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 ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  πÑ≤à°SG
 ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ
 ó«°ùdG  ,¢ùeG  ìÉÑ°U  ,á«∏NGódG
 ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H º`̀ FÉ`̀≤`̀ dG ∞```̀ dhh OÉ`̀°`̀û`̀J
 »μjôeC’G  »∏NGódG  ø`̀eC’G  ô`̀jRh
 ∂```dPh ,¬```̀ d ≥``̀aGô``̀ª``̀ dG ó```̀aƒ```̀dGh
 ,ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀ eC’G  ¢ù«FQ  Qƒ°†ëH
 ¿hDƒ°ûd  á«∏NGódG  IQGRh  π«chh
 ,áeÉb’Gh  äGRGƒédGh  á«°ùæédG
 ió`̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ô«Ø°Sh
 ¢`̀ù`̀«`̀FQh ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ``̀j’ƒ``̀ dG
 õ`̀cô`̀ª`̀dG ¢``̀ù``̀«``̀FQh ,∑QÉ``̀ª``̀é``̀ dG

.»fGôÑ«°ùdG øeCÓd »æWƒdG
 ÖMQ  ,´ÉªàL’G  ájGóH  »a
 ,∞``̀dh OÉ`̀°`̀û`̀J ó`̀«`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H ô``̀jRƒ``̀dG
 á`̀cGô`̀°`̀û`̀dGh äÉ`̀bÓ`̀©`̀dÉ`̀H Gó`̀«`̀°`̀û`̀e
 áμ∏ªe ™ªéJ »àdG á«é«JGôà°S’G
 IóëàªdG  äÉ``j’ƒ``dGh  øjôëÑdG
 ∑ôà°ûªdG  π`̀ª`̀©`̀dGh  ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 ídÉ°üe ºYój ÉªH ,Égôjƒ£J ≈∏Y

.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG
 åëH ´É`̀ª`̀à`̀L’G ∫Ó`̀N º`̀Jh
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG  ä’É``é``e
 ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG ™``jQÉ``°``û``eh »```æ```eC’G
 áëaÉμªH ≥∏©àj Éª«a á«∏Ñ≤à°ùªdG
 õjõ©Jh  ,á«fhôàμdE’G  ºFGôédG
 á«æÑdG ájÉªëH á≤∏©àªdG ô«HGóàdG

 õcôªdG  ø«H  ájƒ«ëdG  á«àëàdG

 »a  »fGôÑ«°ùdG  øeCÓd  »æWƒdG

 ø`̀eC’G  á`̀dÉ`̀chh  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 á«àëàdG á«æÑdG øeCGh »fGôÑ«°ùdG

 »∏NGódG  ø`̀eC’G  IQGRƒ`̀ d  á©HÉàdG

 åëH  QÉWEG  »a  ∂dPh  ,á«μjôeC’G

 äÉjóëàdG  ø`̀e  Oó``̀Y  á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀eh

 ¥ÉaBG  íàa »a º¡°ùj ÉªH ,á«æeC’G

 ºJ  Éªc  ,äGôÑîdG  ∫OÉÑàd  IójóL

 äGP äÉYƒ°VƒªdG øe OóY åëH

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G

 á«∏NGódG ôjRh ™qbh ,∂dP ó©H

 ø``̀eC’G ô```jRh ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H º`̀FÉ`̀≤`̀ dGh

 äGôcòe çÓK »μjôeC’G »∏NGódG

 ≥∏©àJ  .∑ô`̀ à`̀ °`̀ û`̀ª`̀ dG  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ ∏`̀ d

 øeCÉH  á«fÉãdGh  ≈`̀ dhC’G  ácGô°ûdG

 ó«cCÉàdGh  ,™FÉ°†ÑdGh  Ohó`̀ë`̀dG

 ∞ãμªdG  ¿hÉ©àdG  ≈∏Y §≤a  ¢ù«d

 ,¿ƒfÉ≤dG PÉØfEG Iõ¡LCG ø«H É«dÉM

 Iôªà°ùªdG  Oƒ¡édG  É°†jCG  øμdh

 áªjôédGh  ÜÉ````̀gQE’G  áëaÉμªd

 Éª«a  ,Ohóë∏d  IôHÉ©dG  áª¶æªdG

 èeÉfôH  áãdÉãdG  ácGô°ûdG  ∫hÉæàJ

 ∑QÉªé∏d ™HÉàdG »ªdÉ©dG ∫ƒNódG

 ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G Ohó``̀ë``̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀Mh

 IQÉéàdG  ºYO  ≈`̀dEG  ±ó¡j  …ò`̀dGh

 .ø`̀jô`̀aÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG ø`````eCG õ``̀jõ``̀©``̀Jh

 áeóN  ø««æjôëÑ∏d  ô`̀aƒ`̀«`̀°`̀Sh

 äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ≈``̀dEG  ™jô°ùdG  ôØ°ùdG

.IóëàªdG

 äÉ`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  πª©J  ±ƒ`̀°`̀Sh

 É¡æ°TO  »`̀à`̀ dG  çÓ``̀ã``̀dG  á``«``æ``eC’G

 ¥É`̀£`̀f ™`̀«`̀°`̀Sƒ`̀J ≈`̀∏`̀Y ¿Gó``̀∏``̀Ñ``̀dG

 AÉ`̀æ`̀Hh º`̀ °`̀SÉ`̀≤`̀ Jh äÉ`̀eƒ`̀∏`̀ ©`̀ª`̀ dG

 äGô``Ñ``î``dG ∫OÉ```̀Ñ```̀Jh äGQó```̀≤```̀ dG

 ±ó¡J  PEG  ,äÉ°SQÉªªdG  π°†aCGh

 øeC’G øe Qób ≈°übCG ¿Éª°V ≈dEG

 »a  ,øjó∏ÑdG  Óμd  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh

 ±ô`̀£`̀à`̀dGh ÜÉ`````̀gQE’G á`̀¡`̀LGƒ`̀e

.Ohóë∏d IôHÉ©dG ºFGôédGh

 á«∏NGódG  IQGRh  â``Hô``YCGh

 ø````̀eC’G  IQGRhh  á`̀«`̀ æ`̀ jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG

 Éª¡©∏£J  øY  á«μjôeC’G  »∏NGódG

 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG  ò«ØæJ  ≈``̀ dEG

 ácGô°ûdG  ó«cCÉJh  ,çÓãdG  »æeC’G

 ∫Éée  »a  øjó∏ÑdG  ø«H  á∏jƒ£dG

.øeC’G
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..»μjôeC’G »∏NGódG øeC’G ôjRh ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG πÑ≤à°ùj á«∏NGódG ôjRh

ÜÉgQ’G áëaÉμeh ø``eC’G »a ∑ôà``°ûªdG ¿hÉ©à∏d äGôcòe çÓK ™«bƒJ

 »∏Y  øH  óLÉe  QƒàcódG  ó`̀cCG
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  ôjRh  »ª«©ædG
 ób ÖdÉWh º∏©e ∞dCG øe ôãcCG ¿CG
 á«FGôKE’G  èeGôÑdG  øe  GhOÉØà°SG
 õ`̀cô`̀ª`̀H á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀ dG ¢```̀TQƒ```̀dGh
 ∫ÓN  ø«HƒgƒªdG  áÑ∏£dG  ájÉYQ
 »°SGQódG ΩÉ©dG øe ∫hC’G π°üØdG
 øY  Égò«ØæJ  ºJ  »àdGh  ,…QÉédG
 áÑgƒªdG ä’Éée ∞∏àîe »a ó©H
 ≈dEG áaÉ°VEG ,á«ªjOÉcC’Gh á«FGOC’G
 äÉ≤HÉ°ùªdG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  ò«ØæJ
 á``̀ «``̀ °``̀SQó``̀ª``̀ dG ¢````̀VQÉ````̀©````̀ª````̀dGh

.á«°VGôàa’G
 650  ¿CG  ô`̀jRƒ`̀ dG  í``°``VhCGh
 ¿Ééd »≤°ùæe øe áª∏©eh É kª∏©e

 GhOÉØà°SG ób ¢SQGóªdÉH áÑgƒªdG
 »a ó©H øY á«ÑjQóJ èeGôH 5 øe
 ≈`̀dEG  ,ø«HƒgƒªdG  á`̀jÉ`̀YQ  ∫Éée
 zácGô°T{  èeÉfôH  ≥«Ñ£J  ÖfÉL
 á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀M  ¢````̀SQGó````̀e  10  ™````̀e
 äÉ°SQÉªªdG  π«©Øàd  ,á`̀°`̀UÉ`̀Nh
 ,á«HÓ£dG  Ö`̀gGƒ`̀ª`̀∏`̀d  IRõ`̀©`̀ª`̀dG
 á``«``fGó``«``e äGQÉ`````````jR ò``̀«``̀Ø``̀æ``̀Jh
 ¢SQGóª∏d  á«°VGôàaGh  Iô°TÉÑe
 º`̀Yó`̀d ,á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀ dGh á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 131  QhO  π`̀«`̀©`̀Ø`̀Jh  Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀eh
 áÑgƒªdG  ¿Éé∏d  á≤°ùæeh  É k≤°ùæe

.á«°SQóªdG
 QÉ°TCG  ,áÑ∏£dG  ó«©°U  ≈∏Yh
 357 IOÉ``Ø``à``°``SG  ≈````̀dEG  ô```̀jRƒ```̀dG

 É k«FGôKEG  É kéeÉfôH  12  ø`̀e  º¡æe
 IQhO  21  π«©ØJ  ™`̀e  ,ó`̀©`̀H  ø`̀Y
 »ªbôdG iƒàëªdG øª°V á«ÑjQóJ
 IÉæb π«©ØJh ,á«ª«∏©àdG áHGƒÑdÉH
 ájÉYQ õcôªH á°UÉîdG Üƒ«Jƒ«dG
 á©HÉàdGh  ø`̀«`̀Hƒ`̀gƒ`̀ª`̀dG  áÑ∏£dG
 á«HôàdG  IQGRƒ`̀d  á«ª°SôdG  IÉæ≤∏d
 ¢ü°üb ô°ûf ∫ÓN øe ,º«∏©àdGh
 »a  ø«HƒgƒªdG  áÑ∏£dG  ìÉ`̀é`̀f
 ,á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG
 á`̀«`̀YGó`̀HE’G º`̀¡`̀JGRÉ`̀é`̀fEG RGô```̀ HEGh

.ájQÉμàH’Gh
 π°üØdG  á£°ûfCG  Rô``̀HCG  ø`̀Yh
 ôjRƒdG  øq«H  ,»fÉãdG  »`̀°`̀SGQó`̀dG
 á≤HÉ°ùªdG  º`̀«`̀¶`̀æ`̀J  º`̀à`̀«`̀°`̀S  ¬```̀ fCG

 ,zπÑ≤à°ùªdG  AÉ`̀ª`̀∏`̀Y{  ájƒæ°ùdG

 ΩÉ``̀©``̀ dG Gò`````̀g ó``̀©``̀H ø```̀ Y ø```̀μ```̀dh

 ±ó¡à°ùJ  »`̀à`̀dGh  ,Iô``̀e  ∫hC’h

 ∫Éée  »`̀a  ø«HƒgƒªdG  áÑ∏£dG

 äÉ`̀YGô`̀à`̀N’Gh  »ª∏©dG  åëÑdG

 »àdGh  ,á«ª∏©dG  äGQÉ`̀μ`̀ à`̀ H’Gh

 É¡æe  ó«Øà°ùj  ¿G  ™bƒàªdG  ø`̀e

 ,É`̀ kYhô`̀°`̀û`̀e  25````̀H  É`̀ kHƒ`̀gƒ`̀e  70

 ó©H  øY  »FGôKEG  èeÉfôH  ò«ØæJh

 á«æ«°üdG  áÑ°SÉëdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a

 ,ºª¡dG …hPh ø«HƒgƒªdG áÑ∏£∏d
 ∫É`̀é`̀e »``̀a á`̀«`̀æ`̀Wh á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀eh
 ,á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  èfô£°ûdG  áÑ©d
 »æjôëÑdG  OÉëJ’G  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 ,á«fhôàμdE’Gh  á«ægòdG  ÜÉ©dCÓd

.èfô£°û∏d øjôëÑdG á«ªjOÉcCGh
 πÑ≤ªdG π°üØdG »a ºà«°S Éªc
 ¢``̀TQƒ``̀dG ø``̀ e á`̀∏`̀°`̀ù`̀∏`̀°`̀S º``jó``≤``J
 äGô``̀°``̀VÉ``̀ë``̀ª``̀dGh á``̀«``̀Ñ``̀jQó``̀à``̀dG
 áaÉ≤K  ∫É`̀é`̀e  »``a  á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G
 ´Gô``̀ à``̀N’G IAGô``````̀Hh QÉ``̀μ``̀à``̀H’G
 äGAGô```̀H Ö`̀à`̀μ`̀e ™``̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀d ´Gô```̀à```̀N’G
 ≥«Ñ£Jh  ,»Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód
 á«fhôàμdEG  á«Ä«H á«æWh á≤HÉ°ùe
 Üƒ``̀∏``̀L è``̀eÉ``̀ fô``̀ Ñ``̀ H á``̀£``̀Ñ``̀Jô``̀e
 ,áÄ«ÑdG  ájÉªMh  Ωƒ∏©∏d  »ªdÉ©dG
 áÑ°ùàæªdG ¢SQGóªdG ™e ¿hÉ©àdÉH
 èeÉfôH  π«é°ùJh  ,è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀∏`̀d
 ¢VÉjQ  »a{  :¿Gƒæ©H  »fƒjõØ∏J
 áÑ∏£dG  RGô``̀HE’  ,zºjôμdG  ¿BGô`̀≤`̀dG
 ßØM ∫É`̀é`̀e »``̀a  ø`̀«`̀Hƒ`̀gƒ`̀ª`̀dG

.ºjôμdG ¿BGô≤dG

:á«HôàdG ôjRh ..∫hC’G π°üØdG ∫ÓN ó©H øY äòØof

ø«HƒgƒªdG õcôe ¢TQhh èeGôH øe ¿hó«Øà°ùj ÖdÉWh º∏©e ∞dCG øe ôãcCG
 AÉ``̀ª``̀∏``̀Y{ á``̀≤``̀HÉ``̀°``̀ù``̀e ò``«``Ø``æ``à``d OGó```̀©```̀à```̀ °```̀S’G

É`̀«`̀HÓ`̀W  É`̀ Yhô`̀ °`̀ û`̀ e  25  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H  zπ`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

.á«HôàdG ôjRh |

 á«©ªL  IQGOG  ¢ù∏ée  Qô``̀b

 ¢ü«°üîJ  øjóYÉ≤àª∏d  áªμëdG

 ΩÉ`̀©`̀ dG Gò``̀¡``̀d AÉ```̀aƒ```̀dG Ωƒ```̀j π`̀ Ø`̀M

 ø«∏eÉ©dG  øjôëÑdG  ∫É£HG  ºjôμàd

 å«M ,á``̀«``̀eÉ``̀eC’G ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG  »``̀a

 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ø`̀e  áÑcƒc  ºjôμJ  ºà«°S

 IQGRƒd á©HÉàdG á«ë°üdG QOGƒμdGh

 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb IOÉ«bh áë°üdG

 IófÉ°ùªdG á«∏NGódG IQGRh Iõ¡LCGh

 ÉfhQƒc  áëaÉμªd  »Ñ£dG  ≥jôØ∏d

.19-ó«aƒc

 á«ª«¶æàdG  áæé∏dG  äó≤Y  óbh

 á«©ªL IQGOG ¢ù∏ée øe á≤ãÑæªdG

 øe  ¬«LƒàHh  øjóYÉ≤àª∏d  áªμëdG

 ¬∏dGóÑY  øH  óªëe  Ö«ÑW  ≥jôØdG

 áªμëdG  á«©ªL  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG

 äÉYÉªàL’G  øe  GOóY  øjóYÉ≤àª∏d

 áÑ°SÉæªdG äÉ«dB’G ™°Vƒd á«ª«¶æàdG

 ∫É£HCG  ø«eôμªdG  A’Dƒ¡d  á≤FÓdGh
 ±ƒØ°üdG  »a  ø«∏eÉ©dG  øjôëÑdG
 á`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG ¥ô```̀Ø```̀dGh á``̀«``̀eÉ``̀e’G
 áëaÉμªd  »Ñ£dG  ≥jôØ∏d  IófÉ°ùªdG

