أعلنت مجموعة البركة المصرفية، المركز 
الرئيسي في البحرين عن موافقة مجلس 
إدارتهـــا على تعييـــن مازن منـــاع بمنصب 
للمجموعـــة  الجديـــد  التنفيـــذي  الرئيـــس 
ســـيتولى  إذ  اإلدارة،  مجلـــس  وعضـــو 
الـــذي  يوســـف،  عدنـــان  مـــن  المســـؤولية 
ســـيتقاعد مـــن المجموعة اعتبـــاًرا من 31 

ديسمبر 2020.

مازن مناع رئيًسا 
ا لـ“البركة” تنفيذيًّ

)11(
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بمشاركة 20 مسؤوال
من جهات أمنية 

ودبلوماسية وخدمية 
ومالية وتخصصية

11

تراجع مطالبات تأمين الحوادث
أظهر تقرير حديث لمصرف البحرين  «

المركزي، أن مطالبات التأمين على 
السيارات، والناجمة في معظمها عن 

الحوادث المرورية قد تراجعت خالل الربع 
األول من العام الجاري، لتبلغ 14.3 مليون 

دينار بالمقارنة مع 16.8 مليون دينار في 
ذات الفترة من العام السابق.

السيسي: يجب معاقبة الدول 
الداعمة للمنظمات اإلرهابية

القاهرة ـ وكاالت

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، األربعاء، 
أن مصـــر جاهـــزة عســـكريا للدفاع عـــن مصالحها، 
كمـــا تطرق إلى خطر جماعـــة اإلخوان المحظورة، 
وقـــال: إن تغلغل اإلخـــوان في المنظمات الخيرية 
تهديـــًدا،  يشـــكل  السياســـية  بالدوائـــر  وتدخلهـــم 
وليـــس من فراغ وضع اإلخـــوان بقائمة المنظمات 

اإلرهابية في العديد من الدول.
“لوفيغـــارو”  صحيفـــة  مـــع  مقابلـــة  فـــي  وشـــدد 
الفرنســـية، نشـــرتها، أمس، وأعادت نشـــرها وكالة 
“أنباء الشـــرق األوســـط” الرســـمية، على أنه يجب 
معاقبـــة الـــدول التـــي تمـــول وتســـلح المنظمـــات 

)14(اإلرهابية.

عقدت الســـلطتان التشـــريعية والتنفيذية 
أمـــس بواســـطة تقنيـــة االتصـــال  صبـــاح 
المرئـــي عن بعد االجتماع المشـــترك األول 
لبحث ومناقشـــة مشـــروع قانـــون باعتماد 
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 
2021 و2022. وأشار نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء رئيـــس اللجنة الوزارية للشـــؤون 
المالـــي  والتـــوازن  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة إلى 
أن الميزانيـــة ارتكـــزت علـــى أســـس مهمة 
منهـــا اســـتمرار االلتـــزام بتحقيـــق أهداف 
برنامـــج التوازن المالي، إلـــى جانب العمل 
فـــي  االقتصـــادي  التعافـــي  تحفيـــز  علـــى 
المرحلـــة المقبلـــة واالســـتمرار فـــي خلـــق 
الفرص الواعدة للمواطنين وقدرت زيادة 
االيـــرادات غيـــر النفطيـــة للســـنة الماليـــة 
2021 بنســـبة 38 % بمقـــدار 878 مليـــون 
دينار و39 % للســـنة المالية 2022 بمقدار 

916 مليون دينار.

زيادة اإليرادات غير النفطية 38 % في 2021
خالد بن عبداهلل: خطة لتحفيز التعافي االقتصادي وخلق الفرص الواعدة

السلطتان التشريعية والتنفيذية تعقدان اجتماعا مشتركا لبحث ومناقشة مشروع ميزانية 2021 – 2022 )٠٣(

تواصـــل صحيفـــة البـــالد تنظيـــم منتدياتهـــا الدوريـــة باســـتضافة الـــوزراء وكبـــار 
المســـؤولين بالدولـــة.  ويلتئـــم اليـــوم )الخميـــس( منتدى عـــن ُبعد بمناســـبة األعياد 

الوطنية بمشاركة مسؤولين من مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.
 سيسلط المنتدى الضوء على ما تحقق من منجزات بحرينية تشكل عنوانا مضيئا 
مســـتمرا للعهـــد الزاهر لجاللة الملـــك المفدى. ويأتي “منتدى البالد” ضمن مشـــاركة 
الصحيفة باحتفاالت البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 ديسمبر 2020 .

قال النائب العام علي البوعينين، 
منهجـــا  انتهجـــت  البحريـــن  إن 
تشـــريعيا وقضائيـــا قائمـــا علـــى 
لمنظومة  والتطويـــر  التحديـــث 
العدالـــة، وإيجـــاد حلـــول بديلـــة 
ومكملـــة لنظم العدالـــة الجنائية 
دون المســـاس بحقـــوق المجني 
عليه والمضرورين من الجريمة.
 وأضاف البوعينين أن الوساطة 
إلنهـــاء  وســـيلة  هـــي  الجنائيـــة 
علـــى  بنـــاء  الجنائيـــة  الدعـــوى 
الجبر الفـــوري بحصول المجني 
عليـــه علـــى التعويـــض العـــادل، 

الفًتـــا إلـــى أن تطبيق الوســـاطة 
الجنائية من شأنه أن يؤدي إلى 
إنماء روح المصالحة والشـــعور 
بالمســـؤولية ويحفظ الوشـــائج 
والعالقـــات االجتماعيـــة خاصة 
في الدعـــاوى الجنائية المتعلقة 

بالممارسات في نطاق االسرة. 
عمـــل  ورشـــة  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
عقدتهـــا النيابـــة العامـــة أمـــس، 
بالتعـــاون مـــع معهد الدراســـات 
عبـــر  والقانونيـــة  القضائيـــة 
االتصـــال المرئـــي بعنـــوان “دور 

الوساطة الجنائية”.

البوعينين: الوساطة الجنائية 
تنمي روح المصالحة

)06(

التعديـــالت  ضبابيـــة  أوقعـــت 
األخيرة علـــى قانون التأمين ضد 
بخصـــوص  والمتعلقـــة  التعطـــل 
المـــدة القصـــوى لصـــرف اإلعانـــة، 
العديـــد مـــن الباحثيـــن عـــن عمل 
ضحية التفســـير المغلـــوط للمادة 
عليهـــم  فـــوت  ممـــا  القانونيـــة، 
مســـتحقات التعطـــل لفتـــرة تصل 

إلى سنة كاملة.
وتحـــدث عـــدد مـــن الباحثين عن 
التعديـــالت  ضبابيـــة  عـــن  عمـــل 
التـــي لم توضح في حينها، والتي 
صاحبتهـــا تصريحات لمســـؤولين 
في الوزارة أكـــدوا أن زيادة فترة 
صـــرف اإلعانة من 6 أشـــهر إلى 9 

أشهر.

عاطلون ضحية “ضبابية” 
تعديالت إعانة التعطل

)10(

ليلى مال اهلل

زينب العكري

سيدعلي المحافظة

40 مليون دينار حجم االستثمار في “الليوان”

قـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة عقارات الســـيف والممثل 
لشـــركة الما العقارية، أحمد يوســـف إن “حجم االســـتثمار 
في مشـــروع الليـــوان يقدر بنحو 40 مليـــون دينار، حصة 
عقارات السيف النصف )50 %( والنصف اآلخر لمجموعة 
مســـتثمرين مـــن داخـــل البحريـــن ومـــن المقـــرر أن يتـــم 
االفتتـــاح بالربـــع األول مـــن العـــام المقبل ونســـبة اإليجار 
للمحـــالت التجاريـــة بلغت 45 % حتـــى اآلن ونجحنا في 

جذب مستثمرين من خارج البحرين”. أحمد يوسف مصرحا لـ “البالد”

هبة محسن | تصوير: خليل ابراهيم

تنظم منتدى بمناسبة األعياد الوطنية

أكد  وزير المالية واالقتصاد الوطني  «
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 

أن المواطن هو المحور األساس 
الذي ترتكز عليه كافة الخطط 
والبرامج والمبادرات التنموية 

وأن مصلحة المواطن تأتي دائمًا 
في المقام األول مما يسهم في 

تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار 
وفق المسيرة التنموية الشاملة 

بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
منوهًا بأن مواصلة الحفاظ على 

الدعم االجتماعي للمواطنين األكثر 
احتياجًا هي أحد الركائز األساسية 

التي تم التركيز عليها خالل إعداد 
الميزانية العامة للدولة للسنتين 

الماليتين )2022-2021( بما يلبي 
تطلعات المواطنين ويصب في 

صالح الجميع. 

جاء ذلك في لقاء أمس عن بعد  «
برؤساء تحرير الصحف المحلية، 

حيث أطلعهم على مبادئ وأسس 
إعداد الميزانية العامة للدولة 

للسنتين الماليتين )2021-2022( 
وأهدافها من خالل التركيز على 
خفض المصروفات التشغيلية 
الحكومية وزيادة اإليرادات غير 

النفطية.

وزير المالية: الحفاظ على الدعم االجتماعي للمواطنين لألكثر احتياًجا

)04(

إبراهيم النهام
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عقدت السلطتان التشـــريعية والتنفيذية 
صبـــاح أمـــس بواســـطة تقنيـــة االتصـــال 
المرئي عن بعد االجتماع المشـــترك األول 
لبحث ومناقشـــة مشـــروع قانون باعتماد 
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 
رقـــم  للمرســـوم  المرافـــق  و2022،   2021
)70( لســـنة 2020، وذلك برئاســـة رئيســـة 
مجلـــس النواب فوزية بنت عبدهللا زينل، 
، وبحضـــور رئيـــس مجلس الشـــورى علي 
الصالـــح، ونائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
رئيـــس اللجنـــة الوزارية للشـــؤون المالية 
الشـــيخ  المالـــي  واالقتصاديـــة والتـــوازن 
خالد بن عبدهللا آل خليفة،  كما شارك في 
االجتماع وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة ، 
ووزير شؤون مجلســـي الشورى والنواب 
غانم البوعينين، ، ونائبا رئيســـي مجلسي 
وأعضـــاء  ورئيســـا  والنـــواب،  الشـــورى 
لجنتي الشؤون المالية واالقتصادية بكال 

المجلسين.
وفي مستهل االجتماع، ألقت  زينل، كلمة 
أكـــدت فيهـــا الحـــرص الدائـــم علـــى جعل 
المصلحة العليا للوطـــن، ومراعاة مصالح 
المواطنين، نقطة جامعة لكافة المســـاعي 
الوطنيـــة، وقاعـــدة رفيعـــة تلتقـــي عليهـــا 
جهود كافة السلطات في مملكة البحرين، 
تنفيذا للتوجيهات الســـامية لجاللة عاهل 

البالد.
البنـــاء، والتنســـيق  التعـــاون  أن  وذكـــرت 
التشـــريعية  الســـلطة  بيـــن  المســـتمر، 
والحكومة، برئاسة سمو ولي العهد رئيس 
الـــوزراء، مـــن شـــأنه أن يعـــزز المنجـــزات 
الوطنية، ويحقق األهداف المنشـــودة من 
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 
2022-2021، ترجمـــة لتطلعـــات برنامـــج 
التـــوازن المالـــي، في الوصـــول إلى نقطة 
التـــوازن بيـــن اإليـــرادات والمصروفـــات، 
ومعالجـــة الديـــن العـــام، ومواصلة تقديم 
الخدمات والمشاريع األساسية، واستمرار 
الدعـــم للمواطنيـــن األكثـــر احتياجـــا، مـــع 

مراعـــاة الظـــروف المترتبـــة علـــى جائحة 
كورونا “كوفيد - 19”.