.19-ó«aƒc ÉfhQƒc áëFÉL
 ìÉÑ°U ∫ÉØàM’G ΩÉ≤j ±ƒ°Sh

 ôjÉæj  28  ≥aGƒªdG  ¢ù«ªîdG  Ωƒj

 Ö«ÑW  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  á`̀jÉ`̀Yô`̀H  Ω2021

 áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG

 ø`̀«`̀eô`̀μ`̀ª`̀dG AGó`````̀gEG º`̀à`̀«`̀°`̀S å`̀«`̀M

 á`̀jõ`̀eQ É``̀ jGó``̀gh á`̀«`̀ dÉ`̀e ICÉ``̀aÉ``̀μ``̀e

.¿ÉæàeGh ôjó≤J IOÉ¡°Th

 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶∏dh

 øjôëÑdG  áμ∏ªeh  ºdÉ©dG  É¡H  ôªj

 á«FÉbƒdG  äGRGô`̀à`̀M’É`̀H  É`̀ keGõ`̀à`̀dGh

 Ö°SÉæªdG  ¿É`̀μ`̀ª`̀dG  ójóëJ  ºà«°S

 äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀TÓ`̀d É`̀≤`̀ ah ìƒ`̀à`̀Ø`̀ª`̀ dGh

 å«M áeOÉ≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN á«ª°SôdG

 π°UGƒàdÉH ¢UÉîdG ≥jôØdG Ωƒ≤«°S

 º¡©°Vƒd  ø«eôμªdG  ™e  É«°üî°T

 º`̀jô`̀μ`̀à`̀dG ∫É``̀Ø``̀à``̀MG IQƒ```°```U »```a

 ΩGõ`̀à`̀d’G  Üƒ∏£ªdG  äGAGô````̀LE’Gh

 áeÓ°Sh  º¡àeÓ°S  ≈∏Y  ÉXÉØM  É¡H

.áμ∏ªªdG ™ªàée

záë°ü∏d ≈∏YC’G{ ¢ù«FQ ájÉYôH

 QOGƒ``̀μ``̀dG Ωô`̀ μ`̀ J ø`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀∏`̀d á`̀ª`̀μ`̀ë`̀dG
á``̀ «``̀ eÉ``̀ eC’G ±ƒ``̀Ø``̀ °``̀ü``̀ dG »```̀ a á``̀«``̀Ñ``̀£``̀dG

.¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG |

 GAóÑe  ájƒ¡dG  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  çGôàdG  ¿Éc  ÉªdÉ£d
 ºdÉ©∏d  ¬∏≤æJh  ¬H  õà©Jh  ôîØJh  º`̀eC’G  ¬«∏Y  ßaÉëJ
 ¢SGôÑædG áHÉãªH ¿ƒμj »μd áÑbÉ©àªdG ∫É«LCÓdh ™ªLG
 ,πÑ≤à°ùªdG  ≈``̀dEG  ¬`̀dÓ`̀N  ø`̀e  ≥∏£æJ  »`̀à`̀dG  Ió`̀YÉ`̀≤`̀dGh
 »àdG äGQÉ°†ë∏d Gó¡e øeõdG ºjób òæe âfÉc øjôëÑdGh
 ≈∏Y  ®ÉØëdG  ¿EÉa  ∂dòd  ,ø«æ°ùdG  ±’B’  ÉgQhòL  óàªJ
 ¿ƒμ∏ªj  ÉfÉ°Sôah  áª«¶Y  GOƒ¡L  Ö∏£àj  çQE’G  ∂dP
 »dƒJ äGOÉ«bh ,º«¶©dG ïjQÉàdG ∂dP ≈∏Y ®ÉØëdG ºg
 ¬«∏Y  âHCGO  Ée  ƒgh  ,≥jô©dG  »°VÉªdÉH  É¨dÉH  ÉeÉªàgG
 ∂∏ªdG  ádÓéd  ôgGõdG  ó¡©dG  πX  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ióØªdG

.AGQRƒdG
 á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG  óªëe âæH »e áî«°ûdG âfÉch
 πªM  ≈dƒàj  øe  ô«N  QÉ`̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g
 âª¡°SCG å«M á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG á≤ãdG π«fh áfÉeC’G √òg
 π©éàd  ,É¡KGôJh  ¥ôëªdGh  øjôëÑdG  ºdÉ©e  RGôHG  »a
 ïjQÉJ  »μëj  É«MÉ«°S  GQGõ`̀eh  É«ªdÉY  ÉLPƒªfG  É¡æe

.ø«æ°ùdG äÉÄe ôÑY óàªj …òdG ¿ÉμªdG ádÉ°UCGh
 ≈dOCG …òdG íjô°üàdG »a ¥ôëªdG ßaÉëe ôÑàYGh
 ΩÉ©dG ø«eC’G Ö°üæe π¨°ûd »e áî«°ûdG í°TôJ ¿G ¬H
 ™°†j  ¬fƒc  ¬∏ëe  »a  ƒg  á«ªdÉ©dG  áMÉ«°ùdG  áª¶æªd
 ,Ö°SÉæªdG  Ö°üæªdGh  ™bƒªdG  »a  Ö°SÉæªdG  ¢üî°ûdG
 øjôëÑdG ïjQÉJ RGôHEG »a É¡JÉeÉ¡°SGh ÉgQhóH Égƒæe
 ®ÉØë∏d  á«eGôdG  Oƒ¡é∏d  É¡ªYO ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,É«ªdÉY

.É«ªdÉYh É«HôYh É«é«∏N çGôàdGh ïjQÉàdG ≈∏Y
 Ghó`̀cG  ¥ôëªdG  »`̀dÉ`̀gCG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ßaÉëªdG  √ƒ`̀fh
 Ö°üæªdG  Gò``̀g  ≈``̀ dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀∏`̀d  »`̀e  áî«°û∏d  º`̀¡`̀ª`̀YO
 ¥ôëªdG  á¶aÉëe  »a  ¢Sƒª∏ªdG  ÉgQhO  ≈dEG  øjô«°ûe

 á«MÉ«°S  ™jQÉ°ûe  ô°VÉëdG  É¡àbh  »`̀a  ó¡°ûJ  »`̀à`̀dG
 QÉ`̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  É¡«a  âªgÉ°S  ábÓªY
 å«M  ,áªjó≤dG  áª°UÉ©dG  ≈dEG  »°VÉªdG  ≥jôH  äOÉYGh
 »àdG á≤«bódG º«eôàdG äÉ«∏ªY ¥ôëªdG ¥Gƒ°SG äó¡°T
 ¿Éc Éªæ«H ,π«°UC’G »îjQÉàdG É¡≤Ñ©H ÉgAÉ«MG äOÉYCG
 ó«cCÉàdG »a áª«¶©dG ÉgOƒ¡L ≈∏Y GógÉ°T DƒdDƒ∏dG ≥jôW
 ¥ôëªdGh  øjôëÑdG  ïjQÉJ  øe  á«îjQÉJ  áÑ≤M  ≈∏Y
 á°UQƒH πãªJ âfÉc »àdG ÉgQÉéJ äƒ«Hh É¡JÉ°UÉ¨eh
 IOÉYEG á«∏ª©d ¿Éc Éªc ,™ªLCG ºdÉ©dG »a DƒdDƒ∏dG QÉ©°SC’
 á«≤«°SƒªdG äÉ«°ùe’G áeÉbEG å«M øe øØdG Qhód IÉ«ëdG
 äƒ«Hh á«bôëªdG á«FÉæ¨dG äGƒ°UC’G QÉÑc ñQDƒJ »àdG
 á«ªdÉ©dG  Oƒ`̀aƒ`̀dGh  ìÉ«°ùdG  Üò`̀L  »a  GQhO  ø«fÉæØdG
 ∂∏J ÖMÉ°U å«M ,ïeÉ°ûdG ïjQÉàdG Gòg ≈∏Y ´ÓWEÓd
 äÉJƒ«ÑdG º«eôJh áªjó≤dG  ø¡ªdG RGôHG IOÉYEG  á«∏ª©dG
 ∂∏J  πμd  »îjQÉàdG  ≥Ñ©dG  ∂dP  âaÉ°VCG  »àdG  á«KGôàdG

.á≤jô©dG ádÉ°UC’G
 ≈¶ëJ  ¿CÉ```H  â`̀ª`̀gÉ`̀°`̀S  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ∂`̀∏`̀J  ™«ªL  ¿EG
 É¡ªYO ô°üà≤j ºd å«M ™ªLCG ºdÉ©dG á≤ãH »e áî«°ûdG
 ∂dP  ió©J πH  ,§≤a  »∏ëªdG  çGôàdG  ≈∏Y ®ÉØëdG  »a
 á≤K §ëe É¡∏©L Éªe á«ªdÉ©dG á£°ûfCÓd É¡ªYO πª°û«d

.á«ªdÉ©dG äÉÄ«¡dGh äÉª¶æªdGh ∫hódG
 Oƒ¡éH  ¬JGP  âbƒdG  »a  ¥ôëªdG  ßaÉëe  OÉ°TCGh
 áaÉ≤ãdG  ΩÉY  ôjóe  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  Óg  áî«°ûdG
 ¿CG  GócDƒe ,IóY ä’Éée »a âaÓdG ÉgQhOh ¿ƒæØdGh
 óªëe âæH »e áî«°ûdG OƒLƒH õà©Jh ôîØJ ¥ôëªdG
 »a  áØ«∏N  ∫ BG  óªëe  âæH  Ó`̀g  áî«°ûdGh  áØ«∏N  ∫BG
 á≤jô©dG ájƒ¡∏d ÉæeÉ°Vh Éæ°VÉM âëÑ°UCG »àdG áÄ«¡dG

 .π«°UC’G çGôàdGh

á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG ΩÉY ø«eCG Ö°üæe É¡∏¨°ûd º¡ªYO GhócCG

 Qhó```̀H ¿hó``̀«``̀°``̀û``̀j ¥ô``̀ ë``̀ ª``̀ dG »````̀ dÉ````̀gCGh ß``̀aÉ``̀ë``̀e
É«ªdÉY  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  ï``̀jQÉ``̀J  RGô````̀ HEG  »``̀a  »``̀e  á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG

 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ô```̀eC’  kGò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  
 ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀ «`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀ dh  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 Ió```̀Mh  5000  ™``̀jRƒ``̀à``̀H  AGQRƒ````````̀dG
 óYÉ°ùªdG π«cƒdG ø∏YCG ,á«æμ°S áeóNh
 .O  á«fÉμ°SE’G  äÉeóîdGh  äÉ°SÉ«°ù∏d
 ´hô°ûe ™jRƒJ AóH øY ¿Gó«ëdG ódÉN

.¿Éª∏°S áæjóªH ∂«∏ªàdG ≥≤°T
 ¿CÉ`̀H ¿Gó`̀«`̀ë`̀dG ó`̀dÉ`̀N .O ìô`̀°`̀Uh
 ó©j ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S á`̀æ`̀jó`̀e ≥`̀≤`̀°`̀T ´hô`̀°`̀û`̀e
 á«°ù«FôdG  á«fÉμ°SE’G  ™jQÉ°ûªdG  ó`̀MCG
 »æeõdG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  øª°V  á`̀LQó`̀ª`̀dG
 ô``̀eCG  ò«Øæàd  IQGRƒ`````̀ dG  ¬``̀Jô``̀bCG  …ò```̀ dG
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 IóMh 5000 ™jRƒàH AGQRƒdG ¢ù∏ée
 âbƒdG  »`̀a  kÉæ«Ñe  ,á«fÉμ°SEG  á`̀eó`̀Nh
 ™jQÉ°ûªdG  óMCG  ó©j ´hô°ûªdG  ¿CG  ¬JGP
 á£N ø`̀ª`̀°`̀V á``̀LQó``̀ª``̀dG  á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ô`̀eCG  ò«Øæàd  IQGRƒ``̀dG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 40  AÉæÑH  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N
 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,á«æμ°S  Ió``̀Mh  ∞``̀dCG

 èeÉfôH  »a  OQGƒdG  »fÉμ°SE’G  ΩGõàd’G
.áeƒμëdG

 Gò``̀g  äGQÉ````̀ª````̀Y  ¿CG  ±É````̀ °````̀VCGh
 ,»∏MÉ°ùdG  É¡©bƒªH  RÉàªJ  ´hô°ûªdG
 …ò`̀dG  »`̀∏`̀NGó`̀dG  É¡ª«ª°üJ  ø`̀Y  kÓ°†a
 π«é∏d áãjóëdG º«eÉ°üàdG øª°V »JCÉj
 »àdG  á«æμ°ùdG  äGQÉ`̀ª`̀©`̀∏`̀d  ¢ùeÉîdG
 á«fÉμ°SE’G  ¿óªdG  »a  IQGRƒ`̀dG  ÉgòØæJ
 äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀ª`̀dG ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀eh Ió``̀jó``̀é``̀dG

 .áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëªH á«æμ°ùdG
 Iƒ`̀£`̀N  ¿CG  ¿Gó```̀«```̀ë```̀dG  ó```````cCGh

 ´hô°ûe  ¥É≤ëà°SG  äGOÉ¡°T  ™`̀jRƒ`̀J
 ¿Éª∏°S  áæjóªH  á«æμ°ùdG  äGQÉ`̀ª`̀©`̀dG
 ∂dP  ¿CG  QÉÑàYÉH  kGójóL  kÉÑ°ùàμe  πãªJ
 ô«Ñc  Oó©d  ∂«∏ªàdG  ≥≤°T  äÉÑ∏W  »Ñ∏j
 ∂dP  ¿CG  ≈`̀ dEG  kGô«°ûe  ,ø«æWGƒªdG  øe
 ™jQÉ°ûªdG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ´hô°ûªdG
 ò«ØæJ  èeÉfôH  »a  áLQóªdG  iô``̀NC’G
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ôeCG
 º¡°ù«°S  á«æμ°S  IóMh 5000 ™jRƒàH
 ≈∏Y  á`̀LQó`̀ª`̀dG  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  ¢†ØN  »`̀a

.QÉ¶àf’G áªFÉb

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ôeC’ Gò«ØæJ

¿Éª∏°S áæjóe ≥≤``°T ™jRƒJ »a ´ô``°ûJ z¿Éμ``°SE’G{
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 ΩÉ`̀©`̀dG ø``̀«``̀eC’G …QÉ``̀°``̀ü``̀fC’G á`̀ dÉ`̀g â`̀ dÉ`̀ b
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d
-ó«aƒc  áëFÉéd  …ó°üàdG  »`̀a  ábÉsÑ°S  âfÉc

 »a  á«WÉ«àMG  äGAGô``̀LEG  PÉîJG  ∫Ó`̀N  øe  19
 ¿ód  ø`̀e  á«eÉ°S  äÉ¡«LƒàH  kGó``L  ôμÑe  â`̀bh
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀ dÓ`̀é`̀ dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M
 å«M  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ,ájõ«ØëJ  á«dÉe  ΩõM  ¢ü«°üîàH  ¬àdÓL  ôeCG
 ,Q’hO QÉ«∏e 11 ÜQÉ≤j Ée ≈dEG  É¡àª«b â∏°Uh
 ÉgQÉKB’  kÉØ«ØîJ  äÉ°ù°SDƒªdGh  OGô``̀aC’G  ºYód
 ®ÉØë∏dh »æWƒdG OÉ°üàbÓd kÉ°TÉ©fEGh á«°SÉ≤dG
 É¡«dEG  â∏°Uh  »àdG  áeó≤àªdG  äÉjƒà°ùªdG  ≈∏Y

.OÓÑdG »a á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG äÉ«∏ªY
 »`̀à`̀dG á`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG â`̀à`̀ Ñ`̀ KCG ó```̀bh
 á¡LGƒe  »`̀a  »æjôëÑdG  êPƒªædG  ÉgQó°üàj
 á«LÓ©dG  AGƒ°S  Ió©°UC’G  áaÉc  ≈∏Y  áëFÉédG
 ,á«©ªàéªdG  hCG  á«ª«¶æàdG  hCG  á«FÉbƒdG  hCG
 á©HÉàªH ¬«∏Y ±ô°ûj …òdG ò«ØæàdG ábOh áfÉàe
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ∫hDƒ°ùe  Ωõ©Hh  á≤«bO
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ≈∏Y êPƒªædG ¥ƒØà«d ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 øe  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  ∂dòH  kÉªLôàe  ,¬°ùØf
 Égô«KCÉJ  π°Uh  á«æWh  á«YÉªL  Oƒ¡L  ∫Ó`̀N
 ìhôdG ∂dòH øjó°ùée ,kÉ«ªdÉY Ö«£dG ÉgGó°Uh
 á≤°TÉ©dGh  ..…ó`̀ë`̀à`̀∏`̀d  á`̀Ñ`̀ë`̀ª`̀dG{  á«æjôëÑdG
 øjôëÑdG  ≥jôa  óFÉb  è¡f  ≈∏Y  kGô«°S  zRÉéfEÓd

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S
 AÉ`̀≤`̀d ∫Ó``̀N …QÉ``̀°``̀ü``̀fC’G â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh

 kGOóY  á«HôY  Rƒ«f  …Éμ°S  IÉæb  ™e  »fƒjõØ∏J
 …ó°üàdG ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe πªY ÖfGƒL øe
 áμ∏ªªdG  ¿CG  âë°VhCGh  ,19-ó«aƒc  áëFÉéd
 á«ë°üdG  á`̀eRC’G  √òg  ™e  πeÉ©àdG  ≈`̀dEG  äQOÉ`̀H
 ≈àMh  ,kGó`̀L  ôμÑe  â`̀bh  »a  ájóéH  á«ªdÉ©dG
 Gòg  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ∞æ°üJ  ¿CG  πÑb
 ¬«LƒàH  iô`̀Lh  ,á«ªdÉY  áëFÉéc  ¢Shô«ØdG
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S πÑb øe áã«ãM á©HÉàeh
 áëFÉé∏d …ó°üà∏d »æWh ≥jôa AÉ°ûfEG AGQRƒdG
 ≥jôØdG áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ á°SÉFôH
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW
 áaôZ AÉ°ûfEGh ,IójóY á«æWh äGAÉØc ájƒ°†Yh
 ,ø«eƒj  øe  π`̀bCG  ¿ƒ°†Z  »a  á«æWh  äÉ«∏ªY
 lπc  ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  Oƒ¡L  ™«ªL  äôaÉ°†Jh

.ô«Ñc ºZÉæàH ¬°UÉ°üàNGh ¬∏ªY ¥É£f »a
 á«YÉªàL’G ájÉªëdG áμÑ°T ¿CG ≈dEG  âàØdh
 πãe  É¡«æWGƒªd  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡Jôah  »àdG
 äGóYÉ°ùªdGh  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  ø«fGƒb
 á«àëàdG  á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀dG  ≈```dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 kGô«ãc  øjôëÑdG  É¡«a  äôªãà°SG  »àdG  ájƒ≤dG
 ó©HCG  ≈`̀dEG  äóYÉ°S  ,á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN
 ô°SCÓd  IÉ«ëdG  øe  ≥FÓdG  óëdG  ¿Éª°V  »a  óM
 GóL  Iô«ÑμdG  äÉ«YGóàdG  π`̀X  »`̀a  á«æjôëÑdG
 ,áeÉ©dG  IÉ«ëdGh  ∫ÉªYC’G  ´É£b  ≈∏Y  áëFÉé∏d
 âëéf  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈``̀ dEG  äQÉ``̀°``̀TCGh
 ™ªàéªdG  »Yh  ≈∏Y  É¡fÉgQ  »a  ô«Ñc  óM  ≈`̀dEG
 ácGô°ûdG  âÑ©d  å«M  ,áëFÉédG  á¡LGƒe  »a
 êPƒªædG  ìÉéf  »`̀a  kGô«Ñc  kGQhO  á«©ªàéªdG

 ,áëFÉé∏d  …ó°üàdG  »`̀a  »æjôëÑdG  »æWƒdG
 á`̀ª`̀YGó`̀dG á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ô`̀ «`̀ HGó`̀ à`̀ dG â`̀ª`̀ ¡`̀ °`̀ SCGh
 ¢UÉîdG  ´É`̀£`̀≤`̀dGh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d
 …OÉ°üàb’G  ø`̀e’G  äÉ`̀LQO  ≈°übCG  ¿Éª°V  »a

.…ô°SC’Gh »ë°üdGh »YÉªàL’Gh
 ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG QhO ó«©°U ≈∏Yh
 äÉ¡«LƒàH  ¢ù∏éªdG  ¿CG  …QÉ°üfC’G  âë°VhCG
 âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U øe
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áæjôb  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG
 äÉ°ù°SDƒªdG  áeó≤e  »a  ¿Éc  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG Oƒ``¡``L »``̀a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 áYƒªée  ¢ù∏éªdG  ≥`̀∏`̀WCG  å`̀«`̀M  ,áëFÉé∏d
 èeÉfôH  É¡æ«H  ø`̀e  ,á«YƒædG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ø`̀e
 ™«ªL  ºjó≤J  á∏°UGƒªd  zó©H  øY  ∑QÉ°ûà°ùe{
 äÉeóN áaÉ°VEGh πH  ,ICGôª∏d  á¡LƒªdG  ¬JÉeóN
 Iô``°``SC’Gh  ICGô``̀ª``̀dG  äÉÑ∏£àe  á«Ñ∏àd  Ió`̀jó`̀L
 ≈`̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  π`̀X  »`̀a  Ióéà°ùªdG
 Iô°SC’Gh  ICGôªdG  ºYód  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ¥ÓWEG
 Qhó°U »a áªgÉ°ùªdGh ,zø«ØJÉμàe{ á«æjôëÑdG
 ,á∏eÉ©dG ICGôª∏d áªYGódG äGAGôLE’Gh äGQGô≤dG
 ôcòdÉH  …QÉ°üfC’G  â s°üNh  ,ô«ãμdG  ∂dP  ô«Zh
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U øe áªjôμdG äÉ¡«LƒàdG
 ¿ƒjódG  OGó°ùd  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ
 AÉ°ùædG  ≈`̀∏`̀Y  á≤ëà°ùªdG  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh
 á«FÉ°†b ΩÉμMCG ø¡≤ëH Qó°U øªe äÉ«æjôëÑdG
 IQGRh  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  IQƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG  º`̀FGƒ`̀≤`̀ dG  øª°V

.zô«N πYÉa{ ≥«Ñ£J ≈∏Y á«∏NGódG
 ∫ÓN  …QÉ°üfC’G  äó`̀cCG  ô`̀NBG  ó«©°U  ≈∏Y

 zπjõL  ™`̀e{  èeÉfôH  »`̀a  »fƒjõØ∏àdG  AÉ≤∏dG
 äÉMÉéædG  ¢SÉ°SCG  ¿CG  …QƒN πjõL á«eÓYEÓd
 ≈`̀dEG  Oƒ`̀©`̀j  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀ dG  É¡≤≤ëJ  »`̀à`̀dG
 áªYGOh  áæ°VÉM  É«∏Y  á«°SÉ«°S  IOGQEG  Oƒ`̀Lh
 ICGô`̀ª`̀dÉ`̀H  ¢Vƒ¡ædG  è`̀eGô`̀Hh  §`̀£`̀Nh  Oƒ¡éd
 :âdÉbh  ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ÉgòØæj  »àdG
 Iô«ãc  kGQƒ```̀ eCG  âª°ùM  á«°SÉ«°ùdG  IOGQE’G{
 ICGô`̀ª`̀dG  âëÑ°UCGh  Iô«ãc  õ`̀LGƒ`̀M  äô`̀°`̀ù`̀ch
 ,zá«Yƒfh  Iõ«ªàe  Ö°UÉæe  »a  Iƒ≤H  ô°†ëJ
 É¡à∏HÉb  á«°SÉ«°ùdG  IOGQE’G  √òg  ¿CG  ≈dEG  âàØdh
 ,kGô«Ñc ÉªYO É°†jCG  ICGôªdG  â£YCG  á«Ñ©°T IOGQEG
 ô°†ëàe ΩÉY πμ°ûH »æjôëÑdG πLôdG ¿EG å«M
 ácQÉ°ûe ≈∏Y ßØëJ ¬jód ¢ù«d ,∞≤ãeh ´Ghh
 ,áeÉ©dG IÉ«ëdG »a áLhRh áæHGh âNCÉc ICGôªdG
 á«dhDƒ°ùªH  á∏eÉμdG  É¡àjôM  ICGôªdG  ¢SQÉªJh

.Iô«Ñc
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¬LƒJ ôgƒL ¿CG  äócCGh
 »a á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωó≤J áeGóà°SG ƒg ICGôª∏d
 ,»°SÉ«°ùdG  ∫ÉéªdG  É¡«a  ÉªH  ä’ÉéªdG  ™«ªL
 ΩGóà°ùªdG »°ù°SDƒªdG πª©dG øe QÉWEG »a ∂dPh
 á«æWƒdG  á£îdG  á°†jô©dG  ¬ªdÉ©e  º°SôJ  …òdG
 ¥É«°ùdG  Gòg  »ah  .á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ¢Vƒ¡æd
 …òdG øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bƒe …QÉ°üfC’G äOóL
 ¢VôØd á∏«°Sƒc zÉJƒμdG{ ≈ª°ùj Ée ™e ≥Øàj ’
 QGô≤H ä’ÉéªdG  øe ∫Éée »a ICGôªdG  ácQÉ°ûe
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  Qƒà°SO  ¿EG  â`̀dÉ`̀bh  ,»ª°SQ
 ¥ƒ≤ëdG  »`̀a  ICGô``̀ª``̀dGh  π`̀Lô`̀dG  ø«H  …hÉ`̀°`̀ù`̀j

.∂dP ¢†bÉæJ ÉJƒμdG Éª«a ,äÉÑLGƒdGh

..á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωó≤J äÉ«∏ªY √ÉéJ ¬JÉ«dhDƒ°ùeh ¢ù∏éªdG QhO âdhÉæJ

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG :zá``«``Hô``Y Rƒ`̀ «`̀ f …É`̀ μ`̀ °`̀ S{``̀ d …QÉ``̀ °``̀ ü``̀ fC’G á`̀ dÉ`̀ g
ìÉéf  á°üb  ≈```dEG  É`̀¡`̀à`̀dƒ`̀Mh  19-ó`̀ «`̀ aƒ`̀ c  äÉ`̀jó`̀ë`̀J  â`̀ Yƒ`̀ W

 áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ≈`̀≤`̀à`̀dG
 áØ«∏N  ∫BG  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ø``̀H  »`̀∏`̀Y  ø``̀H
 ôÑY  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe
 ∫ÓN  øe  »FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J
 øe  Oó©H  ,»°VGôàa’G  ¢ù∏éªdG
 ∞∏àîe  øe  ø«æWGƒªdGh  »dÉgC’G
 Qƒ°†ëH ∂dPh ,á¶aÉëªdG ≥WÉæe
 …ô`̀°`̀Shó`̀dG  ô`̀eÉ`̀K  ≈°ù«Y  ó«ª©dG
 •ÉÑ°†dG øe OóYh ßaÉëªdG ÖFÉf

.á¶aÉëªdÉH ø«dhDƒ°ùªdGh
 ,AÉ```̀≤```̀∏```̀dG π``̀¡``̀à``̀°``̀ù``̀e »``````̀ah
 á¶aÉëªdG  ß`̀aÉ`̀ë`̀e  ƒª°S  Ö``̀MQ
 Gó`̀cDƒ`̀e ,Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dÉ`̀H á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG
 ¢ù∏éªdG  á``«``ª``gCG  ≈`̀∏`̀Y  √ƒ`̀ª`̀ °`̀S
 π°UGƒàdG  õjõ©J  »a  »°VGôàa’G
 á«Ñ∏Jh  ø«æWGƒªdGh  »dÉgC’G  ™e
 ∂``̀dPh á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG º`̀¡`̀JÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG
 Iô°†ëd  Iójó°ùdG  á`̀jDhô`̀dG  øª°V
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  º``̀YOh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ∫BG  óªM øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 AGQB’ ô°TÉÑªdG ´Éªà°SÓd ,AGQRƒdG
 »àdG  º¡JÉMôà≤eh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 IóFGôdG äÉ©∏£àdGh iDhôdG ÖcGƒJ

 á`̀«`̀æ`̀eC’G  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a
.á«YÉªàL’Gh á«eóîdGh

 á¶aÉëªdG  ¿CG  √ƒª°S  ó``̀ cCGh
 è¡f ï«°SôJ »a Iôªà°ùe á«HƒæédG
 ∞∏àîe ôÑY »dÉgC’G ™e π°UGƒàdG
 äÉ°üæªdGh  á«fhôàμdE’G  äGƒæ≤dG
 á¶aÉëªdG  É`̀¡`̀Jô`̀ah  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀cò`̀dG
 »a QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’G QÉ```̀WEG »`̀a ∂```dPh
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ø``̀e ó``jõ``ª``dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  áeó≤ªdG
 »æÑJh º¡JÉLÉ«àMG ó°UQ á©HÉàeh
 ≈dEG ±ó¡J »àdG á«æeC’G äGQOÉÑªdG
 ,º¡àeÓ°Sh  º¡æeCG  ≈∏Y  ®ÉØëdG
 ≥jôØdG  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ  ∂`̀ dPh
 ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG

 õjõ©J  »a  á«∏NGódG  ô`̀jRh  áØ«∏N
 AÉ°SQEGh á«©ªàéªdG ácGô°ûdG CGóÑe
 OGô```̀ aCG á``aÉ``c ø`̀«`̀H ø````̀eC’G º``̀FÉ``̀YO
 ∞∏àîe  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH  ™ªàéªdG

.á«æeC’G Iõ¡LC’G
 ßaÉëªdG  ƒª°S  ™ªà°SG  Éªc
 äÉMôà≤ªdGh äÉ¶MÓªdG øe Oó©d
 á«YÉªàL’Gh  á«eóîdGh  á«æeC’G
 Gó```̀cDƒ```̀e ,»``````̀dÉ``````̀gC’G π```Ñ```b ø````̀e
 áaÉμd  áã«ãëdG  á©HÉàªdG  √ƒª°S
 ∫Ó`̀N ø`̀e IOQGƒ````̀dG äÉ`̀¶`̀MÓ`̀ª`̀dG
 á«eóîdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e  ≥«°ùæàdG
 IQƒ°üdG  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùJ  »àdG
 ≥WÉæe  ∞∏àîe  »`̀a  ájQÉ°†ëdG

 .á¶aÉëªdG

 Iô``ªà°ùe á``¶``aÉ`ë`ª`dG :á``«HƒæédG ß``aÉ`ë`e
»```̀dÉ```̀gC’G ™```̀e π``̀ °``̀ UGƒ``̀ à``̀ dG è``̀¡``̀f »```̀a

 øjôëÑdG  á«©ªéH  (á«HÉ≤ædG  äÉjôëdGh  ¥ƒ≤ëdG)  Iô`̀FGO  Iôjóe  âMô°U

 äÉ«bÉØJÉH ô£b ádhO ΩGõàdG ΩóY ¿CÉH ,»°Tƒ∏ÑdG Ió«HR ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áÑbGôªd