إلـــى  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وأشـــارت 
الراهنـــة،  والتطـــورات  المســـتجدات  أن 
ومـــا تفرضه مـــن تحديـــات، تتطلب معها 
العمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد، مـــن أجل 
اتخـــاذ خطـــوات فاعلة تعزز المكتســـبات 
التنمويـــة  النهضـــة  وتدعـــم  الوطنيـــة، 
الشـــاملة بقيـــادة جاللـــة الملـــك، بتحقيق 
المزيـــد مـــن اإلنجـــازات، وإغنـــاء مســـيرة 
أرحـــب  آفـــاق  علـــى  باالنفتـــاح  الوطـــن 
الثـــري،  المخلـــص، والعطـــاء  العمـــل  مـــن 
والمبادرات الرائدة، بما يسهم في تحقيق 
التقدم والنماء واالزدهار لمملكة البحرين 

وشعبها الكريم.
مـــن جهتـــه، أكد رئيـــس مجلس الشـــورى 
علـــي الصالـــح، تعـــاون مجلـــس الشـــورى 
مـــع الحكومـــة برئاســـة ولي العهـــد رئيس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  الوزراءصاحـــب 
آل خليفـــة،  العتمـــاد  بـــن حمـــد  ســـلمان 
أفضـــل الصيـــغ التوافقيـــة حول مشـــروع 

الميزانيـــة العامـــة للدولـــة للعاميـــن 2021 
– 2022، منوهـــًا بمـــا أبـــداه نائـــب رئيـــس 
مجلس الوزراء الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، مـــن رغبـــة صادقـــة بتقديـــم 
كافة التســـهيالت الممكنة إلنجاز مشروع 
الميزانيـــة العامـــة، مبينًا  ســـعي المجلس 
لتحقيق كل ما من شـــأنه االرتقاء بالوطن 

والمواطنين.
مـــا  أن  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأفـــاد 
قدمته الحكومة من شـــرح حول مشروع 
فـــي  األكيـــدة  رغبتهـــا  عكـــس  الميزانيـــة 
المملكـــة  التزامـــات  بتلبيـــة  االســـتمرار 
للمواطنيـــن،  الخدمـــات  أفضـــل  وتقديـــم 
البنيـــة  مشـــاريع  الســـتكمال  والســـعي 
أساســـيًا  داعمـــًا  تمثـــل  التـــي  التحتيـــة 
لالقتصـــاد الوطنـــي، فضـــالً عن اســـتمرار 
تقديـــم الدعم لمســـتحقيه، وهـــو ما يمثل 
أرضيـــة مشـــتركة تتفـــق عليهـــا مرئيـــات 
والتنفيذيـــة،  التشـــريعية  الســـلطتين 
معربـــًا معاليه عن تمنياته بـــأن يتم إنجاز 
مشـــروع الميزانية العامة في أقرب وقت 

ممكن بالشـــكل الذي يلبي تطلعات الوطن 
والمواطنين.

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  أكـــد  ذلـــك،  إلـــى 
الوزراء رئيـــس اللجنة الوزارية للشـــؤون 
المالـــي  الماليـــة واالقتصاديـــة والتـــوزان 
الشـــيخ خالد بن عبـــد هللا آل خليفة، ، أن 
الحكومـــة حريصـــة دومـــًا علـــى أن تضـــع 
فوق كل اعتبار مصلحة المواطنين الذين 
هـــم أولوية لديها في كافة المجاالت وكل 

الظروف كونهم ثروة الوطن الحقيقة.
وأشـــار إلـــى أن تحديات انخفاض أســـعار 
ومتطلبـــات  العالميـــة  باألســـواق  النفـــط 
التعامـــل مع فيروس كورونا قد رســـخت 
تلـــك القناعـــة وتم التأكيـــد عليهـــا عبر ما 
تم اتخاذه مـــن خطوات ومبادرات تصب 
كلهـــا في صالح الوطـــن والمواطن، والتي 
عملـــت علـــى تعزيـــز الصحـــة العامـــة فـــي 
البـــالد والتخفيـــف مـــن األعبـــاء المترتبة 
عليهم جراء هـــذه الجائحة، وذلك تنفيذًا 

لرؤى وتطلعات جاللة عاهل البالد.
كمـــا أعـــرب  عـــن تشـــرفه بنقـــل تحيـــات 

ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة،  
إلـــى رئيســـي وأعضاء مجلســـي الشـــورى 
والنـــواب؛ تقديـــرًا للدور الـــذي تضطلع به 

السلطة التشريعية.
وأوضـــح أن بناء الميزانيـــة العامة للدولة 
للســـنتين الماليتيـــن 2021 – 2022 وضـــع 
تـــم  مـــا  المواطـــن محـــورًا أساســـيًا عبـــر 
مراعاتـــه من مبادئ عند صياغة مشـــروع 
المبـــادئ  هـــذه  بـــأن  مؤكـــدًا  الميزانيـــة، 
ترتكـــز على مواصلة الحفـــاظ على الدعم 
االجتماعـــي للمواطنيـــن األكثـــر احتياجًا، 
تحســـين  فـــي  االســـتمرار  جانـــب  إلـــى 
كفـــاءة الخدمـــات الحكومية والعمل على 
زيـــادة فاعليتهـــا وتطويرهـــا، منوهـــًا بأن 
الحكومـــة بدأت بنفســـها من خالل خفض 
كفـــاءة  وتعزيـــز  اإلداريـــة  المصروفـــات 
اإلنفـــاق الحكومـــي واالســـتخدام األمثل 
للموارد المالية. كما لفت إلى أن الميزانية 
ارتكـــزت على أســـس مهمة منها اســـتمرار 
االلتزام بتحقيق أهـــداف برنامج التوازن 
المالـــي، وباألخـــص زيادة اإليـــرادات غير 
النفطيـــة مع االلتزام بســـقف المصروفات 
وذلـــك حســـب الخطـــة الموضوعـــة لذلك، 
إلـــى جانـــب العمل علـــى تحفيـــز التعافي 
المقبلـــة  المرحلـــة  خـــالل  االقتصـــادي 
واالســـتمرار فـــي خلـــق الفـــرص الواعـــدة 
المســـتمر  بالتعـــاون  وأشـــاد  للمواطنيـــن. 
بيـــن الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية 
والذي يضع نصب عينه تحقيق كل الخير 
والنمـــاء للوطـــن والمواطـــن، معربـــًا عـــن 
أملـــه في مواصلة تعزيـــز هذا التعاون من 
خـــالل مزيد مـــن التوافـــق لتلبية تطلعات 
االعتبـــار  بعيـــن  األخـــذ  مـــع  المواطنيـــن، 
التحديـــات الماثلة جراء انخفاض أســـعار 
والظـــروف  العالميـــة  باألســـواق  النفـــط 

الراهنة لجائحة فيروس كورونا.
وأكـــد خـــالل االجتمـــاع حـــرص الحكومة 
علـــى أن يكـــون التعاون والتوافق الســـمة 
الغالبـــة علـــى أجـــواء االجتماعـــات التـــي 
ســـيتم خاللهـــا بحـــث مشـــروع الميزانية، 

علـــى نحـــو يمكـــن اللجنتيـــن المختصتين 
فـــي كال المجلســـين مـــن إعـــداد تقريرهـــا 
المتضمـــن رأيها حول مشـــروع الميزانية، 
خـــالل  الحكومـــة  ممثلـــو  ســـيقدمه  ومـــا 
االجتماعـــات مـــن معلومـــات وإيضاحات 
شـــفافية  بـــكل  االستفســـارات  لجميـــع 
ووضـــوح. وقـــال الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد 
الخدمـــات  واســـتدامة  المواطـــن  إن  هللا 
الحكوميـــة هـــي عناصر أساســـية حاضرة 
طـــوال مراحـــل إعـــداد الميزانيـــة، حيـــث 
تعـــد الميزانيـــة ترجمة لحـــرص الحكومة 
الذي تشـــاطر به السلطة التشريعية وهي 
مصلحة الوطـــن والمواطنين، عالوًة على 
مواصلة تقديم الخدمات األساســـية ذات 
األولويـــة كالتعليـــم والصحـــة والخدمات 
االجتماعيـــة واإلســـكان، واالســـتمرار في 
للمواطنيـــن  االجتماعـــي  الدعـــم  تقديـــم 
مشـــروع  أن  يذكـــر  احتياجـــًا.  األكثـــر 
الميزانيـــة قد تضمن تقديـــرات اإليرادات 
 –  2021 الماليتيـــن  للســـنتين  العامـــة 
2022 وتبلـــغ 2.285 مليـــار دينـــار للســـنة 
دينـــار  مليـــار  و2.339   ،2021 الماليـــة 
للســـنة الماليـــة 2022، بعـــد تقديـــر  ســـعر 
 2022  –  2021 لميزانيـــة  النفـــط  برميـــل 
عنـــد 45 دوالرًا أمريكيـــًا وفـــق توقعـــات 
األســـعار باألســـواق العالميـــة، فيمـــا تقدر 
فيها إجمالـــي المصروفات المتكررة بمبلغ 
3.296 مليـــار دينـــار للســـنة المالية 2021 
ومبلـــغ 3.219 مليـــار دينار للســـنة المالية 
2022، بينما تقـــدر االعتمادات المرصودة 
للمشـــاريع 656 مليون دينار عن كل ســـنة 
مالية من الســـنتين الماليتين المذكورتين 
برنامـــج  تدفقـــات  ذلـــك  شـــامالً  أعـــاله 
التنميـــة الخليجـــي.  وتهـــدف الميزانيـــة 
إلى الوصول بالعجـــز المالي األولي بدون 
فوائد خدمة الدين العام إلى حوالي 568 
مليـــون دينـــار فـــي العـــام 2021 وحوالي 
388 مليـــون دينار في العـــام 2022، بينما 
سيكون العجز الكلي حوالي 1.276 مليار 
دينار سنة 2021 و1.145 مليار دينار سنة 
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المنامة - بنا

تباشير التوافق بين السلطتين تلوح في أولى اجتماعات بحث الميزانية
ــار ــب ــت ــل اع ــ ــوق ك ــ ــن فـ ــ ــواط ــ ــم ــ ــن وال ــ ــوط ــ ــة ال ــح ــل ــص ــع م ــ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى وضـ
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القضيبية - مجلس النواب

أكــد نائــب رئيــس اللجنــة الماليــة واالقتصاديــة النائــب علــي إســحاقي أن 
الميزانية العامة للدولة للســنتين 2021 - 2022 يجب أن ترتكز على مراعاة 

حقوق المواطنين بالدرجة األولى.

وأشـــار لتخصيص نســـبة 5 % للمشـــاريع 
التعليمية والصحية واالجتماعية.

وأشـــار إســـحاقي إلى أن االجتمـــاع الذي 
بحـــث مشـــروع الميزانيـــة العامـــة للدولة 
بيـــن الســـلطتين اليـــوم تضمـــن مجموعة 
مـــن التطلعـــات التـــي تحدد طبيعة ســـير 
الميزانية، مؤكدا أن الميزانية وبناء على 
البيانـــات التقديرية المقدمة في صورتها 
األولية الحاليـــة تحتاج للمراجعة وإعادة 
النظر فـــي بعـــض الميزانيـــات المرصودة 
االجتماعيـــة  الحمايـــة  بنـــد  خصوصـــا 

المحـــور  أن  النائـــب  وذكـــر  والمشـــاريع. 
الـــذي يـــدور حولـــه العمـــل النيابـــي يقوم 
علـــى حماية المواطنين مـــن ذوي الدخل 
المعيشـــية  الحيـــاة  وتوفيـــر  المحـــدود، 
الكريمـــة لهـــم، مشـــددا علـــى ضـــرورة أن 
تكفـــل الميزانية العامة صون حقوق هذه 
الفئـــة، عبر إيالء بند الحماية االجتماعية 
أهميـــة خاصـــة فـــي الســـنتين المقبلتين، 
إلـــى جانـــب التأكـــد مـــن اســـتمرار دعـــم 
المتقاعدين المتضررين من وقف الزيادة 
الســـنوية. وأكـــد إســـحاقي أن المرســـوم 

الملكـــي الصـــادر مـــن لـــدن عاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، بشـــأن وقف الزيادة الســـنوية 
للمتقاعدين، قد تضمن في المادة الثانية 
منه التوجيه لمراعاة أصحاب المعاشـــات 
المحـــدودة، وهو أمر البـــد أن يتم تنفيذه 
من خالل رصد الميزانية المناسبة لذلك.

قــدرت زيــادة االيــرادات غيــر النفطيــة للســنة الماليــة 2021 بنســبة 38 % بمقــدار 878 مليــون دينــار و39 % للســنة 
المالية 2022 بمقدار 916 مليون دينار.

كمـــا قـــّدرت اإليـــرادات العامـــة للســـنة 
الماليـــة 2021 بنحو 2.285 مليار دينار 
و نحو 2.339 مليار دينار للسنة المالية 
2022، وجرى تقدير سعر برميل النفط 

عند 45 دوالرًا للبرميل.
وقـــدر انخفاض إيـــرادات النفط والغاز 
المتوقعـــة فـــي 2021 ب 730 مليـــون 
دينار فيمـــا توقعت الميزانية انخفاض 
إيرادات بمقـــدار 734 مليون دينار في 

.2022
في المقابل، ُقدرت إجمالي المصاريف 
المتكـــررة بنحو 2.536 مليـــارات دينار 

 2.463 ونحـــو   2021 الماليـــة  للســـنة 
مليارات دينار للسنة المالية 2022.

مـــن جهته، أكـــد رئيس اللجنـــة المالية 
واالقتصادية النائب محمود البحراني 
وضـــع  تعتـــزم  اللجنـــة  ان  “البـــالد”  لــــ 
العامـــة  الميزانيـــة  حـــول  مرئياتهـــا 
 2021-2022 القادمتيـــن  للســـنتين 
تمهيـــدا لالجتمـــاع المزمـــع عقـــده مـــن 

الجهات المختلفة االسبوع القادم.
وقـــال ان اللجنـــة بصدد وضـــع جدول 
زمني لمناقشة األسئلة والمحاور وأبرز 
الخطـــوط العريضة فـــي الميزانية في 

الفترة القادمـــة، حيث تم االتفاق على 
تحديد مواعيد االجتماعات األســـبوع 
المقبـــل لمناقشـــة التفاصيـــل الجديدة 
والمرئيـــات حـــول الميزانيـــة لتحديـــد 

الجهات التي ستم االجتماع معها.
وذكـــر البحرانـــي انـــه هنـــاك مالحظات 
تتعلـــق بتخفيض الميزانيات وترشـــيد 
اإلنفـــاق فـــي بعـــض الجهـــات وكيفيـــة 
تعاملهـــا فـــي ظـــل تحديـــات المتمثلـــة 
مكتســـبات  علـــى  المحافظـــة  بجهـــود 
المواطنيـــن وجـــودة الخدمـــات كهيئة 

الكهرباء والماء وغيرها من الجهات.

اسحاقي: لمراعاة أصحاب المعاشات المحدودة البحراني: مالحظات بشــأن خفض ميزانية جهات خدمية

5 % من الميزانية لمشروعات تعليمية وصحية واجتماعية زيادة اإليرادات غير النفطية بنسبة 38 % في 2021

تــأهـــل 12 فكـــرة لمســابقـــة االبتكـــار الحـكــومـــي

في إطار النســخة الثالثة من مســابقة االبتكار الحكومي )فكرة( التي ُأطلقت تنفيًذا لتوجيهات ولي العهد رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، تأهلت 12 فكرة للمرحلة المقبلة من المسابقة بعد 
االنتهــاء مــن مرحلــة تقييــم المقترحــات األربعين من قبل لجان من ذوي الشــأن واالختصــاص، إذ اختار أصحاب 
كل فكرة من األفكار األربعين سواًء من )األفراد أو المجموعات( اللجنة التي سيقدمون عروضهم أمامها لمدة 3 

دقائق، وذلك من خالل القرعة التي تم إجراؤها لذلك.

وأســـفرت عملية تقييم العروض عن 
اختيار 12 فكرة للمرحلة المقبلة من 
مســـابقة االبتكار الحكومـــي )فكرة(، 
والتـــي ســـيتم فيهـــا عـــرض األفـــكار 
علـــى لجنة من الـــوزراء ليتم اختيار 
المشـــاريع المتأهلة للمرحلة النهائية، 

إذ تم اختيار األفكار التالية:

1. المنصـــة الوطنيـــة للتبـــرع بالـــدم 
)حيـــاة+(، المقدمة من مهند النعيمي 

من وزارة شؤون اإلعالم.
2.اإلدارة الذكية للمخلفات، المقدمة 
من أحمد الجناحي من مكتب النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء ودانة 
البوعركي مـــن معهـــد اإلدارة العامة 

وخالـــد الشـــيخ مـــن جهاز المســـاحة 
والتسجيل العقاري.

االفتراضيـــة  الهويـــة  تطبيـــق   .3
محمـــد  مـــن  المقدمـــة   ،)e-Hawya(
الشيشـــاني وأحمـــد الســـيد من هيئة 

المعلومات والحكومة اإللكترونية. 
المقدمـــة  بلدكـــم،  بلدنـــا  تطبيـــق   .4

مـــن أيمن الفردان من وزارة شـــؤون 
اإلعالم.

الحكومـــي،  التواصـــل  فريـــق   .5
المقدمـــة مـــن ســـلمان الجالهمة من 

وزارة الخارجية.
6. مسعف في كل بيت، المقدمة من 
كوثر فؤاد ســـلمان ونادية جاسم أبو 

أدريس من وزارة الصحة.
للُمنتـــج  الممتـــدة  المســـؤولية   .7
فـــي إدارة المخلفـــات البالســـتيكية، 
المقدمـــة مـــن محمد مكـــي أمان من 

المجلس األعلى للبيئة.
القنصليـــات االفتراضيـــة  8. منصـــة 

الخـــارج،  فـــي  البحريـــن  لمملكـــة 
العميـــري  عبدالعزيـــز  مـــن  المقدمـــة 
وجاســـم جناحـــي ومحمـــد شـــبر من 

وزارة الخارجية.
اإللكترونيـــة  التدريـــب  منصـــة   .9
الوطنية، المقدمة من هاشـــم العلوي 

من مجلس الشورى.
10. مشروع توسعة خدمات الصحة 
النفســـية في المجتمـــع، المقدمة من 
بثينـــة العصفـــور وعلي الســـلمان من 
بـــوزارة  النفســـي  الطـــب  مستشـــفى 

الصحة.
11. التأميـــن اإللزامي للطاقم الطبي 

ضـــد األخطـــاء الطبيـــة، المقدمة من 
فيصـــل حمـــاد مـــن جامعـــة البحرين 

ومحمد القشار من وزارة الداخلية.
12. برنامـــج “تمليـــك”، المقدمـــة من 

محمود البالدي من تمكين.
وتأتـــي مســـابقة االبتـــكار الحكومي 
)فكـــرة( دعًمـــا للتمّيـــز فـــي الخدمـــة 
تطلعـــات  يحقـــق  بمـــا  الحكوميـــة 
المواطنيـــن عبر تعزيز ثقافة اإلبداع 
وكفـــاءة  جـــودة  لرفـــع  واالبتـــكار 
العمـــل الحكومي وفًقـــا لمبادئ رؤية 
البحرين االقتصادية 2030 وبرنامج 

الحكومة 2019 - 2022.

المنامة - بنا
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دائرتان في “الخارجية” تحوزان “آيزو الجودة وأمن المعلومات”
ــأداء الــعــمــل ــ ــ ــي: نـــقـــدر الــجــهــود الـــرامـــيـــة لـــارتـــقـــاء ب ــانـ ــزيـ الـ

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  حضـــر 
الزيانـــي، اللقـــاء الـــذي نظمتـــه الـــوزارة 
بحضـــور  العـــام،  الديـــوان  فـــي  امـــس 
مساعد وزير الخارجية ووكالء الوزارة 
والوكالء المساعدين ومديري اإلدارات 
بمناســـبة  وذلـــك  األقســـام،  ورؤســـاء 
المواطنيـــن  شـــؤون  إدارة  حصـــول 
والمقيميـــن والخدمـــات القنصليـــة على 
شـــهادة اآليـــزو 9001:2015، بالتعـــاون 
مع شـــركة بيرو فيتاس، وحصول إدارة 
نظم المعلومات على شـــهادة اآليزو في 
أمن المعلومات 27001:2013، بالتعاون 

.TUV مع شركة
واســـتمع وزيـــر الخارجيـــة مـــن مديـــري 
الشـــركتين إلى شـــرح حول اإلجراءات 
المتبعـــة للحصـــول علـــى شـــهادة اآليزو 
فـــي الجودة، والخطـــوات اإلدارية التي 

تم إتباعها بالتنســـيق والتعاون مع قسم 
المعنيـــة  واإلدارات  والجـــودة  الرقابـــة 
إلنجاز هذه المهمة بتوجيه ومتابعة من 

الوزير.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن تقديـــره 
للجهود المخلصة لكل منسوبي الوزارة، 
من أجل تطوير العمل واالرتقاء باألداء 

إلـــى المســـتوى المشـــرف الـــذي تســـعى 
إليـــه الوزارة. وقـــال: إننـــا نحتفل اليوم 
بتكريـــم إدارتيـــن حازتـــا علـــى شـــهادة 
اآليـــزو المرموقـــة فـــي الجـــودة وأمـــن 
المعلومـــات، دلياًل على حرص اإلدارتين 
العمـــل  وتنظيـــم  األداء  تحســـين  علـــى 
وفـــق منهجية اإلدارة الحديثة، مشـــيًدا 

بجهود قسم الرقابة والجودة ومتابعته 
المستمرة مع باقي اإلدارات لإلجراءات 
المطلـــوب تنفيذهـــا لتحقيـــق األهـــداف 
المنشودة، مشـــيًدا بالتعاون الذي تبديه 

كافة اإلدارات لتحقيق هذه الغاية.
وأعـــرب عـــن ســـعادته باإلنجـــاز اإلداري 
الذي يعكس الجهود المخلصة لمنسوبي 
وإخالصهـــم  المعنيتيـــن،  اإلدارتيـــن 
وتفانيهم في أداء المسؤوليات والمهام 
المكلفيـــن بها، وســـعيهم الدائـــم لتطوير 
وتحســـين األداء، معرًبا عـــن تطلعه ألن 
تســـعى مختلـــف اإلدارات األخـــرى إلـــى 
الســـير على نفس المنوال، وأن تتواصل 
األداء  لتطويـــر  اإلدارات  كافـــة  جهـــود 
والســـعي للحصول على شهادات التميز 
والجودة في مختلـــف المجاالت، معرًبا 
عن تمنياته لكافة إدارات الوزارة بدوام 

التوفيق والنجاح.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

استقبل مستشـــار جاللة الملك للشؤون 
الدبلوماســـية، الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، بمكتبـــه بقصـــر 
القضيبيـــة أمس، ســـفير دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة الشـــقيقة لـــدى مملكة 
البحرين الشـــيخ ســـلطان بن حمدان بن 

زايد آل نهيان.
وخـــالل اللقـــاء، رحـــب الشـــيخ خالد بن 
أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة بالشـــيخ 
ســـلطان بن حمـــدان بن زايـــد آل نهيان، 
معرًبا عن خالص تهانيه لدولة اإلمارات 
بمناســـبة  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
عيدهـــا الوطني والذي يعد عيًدا لمملكة 
البحرين، ومناســـبة غالية وسعيدة لكل 

بحريني.
وعبـــر الشـــيخ خالد بن أحمـــد بن محمد 
آل خليفـــة عن اعتـــزاز مملكـــة البحرين 

تاريخيـــة  عالقـــات  مـــن  يجمعهـــا  بمـــا 
وأخويـــة وطيـــدة مـــع دولـــة اإلمـــارات 
العربية المتحدة الشقيقة، والتي أرسى 
دعائمهـــا األجداد واآلبـــاء وتحظى بكل 
األولويـــة والرعايـــة مـــن لـــدن قيادتـــي 
البلديـــن للمضـــي بهـــا علـــى الـــدوام إلى 
أفضل المستويات من التقدم واالزدهار 

في كافة المجاالت.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الشـــيخ ســـلطان بن 
حمدان بـــن زايد آل نهيان عـــن اعتزازه 
بلقـــاء الشـــيخ خالد بن أحمـــد بن محمد 
العالقـــات  بتميـــز  منوًهـــا  خليفـــة،  آل 
األخويـــة الوثيقـــة بين مملكـــة البحرين 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة والتي 
تعـــد نموذًجـــا للتالحـــم والوحـــدة بيـــن 
األشـــقاء، متمنيـــا لمملكـــة البحريـــن كل 

التقدم واالزدهار.