 ô«jÉ©ªdÉHh »dhódG πª©dG áª¶æªd ó«°üdG á«bÉØJG ∫ƒM á«dhódG πª©dG áª¶æe

 ájÉªëd  â©°Vh  ô«jÉ©ªdG  √ò`̀g  ¿G  å«M  ,IQÉëÑdG  ¥ƒ≤Mh  ó«°ü∏d  á«dhódG

 á«fÉ°ùfE’G ô«Z á∏eÉ©ªdGh IÉfÉ©ªdG ÖfÉéH º¡∏ªY ÖfGƒL ™«ªL »a øjOÉ«°üdG

 ìÓ°S º≤WCGh OGôaCG πÑb øe ÖfÉLC’Gh ¿ƒ«æjôëÑdG ¿hOÉ«°üdG É¡d ¢Vô©àj »àdG

 RhÉéàJ É¡fC’ ;Ó«°üØJh á∏ªL á°Vƒaôe äÉaô°üJ »g …ô£≤dG πMGƒ°ùdG ôØN

.á«dhódG äÉ«bÉØJ’Gh äGógÉ©ª∏d ñQÉ°U ∑É¡àfGh OhóëdG

 äÉ`̀cÉ`̀¡`̀à`̀f’G ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG â`̀Ñ`̀μ`̀JQG ô`̀£`̀b á```dhO ¿G »`̀°`̀Tƒ`̀∏`̀Ñ`̀dG â`̀aÉ`̀°`̀VGh

 IQÉëÑdG  ió`̀d  ø«∏eÉ©dG  Ö`̀fÉ`̀L’Gh  ø««æjôëÑdG  IQÉëÑdG  ≈∏Y  äGAGó`̀à`̀Y’Gh

 º¡æeh  ìÓ°ùdÉH  ójó¡àdGh  Öjò©àdG  Ö«dÉ°SCG  º¡©e  ô£b  â°SQÉeh  ø««æjôëÑdG

 ¿hO  øe á«fÉ°ùfG  ’h ájQõe  ´É°VhG  »a  ¿ƒé°ùdÉH  º¡«eQh πàbh  Ö«°UCG  øe

.ô£b ¿ƒé°ùH ÉfhQƒμdG »°ûØJ ™eh äÉªcÉëe

 Ó©dG  áªb  á«bÉØJÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G  á«é«∏îdG  áª≤dG  ó©H  ô£b  á`̀ dhO  ÖdÉ£fh

 πc  ìGô°S  ¥Ó``WGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈∏Y  á«FGó©dG  á°SÉ«°ùdG  øY  ∞bƒàdGh

.º¡d ádOÉ©dG äÉ°†jƒ©àdG ºjó≤Jh º¡æØ°S ´ÉLQEGh IQÉëÑdG

ø««æjôëÑdG IQÉëÑdG ìGô°S ¥ÓWEÉH ô£b ÖdÉ£J á«bƒ≤M á«©ªL

IójóL á``«Fƒ°V äGQÉ``°TEG π``«¨°ûJ
 ´QÉ`̀ °`̀ T ≈`̀ ∏`̀ Y çÓ```̀K ô``jƒ``£``Jh
 zá`̀©`̀ª`̀é`̀dG{ Gó``̀ Z ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRh  âæ∏YCG
 âeÉb  É¡fÉH  ,á«∏NGódG  IQGRƒ`̀H  Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ™e  ≥«°ùæàdÉHh
 ,(ôμ°ùYh ójhR ¢SCGQ ,ÉÑdCG) ≥WÉæªdG »a á«Fƒ°V äGQÉ°TEG çÓK ôjƒ£àH
 óæY óªM ∂∏ªdG ´QÉ°T ≈∏Y IójóL á«Fƒ°V IQÉ°TEG Ö«côJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

.á«HƒæédG á¶aÉëªdÉH ,96 ´QÉ°T ™e ¬©WÉ≤J
 óZ  Ωƒ`̀j  ø`̀e  kGQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG  á«Fƒ°†dG  äGQÉ`̀ °`̀ TE’G  π«¨°ûJ  ºàj  ±ƒ`̀°`̀Sh
 ΩGôμdG  ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG  øe ≈Lôj Gòd  .2021/01/08 á©ªédG

.™«ªédG áeÓ°S ≈∏Y kÉXÉØM ájQhôªdG óYGƒ≤dÉH ΩGõàd’G

 øH  óªëe ó``̀FGQ  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó``̀cCG
 IQGOE’G  ó¡©ªd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ¢ùª°T
 QÉμàH’G  á≤HÉ°ùe  ¿CG  zÉÑ«H{  áeÉ©dG
 ájDhôdG  â°ùμY  zIô`̀μ`̀a{  »eƒμëdG
 ÖMÉ°üd  á`̀Mƒ`̀ª`̀£`̀dG  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 áÄ«¡J ≈dEG á«eGôdGh AGQRƒdG ¢ù∏ée
 IOƒL Rõ©J á«°ùaÉæJ á«eƒμM áÄ«H
 »eƒμëdG  πª©dG  áeƒ¶æe  ™jQÉ°ûe
 äÉeóîdG IAÉØch iƒà°ùªH »≤JôJh
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  á`̀e qó`̀≤`̀ª`̀dG
 AÉL  .øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢``̀VQCG  ≈∏Y
 QOGƒμH ¢ùª°T øH .O AÉ≤d ∫ÓN ∂dP
 á≤HÉ°ùe  »`̀a  Gƒ`̀cQÉ`̀°`̀T  ø`̀jò`̀dG  ÉÑ«H
 ¥ôah  ,zIôμa{  »eƒμëdG  QÉμàH’G
 Iõ«ªàe  áÑîf  âæª°†J  »àdG  º¡∏ªY
 øe  OóY  øe  á«æWƒdG  äGAÉØμdG  øe

.á«eƒμëdG äÉ¡édG
 ó¡©e  ¿EG  ¢ùª°T  ø`̀H  .O  ∫É``̀bh
 Qƒ`̀î`̀a  zÉ``̀Ñ``̀«``̀H{  á``̀eÉ``̀©``̀dG  IQGOE’G
 ¿CÉ``̀Hh  á≤HÉ°ùªdG  »`̀a  ácQÉ°ûªdÉH
 ø«cQÉ°ûªdG  øª°V  √QOGƒ``̀c  ¿ƒμj
 ƒª°S  ¬«LƒJ  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,É¡«a

 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  äGQGRƒ``̀ ∏``̀ d
 ácQÉ°ûªdG  QÉ`̀μ`̀aC’G  êGQOEG  á°SGQód
 RôÑj  É¡©jQÉ°ûeh  É¡JGQOÉÑe  øª°V
 QÉμaC’G ∞«XƒJ ≈∏Y √ƒª°S ¢UôM
 á«æWƒdG  äGQOÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dGh  IOó`̀é`̀à`̀ª`̀dG
 πª©dÉH  AÉ```≤```JQ’G  »``̀a  Iô`̀μ`̀à`̀Ñ`̀ oª`̀dG
 äÉeóîdG  IOƒL  õjõ©Jh  »eƒμëdG
 êGQOEÉ`````̀a ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀ d á`̀eó`̀≤`̀ ª`̀ dG

 øª°V Iô`̀μ`̀à`̀Ñ`̀e  Ió`̀ jó`̀L äGQOÉ``̀Ñ``̀e
 á«eƒμëdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  §`̀£`̀î`̀dG
 øe  ™aôj  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  á«∏Ñ≤à°ùªdG
 »eƒμëdG  πª©dG  áeƒ¶æe  IAÉ`̀Ø`̀c
 »`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e π`̀ ª`̀Y á`̀ aÉ`̀≤`̀ K ≥`̀ ∏`̀î`̀ jh
 QÉ``μ``à``H’G ≈``∏``Y á``ª``FÉ``b IOó``̀é``̀à``̀e
 äÉ`̀Mƒ`̀ª`̀£`̀dG á`̀Ñ`̀cGƒ`̀eh ´Gó`````̀HE’Gh
 É¡fCÉ°T  øe  Ió`̀YGh  ájDhôH  á«æWƒdG
 ´É``£``≤``dG IAÉ```̀Ø```̀c ≈``̀∏``̀Y ®É``̀ Ø``̀ë``̀ dG

 OQGƒ`̀ª`̀dG  áeGóà°SG  õjõ©Jh  ΩÉ`̀©`̀dG
.á«eƒμëdG

 áÑîf á≤HÉ°ùªdG  »a ∑QÉ°T  óbh
 áeÉ©dG  IQGOE’G  ó¡©e  QOGƒ```̀c  ø`̀e
 áYƒªée âæª°†J ¥ôa áKÓK øª°V
 áYƒæàe  á«eƒμM  QOGƒc  øe  Iõ«ªe
 ,á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ø`̀e  Oó``Y  ø`̀e
 »`̀à`̀dGh á`̀∏`̀gCÉ`̀à`̀ª`̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG É```eCG
 ¥ôa  øª°V  ø`̀e  ÉÑ«H  QOGƒ``̀c  â`̀fÉ`̀c

 IQGOE’  »còdG  ΩÉ¶ædG{  :»¡a  É¡∏ªY
 ,∂Jƒ°Uh  ,zøjôëÑdG  »a  äÉjÉØædG
 É¡©«ªL âª°ùJG óbh ,6^0»à¡Lhh
 êhôî∏d  áãjóM  äGhOCG  OÉªàYÉH
 äÉjóëàdG á¡LGƒe »a º¡°ùJ QÉμaCÉH
 ´É£≤dG É¡d ¢Vô©àj »àdG á«eƒμëdG
 ≈∏°†a  ∞«XƒJ  ôÑY  ,»∏ëªdG  ΩÉ©dG
 äÉ°SQÉªªdGh  á«ª∏©dG  äÉ«é¡æªdG

.ájQGOE’G

 AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dƒd áMƒª£dG ájDhôdG â°ùμY zIôμa{ :¢ùª°T øH .O
»eƒμëdG πª©dÉH AÉ``≤JQÓd IOóéàªdG QÉμ``aC’G ∞«XƒJ ≈``∏Y ¬°UôMh

 Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG á`̀«`̀∏`̀c ó`̀«`̀ª`̀Y ó````̀cCG  
 Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG á`̀©`̀eÉ`̀L »``̀a á````````̀jQGOE’G
 …õ```̀eQ Qƒ```̀à```̀có```̀dG á`̀«`̀≤`̀ «`̀Ñ`̀£`̀à`̀ dG
 èeGôH  Ωó≤J  á«∏μdG  ¿CG  »∏«îædG
 É`̀¡`̀à`̀Ñ`̀∏`̀£`̀d Iõ``̀«``̀ª``̀à``̀e á`̀ «`̀ª`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ J
 ¢`̀Sƒ`̀jQƒ`̀dÉ`̀μ`̀Ñ`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀Y
 ΩAGƒ`̀à`̀j  ÉªH  É«∏©dG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dGh
 »∏ëªdG  ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀ à`̀MGh
 »©°S  ≈``̀dEG  G kô«°ûe  ,»`̀LQÉ`̀î`̀dGh
 Ée  π`̀c  áÑcGƒªd  ÜhDhó```̀dG  á«∏μdG
 ä’ÉéªdG  »a  Qƒ£àeh  ójóL  ƒg
 ô«aƒJ  ôÑY  É¡eó≤J  »àdG  á«ª∏©dG
 É k≤ah  IQƒ£àªdG  á«àëàdG  á«æÑdG
.OÉªàY’Gh IOƒédG ô«jÉ©e ≈∏YC’

 ¿CG  ≈`̀dEG  á«∏μdG  ó«ªY  QÉ`̀°`̀TCGh
 Ωƒ∏©dG »a ¢SƒjQƒdÉμÑdG èeÉfôH
 ¬Mô£J  …òdG  áÑ°SÉëªdGh  á«dÉªdG
 á`̀jõ`̀«`̀∏`̀é`̀fE’G á`̀¨`̀∏`̀dÉ`̀H á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 äÉjô¶æ∏d  º¡ØdGh  áaô©ªdG  Ωó≤j
 º``̀«``̀gÉ``̀Ø``̀ª``̀dGh á``̀°``̀ü``̀°``̀ü``̀î``̀à``̀ª``̀dG
 áÑ°SÉëªdG »a áãjóëdG ájôgƒédG
 π«gCÉJ  ≈```dEG  ±ó`̀¡`̀jh  ,á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dGh
 º¡HÉ°ùcEGh  É k«∏ªYh  É k«ª∏Y  ÜÓ£dG
 º¡JóYÉ°ùªd  á«dÉY  á«æ¡e  äGQÉ¡e

 ¥ƒ°S »a á°ùaÉæªdGh ∫ƒNódG »a
 äÉ`̀fÉ`̀ë`̀à`̀e’G RÉ``̀«``̀à``̀LGh π`̀ª`̀©`̀ dG
 á«æ¡ªdG  äGOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dÉ`̀H  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG

 .á«ªdÉ©dG
 …õ``̀eQ Qƒ``̀à``̀có``̀dG í```̀°```̀VhCGh
 ¢SƒjQƒdÉμÑdG  èeÉfôH  ¿CG  »∏«îf
 áÑ°SÉëªdGh  á«dÉªdG  Ωƒ∏©dG  »`̀a
 äGQÉ``¡``ª``dG ô`̀jƒ`̀£`̀J ≈`̀∏`̀Y õ``̀cô``̀j
 ¬æ«μªJh  ÖdÉ£dG  iód  á«∏«∏ëàdG
 á≤ª©àe  á`̀≤`̀jô`̀£`̀H  ô`̀«`̀μ`̀Ø`̀à`̀dG  ø``̀e
 QÉμàHG  ≈`̀∏`̀Y  √ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀J  á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀Th
 É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀∏`̀d á```«```YGó```HE’G ∫ƒ``̀∏``̀ë``̀dG
 áaÉ°VE’ÉH ,πª©dG áÄ«H »a Ió≤©ªdG
 »a  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  äGQó``̀b  ôjƒ£J  ≈``̀dEG
 ΩGóîà°SÉH  É«LƒdƒæμJ  ∞«XƒJ
 ™ªéd  äÉ«éeôÑdGh  äÉ≤«Ñ£àdG
 ºYój  É`̀ª`̀e  É¡∏«∏ëJh  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG
 PÉ``̀î``̀ JGh §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀ dG »`̀à`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
 äÉjƒà°ùªdG  ™«ªL  »a  äGQGô≤dG
.á«ªbôdG ∫ÉªYC’G áÄ«H »a ájQGOE’G
 ¿CG  ô``cò``dÉ``H  ô``jó``é``dG  ø```̀eh
 á©eÉL  »a  á`̀jQGOE’G  Ωƒ∏©dG  á«∏c
 ió``̀MEG  ó`̀©`̀J  á«≤«Ñ£àdG  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG
 É¡JÓ«ãe  ø«H  Ió`̀ FGô`̀ dG  äÉ«∏μdG

 á«∏ëªdG  äÉ©eÉédG  ∞∏àîe  »a

 ó¡°ûjh  ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh  á«eƒμëdG

 É¡à≤≤M  »àdG  äGRÉ`̀é`̀fE’G  ºéëd

 Gò`̀g É`̀æ`̀à`̀bh ≈`̀à`̀M É`̀¡`̀JCÉ`̀°`̀û`̀f ò`̀æ`̀e

 πÑb øe ájOÉªàY’G ≈∏Y É¡dƒ°üM

 ø««fƒfÉ≤dG  ø«Ñ°SÉëªdG  á«©ªL

 èeÉfôÑd  (ACCA)øjóªà©ªdG

 á«dÉªdG  Ωƒ∏©dG  »a ¢SƒjQƒdÉμÑdG

 èjôîdG π°üëj å«M áÑ°SÉëªdGh

 ¥GQhC’G  ¢†©H  ø`̀e  AÉ`̀Ø`̀YEG  ≈∏Y

 IOÉ¡°ûdG  ¿ƒμe  ø`̀e  á«fÉëàe’G

 ,á`̀«`̀ª`̀∏`̀Y  IOÉ````̀e  14 º`̀°`̀†`̀J  »``̀à``̀dG

 É¡eó≤J  »`̀à`̀dG  IOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dG  ôÑà©Jh

 äGOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dG  ≈`̀ ∏`̀YCG  ø`̀e  á«©ªédG

 »a  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  á`̀«`̀dhó`̀dG  á«æ¡ªdG