استقبل رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي في مكتبه بالقيادة العامة، 
امس األربعاء، سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين طه محمد عبد القادر.

وأثناء اللقاء، رحب رئيس هيئة األركان بالســـفير الفلســـطيني لدى مملكة البحرين، 
مشيًدا بعمق العالقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.

خالد بن أحمد: نعتز بعالقاتنا التاريخية مع اإلمارات

إشادة بعمق العالقات مع فلسطين

دور فاعل لموظفي الخارجية في إنجاح “مؤتمر المنامة”
وأمنًيا سياسًيا  ــار  ــك األف لــتــبــادل  مهمة  ــيــة  دول منصة  ــزيــانــي:  ال

أشـــاد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، بجهود وعطاء 
موظفـــي الـــوزارة الذيـــن أســـهموا فـــي إنجـــاح جهودهـــا 
بتنظيم مؤتمر حوار المنامة، وذلك أثناء اللقاء الذي جرى 
أمس في الديوان العام لوزارة الخارجية، بحضور مساعد 
وزيـــر الخارجيـــة ووكالء الـــوزارة والـــوكالء المســـاعدين 
والمديرين ورؤســـاء األقســـام وعدد من الموظفين. وعبر 
وزير الخارجية عن شـــكره وتقديره للجهود الموفقة التي 
يبذلهـــا موظفو وزارة الخارجيـــة لتنفيذ توجيهات القيادة 
الحكيمـــة لصاحب الجاللة الملك وصاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء، بضرورة التركيـــز على األداء 
الرفيـــع والمتابعـــة الحثيثـــة واالهتمـــام بســـمعة المملكـــة 
ومكانتها الدولية. وأعرب وزير الخارجية عن بالغ التقدير 
للجهـــود الملمـــوس للفريـــق المكلف فـــي الـــوزارة بمتابعة 
تنظيـــم مؤتمر حوار المنامة في دورته السادســـة عشـــرة، 
بالتعـــاون مـــع المعهـــد الدولـــي للدراســـات االســـتراتيجية 

)IISS(، تكريًســـا لما توليه الوزارة مـــن اهتمام بالغ بمؤتمر 
حـــوار المنامـــة كواحد مـــن أهـــم المنتديـــات الدولية التي 
اســـتطاعت مملكـــة البحرين تنظيمها ســـنويًا بـــكل نجاح، 
معرًبا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع المعهد الدولي 
للدراســـات االســـتراتيجية )IISS(. ونـــوه بالـــدور الفاعـــل 
لموظفي الـــوزارة بالتعاون مع إدارة المعهد لضمان انعقاد 
مؤتمـــر حوار المنامة، وبالمســـتوى المتميـــز المعهود، رغم 
الظروف الصحية الطارئة؛ بسبب تداعيات جائحة كوفيد 
19. وعبـــر عـــن االمتنان لكل الـــوزارات، وممثلي الوزارات 

والمؤسســـات والهيئات الوطنية، على إسهامهم الملموس 
إلنجـــاح هـــذا المؤتمر الذي تحـــرص وزارة الخارجية على 
عقـــده ســـنوًيا، الـــذي يلقـــى اهتماًما ومتابعـــة من صاحب 
الجاللـــة عاهـــل البـــالد ومـــن صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء، كمـــا يحظـــى باهتمام دولـــي كبير 
باعتبـــاره منصـــة دولية مهمة لتبادل األفـــكار والبحث في 
كافـــة القضايـــا المتعلقـــة بالشـــؤون السياســـية واألمنيـــة 
فـــي المنطقة والعالـــم عموًما، متمنًيا لجميـــع العاملين في 

الوزارة المزيد من النجاح والتفوق.

تكريم الموظفين

المنامة - وزارة الخارجية

التوجيهات الملكية االستباقية ساهمت في حفظ حقوق اإلنسان في مواجهة الجائحة

أكد مســاعد وزير الخارجية، عبدهللا الدوســري، أن مملكة البحرين حققت خطوات بالغة األهمية في حماية وتعزيز حقوق اإلنســان 
واالرتقاء بها تجســيًدا ألهداف المســيرة التنموية الشــاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ولما 
توليــه المملكــة مــن اهتمــام كبيــر في إرســاء دعائــم دولة المواطنــة والعدالة االجتماعية ونشــر القيم اإلنســانية الســامية، من خالل 
احترام حقوق اإلنســان وحرياته األساســية بغض النظر عن جنســه أو أصله أو دينه أو مذهبه، وفي نشــر قيم التســامح والتعايش 
السلمي والسالم ونبذ النزاعات المثيرة لالنقسام والكراهية الدينية أو العنصرية، وتعزيز الحوار بين مختلف األديان والحضارات، 
~حيث أدى ذلك لتصبح مملكة البحرين نموذًجا عالمًيا في مجال حفظ الحقوق والتسامح والتعايش الديني والعرقي بين الجميع.

الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وأوضـــح 
فـــي ســـياق احتفـــال مملكـــة البحرين 
العالمـــي  باليـــوم  الدولـــي  والمجتمـــع 
 10 لــــ  الموافـــق  اإلنســـان  لحقـــوق 
ديســـمبر 2020 والمتزامـــن مـــع ذكرى 
العالمـــي  لإلعـــالن  عاًمـــا   72 مـــرور 
لحقـــوق اإلنســـان، والـــذي يأتـــي هـــذا 
العـــام تحـــت شـــعار “التعافـــي بشـــكل 
أفضـــل - دافع عـــن حقوق اإلنســـان”، 
أن مملكـــة البحرين لم تـــأل جهًدا في 
مكافحـــة فيـــروس كورونـــا ووضعت 
نصـــب أعينهـــا الحفـــاظ علـــى حقوق 
الحـــق  وأهمهـــا  األساســـية  اإلنســـان 
فـــي الصحـــة، والحـــق فـــي التعليـــم، 
والحقـــوق االقتصاديـــة، والحـــق فـــي 
العمـــل، باإلضافـــة إلى حقـــوق الفئات 
كالمـــرأة  بالرعايـــة  األولـــى  األخـــرى 
اإلعاقـــة  ذوي  واألشـــخاص  والطفـــل 

وكبار السن والعمالة الوافدة.
وأفاد بـــأن المملكة حرصت في تنفيذ 
كافـــة  علـــى  االســـتباقية  اإلجـــراءات 
الجوانـــب لمكافحـــة انتشـــار فيروس 
كورونـــا، حيـــث نالـــت بفضـــل من هللا 
ومن ثـــم التوجيهات الســـامية لجاللة 
الملـــك، وجهود الحكومـــة الموقرة من 
خالل الجهود الوطنية لفريق البحرين 
~الحملـــة الوطنيـــة لمكافحة فيروس 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بقيـــادة  كورونـــا 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، والتـــي 
جاءت لتبرهن وتجســـد قـــدرة مملكة 
البحرين الرائدة في مواجهة الكوارث 
واألزمـــات انطالًقـــا مـــن إيمانهـــا التام 

بأهميـــة الوفـــاء بإلتزاماتهـــا بحقـــوق 
ســـالمة  علـــى  والمحافظـــة  اإلنســـان 
وصحـــة المجتمع بكافة شـــرائحه من 

مواطنين ومقيمين.
وأشـــار مساعد وزير الخارجية إلى أن 
جميع الجهود المبذولة من قبل مملكة 
البحرين فـــي إطار مكافحـــة فيروس 
كورونـــا، جـــاءت تماشـــًيا مـــع برنامج 
2019-( األربـــع  للســـنوات  الحكومـــة 

قدًمـــا  المضـــي  يؤكـــد  والـــذي   )2022
في بـــذل الجهـــود نحو تعزيـــز عناصر 
االســـتدامة ومواكبـــة المتغيـــرات في 
جوانـــب التعليـــم والصحة واإلســـكان 
والدعم والرعايـــة االجتماعية الفاعلة 
وتنظيـــم ســـوق العمـــل. كمـــا تترجـــم 
المتواصـــل  الـــدؤوب  العمـــل  الجهـــود 
السياســـات  تطويـــر  إلـــى  الرامـــي 
الصحية ومتابعة تنفيذها والتأكد من 
االســـتخدام األمثل للموارد بأكبر قدر 
ممكـــن من الكفـــاءة والفاعليـــة، وذلك 
لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان 
توفير خدمات صحية مستدامة ذات 
جودة عاليـــة، منظمة ومتكاملة، وفي 
متناول جميع المواطنيـــن والمقيمين 

على حد سواء.
وفي ســـياق دعم االقتصـــاد وتخفيف 
آثـــار الجائحـــة على كاهـــل المواطنين 
والمقيميـــن، ذكـــر أن مملكـــة البحرين 
قدمـــت مبـــادرات وتســـهيالت تصـــب 
والقطـــاع  المواطنيـــن  صالـــح  فـــي 
الخاص وتنشـــيط االقتصـــاد والحركة 
التجارية، مشـــيًرا إلـــى الحزمة المالية 
قيمتهـــا  بلـــغ  والتـــي  واالقتصاديـــة 

تنفيـــًذا  بحرينـــي  دينـــار  مليـــار   4.5
للتوجيهات الملكية الســـامية لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة عاهل البالد المفدى حفظه 
هللا ورعـــاه، حيث تعـــادل أكثر من 32 
% من حجـــم الناتج المحلي القتصاد 

المملكة.
ومـــن جانـــب آخر، أكـــد مســـاعد وزير 
الخارجيـــة أن ما تحقق مـــن إنجازات 
حقوقيـــة علـــى الصعيـــد الوطنـــي لهو 
خير تجسيد لمساعي مملكة البحرين 
فـــي دمـــج حقـــوق اإلنســـان بالتنميـــة 
المتجزئـــة،  غيـــر  الشـــاملة  الوطنيـــة 
حيث أشار إلى أنه وفي سياق حقوق 
المـــرأة فإن البنيـــة القانونية رســـخت 
حقوق المرأة في المجاالت السياسية 
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، 
فضالً عن تشـــريعات حديثة ومواكبة 
للتطـــور االجتماعـــي كقانـــون األســـرة 
رقـــم )19( لســـنة 2017، والقانون رقم 
)17( لســـنة 2015 بشـــأن الحمايـــة من 

العنف األسري.
وفـــي مجـــال الحريـــات الدينيـــة، أكد 
تجربـــة  تمتلـــك  البحريـــن  مملكـــة  أن 
فريدة من نوعهـــا في مجال الحريات 
الدينيـــة، وحريـــة إقامـــة االحتفـــاالت 
العقائديـــة، وحرية ممارســـة الشـــعائر 
بمختلـــف  األديـــان  لجميـــع  الدينيـــة 
مذاهبهـــا، ويأتي ذلك تأكيـــًدا على أن 
روح المودة والمحبة كانت وســـتبقى 
متجليـــة بين أبناء الشـــعب البحريني 
على اختالف شرائحهم، وهو ما يثبته 
التعايـــش التاريخـــي فـــي البـــالد، وأن 

العالم في ظل ما يشهده من صراعات 
دمويـــة وأعمال عنـــف أحوج ما يكون 
البحرينـــي  النمـــوذج  اعتمـــاد  إلـــى 
بتركيبته الســـكانية المتنوعة من أجل 
إرساء قيم السالم والمحبة والتعايش 
الســـلمي بيـــن الشـــعوب والحضـــارات 

واألديان بمختلف مذاهبها.
وفي مجال حرية الرأي والتعبير، أكد 
ســـعادة مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة بأن 
المملكة هيـــأت مناًخـــا إيجابًيا لحرية 
الصحافـــة  وحريـــة  والتعبيـــر  الـــرأي 
االجتماعـــي،  التواصـــل  ووســـائل 
مؤكـــًدا بأن هـــذا االنفتـــاح يرتكر على 
نصوص دســـتورية وقانونيـــة ضامنة 
لـــه. وأردف ســـعادته قائالً في ســـياق 
الحديث عـــن اســـتخدام التكنولوجيا 
الـــرأي والتعبيـــر  فـــي مجـــال حقـــوق 
بـــأن مملكـــة البحريـــن وفـــرت أحـــدث 
التكنولوجيات فـــي مجال االتصاالت 
وإتاحـــة اإلنترنـــت بالســـرعات الفائقة 
لجميـــع المقيميـــن على أرضهـــا والذي 
عـــزز مـــن مركزهـــا المتقدم بيـــن دول 
المنطقة والعالم. مؤكًدا ســـعادته على 
أن تلك الجهود ُتظهر جلًيا مدى إيمان 
المملكـــة بحرية الـــرأي والتعبير كنواة 
للمجتمعـــات المتقدمة علـــى أن تكون 
الممارســـة بناءة غير هدامـــة بالتعدي 
على اآلخرين واإلســـاءة ألشـــخصاهم 
فتلـــك  إرهابهـــم،  أو  معتقداتهـــم  أو 

ممارسات يتصدى لها القانون.
وفي سياق تعزيز دور وأداء منظمات 
المجتمع المدني، أوضح مساعد وزير 
الخارجيـــة أن المملكـــة ال تدخر جهًدا 
فـــي كل مـــا مـــن شـــأنه دعـــم المجتمع 
المدني وتعزيزه، مشيًرا إلى المشاركة 
المدنـــي  المجتمـــع  لمنظمـــات  الفعالـــة 
والمشـــاركة،  التشـــاور  عمليـــة  فـــي 
باإلضافة إلى العملية التشاورية التي 
تجريهـــا وزارة الخارجية مع أصحاب 
المصلحـــة والمجتمـــع المدنـــي في كل 
ما مـــن شـــأنه تعزيـــز وحمايـــة حقوق 
اإلنســـان على الصعيد الوطني والذي 
التشـــاورية  العمليـــة  فـــي  أيًضـــا  بـــرز 
مـــع كافـــة أطيـــاف وفئـــات المجتمـــع 
فـــي إعـــداد الخطـــة الوطنيـــة لحقوق 
بمشـــاركة  حظيـــت  والتـــي  اإلنســـان 
ألصحـــاب  مســـبوقة  وغيـــر  واســـعة 
المصلحة من مســـؤولين وشخصيات 
اعتباريـــة ومنظمـــات غيـــر حكوميـــة 
وخبراء دوليين وأمميين. كما أوضح 
ســـعادته بـــأن مملكـــة البحريـــن تعمل 
نحـــو اتخاذ خطـــوات تعزيزية لضمان 
المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  فعاليـــة 
كالعمـــل علـــى إعـــداد قانـــون عصـــري 
جديـــد منظـــم يعزز من مســـاهمة تلك 

المنظمات ويضمن حقوقها.
وأشاد بالمناخ البّناء الذي هيئته ورش 
العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية 
حظيـــت  والتـــي  اإلنســـان،  لحقـــوق 
مســـبوقة  وغيـــر  واســـعة  بمشـــاركة 
ألصحـــاب المصلحـــة مـــن مســـؤولين 
وشـــخصيات اعتبارية ومنظمات غير 
حكوميـــة وخبـــراء دولييـــن وأمميين 
فـــاق عددهـــم الــــ 1157 مشـــارك فـــي 
ســـبع ورش عمـــل عقدت حتـــى وقتنا 
الحالـــي، ركـــزت علـــى كيفيـــة تعزيـــز 
حقوق اإلنســـان في سياقات مختلفة، 
منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، 
والعدالـــة  التشـــريعية،  الســـلطة  دور 
الجنائية، والمجتمع المدني، والمعرفة 

والتعليـــم فـــي عمليـــة تعزيـــز وحماية 
حقوق اإلنسان.

الثابـــت  المملكـــة  موقـــف  أكـــد  كمـــا 
والرافض لظاهرة االتجار باألشخاص 
بكافة صوره وأشـــكاله، وقد ظهر ذلك 
جلًيـــا فـــي محافظتهـــا علـــى مكانتهـــا 
المتقدمة فـــي مجال مكافحة االتجار 
باألشـــخاص بحصولهـــا علـــى تصنيف 
الفئـــة األولى Tier 1 للمرة الثالثة على 
التوالي ضمن الدول األكثر نجاًحا في 
هـــذا المجال، بنـــاًء على تقريـــر وزارة 
خارجية الواليات المتحدة األمريكية، 
فكانـــت بذلـــك أول دولـــة فـــي منطقة 
إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
تحقق هـــذا اإلنجاز، عـــالوًة على عقد 
المنتـــدى الحكومـــي لمكافحة االتجار 
باألشـــخاص في الشـــرق األوسط في 
مملكـــة البحريـــن، حيث أكـــد المنتدى 
أن المملكة مثال متقدم لدولة صغيرة 
قامـــت بخطـــوات عظيمة فـــي مجال 
بـــكل  باألشـــخاص  االتجـــار  محاربـــة 
بمـــا فيهـــا نظـــام  القانونيـــة  الوســـائل 
نظـــام  وإلغـــاء  القانونيـــة  المالحقـــة 

العمالة األجنبية.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  واختتـــم 
بالتأكيـــد أن مملكـــة البحريـــن ماضية 
بخطـــى ثابتـــة وجـــادة وطموحة نحو 
تعزيـــز الكرامـــة اإلنســـانية المتأصلـــة 
لجميـــع أبناء شـــعبها، إعمـــاالً لنصوص 
الوطنـــي،  عملهـــا  وميثـــاق  دســـتورها 
وإيماًنـــا ذاتًيـــا بأهمية حمايـــة وتعزيز 
التنميـــة  لتحقيـــق  اإلنســـان  حقـــوق 
المتمثلـــة  التحديـــات  وأن  الشـــاملة، 
بجائحة كوفيـــد 19 وأوضاع المنطقة 
غير المســـتقرة لن تحـــول دون ضمان 
تمتـــع مواطنيهـــا ومقيميهـــا بحقوقهم 
ســـيادة  إلـــى  إحتكاًمـــا  ومكتســـباتهم 
وطنيـــة  انتصـــاف  وآليـــات  القانـــون، 
مستقلة ضامنة للمساواة فى الحقوق 
دون  العامـــة  والواجبـــات  والحريـــات 

تمييز.

المنامة - وزارة الخارجية

عبدالله الدوسري

مســاعد وزيــر الخارجيــة: البحريــن تمتلــك تجربــة فريــدة مــن نوعها فــي الحريــات الدينية
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المنامة - مصرف السالم

عين مصرف الســـام، محمود قّناطي رئيًســـا لدائرة التسويق واالتصاالت، من منطلق 
ســـعي المصـــرف لمتابعـــة توطيـــد قاعدة مواهـــب فريق العمـــل، وتكوين جهـــاز إداري 
متكامـــل من أصحاب الكفاءات واإلمكانيات القياديـــة الفّذة.  وقال الرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة مصـــرف الســـام رفيـــق النايض “يتمتـــع قناطي بســـجل حافل فـــي مجال 
التســـويق االستراتيجي، ونحن على ثقة بأنه سيقدم أفضل الجهود في إدارة وتنفيذ 
خطـــط االتصال”.  وقال قّناطي “أتطلع ُقدًما لصياغة اســـتراتيجيات جديدة واإلتيان 

بأساليب إبداعية مًعا، والمساهمة في االرتقاء بالبنك آلفاق ومستويات أعلى”.

قّناطي رئيًسا لـ “التسويق” بـ “السالم”

312 ألف دينار الستشارات مخطط المدينة الرياضية
ــر ــه ــذ فـــي 8 أش ــف ــن ــال ت ــ ــغ ــ ــة شـــــؤون األش ــص ــاق ــن أعـــمـــال م

بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون  طرحـــت شـــؤون األشـــغال 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي فـــي جلســـة مجلـــس 
المناقصات والمزايدات أمس مناقصة لتقديم الخدمات 
االستشـــارية للمخطط العام لمشروع المدينة الرياضية 
 )Populous Limited( بالصخيـــر تقدمـــت إليهـــا شـــركة

بقيمة 312.13 ألف دينار.
وتهدف مناقصة الخدمات االستشارية لتطوير المخطط 
العـــام للمدينـــة الرياضيـــة لتحقيـــق األهـــداف المرجـــوة 
لضمـــان أن يكـــون المشـــروع وجهة ســـياحية ورياضية 
وترفيهية ذات جدوى اقتصادية وجعل المشروع نقطة 
جذب للفعاليات. وتشـــمل أعمـــال المناقصة التي يجري 
تنفيذهـــا فـــي مدة 8 أشـــهر على إعداد دراســـة للســـوق 
وتطويـــر دراســـة الجدوى للمشـــروع، تطويـــر المخطط 

العام، وتطوير تصور البنية التحتية الداخلية.

“بيل هيلميتس” تحتفي بالفريق الطبي المتصدي لـ “كورونا”
العالميـــة  االســـتثمارية  الشـــركة  احتفـــت 
مجـــال  فـــي  الرائـــدة  هيلميتـــس”  “بيـــل 
تصميـــم وإنتـــاج الخـــوذ لرياضـــة ســـباق 
الســـيارات، ومقرها البحرين، بأبطال خط 
الدفـــاع األول من الفريـــق الوطني الطبي 
المتصـــدي لفيروس كورونـــا “كوفيد_19”، 
عبـــارة  حمـــل  ملصـــق  بابتكارهـــا  وذلـــك 
“شـــكرا أبطـــال البحرين”، تـــم وضعه على 
خوذ متسابقين شـــاركوا في سباق جائزة 
رولكـــس الصخيـــر الكبـــرى، أحد ســـباقات 
حلبـــة  فـــي  أقيمـــت  التـــي  الفورمـــوال1 
الســـيارات  لســـباقات  الدوليـــة  البحريـــن 
أخيـــًرا. وارتدى الفائـــزان بالمركزين األول 
الشـــعار  تحتـــوي  التـــي  الخـــوذ  والثانـــي 
الخـــاص، وهما ســـيرجيز بيريـــز من فريق 
“ريســـينج بوينـــت” واســـتيبان اوكون من 

فريق “رينو”، إضافة لمتسابقين آخرين. 