 .áÑ°SÉëªdG ∫Éée

 á``«dÉªdG Ωƒ``∏©dG »``a ¢``SƒjQƒdÉμÑdG è``eÉfôH
á``«≤«Ñ£àdG Ωƒ``∏©dG á``©eÉL »``a á``Ñ°SÉëªdGh

 ≈°TÉªàJ  Iõ«ªàe  á«ªjOÉcCG  á`̀jDhQ
á«ªdÉ©dG  äÉÑ∏£àªdGh  ô«jÉ©ªdG  ™e

.»∏«îædG …õeQ .O |

AÉ```̀L É````̀ e ≈```̀∏```̀Y Oô``````̀ J á```ª```°```UÉ```©```dG á`````̀ fÉ`````̀ eCG
å`````dÉ`````ã`````dG …CGô````````````````````̀ dG Oƒ```````̀ª```````̀Y »````````̀ a

 ™ªàéªdG  Ωƒªg  π≤f  »a  zè«∏îdG  QÉÑNCG{  áØ«ë°U  ΩÉªàgG  ôμ°ûf
 ,äÉbƒ©ªdG  π«dòàd  á«Yƒf  ∫ƒ∏M  øY  åëÑdG  »a  É¡eÉ¡°SGh  »∏ëªdG
 øe  6  ¢ù«ªîdG  Ωƒj  AGô¨dG  ºμàØ«ë°U  »a  OQh  Ée  ≈`̀dEG  IQÉ°TE’ÉHh
 áÑ«°üªdÉa ..…QóJ ’ âæc ¿EG ..áª°UÉ©dG áfÉeCG{ :¿Gƒæ©H 2021 ôjÉæj
 OƒJ ,ó«ªëªdG ó«ªëe π°VÉØdG ÖJÉμ∏d (ådÉãdG …CGôdG) OƒªY »a zº¶YCG

:»∏j Ée í«°VƒJ áª°UÉ©dG áfÉeCG
 ¿RÉîe  Oƒ`̀Lh  ¿CÉ°ûH  º«©ædG  á≤£æe  »`̀dÉ`̀gCG  øe  iƒμ°T  äOQh
 IôàØdG  »`̀a  ≠`̀jô`̀Ø`̀à`̀dGh  ø`̀ë`̀°`̀û`̀dGh  á``̀jò``̀ZC’G  øjõîàd  äÉ`̀YOƒ`̀à`̀°`̀ù`̀eh
 ,á≤£æªdG  »a  ø«æWÉ≤dGh  »dÉgCÓd  êÉ``̀YRE’G  ÖÑ°S  Éªe  ,á«MÉÑ°üdG
 AÉæÑdG  á°üNQ Ö°ùëH ,ájQGOEG  ÖJÉμe AÉæÑH íª°ùJ á≤£æªdG  ¿EG  å«M
 äÉ«∏ª©H  ΩÉ«≤dGh  øjõîàdG  á£°ûfC’ É¡dÓ¨à°SG  º`̀Jh  ,É¡H  ìô°üªdG

 .≠jôØàdGh øë°ûdG
 ≥«≤ëJ ≈∏Y É¡°UôM ≥∏£æe øe áª°UÉ©dG áfÉeCG äQOÉH ó≤a ¬«∏Yh

 IQGRh  á«©ªH  á«fGó«e  IQÉ`̀jR  º«¶æJh  ≥«°ùæàdÉH  áeÉ©dG  áë∏°üªdG
 IQÉjõdG  ≈∏Y  kAÉæHh  ,á«æ©ªdG  ΩÉ°ùbC’Gh  áë°üdG  IQGRhh  IQÉéàdG
 ¥ÓZEGh  áØdÉîªdG  äÓëªdG  ÜÉë°UCG  QÉ£NEÉH  IQÉéàdG  IQGRh  âeÉb
 äÓé°ùdG  ¢ü«NGôJ  âëæe  å«M  ,äÉWGôà°TÓd  É¡àØdÉîªd  ¢†©ÑdG
 ºJh ,§≤a  ájQGOE’G  ÖJÉμªdG  á£°ûfCG  ádhGõªd  áª°UÉ©dG  áfÉeCG  πÑb  øe
 ò«ØæàH ≥jôØdG ΩÉb å«M ,…QÉéàdG πé°ù∏d ∞dÉîe πμ°ûH É¡eGóîà°SG
 áª°UÉ©dG  áfÉeCG  ô«°ûJh  .¬°UÉ°üàNG  Ö°ùëH  πc  ,áeRÓdG  äGAGôL’G
 äÓé°ùdG  §Ñ°Vh  QÉ`̀£`̀NEG  »`̀a  ¢UÉ°üàN’G  á¡L  â°ù«d  É`̀¡`̀fCG  ≈`̀ dEG
 á«FGò¨dG  OGƒªdG  øjõîàd  äÉYOƒà°ùªc  ICÉ°ûæªdG  ΩGóîà°SGh  áØdÉîªdG
 Ωƒ°SôªdG ¢Uƒ°üf ≈dG GOÉæà°SG É¡à«dhDƒ°ùe ™≤Jh ,¢ü«NôJ ¿hO øe
 …òdGh  ,áeÉ©dG  ¥ô£dG  ∫É¨°TEG  ¿CÉ°ûH  1996  áæ°ùd  (2)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H
 óYÉ≤eh äÉ°Vhô©eh äÉª¡eh ™FÉ°†H ™°Vh (2) ºbQ IOÉªdG »a ô¶ëj

.ΩÉ©dG ≥jô£dG »a ∂dP ¬HÉ°T Éeh ∑É°ûcCGh ≥jOÉæ°Uh ó°VÉæeh
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ó«ªëŸG ó«ª
 ô©°ûdG  ø`̀e  äÉ`̀«`̀HCGh  óFÉ°üb  »©aÉ°ûdG  ΩÉ`̀eEÓ`̀d
 ¬æª°†àJ Éªd  ,záªμëdG ô©°T{ ≈ª°ùJ »àdGh ,π«ªédG
 ,¿É``̀eRC’G  πμd  ™ØæJ  ,Ió`̀dÉ`̀N  ºμMh  á©«aQ  º«b  ø`̀e
 øe  ó`̀MGh  ô£°T  É¡æe  ∫hGóàªdGh  Qƒ¡°ûªdG  ÉªHôdh
 ºZôdG  ≈∏Y  ,±hô©e  ô«Z  É¡æe  »bÉÑdG  Éª«a  ,Ió«°üb
 øY ,iõ¨eh ≈æ©eh ,’ÉªLh á«ªgCG  π≤J ’ É¡fCG  øe
 øe{  :¬dƒb  QÉ©°TC’G  √ò`̀g  ø`̀eh  ..∫hGóàªdG  ô£°ûdG
 ≈∏Y √OOôf Ée ÉªFGO …òdGh ..z»dÉ«∏dG ô¡°S Ó©dG Ö∏W
 ô©°ûdG  äÉ«HCG  »bÉH  øμdh  ,äÉfÉëàe’G  óæY  ÉæFÉæHCG
 ∫ÉªédG  ø`̀e  iô``̀NCG  á°üb  »`̀g  ,Ió«°ü≤dG  äGP  ø`̀e

.´GóHE’Gh
 oÖ°ùàμJ  q pó`̀μ`̀dG  pQó`̀≤`̀H{  :»©aÉ°ûdG  ΩÉ``̀ eE’G  ∫ƒ≤j
 ΩGQ  øeh  ..»dÉ«∏dG  ô¡°S  Ó©dG  Ö∏W  øeh  ,»dÉ©ªdG
 ..∫ÉëªdG  Ö∏W  »a  ôª©dG  ´É°VCG  ,óc  ô«Z  øe  Ó©dG
 Ö∏W  ø`̀e  ôëÑdG  ¢Uƒ¨j  , kÓ`̀«`̀d  ΩÉæJ  º`̀K  õ©dG  Ωhô`̀J
 É¡dÉb »àdG á∏eÉc Ió«°ü≤dG äÉ«HCG »g √ò¡a ..z»dBÓdG
 π≤J  ’  ,iôNC’G  äÉ«HC’G  ¿CG  óéfh  ,»©aÉ°ûdG  ΩÉeE’G

.z»dÉ«∏dG ô¡°S Ó©dG Ö∏W øe{ :ô£°T øY ’ÉªL
 Ö©°ûdG  ÉgCGô≤j  ¿CG  πeCÉf  GójóëJ  Ió«°ü≤dG  √òg
 √OÓH  »a  ºcÉëdG  ΩÉ¶ædG  åëjh  ,≥«≤°ûdG  …ô£≤dG
 ,¬H ó¡©J ÉªH Ωõà∏j ¿CGh ,É¡«a OQh Ée ≥Ñ£j ¿CG ≈∏Y
 áμ∏ªªdÉH  zÓ`̀©`̀dG{  á≤£æe  ≈`̀ dEG  Ö`̀gPh  Ö∏W  ¿EG  ƒ¡a
 áª≤dG  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀d  ,á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 zÓ©dG{ ¿É«H ≈∏Y ™«bƒàdG »a ∑QÉ°Th ,41 á«é«∏îdG
 Qób  ≈∏Y  ¿ƒμj  ¿CÉH  Ωƒ«dG  ÖdÉ£e  ƒ¡a  ,ºdÉ©dG  ΩÉ`̀eCG
 πc  ò«Øæàd  á«∏©ØdG  ácQÉ°ûª∏d  ,áfÉeC’Gh  á«dhDƒ°ùªdG
 ød  ô`̀eC’G  ¿EÉ`̀a  ’EGh  ..zÓ`̀©`̀dG{  ¿É«H  OƒæH  »a  AÉL  Ée
 ,ábOÉ°Uh  áî°SGQh  áàHÉK  ô«Z  áëdÉ°üªdGh  ,ô«¨àj
 ≥Ñ£æj ∂dòHh ,…ô£≤dG Ö©°ûdG ƒg ôÑcC’G ô°SÉîdGh
 øªa{  :ô©°ûdG  â«H  ô£°T  ,∑Éæg  ºcÉëdG  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y
 z∫ÉëªdG Ö∏W »a ôª©dG ´É°VCG ,óc ô«Z øe Ó©dG ΩGQ

.¬∏dG ¬ªMQ »©aÉ°ûdG ΩÉeE’G ∫ƒ≤j Éªc
 ¥ó°U ¿É«Ñd á∏«Øc á∏Ñ≤ªdG ΩÉjC’G ¿EÉa ,¬«∏Y AÉæHh
 hCG zÓ©dG{ ¿É«H »a AÉL Ée ≥«≤ëJ »a Ωõ©dGh ÉjGƒædG

 ΩCG ,áëdÉ°üeh áMQÉ°üe Oôée ôeC’G ¿Éc ¿EG ,∂dP ô«Z
 ¢SCÉc  ádƒ£H  º«¶æJ  ±hôX  ÖÑ°ùH  áàbDƒe  áfóg  ¬fCG
 πÑb ¿Éc Ée ≈dEG IOƒ©dG ºK øeh ,É¡JÉLÉ«àMGh ºdÉ©dG

   .zÓ©dG{ ¿É«H
 »gh  ,ÉgóæY  ∞bƒàdG  Oƒf  ,áª¡e  iôNCG  ádCÉ°ùe
 ,Ió«°TôdG  É¡JOÉ«b  ™e  ∞≤J  »YÉHôdG  ∫hO Üƒ©°T  ¿CG
 ófÉ°ùJh É¡JÉ¡LƒJ ºYóJh ,É¡JGQGôbh É¡àªμëH ≥ãJh
 ,¬JOÉ«bh  øWƒ∏d  AÉªàfGh  A’hh  ÉfÉªjEG  ,É¡ÑdÉ£e
 »a Ö°üj …ò```dG  ΩÉ`̀©`̀ dG  ¬`̀Lƒ`̀à`̀dG  ¿É``̀c  ¿EÉ```a  ∂`̀ dò`̀ dh
 Ö©°ûdG  ¿EÉ`̀a  ,QGô``b  …CG  ÖLƒà°ùj  øWƒdG  áë∏°üe
 πÑ≤jh ,ÉgôeGhC’ ´É°üæj ,¬JOÉ«b ™e ∞≤j ¢ü∏îªdG
 √ògh ..ÉeGõàdGh  Ébó°U ,áeGôch ÉÑM ..É¡JÉ¡«LƒàH
 ,áî°SGôdG  á«æWƒdGh  ,á≤ëdG  ájóæédG  äÉØ°U  øe
 πc  ó°V  ±ƒbƒdG  ≈dG  áLÉëH  øWƒdG  ¿ƒμj  Éªæ«ëa
 ¢ü∏îªdG  øWGƒªdG  ¿EÉa  ,√QGô≤à°SGh  ¬æeCG  Oó¡j  øe
 ¿ƒμj Éªæ«Mh ,¬æY ™aGójh ¬«ªëjh ¬æWh ™e ∞≤j
 ¢ü∏îªdG øWGƒªdG QhO ¿ƒμj iôNCG ádÉM »a øWƒdG
 áë∏°üe  »a  Ö°üj  …ò`̀dG  ,á`̀dhó`̀dG  ¬LƒJh  QGô`̀b  ™e
 ΩóY hCG  Ö∏≤J øe ∂dP »a ¢ù«dh ,øWGƒªdGh øWƒdG
 ¿EG  πH  ,ô`̀eC’G  Qƒ°üj  ¿CG  ¢†©ÑdG  ∫hÉëj  Éªc  ,äÉÑK
 ¬©e  ±ƒbƒdGh  ,øWƒdG  øY  ´ÉaódG  ƒg  âHÉãdG  ôeC’G
 ,¢ü∏îªdG  øWGƒªdG  QhO  ƒg  Gògh  ..¬J’ÉM  πc  »a
 IôeEG  âëJ OƒæL Éæ∏ch ,Ωõà∏ªdGh ø«eC’G  …óæédGh

 .Éæ©bGƒe πc »a áª«μëdG ÉæJOÉ«b
 Ωõ`̀à`̀dG  zÓ``̀©``̀ dG{  Ö`̀∏`̀W  ø``̀e  ¿CG  ó``̀cDƒ``̀f  ¿CG  »`̀≤`̀H
 áëdÉ°üªdG ≥≤ëàJ πª©dGh ¥ó°üdG Qó≤Hh ..¬JGó¡©àH
 ΩÉeE’G ∫Éb Éªc z»dÉ©ªdG Ö°ùàμJ óμdG Qó≤H{h ,á≤ëdG
 √òg ábOÉ°U ¿ƒμJh ô£b Ωõà∏J ¿CG  πeCÉfh ,»©aÉ°ûdG
 Oƒ¡éH ìôa …òdG ,É¡Ñ©°T πLCG øe πbC’G ≈∏Y ,IôªdG
 ájôÑdG  òaÉæªdG  »a  ∫ÉéªdG  íàa  QGô`̀bh  ,áëdÉ°üªdG
 ∞bƒJ  ¿CGh  ,iô``̀NCG  áMôa  …CG  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ájƒédGh
 ¥ƒ≤Mh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ó°V  É¡JGRhÉéJ  πc  ô£b
 »YÉHôdG  ∫hO  ™e  É¡JÉaô°üJ  πc  ∂dòch  ,øjOÉ«°üdG

.¬JGó¡©àH ΩõàdG ..zÓ©dG ¿É«H{ ™bh øªa ..™ªLCG

malmahmeed7@gmail.com

¬JGó¡©àH ΩõàdG ..zÓ©dG{ Ö∏W øe

 πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa äOÉ°TCG
 ¿hÉ©àdÉH  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ
 ¢ù∏éeh  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ø`̀«`̀H  ™`̀ «`̀ aô`̀ dG
 ø«æWGƒªdGh øWƒdG áeóîd ,ÜGƒædG
 á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  πX  »a
 óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†ëd
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H