وأتـــت هـــذه الحملـــة التســـويقية تقديـــًرا 
مـــن الشـــركة بالجهـــود التي بذلهـــا الفريق 
والتـــي أتـــت ثمارهـــا في احتـــواء مخاطر 
هـــذه الجائحة ولقت صدى إيجابًيا محلًيا 
وإقليمًيـــا وعالمًيـــا وتقديـــًرا مـــن منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة، وتواكبـــت مـــع كلمـــات 
الشـــكر والتقديـــر التي وجهها ولـــي العهد 
نائب القائد األعلى رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة.  وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة 

“بيـــل ريســـينغ” ســـتيفان كوهيـــن “أود أن 
وتقديـــري  امتنانـــي  عظيـــم  عـــن  أعـــرب 
للجهـــود االســـتثنائية التـــي بذلهـــا أعضاء 
الوطنـــي  الفريـــق  الطبـــي ضمـــن  الطاقـــم 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا “كوفيـــد_19” 

واحتـــواء آثـــاره في البحريـــن، ومثل هذا 
الشـــعار الخـــاص الـــذي تـــم إطاقـــه علـــى 
منتجاتنـــا مواكبـــة لحملـــة “شـــكًرا أبطالنا” 
إنما أقل الواجب تقديًرا وعرفاًنا رمزًيا لما 

حققه هذا الفريق المميز من إنجازات”. 

ويعمـــل في شـــركة بيـــل هيلميتـــس التي 
يقـــع مقرهـــا بالقـــرب مـــن حلبـــة الصخيـــر 
الدولية موظفـــون بحرينيون من ضمنهم 
مصمميـــن للخـــوذ التـــي يرتديهـــا أبطـــال 
عـــدد  وعبـــر  و2،  الفورمـــوال1  ســـباقات 

منهم فـــي مقابات فيديو تم نشـــرها في 
وســـائل التواصل االجتماعي عن فخرهم 
برؤية الخـــوذ التي يعملون على تصميمها 
الســـباقات  ألبطـــال  تذهـــب  وتصنيعهـــا 

وتظهر على مختلف القنوات العالمية.

الصخير - بيل هيلميتس

بابتكارها 
شعار”شكًرا أبطال 

البحرين” خالل 
“الفورموال 1”

من بين كثير من المواقف، تستذكر رئيس 
مجلـــس أمنـــاء غرفـــة البحريـــن لتســـوية 
للجمعيـــة  األســـبق  والرئيـــس  المنازعـــات 
العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي دورتهـــا 61 
الشـــيخة هيا بنت راشد آل خليفة لقاء مع 
المغفور له بـــإذن هللا تعالى الملك عبدهللا 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود طيـــب هللا ثراه 
حين قـــال لهـــا: “أشـــكرك.. رفعِت راســـنا”، 
وتعبـــر عـــن اعتزازهـــا بهـــذه الكلمـــة ألنهـــا 
اليـــوم تـــرى امـــرأة ســـعودية ســـفيرة لدى 
الواليات المتحـــدة األميركية هي األميرة 

ريما بنت بندر آل سعود.

 مع البابا

حديث الشـــيخة هيا بنت راشـــد آل خليفة 
مســـاء الثاثـــاء 8 ديســـمبر 2020الجـــاري 
كان ضمـــن نـــدوة بعنـــوان: “العاقـــة بيـــن 
الدبلوماســـية والتنمية السياسية” بتنظيم 
مـــن معهـــد البحريـــن للتنميـــة السياســـية، 
وســـاقت فيهـــا موقًفا آخر تريـــد من خاله 

الوصول إلى أهمية اســـتعداد الدبلوماسي 
لمخاطبة العالم، فقد أشـــارت إلى أن موقًفا 
جمعها مـــع بابا الفاتيكان البابـــا بندكتوس، 
وفـــي العـــادة، يمنـــح مـــن يريـــد الحديـــث 
تحدثـــت  حيـــن  لكنهـــا  دقيقـــة،   15 معـــه 
معـــه حـــول الفلســـفة اإلســـامية والتقارب 
بيـــن المســـيحية واإلســـام، وأشـــار حينهـــا 
إلـــى خشـــيته علـــى المســـيحية مـــن جانب 
المتطرفيـــن في أفريقيـــا، لكنها قالت له إن 
ألولئك أغراضا سياســـية، أما اإلســـام فهو 
ديـــن محبـــة وتســـامح وإنســـانية وعدالـــة، 

ليستمر الحديث مع البابا لمدة 45 دقيقة.
وفـــي الندوة التي أدارتها اإلعامية ســـهير 
عصفـــور عبـــر االتصـــال المرئـــي، اســـتهلت 
عضو مجلس الشورى وعضو مجلس أمناء 
معهـــد البحرين للتنمية السياســـية ابتســـام 
الـــدالل اللقـــاء بكلمـــة قدمـــت فيهـــا ضيفة 
النـــدوة التـــي احتلـــت منصب أول ســـفيرة 
للبحريـــن في باريس، وســـفير غيـــر مقيمة 
فـــي بلجيـــكا، سويســـرا وأســـبانيا، وعينت 
كرئيســـة للجمعيـــة العـــام لألمـــم المتحـــدة 
عـــام 2006 كأول أمراة عربية وثالث إمرأة 

علـــى مســـتوى العالم تتولى هـــذا المنصب. 
وتحدثت الشـــيخة هيا بنت راشد لتختصر 
موضـــوع النـــدوة بالقـــول: “قبل أن أســـتلم 
مهمتـــي كرئيســـة للجمعية العامـــة قال لي 
األمين العام األســـبق الراحل كوفي عنان.. 
البـــد من اختيار فريق قـــوي، ففريق العمل 
يعـــرف بواطـــن األمـــور ســـوف  إذا كان ال 
يغرق! واســـتفدت من هذه النصيحة، وهي 
نصيحـــة لـــكل دبلوماســـي أن يكـــون لديـــه 
فريـــق عمل قـــوي وال يخاف منه بل يخاف 

عليه ليقدم له النصيحة الصادقة”.

خذه أو اتركه

واســـتطردت في شـــرح نقاط عديدة منها 
أننا نحن البشر، لدينا كثير من األمور التي 
تجمعنـــا لنجـــد طـــرق وأســـاليب التحـــاور 
والتواصل ولنواجـــه األخطار التي تحيط 
بالبشـــرية، لذلـــك، فالدبلوماســـية من أهم 
وســـائل ذلـــك التواصـــل، وتســـوق مثـــااًل: 
دوليـــة  مجموعـــة  رئيـــس  مـــع  “تحدثـــت 
بشـــأن موضـــوع نطرحه للموافقـــة، فقلت 

 TAKE IT :لـــه اعرضـــه عليهـــم وقـــل لهـــم
ال  “ال..  بالقـــول:  فـــرد   ..OR LEAVE IT
أســـتطيع أن أقول لهم ذلك فلربما تســـبب 
ذلك فـــي رد فعل غير الـــذي نتوقعه منهم 
ولكن ســـأقول لهم ابحثوا وقدموا رأيكم، 
فاســـتفدت مـــن كامـــه، مـــن جهـــة أخرى، 
عرضـــت ذات الموضـــوع علـــى مجموعـــة 
أخرى وطلبت من رئيـــس المجموعة أخذ 
 TAKE الموافقة عليه فقال: “ســـأقول لهم
OR LEAVE IT”، ولتجربتي السابقة قلت 
ال ال.. ال تقـــل لهـــم هكذا، فقال: “إذا لم ٌأقل 
لهـــم ذلـــك، فســـيقولون أنهـــم ســـيبحثونه 
وســـيعيدون مناقشـــته مـــرة ثانيـــة وقـــد 
يأخـــذ األمـــر عاًما كامـــًا”، ولكـــن إذا قلت 
لهـــم TAKE OR LEAVE IT فســـيوافقون 
عليه”، والخاصة أنه على الدبلوماسي أن 
يـــدرك بأن لـــكل مجموعة ثقافـــة وطريقة 
تفكير وأسلوب كام يختلف عن األخرى.

أين يمكن التقارب؟

وخلصـــت لتنـــاول فكـــرة جوهريـــة، وهي 

أنهـــا تعتقـــد اعتقاًدا راســـًخا بأن اإلنســـان 
هـــو الـــذي يصنـــع نجاحـــه وحجـــم تأثيره 
فمـــن  واإلرادة،  بالعلـــم  المجتمـــع  فـــي 
المهم اســـتخدام أســـلوب خطاب منطقي 
وعقانـــي يجعـــل فهمنا للحيـــاة أكثر عمًقا 
وواقعيًة، وبالتالي أكثر اســـتيعاًبا للخاف 
مـــع اآلخـــر والقبـــول بـــه والتعايـــش معه، 
ومعرفة من أيـــن يمكن التقارب، باألخص 
فـــي المجـــال الدبلوماســـي حيـــث تظهـــر 
أهميـــة المرونة مـــع المحافظة التامة على 
مصالح الوطن الذي يقع على الدبلوماسي 
واجـــب تمثيله والحديث باســـمه وكســـب 
األصدقـــاء وكســـب المخالفيـــن بالمنطـــق 

األخاقي.

مطبخ الدبلوماسية العالمية

وأكدت أن العمل الدبلوماســـي يلعب دوًرا 
ـــا في مقـــدرات الشـــعوب والدول،  مصيريًّ
وإذا أتيحـــت ألي منكـــم العمـــل فـــي األمم 
المتحـــدة أو إحدى منظماتها ســـتتعرفون 
على تلـــك المفاهيم عن قرب، فهي مطبخ 
للدبلوماسية العالمية، والبد أن يكون لدى 
الدبلوماســـية  بلـــده  الدبلوماســـي خطـــط 
والبلـــد التـــي يعمل فيها، وينقـــل التجارب 
إلـــى بلده في االقتصاد واألمن الوطني أو 

العالمي أو التنمية.

تحدثت مع البابا بندكتوس لمدة 45 دقيقة حول مناهج الفكر اإلسالمي

هيا بنت راشد: الملك عبداهلل رحمه اهلل قال لي “رفعِت راسنا”

المشاركون بفعالية معهد التنمية السياسية

المنامة - بنا

أكـــد المديـــر العـــام لمعهـــد اإلدارة العامة “بيبـــا” رائد 
بن شـــمس أن فـــوز فريق برنامج االبتـــكار الحكومي 
بمســـابقة األيدياثـــون اإلقليمية التي تنظمها ســـنوًيا 
األمانـــة العامـــة للمجلـــس األعلـــى للتخطيـــط بدولة 
الكويت بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
)UNDP( ومجموعـــة البنـــك الدولـــي، يعكـــس تمّيـــز 
الكـــوادر الوطنيـــة البحرينية وقدرتهـــا على توظيف 
المنهجيـــات العلميـــة التطبيقيـــة اإلداريـــة والمهنية؛ 
من أجل صناعة مبادرات ومشـــاريع ابتكارية ترتقي 
إمكانـــات  يعـــزز  بمـــا  الحكومـــي،  العمـــل  بمنظومـــة 
المملكـــة علـــى مواجهة مختلـــف التحديـــات الحالية 

والمســـتقبلية، متوجًهـــا بالشـــكر والمباركـــة إلـــى كل 
الـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة التـــي ســـاهمت في 

تحقيق هذا اإلنجاز البحريني الجديد.
وأوضح أن فريق االبتكار الذي أسســـه معهد اإلدارة 
العامة في مســـابقة اإليدياثون نافـــس 77 فريًقا من 
17 دولـــة عربية، حيـــث يعد هذا الفريـــق أحد الفرق 
الخمســـة التـــي أسســـها المعهـــد بالتعاون مـــع مكتب 
األمم المتحدة اإلنمائي بالمملكة، موضًحا أن الفريق 
يمّثـــل مختلـــف الجهـــات الحكوميـــة وقـــّدم خـــال 
المســـابقة مســـتويات عالية من األداء واستطاع من 
خال مشروعه الذي هو عبارة عن “سحابة المواهب 

الحكومية” من الفوز بالمسابقة.