.ióØªdG
 º`̀Yó`̀d É``̀gô``̀jó``̀≤``̀J ø```̀Y á``̀Hô``̀©``̀e
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdG
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 »a AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N
 πª©dGh  ¿hÉ©àdG  πÑ°S  ™«ªL  ôjõ©J
 äÉ©∏£àdG  ≥≤ëj  É`̀ª`̀Hh  ∑ôà°ûªdG
 äGõ``é``æ``ª``dG õ``̀ jõ``̀©``̀ Jh á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 ,ô`̀gGõ`̀dG  ó¡©dG  π`̀X  »`̀a  ájQÉ°†ëdG
 ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh  Oƒ`̀¡`̀é`̀H  Ió`̀«`̀°`̀û`̀e
 §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀ jó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG ¿hDƒ```̀°```̀Th
 ≥`̀ FGó`̀ë`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀J »``̀a »`̀ fGô`̀ª`̀©`̀ dG
 ò«ØæJ ≈∏Y πª©dGh ,áeÉ©dG ≥aGôªdGh
 »àdG  á«HÉ«ædG  äÉMôà≤ªdG  øe  Oó`̀Y
 πμ°ûJ  »àdG  ™jQÉ°ûªdG  ,É¡H  âeó≤J
 ô«aƒJh  ø«æWGƒª∏d  áª¡e  ÖdÉ£e
 ≈æÑdG  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh  ,äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  π`̀c

.ájQÉ°†ëdG ™jQÉ°ûªdGh á«àëàdG
 Oƒ¡édG  ôaÉ°†J  ¿CG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 äô``̀ª``̀KCG ,™``«``ª``é``dG ø```e á``«``æ``Wƒ``dG
 »àdG  ,™jQÉ°ûªdG  øe  ójó©dG  RÉéfEG
 ø«æWGƒªdG  äÉÑZôd  áHÉéà°SG  ó©J

 äÉcôëàd  á«Ñ∏Jh  ,º`̀¡`̀JÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MGh
 É©e ¿ƒ∏ª©j øjòdG ø«jó∏ÑdGh ÜGƒædG
 ¿hÉ©àeh πeÉμàe óMGh πªY ≥jôØc
.ø«æWGƒªdGh øWƒdG áeóN πLCG øe

 ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG  ócCG  ¬ÑfÉL  øe
 ∫É`̀¨`̀°`̀T’G ô``̀ jRh ∞`̀∏`̀N ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ø`̀H
 §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀ jó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG ¿hDƒ```̀°```̀Th
 äÉMôà≤ª∏d  Gò«ØæJ  ¬``̀fCG  »fGôª©dG
 âæH ájRƒa É¡H âeó≤J »àdG á«HÉ«ædG
 ,ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY
 ÉÑjôb  AÉ¡àf’G  Oó°üH  IQGRƒ``̀dG  ¿EÉ`̀a
 á≤jóM  »Yhô°ûe  ôjƒ£J  ∫ÉªYCG  øe
 »a á«æ«æëdG ø«Yh ¢SQÉa øH óªëe
 áØ∏c  ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,´ÉaôdG  á≤£æe
 ¿ƒ«∏ªdG  ¥ƒØJ  ø«à≤jóëdG  ôjƒ£J
 ´ÉaôdG  ¥ƒ°S  ôjƒ£J  ÖfÉéH  .QÉæjO
 ìÉÑ°U  ø`̀H  Oƒ`̀ª`̀M  ï«°ûdG  ´QÉ`̀ °`̀ Th
 ´QÉ`̀°`̀T ™`̀WÉ`̀≤`̀J ô`̀jƒ`̀£`̀J ´hô``°``û``eh
 Qô≤ªdGh  ó«∏«L  ΩG  ´QÉ`̀°`̀Th  ´É`̀aô`̀dG
 ôjGôÑa  ™∏£e  »`̀a  Éª¡æe  AÉ`̀¡`̀à`̀f’G

 .ΩOÉ≤dG
 áeƒμëdG  ¢`̀Uô`̀M  ≈``dG  Gô«°ûe
 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H
 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 õjõ©J  ≈∏Y  ,AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ™e  πYÉØdG  ¿hÉ©àdG
 ø«æWGƒªdGh  øWƒdG  áeóîd  πª©dGh
 ,áeƒμëdG  πªY  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ≥«≤ëJh
 ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJ

 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N

 ¢ù∏ée á°ù«FôH ¬FÉ≤d ∫ÓN ∫Ébh
 ºJ ¬fEG{ É¡ÑàμªH ¢ùeCG ìÉÑ°U ÜGƒædG
 ºJ Éªc º«eÉ°üàdG ∫ÉªYCG  øe AÉ¡àf’G
 ôjƒ£àd  á«°SôàdG  ∫ÉªYCG  øe  AÉ¡àf’G
 π°üJ áØ∏μH  ¢SQÉa  øH  óªëe á≤jóM
 ´hô°ûªdG ¿Gh .zQÉæjO ∞dG 500 ≈dG
 927 ™ªéªH á≤jóM AÉ°ûfEG øY IQÉÑY
 ≈∏Y  …ƒàëjh  ,»bô°ûdG  ´ÉaôdG  »a
 óªà©J  iƒb  ÜÉ©dCGh  Ωób  Iôc  Ö©∏e
 AÉªMG ÜÉ©dCGh ∫ÉÑëdÉH ≥∏°ùàdG ≈∏Y
 á«eóîdG »fÉÑªdG ÖfÉL ≈dEG »°VÉjQ

.zá©jô°ùdG äÉÑ∏£∏d ∂°ûch
 ´hô°ûe  ¿EG  :ô`̀jRƒ`̀dG  ±É`̀°`̀VGh

 ¢SQÉa øH óªëe á≤jóM π«gCÉJ IOÉYEG
 10240^3  á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ΩÉ`̀≤`̀«`̀°`̀S
 á°übÉæe  ìô`̀W  ºJ  ó`̀bh  ,É©Hôe  Gôàe
 ≈dEG  π°üJ  ájôjó≤J  áØ∏μH  ´hô°ûªdG
 »a  Aó`̀Ñ`̀dG  ºà«°Sh  QÉ`̀æ`̀jO  ∞``dCG  500

.ÉÑjôb ò«ØæàdG
 ô`̀jƒ`̀£`̀J  ´hô``̀°``̀û``̀e  ¿CG  ó``````̀cCGh
 ,á«°Sôà∏d  õ`̀gÉ`̀L  á«æ«æëdG  á≤jóM
 OGó``YEG  ø`̀e  â¡àfG  ó`̀b  IQGRƒ```̀dG  ¿CGh
 IQGRƒ``̀ dG  ¿CGh  á«FÉ¡ædG  º«eÉ°üàdG
 ≥∏©àj  Éª«a  Iô`̀«`̀NC’G  É¡∏MGôe  »`̀a

.ájóbÉ©àdG QƒeC’ÉH
 á«æ«æëdG  ø`̀«`̀Y{  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh
 á«æjôëÑdG  ¿ƒ«©dG  Ωó`̀bCG  øe  ôÑà©J
 »æjôëÑdG  çGô`̀à`̀dÉ`̀H  â£ÑJQG  »àdG

 Iô``̀cGò``̀dG »``̀a á`̀ª`̀¡`̀e á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀e É`̀ ¡`̀ dh
.zá«æjôëÑdG

 ø«Y á≤jóM ôjƒ£J ¿EG{  :™HÉJh
 áMÉ°ùe ≈∏Y ΩÉ≤à°S »àdGh á«æ«æëdG
 á«Ñjô≤J  áØ∏μHh  ™Hôe  ôàe  7000
 √òg  ôjƒ£J  ¿EGh  ,zQÉæjO  ∞dCG  550
 ø«©dG  √òg  çGô`̀J  ßØë«°S  á≤jóëdG
 É¡àjƒg  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ≈∏Y  πª©«°Sh

.áeOÉ≤dG ∫É«LC’G iód É¡îjQÉJh
 øª°†à«°S  ´hô°ûªdG  ¿CG  GócDƒe
 ádÉ°Uh  Éjô«àaÉch  Gô«¨°U  ÉØëàe
 ∑É°ûcC’G  øe  GOó``Yh  á«∏NGO  ÜÉ`̀©`̀dCG
 äÉeóNh á°UÉN ¢Sƒ∏L äÉMÉ°ùeh

.¢SQÉë∏d áaôZh áeÉY

ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ É¡H âeó≤J äÉMôà≤ªd Gò«ØæJ

 »à≤jóM  ô`̀jƒ`̀£`̀J  ∫É`̀ ª`̀ YCG  ø`̀ e  AÉ`̀ ¡`̀ à`̀ f’G  :∫É`̀ ¨`̀ °`̀ TC’G  ô``̀ jRh
´É``̀aô``̀dG ¥ƒ``̀ °``̀ Sh á`̀«`̀æ`̀«`̀æ`̀ë`̀dG ø``̀«``̀Yh ¢``̀ SQÉ``̀ a ø``̀ H ó`̀ª`̀ë`̀e

 »∏Y áªWÉa :âÑàc 
 ∫BG  áØ«∏N øH óªëe õcôe QƒW
 áeƒ¶æe  Ö∏≤∏d  »°ü°üîàdG  áØ«∏N
 äGAGô`̀LE’G  øª°V ó©H  øY  Ö«Ñ£àdG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á«FÉbƒdG
 z19-ó`̀ «`̀ aƒ`̀c{  óéà°ùªdG  É``̀fhQƒ``̀c
 áaÉc  πª°ûàd  É`̀¡`̀J’É`̀é`̀e  ™`̀«`̀°`̀Sƒ`̀à`̀H
 ø«°TóJh áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉeóîdG
 êÓ©dGh  ¢ü«î°ûàdG  äÉ«æ≤J  çóMCG
 ∫É````̀NOEG É```̀gRô```̀HCG Ö`̀∏`̀≤`̀ dG ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀d
 âÑãJ  »àdGh  á«fhôàμdE’G  äÉ≤°UÓdG
 á`̀MGô`̀L  ¿hO  ø``̀e  ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 ¢†Ñf  á``̀Ñ``̀bGô``̀e  á``«``fÉ``μ``eEG  í`̀«`̀ à`̀ Jh
 Ö`̀∏`̀≤`̀dG AÉ``Hô``¡``c ∞``̀ FÉ``̀Xhh Ö`̀∏`̀≤`̀ dG
 »dÉàdÉHh  ºdÉ©dG  »`̀a  ¿É`̀μ`̀e  …CG  ø`̀e
 øe  êÓ``̀©``̀dGh  ¢ü«î°ûàdG  á`̀Yô`̀°`̀S
 ≈Ø°ûà°ùªdG  IQÉjR  ≈dEG  áLÉëdG  ¿hO
 É¡eGóîà°SG áfhôªH RÉàªJ É¡fG å«M
 á`̀MGô`̀dG  ô`̀aƒ`̀Jh  É¡Ñ«côJ  ádƒ¡°Sh
 .á«©«Ñ£dG ¬JÉ«M á°SQÉªeh ¢†jôª∏d

 zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  ∂dòH  ìô°U
 õcôªH  Ö∏≤dG  AÉHô¡c  º°ùb  ¢ù«FQ
 á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  á``̀Ø``̀«``̀∏``̀N  ø````̀H  ó``̀ª``̀ë``̀e
 …QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG Ö`̀∏`̀≤`̀∏`̀d »`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀dG
 äÉª¶æeh  Ö∏≤dG  AÉHô¡c  ¢`̀VGô`̀eCG
 G kô«°ûe  ,áØ«∏N  ∫OÉY  QƒàcódG  Ö∏≤dG
 á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG  á`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG  √ò```̀g  ¿G  ≈````̀dEG
 äÉfÉ«ÑdG  π≤f  á«°UÉN  ô`̀aƒ`̀J  É«∏c
 »fhôàμdEG  ™bƒe  ≈`̀ dEG  á«fhôàμdE’G
 èdÉ©ªdG  Ö«Ñ£dG  ¬«∏Y  ™∏£«d  ¢UÉN
 ójhõJ  ºàj  ¢UÉN  ∞JÉg  ≥jôW  øY
 á©HÉàªdG  ¿CG  Éë°Vƒe  ,¬H  ¢†jôªdG
 Ée  ìhGô`̀à`̀J  Iô«°üb  Iôàa  ≈∏Y  ºàJ
 á`̀fQÉ`̀≤`̀e ô`̀¡`̀°`̀û`̀dGh ´ƒ``̀Ñ``̀°``̀SC’G ø`̀«`̀H
 áYhQõªdG  á«fhôàμdE’G  íFGô°ûdÉH
 »∏Y …ƒ`̀à`̀ë`̀J »`̀à`̀ dGh ó`̀∏`̀é`̀dG â`̀ë`̀J
 øe äGƒæ°S çÓK Ióªd »ØμJ ájQÉ£H

 .Iôªà°ùªdG áÑbGôªdG
 iôNG á«Ñ∏b Iõ¡LCG ≈dEG QÉ°TCGh 
 á≤«bOh á∏eÉ°T äÉeƒ∏©e π≤æH  Ωƒ≤J
 áYÉ°ùdG  QGó``e  ≈∏Y  Ö∏≤dG  AÉHô¡μd
 ¬à«ÑãJ ºàj ø«©e èeÉfôH ≥jôW øY

 »àdGh  ¬°ùØf  ¢†jôªdG  ∞`̀JÉ`̀g  »`̀a
 ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,É`̀°`̀†`̀jCG  õcôªdG  Égôaƒj
 áæeBGh  áæ°üëe Iõ¡LC’G  √òg ™«ªL
 ô`̀aƒ`̀Jh ä’É`̀°`̀ü`̀J’G á`̀æ`̀°`̀UGô`̀b ó`̀°`̀V
 áfƒª°†e  á≤jô£H  á`̀jô`̀°`̀ù`̀dG  π`̀eÉ`̀Y
 πμ°ûH  É¡«∏Y  OÉªàY’G  ºà«°S  ¬``̀fCGh
 ºà«°Sh  áeOÉ≤dG  á∏MôªdG  ∫ÓN  ôÑcG
 ,≈°Vôª∏d  ™°ShCG  πμ°ûH  É¡eGóîà°SG
 É¡eGóîà°SG »a ™°SƒàdG ¿G Éë°Vƒe
 √ò¡H  ¢`̀UÉ`̀N  º°ùb  AÉ`̀°`̀û`̀fG  Ö∏£àj
 ∫hó``̀ dG QGô```̀Z »`̀∏`̀Y É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG
 AGôÑîH ÉgójhõJh áeó≤àªdG á«Hô¨dG
 å«M  á«ë°üdG  ájÉYôdG  »`̀a  ø««æa
 á≤jô£H  ≈°VôªdG  ™e  π°UGƒàdG  ºàj
 ±ó¡dG ≥≤ëJ å«ëH á°ShQóe á«ª∏Y

 .É¡æe ƒLôªdG
 ¿CG  ∫OÉ``````̀Y  Qƒ```̀à```̀có```̀dG  ó```````̀cCGh
 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  óªëe  õ`̀cô`̀e
 á`̀aÉ`̀c Ö````cGh Ö`̀∏`̀≤`̀∏`̀d »`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀dG
 ¢ü«î°ûàdG  »a  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG
 Iõ¡LCÉH  É¡£HQ  ºàj  »àdG  êÓ`̀©`̀dGh
 áμÑ°ûH  áØ∏àîªdG  Ö∏≤dG  äÉª¶æe
 ≈°VôªdG  ø`̀e  Oó`̀Y  ∑Éæ¡a  ∫É°üJ’G
 áæ«©e á«Ñ∏b Iõ¡LCG Ö«côJ ºJ øjòdG
 ¿ÉØLôdG á∏jõeh Ö∏≤dG äÉª¶æªc º¡d
 á¡HÉ°ûe  ∫É°SQEG  Iõ¡LCÉH  §HôJ  »àdG
 äÉfÉ«ÑdG  ™«ªL  π≤æJh  ¿ƒØ«∏à∏d
 É¡°üëØd  Ö∏≤dG  AÉHô¡c  Ö«ÑW  ≈`̀ dEG
 ¢†jôª∏d  á«ë°üdG  ádÉëdG  º««≤Jh

 Qƒ°†ëdG  ≈```̀dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀dG  ¿hO  ø``e
 G kô«°ûe  ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈dEG  »°üî°ûdG
 Égô«aƒJ  º`̀J  á«æ≤àdG  √ò``g  ¿G  ≈``̀dEG
 äGƒ`̀æ`̀ °`̀ù`̀ dG ∫Ó````̀N ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG »```̀a
 ≈dEG  G kô¶f  ¬`̀fG  ’G  á«°VÉªdG  á∏«∏≤dG
 ∫ÉNOG  ºJ  ÉfhQƒc  áëFÉL  äÉ«YGóJ
 äÉ«æ≤àdG »a äÉæ«°ùëàdG øe ô«ãμdG
 Iõ`̀¡`̀LCG  ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  áeóîà°ùªdG
 äÉμÑ°ûH  á£ÑJôªdG  Ö∏≤dG  äÉª¶æe
 í`̀FGô`̀ °`̀û`̀ dG ∫É``````NOG º```J ∫É``̀ °``̀ü``̀J’G
 ó∏édG  âëJ  áYhQõªdG  á«fhôàμdE’G
 ∞FÉXhh Ö∏≤dG ¢†Ñf ÖbGôJ »àdGh
 õcôe  É«dÉMh  ó©H  øY Ö∏≤dG  AÉHô¡c
 Ωóîà°ùj  Ö∏≤∏d  áØ«∏N  ø`̀H  óªëe
 íFGô°ûdG  √ò`̀g  ø`̀e  åjóëdG  π«édG
 øe  ô«ãμdÉH  IOhõ`̀ª`̀dG  á«fhôàμdE’G

.äÉæ«°ùëàdG
 ÉfhQƒc  áëFÉL  ¿G  ≈dEG  QÉ°TCGh
 ¢ûjÉ©àdG  Öéj  ójóL  É©bGh  â°Vôa
 á«ªgCG  »∏Y  Aƒ°†dG  â£∏°Sh  ¬©e
 ∑Éæ¡a  ,ó`̀©`̀H  ø`̀Y  Ö«Ñ£àdG  ó`̀FGƒ`̀ah
 É¡æe ó©H øY Ö«Ñ£à∏d äÉ≤«Ñ£J IóY
 ôÑY  Iô°TÉÑe  Ö«Ñ£dG  ™`̀e  çóëàdG
 á«FôªdG  ∫É°üJ’G πFÉ°Sh hCG  ∞JÉ¡dG
 á«ÑW  äGQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d

 º¡°SG  ¬JGP  óM  »a  Gògh  á«FGòZ  hCG
 ≈°VôªdG  QÉ`̀¶`̀à`̀fG  â``bh  π«∏≤J  »`̀a
 ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG äGQÉ`````̀ jR Oó```̀Y π`̀«`̀∏`̀≤`̀Jh
 äÉfÉ«H  øjõîJ É°†jCG  É¡æeh IOÉ«©∏d
 å«ëH  á«Ñ£dG  ¬JÓé°Sh  ¢†jôªdG
 √òg ≈∏Y ∫ƒNódG øe Ö«Ñ£dG øμªàj
 á«aGô¨L  äÉaÉ°ùe  øe  äÉeƒ∏©ªdG
 ±ô`̀©`̀j ô```̀«```̀NC’G ´ƒ```̀æ```̀dGh Ió``«``©``H
 íª°ùJ  »``̀gh ó`̀©`̀H  ø``Y  á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀dÉ`̀H
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  »eó≤eh  AÉÑWCÓd
 á`̀£`̀ °`̀û`̀ fC’Gh äÉ``̀eÓ``̀©``̀dG ™`̀Ñ`̀à`̀J ø``̀e
 ≈°Vôe  á°UÉNh  ≈°Vôª∏d  ájƒ«ëdG
 Ö«Ñ£àdG  ¿EG  ∫É`̀bh  .ó©H  øY  Ö∏≤dG
 »a äÉ`̀jó`̀ë`̀J Ió``̀Y ¬```̀LGh ó`̀©`̀H ø`̀Y
 ¬JóFÉa »a ô«ãμdG ∂μ°T óbh »°VÉªdG
 áëFÉL  ø`̀μ`̀ d  ™``̀bGƒ``̀ dG  ¢```̀VQG  ≈`̀∏`̀Y
 øY  Ö«Ñ£àdG  ø`̀e  â∏©L  É``fhQƒ``c
 á«dÉYh  á©jô°Sh  áæeBG  á∏«°Sh  ó©H
 áHƒ∏£e  âbƒdG  ¢ùØf  »ah  IOƒédG
 øe á°SGQO ∑Éæ¡a ≈°VôªdG Ö∏ZCG øe
 âæ«H  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 ó©H øY Ö«Ñ£àdG áeóN áÑ°ùf ´ÉØJQG
 áfQÉ≤e 2020 áæ°S »a %50 áÑ°ùæH
 ™e  2019  ΩÉ`̀Y  ø`̀e  É¡°ùØf  IôàØdÉH

 ΩGóîà°SG »a %154 áÑ°ùæH IOÉjR

 ô¡°T  »`̀a  ó©H  ø`̀Y  Ö«Ñ£àdG  á«æ≤J
 É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e 2020 ¢SQÉe
 ôNBG  ´Ó£à°SG »ah .2019 ΩÉY øe
 äÉj’ƒdG »a á∏«∏b Qƒ¡°T òæe …ôLG
 %91  ¿G  ø«H  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  IóëàªdG
 ó©H  øY  Ö«Ñ£àdG  Gƒeóîà°SG  øªe
 √òg  øY  πeÉc  πμ°ûH  ø«°VGQ  GƒfÉc
 ÉjGõªdG  øe  ô«ãμdG  ∑Éægh  .áHôéàdG
 ádƒ¡°S  É`̀¡`̀æ`̀e  ó`̀©`̀H  ø``̀Y  Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀∏`̀d
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG ≈`̀∏`̀Y ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG ∫ƒ`̀°`̀ü`̀M
 ≈``̀dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀ dG  ¿hO  ø``̀e  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 Iô«Ñc Iõ«e √ògh ≈Ø°ûà°ùªdG IQÉjR
 ä’ÉëdG …hPh ø°ùdG QÉÑc ≈°Vôª∏d
 äGõ«ªªdG  ø`̀eh  .á`̀æ`̀eõ`̀ª`̀dG  á«Ñ£dG
 ¢†©H  âæ«H  å`̀«`̀M  á`̀MGô`̀ dG  É`̀°`̀†`̀jCG
 ¿G  ÉμjôeCGh  É`̀ HhQhCG  »a  äÉ°SGQódG
 §°SƒàªdG  »``a  »°†ªj  ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG
 πHÉ≤e Ö«Ñ£dG ™e óYƒe »a ø«àYÉ°S
 øY  Ö«Ñ£àdG  áeóN  »`̀a  á≤«bO  20
 É°†jCG  áª¡ªdG  äGõ«ªªdG  øeh  ,ó©H
 ájô°S ôaƒj ¬fG Éªc áØ∏μdG ¢VÉØîfG
 ¿ƒÑZôj ’ ób øjòdG ≈°Vôª∏d π°†aG

 .IOÉ«©dG »a º¡àjDhQ »a

...ájô°ùdG πeÉY ôaƒJh áæeBGh áæ°üëe

 ¢`̀ †`̀ Ñ`̀ f Ö`````̀bGô`````̀J á```̀ «```̀ fhô```̀ à```̀ μ```̀ dEG äÉ````≤````°````U’
Ö`̀ ∏`̀ ≤`̀ dG õ``̀ cô``̀ ª``̀ H ó``̀ ©``̀ H ø```̀ Y ¬```̀Ø```̀FÉ```̀Xhh Ö``̀ ∏``̀≤``̀ dG

.áØ«∏N ∫OÉY .O |

 áeóîd  ó``FGô``dG  Ω qó`̀≤`̀ª`̀dG  ≥`̀∏`̀WCG   
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 á«Ñ£dG  ¬≤aGôe  çó`̀MCG  ,zå∏«g  õª«c{
 .º°üëdG ΩCG »a å∏«g õª«c ≈Ø°ûà°ùe-
 áYƒªée âëÑ°UCG ≈Ø°ûà°ùªdG Gòg ™eh
 »a  á`̀jÉ`̀YQ  Ω qó`̀≤`̀e  ô`̀Ñ`̀cCG  zå∏«g  õª«c{
 »a  á°UÉîdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ´É£b
 á©HQCGh  ø««Ø°ûà°ùªH  ∂`̀dPh  ,áμ∏ªªdG
 ≈Ø°ûà°ùe  ¥ÓWEG  π qãªjh  .á«ÑW  õcGôe
 √ÉæÑàJ  …ò```̀dG  ó`̀Yƒ`̀ dG  zå`̀∏`̀«`̀g  õ`̀ª`̀«`̀c{
 Ióæà°ùe  ájÉYQ  ºjó≤àH  õª«c  áYƒªée
 IOƒédG á«dÉY ájÉYQ »gh ,áª«≤dG ≈dEG
 íª°ùjh  .™«ªédG  ∫hÉæàe  »a  QÉ©°SCÉH
 ô`̀Ñ`̀cCG  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG  ô«aƒàH  ≈Ø°ûà°ùªdG
 ójõjh ,á«ë°üdG ájÉYôdG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
 ,É k«aGô¨L  zå∏«g  õª«c{  QÉ°ûàfG  ø`̀e
  .™ªàéªdG  ≈dEG  ÜôbCG  ¬JÉeóN  π©éjh
 zå`̀∏`̀«`̀g õ``ª``«``c{ ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e º``̀ qª``̀ o°``̀U
 äGOÉ«©dG  ≈°Vôe  ≈dEG  äÉeóN  ºjó≤àd
 äÉ«∏ª©dG  ±ôZh  ºjƒæàdGh  á«LQÉîdG
 äGôÑàîªdGh  á`̀dó`̀«`̀°`̀ü`̀dGh  IO’ƒ````̀dGh

 Ωó≤jh  .ÇQGƒ£dGh  á©°TC’G  äÉeóNh
 »gh  äÉ°ü°üîàdG  ¢†©H  ≈Ø°ûà°ùªdG
 »æWÉÑdG  Ö`̀£`̀dGh  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á°SQÉªªdG
 Ö`̀Wh AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG ¢``̀VGô``̀eCGh ó`̀«`̀dƒ`̀à`̀dGh
 ∞``̀ fC’Gh ΩÉ`̀¶`̀©`̀dG á``MGô``Lh ∫É``̀Ø``̀WC’G
 ¿ƒ`̀«`̀©`̀dG  Ö``̀Wh  Iô`̀é`̀æ`̀ë`̀dGh  ¿PC’Gh
 ájó∏édG ¢VGôeC’Gh á«dƒÑdG ∂dÉ°ùªdGh
 Ö`̀Wh Ö`̀∏`̀≤`̀dG ¢``̀VGô``̀eCGh π`̀«`̀ª`̀é`̀à`̀dGh
 øe  ôãcCGh  »©«Ñ£dG  êÓ©dGh  ¿Éæ°SC’G
 ,¥ÓWE’G  áÑ°SÉæªH  ¬ãjóM  »ah   .∂dP
 ¢ù«FQ ¬∏dó©°S óªëe /QƒàcódG ÜôYCG
 ƒ°†©dGh  áYƒªéªdG  IQGOEG  ¢ù∏ée
 øY ,zå∏«g  õª«c{  áYƒªéªd  ÜóàæªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  IOÉ«≤d  √ôμ°T  ¢üdÉN
 á«æWƒdG  áÄ«¡dGh  áë°üdG  IQGRhh
 á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  ø¡ªdG  º«¶æàd
 ôªà°ùªdG  º`̀¡`̀ª`̀YOh  º¡JÉ¡«LƒJ  ≈∏Y
 áë°ü∏d  á«æWƒdG  ±Gó```̀gC’G  ≥«≤ëàd
 ¬∏dó©°S  /Qƒ`̀ à`̀ có`̀ dG  ó```̀ cCGh  .Ió`̀«`̀é`̀dG
 õª«c{  ÉgÉæÑàj  »àdG  IójóédG  áª¡ªdG
 IOƒédG á«dÉY ájÉYQ ºjó≤J »a zå∏«g

 ΩGôàM’ÉH  ™àªàdG  ™`̀e  ádÉ q©a  áØ∏μHh
 §`̀£`̀î`̀jh .IAÉ````̀Ø````̀μ````̀dGh á```̀ª```̀Mô```̀dGh
 »a  √Oƒ``̀Lh  ™«°Sƒàd  zå∏«g  õª«c{
 áeóN π`̀ °`̀†`̀aCG  º`̀jó`̀≤`̀à`̀d  äÉ`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ºYO πLCG øe ∂dPh ,»æjôëÑdG Ö©°û∏d
 ¿CG  »a  á∏ãªàªdG  É¡àjDhôd  á°ù°SDƒªdG
 Ió`̀FGQ  á«ë°U  ájÉYQ  á°ù°SDƒe  ¿ƒμJ
 øY ÉæJÉ«M »a á∏≤f çóëoj õ q«ªàH º°ùàJ
 .á«FÉæãà°SG á«ë°U ájÉYQ ºjó≤J ≥jôW
 ácGô°ûdG  á«ªgCG  øY  åjóëdÉHh
 óªMCG  /ó«°ùdG ∫Éb ,á«æjôëÑdG ájóæ¡dG
 õcôe  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ,…ôgGƒL
 ≈Ø°ûà°ùe  ¢ù«FQh  »Ñ£dG  å∏«g  õª«c
 õª«c  ≈Ø°ûà°ùe  ¿EG{  :øjôëÑdG  ∫ÉjhQ
 äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J  ≈``̀dEG  ±ó`̀¡`̀j  å∏«g
 ádƒ≤©e  QÉ`̀©`̀°`̀SCÉ`̀H  ™ªàéªdG  áëjô°T

 .zäÉeóîdG øe G kô«Ñc G kOóY Ωó≤«°Sh
 ∫Éãe  ô«N  zå∏«g  õª«c{  ¿CG  Éªc
 »àdG  á«æjôëÑdG  ájóæ¡dG  ácGô°ûdG  ≈∏Y
 áμ∏ªe ó©H Ée ≈dEG É¡JÉeóN Ωó≤àd âªf
 ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO Ωóîàd ,øjôëÑdG
 ¿Éª oY  áæ£∏°S  πãe  iô`̀NC’G  »é«∏îdG
 á`̀dhOh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh
 .zIóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’Gh  ô£b
 ,¬∏dó©°S  .Ω  ∞jô°T  /QƒàcódG  ì qô°Uh
 õª«c{  áYƒªéªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 zå∏«g  õª«c{  ±óg  ¿EG{  : kÓFÉb  zå∏«g
 øe áYƒæàe áYƒªée ºjó≤J  »a  øªμj
 πeÉμdG  ¥É£ædG  »£¨J  »àdG  äÉeóîdG
 .¢†jôª∏d  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ºjó≤àd
 zå∏«g  õª«c{  ôaƒj  ±ƒ°S  »dÉàdÉHh
 ø«ª«≤ªdG  ≈°Vôª∏d  á`̀«`̀dhC’G  ájÉYôdG
 ∫õæªdG  »a  ájÉYôdGh  π«gCÉàdG  IOÉ`̀YEGh
 Éªc  .z≈Ø°ûà°ùªdG  ø`̀e  êhô`̀î`̀dG  ó©H
 ôjóªdG  ,¢SÉeƒJ  ÜƒcÉL  /ó«°ùdG  ∫Éb
 ™jQÉ°ûªdGh  äÉ«∏ª©dG-  -  …ò«ØæàdG
 õª«c{  ¿EG  zå∏«g õª«c{  »a (GCC)
 ø«æWGƒª∏d  ¬`̀JÉ`̀eó`̀N  Ωó`̀≤`̀ j  zå`̀∏`̀«`̀g
 áμ∏ªªdG  »a  ø«ª«≤ªdGh  ø««æjôëÑdG
 ƒg ≈Ø°ûà°ùªdG Gògh ,2004 ΩÉY òæe
 ∫ÉjhQ ≈Ø°ûà°ùe ó©H ÉæJBÉ°ûæe ¢ùeÉN
 »Ñ£dG  zå∏«g  õª«c{  õcôeh  øjôëÑdG
 Éªc .ôμ°ùYh ¥ôëªdGh º°üëdG ΩCG »a
 ≈Ø°ûà°ùe  õcôe  ø«°TóJ  ≈``dEG  ™∏£àf
 »a  ójóédG  »Ñ£dG  øjôëÑdG  ∫É``̀jhQ