وقـــال إن مشـــروع “ســـحابة المواهـــب الحكوميـــة” 
يهـــدف إلى توجيـــه واســـتثمار الطاقـــات والمواهب 
الحكوميـــة البحرينية وتعزيز القـــدرات الوطنية في 
الهيـــاكل التنظيميـــة للقطاع العـــام، موضًحا أن أزمة 
تفشـــي فيروس كورونا )كوفيد – 19( شـــكلت حافًزا 
لدى الفريق الحكومي من أجل ابتكار هذا المشروع. 
وأضـــاف أن فكـــرة المشـــروع تقـــوم علـــى توظيـــف 
قدرات ومهـــارات الموظفين الحكوميين، الذين أدى 
التحـــول الرقمي خال جائحة كورونا إلى خلق نوع 
مـــن الفـــراغ الوظيفي لديهـــم، وذلك عبر اســـتحداث 
نظـــام لرصد المواهب والمعـــارف والمهارات ومن ثم 
إدراجهـــا ضمـــن تطبيـــق الموظف الحكومي، مشـــيًرا 

إلى أن النظام يقوم بعد ذلك بتحليل مهارات الكوادر 
ونقلها إلى الســـحابة ليتـــم الحًقا تدوير الموظف في 
مؤسســـته أو بيـــن المؤسســـات الحكوميـــة حســـب 

المواهب والحاجة.
مـــن جانبـــه، أشـــاد الممثـــل المقيـــم لبرنامـــج األمـــم 
المتحـــدة اإلنمائـــي ســـتيفانو باتيناتـــو بفـــوز فريـــق 
األيدياثـــون  بمســـابقة  الحكومـــي  االبتـــكار  برنامـــج 
اإلقليمية على مستوى الدول العربية، مؤكًدا أن هذا 
الفوز هو ثمرة للتعاون البّناء ما بين المعهد وبرنامج 
األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي لتطويـــر قـــدرات االبتـــكار 
الحديثـــة لـــدى موظفي القطـــاع العام فـــي البحرين، 
حيث كان الفريق الفائز بالمســـابقة جزًءا من برنامج 

التدريب المشترك ما بين الجهتين.   وأعرب عن أمله 
في أن يســـتمر التعـــاون ما بين معهـــد اإلدارة العامة 
وال UNDP فـــي تقديم برامج وأنشـــطة مماثلة في 
المســـتقبل، وأن يـــرى المشـــروع الفائـــز طريقـــه إلـــى 

التنفيذ في مملكة البحرين وخارجها.

ـا وظيفيًـّ فراًغــا  خلــق  كورونــا  خــالل  الرقمــي  التحــول  شــمس:  بــن 

فريق “االبتكار الحكومي” يظفر بمسابقة األيدياثون

رائد بن شمس

سعيد محمد

أمل الحامد
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العدد
الرابط اإللكتروني

االتحاد العام: إحالل 20 ألف مواطن في سوق العمل يحل أزمة البطالة
ســــنــــوًيــــا  5000 بـــــــواقـــــــع  ســـــــنـــــــوات   4 تــــســــتــــغــــرق  خـــــطـــــة  فـــــــي 

أعلن األميـــن العام لالتحاد العام لنقابات 
عمـــال البحريـــن عبدالقـــادر الشـــهابي أن 
 10 تبلـــغ  البحريـــن  فـــي  البطالـــة  نســـبة 
% وهـــو الرقم الـــذي ســـيعتمده االتحاد 
فـــي كافـــة خطاباته وأدبياتـــه، مؤكًدا أن 
االتحاد العام قام بتســـجيل نحو 15 ألف 
عاطـــل عن العمـــل بكافـــة بياناتهم وذلك 
عن طريق اســـتمارات خاصة بهذا األمر. 
وأكـــد أن االتحـــاد رصـــد 14 ألفـــا و699 
عاطـــال عـــن العمـــل، اكتملـــت ملفـــات 11 
ألف منهم لذلك.وقال: “طرحنا اســـتمارة 
ُدشـــنت في 5 نوفمبر 2020 تحتوي على 
بعـــض الفراغات التـــي يمليهـــا العاطلون 
عـــن العمـــل فـــي البحرين، وخـــالل ثالثة 
اشـــهر رصدنـــا 14699 عاطال عـــن العمل 

يمثلـــون الرقـــم الحقيقـــي للعاطليـــن عن 
العمل في البحرين”.

وتابـــع: “من خـــالل األرقام التـــي حصلنا 
عليهـــا نؤكد أن عـــدد الباحثين عن العمل 
وصـــل إلـــى 10 % ومـــن اليـــوم نؤكد أن 
كل أدبيـــات االتحاد العـــام تنتقل إلى أن 
نســـبة البطالـــة 10 % وليـــس رقمـــا آخر، 
هذا باألرقام والتفاصيل، ولدينا ما يثبت 

ذلك”.
وأوضـــح “أصبـــح لدينـــا توجـــه مـــن قبل 
ثالثة أشهر لطرح مشروع ورؤية تكاملية 
مـــن أجـــل إصـــالح ســـوق العمـــل ووضع 
العمـــل  حلـــول واقعيـــة إلصـــالح ســـوق 
وتحســـين الصناديـــق االجتماعية كذلك، 
عملنـــا ورتبنـــا العديـــد مـــن االجتماعـــات 
بلجنـــة مـــن المختصيـــن كما تم اشـــتراك 
الهيئـــة االستشـــارية فـــي االتحـــاد العـــام 

ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي ومتابعة 
الكثيـــر مـــن الدراســـات والتجـــارب فـــي 
الدول األخرى، والمشاركات في الندوات 

على متسوى الداخل والخارج”.
وأفـــاد بأن االتحـــاد أجرى دراســـة كبيرة 
اتضـــح مـــن خاللهـــا ومـــن المعطيـــات أن 
أكثـــر فئة عاطلة عن العمل هي الشـــباب 
البحرينـــي، وأن فئـــة الشـــباب هي األكثر 
عرضة للبطالـــة في البحرين، ومن خالل 
الدراســـة االحصائية تبيـــن أن 84 % من 
العاطلين من الشـــباب، والبقية من فئات 

عمرية أكبر من  فئة الشباب العمرية.
وبيـــن الشـــهابي أن اإلنـــاث يمثلـــن ثلثي 
عـــدد العاطليـــن والثلـــث للذكـــور، مطالًبا 
بإعادة كافـــة البرامج التي تعنى بتمكين 

المرأة البحرينية.
التحليليـــة  الدارســـة  أن  إلـــى  ونـــوه 

مـــن نصـــف  أكثـــر  أن  بينـــت  لالتحـــاد 
العاطليـــن متواجدون فـــي المحافظة 
الشـــمالية، ويتركزون في مدينة حمد 
التـــي تســـتحوذ علـــى نصيـــب األســـد 
بعـــدد عاطليـــن يبلـــغ 1729 عاطال عن 

العمل.
المناطـــق  مـــن  عـــددا  واســـتعرض 
فيهـــا  العطالـــة  ونســـبة  الديمغرافيـــة 
فـــي  كبيـــرة  أعـــدادا  هنـــاك  أن  موضًحـــا 
 785 بــــ  فـــي ســـترة  العاصمـــة وأكثرهـــا 
عاطـــال والرفاع 374 عاطـــال والدير 221 

عاطال، و307 عاطلين من الدراز.
ال  العاطليـــن  مـــن   %  70 أن  وكشـــف 
يســـتلمون مخصص التعطل، وأن هنالك 
فجـــوة بين أعداد العاطلين ومن يســـتلم 
التعطـــل وهنـــاك جـــدل حقيقي فـــي آلية 

دعم بدل التعطل.

واسترسل قائال: “إن الغالبية العظمى في 
العاطليـــن عـــن العمل يحملون شـــهادات 
البكالوريـــوس وهنـــاك تنـــوع كبيـــر فـــي 
حملة الشـــهادات العاطلين عن العمل من 
بينهم حملة دكتوراه وماجستير ودبلوم 
وشهادات احترافية وتدريبية، وأن هناك 
حقيقة المسناها من خالل دراستنا وهي 
تزايـــد أعداد العاطلين كل ما اقتربنا إلى 
حداثة التخرج وهذا مؤشر يدل على أن 
األمـــور ذاهبـــة للتصاعـــد وأن األزمة في 
تفاقم، وأن ما يلفت أيًضا أن تخصصات 
العاطليـــن مـــن جميـــع التخصصـــات هـــم 
مـــن حملة الشـــهادات فـــي إدارة األعمال 
والعلـــوم واآلداب”، مطالًبا بإعادة جدولة 
مخرجـــات التعليـــم واحتياجـــات ســـوق 

العمل.
وطـــرح عبدالقادر حلول االتحاد بالقول: 

“لدينـــا رؤية حقيقة لحل هذه المشـــكلة، 
المواطنيـــن  وذلـــك عـــن طريـــق احـــالل 
العاطليـــن عـــن العمل بدال مـــن األجانب، 
إذ إن هنالك احتياج إلى 20 ألف وظيفة 
بواقـــع 5000 وظيفـــة ســـنوًيا علـــى مدى 
أربعـــة أعوام أي لحـــد العام 2024، وهذه 
الوظائف من الوظائف التي يفوق راتبها 
700 دينـــار ممـــن يشـــغلها األجانـــب فـــي 
البحريـــن”، منوًها إلى أن عدد البحرينين 
الذين يتقاضون راتًبا أقل من 700 دينار 
شـــهرًيا في سوق العمل أكثر من 80 ألف 

موظف.
ولفـــت إلى أن “مـــا نحتاجه مـــن وظائف 
20- ألف وظيفة- إحاللية ســـيقلل نسبة 
العمالـــة الوافدة في ســـوق العمل من 76 
% إلى 73 % أي ما نسبته فقط 3 % من 

نسبة العمالة األجنبية في سوق.
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الحمد: حملة اإلمام زين العابدين للتبرع بالدم غًدا
ــا ــ ــيًّ ــ ــرون ــ ــت ــ ــك ــ ــن إل ــ ــي ــ ــرع ــ ــب ــ ــت ــ ــم ــ ــل ال ــيـ ــجـ ــسـ ــتـ الــــــبــــــدء بـ

مدينـــة  جمعيـــة  اســـتعدادت  اكتملـــت 
لحملـــة  االجتماعيـــة  الخيريـــة  عيســـى 
اإلمـــام زيـــن العابدين للتبـــرع بالدم في 
نســـختها العشـــرين تحـــت شـــعار “غيـــر 
بإحســـانك”، يوم غـــد الجمعة المصادف 

11 ديسمبر الجاري.
وقال أمين ســـر الجمعية رئيس اللجنة 
المنظمة حســـن الحمد إنـــه بالتعاون مع 
بنك الدم المركزي التابع لوزارة الصحة، 
تتواصل سلسلة حملة التبرع بالدم هذا 
العام وفـــق االحتـــرازات الصحية، وقد 
تم البدء بتسجيل المتبرعين إلكترونًيا، 
وذلـــك انطالًقـــا مـــن حـــرص الجمعيـــة 
علـــى الحفاظ على وفـــرة المخزون في 
بنـــك الدم خـــالل فترة جائحـــة كورونا، 
والمشـــاركة الفعالة في مبادرات خدمة 

المجتمع وضمـــن التزامها بمســـؤوليتها 
االجتماعية من خالل مساندة المرضى 

المحتاجين للدم إلنقاذ حياتهم.
الحملـــة  هـــذه  أن  إلـــى  الحمـــد  ولفـــت 
وزارة  لجهـــود  داعًمـــا  ركًنـــا  أصبحـــت 
الصحة، وسعًيا من الجمعية لنشر لنشر 

ثقافـــة التبـــرع بالـــدم بيـــن المواطنيـــن 
والمقيمين على حد ســـواء، وترســـيًخا 
للهـــدف اإلنســـاني النبيـــل فـــي مجـــال 
البـــذل والعطـــاء، الســـيما وأن الجمعية 
تســـعى دائًمـــا إلى تعزيـــز مفاهيم وقيم 
الشـــراكة المجتمعية بينهـــا وبين جميع 

حكوميـــة  كانـــت  ســـواء  المؤسســـات 
دورهـــا  تفعيـــل  أجـــل  مـــن  أو خاصـــة؛ 
فـــي  دورهـــا  ولتعزيـــز  المجتمـــع،  فـــي 
والتالحـــم  المجتمعيـــة  المســـؤولية 
المجتمعـــي وتقديـــم الدعم الـــالزم لمن 

هم بحاجة إليه.

متبرعون ضمن حملة اإلمام زين العابدين صورة أرشيفية حسن الحمد

تقـــّدم كل من النواب عمـــار آل عباس 
وممـــدوح الصالـــح وعادل العســـومي 
وعلـــي اســـحاقي وهشـــام العشـــيري، 
بمقترح إلنشاء سوق تراثية للحدادة؛ 
تكـــون  أن  إلـــى  المقتـــرح  ويهـــدف 
هـــذه الســـوق مصـــدر حمايـــة ورعاية 
لـــرزق العديد مـــن العوائـــل البحرينية 
باإلضافـــة للحفاظ على مهنة الحدادة 

التراثية المهمة.
 وقـــال النائـــب آل عبـــاس: يوجـــد 12 
ســـجالً لمزاولـــة مهنة الحـــدادة يعمل 
فـــي كل ســـجل مـــا بيـــن عامـــل إلـــى 
إلـــى  باإلضافـــة  بحرينييـــن  عمـــال   3

صاحب السجل.
التراثيـــة  المهـــن  مـــن  أنهـــا  وأوضـــح: 
المتوارثـــة عبـــر األجيـــال فـــي مملكة 
البحريـــن والتـــي أوصى عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة، بالحفاظ عليها ورعايتها.
 وذكر: أن سوق الحداد القديمة كانت 

ا معروًفا يقصده  ا وسياحيًّ معلًما تراثيًّ
شـــتى  مـــن  والســـياح  الخليـــج  أهـــل 
العالـــم، ولكـــن وبعـــد أن تـــم إلغاؤهـــا 
منـــذ 10 ســـنوات تـــم منـــح الحـــدادة 
سجالت افتراضية دون وجود ألرض 
أخرى تتناســـب واحتياجـــات مهنتهم 

الحتوائهم وضمان استقرار عملهم.
 وأردف: إن انعدام االســـتقرار بالعمل 
تســـبب فـــي انحســـار أعـــداد مزاولـــي 
مهنـــة الحـــدادة يوًمـــا بعد يـــوم حتى 
قاربـــت علـــى االندثـــار مما يســـترعي 

ضرورة الحفاظ على وجودها.
 واختتم آل عباس بأن وزارة التجارة 
كانت تشترط وجود سجل افتراضي 
أنهـــا فـــي  المهنـــة، إال  فقـــط لمزاولـــة 
اشـــتراط  أضافـــت  األخيـــرة  اآلونـــة 
وجـــود محل، األمر صعـــٌب إيفاؤه من 
قبلهـــم لقلة الدخل أمـــام ارتفاع قيمة 
اإليجـــارات وحاجتهم للمحل الواســـع 

لمزاولة مهنتهم.

مقترح إلنشاء سوق تراثية للحدادة

عاطلون يقعون ضحية “ضبابية” تعديالت إعانة التعطل
التعطــل  ضــد  التأميــن  قانــون  علــى  األخيــرة  التعديــات  ضبابيــة  أوقعــت 
والمتعلقة بخصوص المدة القصوى لصرف اإلعانة، العديد من الباحثين عن 
عمــل ضحية التفســير المغلــوط للمادة القانونية، مما فوت عليهم مســتحقات 

التعطل لفترة تصل إلى سنة كاملة.

وتحـــدث عدد مـــن الباحثين عن عمل 
لـــم  التـــي  التعديـــالت  ضبابيـــة  عـــن 
توضح فـــي حينهـــا، والتـــي صاحبتها 
تصريحـــات لمســـؤولين فـــي الـــوزارة 
أكـــدوا أن زيـــادة فترة صـــرف اإلعانة 
من 6 أشـــهر إلى 9 أشهر، يتبعها زيادة 
فترة التوقف عن صرف اإلعانة من 6 
أشهر إلى سنة كاملة، للمطالبة مجددا 
بصـــرف اإلعانـــة، وهـــو مـــا لـــم تفنـــده 

الوزارة.
الـــوزارة  أن  إلـــى  العاطلـــون  ولفـــت 
التزمت طوال الفترة الماضية الصمت 

إرشـــادهم  عنـــاء  نفســـها  تكلـــف  ولـــم 
الستحقاقهم إعادة طلب اإلعانة، في 
الوقـــت الذي اســـتمروا فيـــه بمراجعة 
الوزارة وااللتزام بكافة الشروط التي 
تثبـــت جديتهم في البحـــث عن عمل، 
ممـــا أدى ذلـــك إلـــى خســـارتهم مبالـــغ 
تصل بالنســـبة للجامعييـــن إلى 1800 
دينار مستحقات عام كامل، ولما دون 

ذلك 1350 دينارا.
ن العاطلـــون أنهم تنبهوا لألمر من  وبيَّ
خـــالل الحديـــث مـــع بعـــض زمالئهـــم 
عمـــل  عـــن  الباحثيـــن  مـــن  وأقاربهـــم 

الذين مكثوا فترة 3 أشـــهر ثم عاودت 
الـــوزارة صرف اإلعانة لهم، األمر الذي 
أكد لهم وجود خلل في فهم وتفســـير 

التعديالت األخيرة على القانون.
ونـــص تعديـــل المـــادة 19 مـــن قانون 
“المـــدة  التعطـــل علـــى  التأميـــن ضـــد 
القصوى لصرف اإلعانة تســـعة أشـــهر 
خـــالل مدة اثني عشـــر شـــهرا متصلة، 
وفـــي حال تقديـــم المســـتفيد مطالبة 
بإعانة تعطل ألكثر من مرة خالل مدة 

اثنـــي عشـــر شـــهرا تصـــرف لـــه خاللها 
اإلعانة لمدة أقصاها تسعة أشهر”.

ودعـــا الباحثون عن عمـــل الوزارة إلى 
تعويضهـــم عـــن الفتـــرة الماضيـــة من 
خـــالل تســـديد مســـتحقاتهم، نتيجـــة 
غيـــاب التفســـير الواضـــح للتعديـــالت 

للفهـــم  إرشـــادهم  وعـــدم  األخيـــرة، 
الصحيـــح لهذه التعديـــالت، فضال عن 
تصريح مسؤولين في الوزارة بعكس 
ذلـــك، إضافة إلى إغفـــال توضيح هذا 
األمـــر لدى إطـــالق مبـــادرات البرنامج 
الوطني للتوظيف، وخالل مناقشـــات 

التعديالت في السلطة التشريعية.
يعتـــزم  النـــواب  مجلـــس  أن  يذكـــر 
مناقشـــة مشـــروع بقانون يقضي بمد 
فترة صـــرف اإلعانة للعاطلين إلى 12 
شـــهرا بدال من 9 أشـــهر خالل جلســـته 

الثالثاء المقبل.

متضررون لـ 
“البالد”: فوتت 

علينا مستحقات 
عام كامل

سيدعلي المحافظة

 علوي الموسوي

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل

المحرق - محافظة المحرق

أكـــد نائـــب محافظ المحـــرق العميد 
المحافظـــة  أن  الجيـــران  عبـــدهللا 
الداخليـــة  وزيـــر  مـــن  وبتوجيهـــات 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفة ومحافظ المحرق سلمان 
بن هندي المناعي مســـتمرة بأعمال 

التعقيم بكل المرافق العامة وســـكن 
العمالة الوافدة الواقعة بجميع مدن 
وقرى المحافظة، مشـــيدا بما لمســـه 
من مشـــاعر وطنية مخلصة وإقبال 
منقطـــع النظير من قبل المشـــاركين 

في مجال التطوع بكل المجاالت.

استمرار التعقيم بمساكن العمال بالمحرق

تدريب الكوادر الوطنية بالقطاع المصرفي ودعمهم
عليهم المحافظة  ضــرورة  بنك”:  تشارترد  “ستاندرد  لرئيس  حميدان 

التقـــى وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، جميل 
حميدان، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، 
عبدهللا بوخوة، وذلك فـــي مكتبه بالوزارة. وأثناء 
اللقاء، تم بحث أوضاع العمالة الوطنية في البنك، 
للمحافظـــة  اإلدارة  تتخذهـــا  التـــي  واإلجـــراءات 
عليها والتمســـك بها في مختلف الظروف، وخطط 

التدريب والتطوير لالرتقاء بها وظيفًيا.
وفي هذا السياق، أكد حميدان أن االهتمام بالقوى 
العاملـــة البحرينيـــة في القطاع المالـــي والمصرفي 
يعـــد أحـــد العوامل التي ســـاهمت في نمـــو القطاع 
وتطـــوره، نظـــًرا لمـــا تتمتع به مـــن مهـــارات مهنية 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  العمـــل،  فـــي  وتفـــان  وإخـــالص 
الحكومـــة أولـــت تدريـــب المواطنيـــن فـــي القطاع 
المصرفـــي أهميـــة بالغـــة، واســـتطاعت مـــن خالل 
هـــذا االهتمـــام تأهيل كـــوادر مصرفية مشـــهود لها 

بالكفاءة والتميز، مشـــدًدا علـــى ضرورة المحافظة 
علـــى الكـــوادر الوطنية في هـــذا القطـــاع الحيوي، 
واســـتعداد الـــوزارة لدعمهـــا عبر الحوافـــز وتوفير 
التدريب الالزم لها، وذلك بالتعاون مع المؤسســـات 

المصرفية.
مـــن جانبـــه، أثنى بوخـــوة علـــى اهتمـــام الحكومة 
البنـــك  اعتـــزاز  عـــن  معرًبـــا  المصرفـــي،  بالقطـــاع 

بالعمالـــة الوطنيـــة العاملـــة فيه، ومـــا تتمتع به من 
كفـــاءة وإنتاجيـــة وانضبـــاط وظيفـــي، الفًتـــا إلـــى 
أن هـــذه الكوادر مكســـًبا للبنـــك والقطاع المصرفي 
عموًما، مشـــيًدا بالحوافز التي تقدمها وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعية للمواطنين العاملين بالقطاع 
الخـــاص وتدريبهـــم وتأهيلهم لالندماج في ســـوق 

العمل.

 مدينة عيسى - العمل والتنمية االجتماعية

حميدان ملتقيا بوخوة
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