.á«ÑæédG /QÉ°S á≤£æe

 í``à```à```Ø``j zå```∏``«```g õ``ª«c{ ≈Ø°û``à``°ùe
º°üëdG ΩCG  »a á«``Ñ```£``dG ¬≤```aGôe çóMCG

 »a  IóYÉ°ùªdG  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  âdÉb
 á©eÉéH  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  á«æ≤J  á`̀«`̀∏`̀c
 QOÉ≤dGóÑY áªWÉa IQƒàcódG øjôëÑdG
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  πª©J  É¡fEG »°Tƒ∏ÑdG
 ,AÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG Ωƒ`̀∏`̀©`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  º«ª°üJ  ≈`̀∏`̀Y
 øY  ∞°ûμdGh  DƒÑæàdG  ¬àª¡e  ¿ƒμJ
 √É`̀«`̀e »``̀a á`̀«`̀£`̀Ø`̀æ`̀dG äÉ``HÉ``μ``°``ù``f’G

 .è«∏îdG
 ≥«Ñ£àdG ¿CG »°Tƒ∏ÑdG .O äócCGh
 øe  ôjGôÑa  òæe  ,Ió``̀Y  ÜQÉéàH  sô`̀e
 ¿CGh  ,(Ω2020)  »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ΩÉ``̀©``̀dG
 ™bGƒe  ójóëJ  ≈∏Y  ≥«Ñ£àdG  IQó`̀b
 á≤£æe  »`̀a  á«£ØædG  äÉ`̀HÉ`̀μ`̀°`̀ù`̀f’G
 ≈`̀ dEG  π°üJ  É`̀ k«`̀dÉ`̀M  »`̀Hô`̀©`̀dG  è«∏îdG
 áé«àædG  √ò`̀g  ¿CG  ≈``̀dEG  á`̀à`̀a’  ,%87

 É¡MƒªW äócCGh .É k«Ñ°ùf á«°Vôe ó©J
 íÑ°üj  ≈àM  áÑ°ùædG  √ò`̀g  ™`̀aQ  »`̀a

 ΩGóîà°S’G óæY á«∏YÉa ôãcCG ≥«Ñ£àdG
.»ª°SôdG

 ¿EG{  :»``°``Tƒ``∏``Ñ``dG  .O  â```dÉ```bh
 ió``̀MEG  ó`̀©`̀ oJ  á«£ØædG  äÉ`̀HÉ`̀μ`̀°`̀ù`̀f’G
 ÖuÑ°ùJ  »`̀ à`̀ dG  á`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  π``eGƒ``©``dG
 ,»Hô©dG  è«∏îdG  áÄ«H  »`̀a  çƒ∏àdG
 »Ä«ÑdG  ¬`̀eÉ`̀¶`̀f  »``a  É`̀ kÑ`̀∏`̀°`̀S  ô``̀KDƒ``̀Jh
 ¿CG É¡æμªjh ,ájôëÑdG IÉ«ëdÉH ô°†Jh
 ájOÉ°üàbGh á«Ä«H çQGƒc ≈dEG …ODƒJ
 ∑Éæg  ¿CG  áØ«°†e  ,zIô`̀«`̀Ñ`̀c  á`̀«`̀æ`̀eCGh
 ±É`̀°`̀û`̀à`̀cGh ó`̀jó`̀ë`̀à`̀d á`̀ së`̀∏`̀e á`̀LÉ`̀M
 IQƒ°üH á«£ØædG äÉHÉμ°ùf’G QÉ°ûàfG
 øe  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ø uμªJ  á∏LÉY
 .ÉgQÉ°ûàfG ¿hO ádƒ∏«ëdGh É¡àédÉ©e
 ºàj  ¿CG  »`̀°`̀Tƒ`̀∏`̀Ñ`̀dG  .O  π``̀eCÉ``̀Jh
 iƒà°ùe  ≈∏Y  ≥«Ñ£àdG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG

 iƒà°ùªdG  ≈∏Yh  »Hô©dG  è«∏îdG
 áÄ«¡∏d  ôμ°ûdG áeó≤e  ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 á©eÉédh  AÉ°†ØdG  Ωƒ∏©d  á«æWƒdG
 É¡d á`̀°`̀Uô`̀Ø`̀dG  á``̀MÉ``̀JE’ ;ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG Gò```̀g »``̀a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀ d

.»æWƒdG
 ø«H  ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG  Gò```̀g  »```̀JCÉ```̀jh
 á«æWƒdG  áÄ«¡dGh  øjôëÑdG  á©eÉL
 Iôcòe  ≈∏Y  kAÉ`̀æ`̀H  AÉ°†ØdG  Ωƒ∏©d
 ,ø«aô£dG ø«H  á`̀eô`̀Ñ`̀ª`̀dG  º`̀gÉ`̀Ø`̀à`̀dG
 ≈∏Y »æÑe »fhôàμdEG ≥«Ñ£J ò«Øæàd
 ΩGóîà°SG  ôÑY  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG
 Qƒ°üdG  ΩGóîà°SÉH  ,äÉ«eRQGƒîdG
 øe á∏°üëàªdG äÉfÉ«ÑdGh á«FÉ°†ØdG
 øY  QÉ©°ûà°SÓd  á«YÉæ°üdG  QÉªbC’G

.ó©oH

É`̀ «`̀ cP É`̀≤`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀J º`̀ ª`̀ °`̀ ü`̀ J ø``jô``ë``Ñ``dG á`̀ ©`̀ eÉ`̀ é`̀ H á``ã``MÉ``H
 è`̀«`̀∏`̀î`̀dG »``̀ a á`̀«`̀£`̀Ø`̀æ`̀``̀``̀dG äÉ`̀ HÉ`̀μ`̀ ``̀ ``̀ °`̀ ù`̀ ``̀ ``̀ f’G ∞`̀°`̀û`̀``̀``̀μ`̀j

 ¢ù∏éªH  á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  äó`̀cCG
 ΩÉ`̀μ`̀MCG  ¢†©H  πjó©àH  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô`̀°`̀û`̀e  áeÓ°S  iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 ó«°U º«¶æJ ¿CÉ°ûH 2002 áæ°ùd (20) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG
 ø«à«MÉædG  øe  ∂`̀dPh  ,ájôëÑdG  IhôãdG  ájÉªMh  ∫Ó¨à°SGh

.á«fƒfÉ≤dGh ájQƒà°SódG
 ó≤ oY  …ò`̀ dGh  ,áæé∏d  ô°ûY  ¢ùeÉîdG  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀Nh
 ¢ù«FQ  ójGõdG  º°SÉL  ∫’O  IPÉà°SC’G  á°SÉFôH  ,ó©oH  øY  ¢ùeCG
 ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe OGƒªd á∏eÉ°T á©LGôe áæé∏dG äôLCG ,áæé∏dG
 ø«à«MÉædG øe ¬àeÓ°S ≈dEG â¡àfGh ,¬«a IOQGƒdG äÓjó©àdGh
 áæé∏dG  ≈``dEG  É`̀¡`̀jCGQ  ™`̀aQ  äQô``̀bh  .á«fƒfÉ≤dGh  ájQƒà°SódG
 á«fƒfÉ≤dG IôcòªdG É kæª°†àe á«∏°UCG áØ°üH ¬à°SGQóH á°üàîªdG

.´hô°ûªdG ¿CÉ°ûH áæé∏d »fƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùªdG ÉgóYCG »àdG
 IójóL  Iô≤a  áaÉ°VEÉH  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  áæé∏dG  âãëHh
 ´É£≤dG  »`̀a  πª©dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ø`̀e  (32)  IOÉ`̀ª`̀dG  ≈`̀ dEG  (ê)  ºbôH
 AÉæH  ó©ªdG)  2012  áæ°ùd  (36)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  QOÉ°üdG  »∏gC’G
 ¢ù∏ée øe Ωó≤ªdG (ádó©ªdG ¬à¨«°üH) ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ≈∏Y

.(ÜGƒædG
 IOÉªdG  »a  OQGƒ`̀dG  πjó©àdG  á°ûbÉæe  ó©H  áæé∏dG  äCGQh
 ájQƒà°SódG ø«à«MÉædG øe ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe áeÓ°S IQƒcòªdG
 á«æ©ªdG áæé∏dG ≈dEG »fƒfÉ≤dG É¡jCGQ ™aôJ ¿CG ≈∏Y ,á«fƒfÉ≤dGh
 ø«fCÉ°ûdÉH  ≥∏©àJ  º«°SGôe  3  áæé∏dG  â°ûbÉfh  .¢ù∏éªdG  »a
 (22)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  :»`̀gh  ,…OÉ°üàb’Gh  »dÉªdG
 á«fGõ«ªdG  øª°V  á`̀FQÉ`̀W  äÉahô°üe  êGQOEÉ``̀ H  2020  áæ°ùd
 ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdGh ,2020 á«dÉªdG áæ°ù∏d ádhó∏d áeÉ©dG
 ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  ΩÉμMCG  ¢†©H  πjó©àH  2020  áæ°ùd  (27)
 Ωƒ°SôªdGh ,á«ªæàdG äGóæ°S QGó°UEÉH 1977 áæ°ùd (15) ºbQ
 ¿ƒfÉb  ΩÉμMCG  ¢†©H πjó©àH 2020 áæ°ùd  (28) ºbQ ¿ƒfÉ≤H
 (21)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ°üdG  ájQÉéàdG  äÉcô°ûdG
 ø«fGƒ≤H  º«°SGôªdG  áeÓ°S  áæé∏dG  äCGQh  .2001  áæ°ùd
 äQôb Éª«a ,á«fƒfÉ≤dGh ájQƒà°SódG ø«à«MÉædG øe IQƒcòªdG
 É¡à°ûbÉæªH á«æ©ªdG áæé∏dG  ≈dEG  É¡fCÉ°ûH á«fƒfÉ≤dG  É¡FGQBG  ™aQ

.á«∏°UCG áØ°üH

äÉahô°üªdG{ º``«°SGôe á``jQƒà°SO ó``cDƒJ ziQƒ``°ûdG á``«©jô°ûJ{
zájQÉéàdG äÉcô°ûdG{h zá«ªæàdG äGóæ°S{h zá«fGõ«ªdG »a áFQÉ£dG

.»°Tƒ∏ÑdG áªWÉa .O |



áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
 ó©H äÉHÉ°UEG  ¿hO øe êôNh »æjôëH ÜÉ°T Ééf
 IQÉfEG  Oƒª©H  Ωó£°UG  ÉeóæY  …Qhôe  çOÉëd  ¬°Vô©J
 øe IôNCÉàe áYÉ°S »a ¿Éª∏°S ï«°ûdG ´QÉ°T ≈∏Y á∏îfh

.∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe
 É«æjôëH  ÉHÉ°T  ¿CG  ≈dEG  çOÉë∏d  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh
 »a  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ´QÉ`̀°`̀T  ≈∏Y  ¬JQÉ«°S  Oƒ`̀≤`̀j  ¿É`̀ c
 ΩóY  ÖÑ°ùHh  á©bGƒdG  Ωƒ`̀j  Iô°ûY  ájOÉëdG  áYÉ°ùdG
 IOÉ«≤dG á∏éY ≈∏Y Iô£«°ùdG ó≤a QhôªdG áª¶fCÉH ó«≤àdG
 ¿hO  øe  Éª¡©∏àbGh  á∏îfh  IQÉ``fG  Oƒª©H  Ωó£°UGh

.äÉHÉ°UG ´ƒbh
 IóéædG  áWô°T  çOÉ`̀ë`̀dG  ´ƒ`̀bh  Qƒ`̀a  ô°†M  ó`̀bh
 Qƒ°†M  ø«ëd  äGQÉ«°ùdG  ô«°S  π«¡°ùàH  ÉgOGôaG  ΩÉbh

 á``̀MGRG º`̀J å`̀«`̀M »`̀fó`̀ª`̀dG ´É``̀aó``̀dGh Qhô``ª``dG á`̀Wô`̀°`̀T
 ≥«≤ëàdG  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  âëàa  Égó©Hh  ,IQÉ«°ùdG

.¬HÉÑ°SG áaô©ªd
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®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 º`̀FGô`̀é`̀dG á`̀HÉ`̀«`̀f ¢`̀ù`̀«`̀FQ ìô`̀°`̀U

 áªμëªdG  ¿CÉH  ∫GƒeC’G  π°ùZh  á«dÉªdG

 É¡ªμM äQó°UCG ób á«FÉæédG iô¨°üdG

 Öàμe ÖMÉ°U áfGOEÉH  kÉjQƒ°†M ¢ùeCG

 QÉæjO  5000  ≠∏ÑªH  »Ñ°SÉëe  ≥«bóJ

 ô°ûY ó````̀MC’G Oƒ`̀ æ`̀ Ñ`̀ dG  ø``̀e ó`̀æ`̀H  π`̀μ`̀ d

 ôjRh …QGô≤d áØdÉîªdÉH ¬«dEG Ióæ°ùªdG

 »ªbQ  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG

 ,2018 áæ°ùd 108h 2017 áæ°ùd 173

 äGAGôLEÉH á≤∏©àªdG äÉeGõàd’G ¿CÉ°ûH

 πjƒªJh ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉμeh ô¶M

 ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G ∫É```ª```YCG »``̀a ÜÉ``````̀gQE’G

 …QÉ``é``à``dG π`̀é`̀°`̀ù`̀ dÉ`̀H ø`̀«`̀∏`̀é`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 áμ∏ªªH  äÉHÉ°ùëdG  »≤bóe  πé°Sh

 º`̀FGô`̀é`̀dG á`̀HÉ`̀«`̀f â`̀ fÉ`̀ ch .ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ÆÓH â≤∏J ób ∫GƒeC’G π°ùZh á«dÉªdG

 ÜÉμJQG  ±É°ûàcG  øª°†àªdG  IQGRƒ`̀dG

 ≥«bóJ  Öàμe  ÖMÉ°U  ¬fƒch  ¿GóªdG

 óæY  äÉØdÉîªdG  ø`̀e  Oó©d  »Ñ°SÉëe

 äÉcô°ûdG øe OóY ™e ¬∏eÉ©Jh √óbÉ©J

 óYGƒb ≥«Ñ£J »a ¥ÉØNE’G »a â∏ãªJ

 ,AÓ`̀ª`̀©`̀dG √É`̀é`̀J á``Ñ``LGƒ``dG á`̀jÉ`̀æ`̀©`̀dG

 ,ôWÉîªdG ≈∏Y ºFÉ≤dG è¡æªdG ≥«Ñ£Jh

 ,äGó`̀æ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh äÓ`̀é`̀°`̀ù`̀dG ß`̀Ø`̀Mh

 äÉ«∏ª©dG  øY  ôjQÉ≤J  ™aôH  ΩGõàd’Gh

 áØdÉîªdÉH  ¬©«ªL  ∂`̀dPh  ,ágƒÑ°ûªdG

 óbh  .¿ÉjQGRƒdG  ¿GQGô≤dG  ¬ÑLhCG  Éªd

 É¡©ªéH  É¡JÉ≤«≤ëJ  áHÉ«ædG  äõ`̀é`̀fCG

 ¢ù«FQ  IOÉ`̀¡`̀°`̀T  »`̀a  á∏ãªàªdG  á```̀dOC’G

 ∫Gƒ`̀eC’G  π°ùZ  äÉ«∏ªY  áëaÉμe  º°ùb

 âØ°ûc  »àdG  äGóæà°ùªdGh  IQGRƒ`̀dÉ`̀H

 º¡àªdG  QGôbEGh  ,äÉØdÉîªdG  ¬LhCG  øY

 ∫Éãàe’G  »a √ô«°ü≤àH  ¬«dEG  Ö°ùf  ÉªH

 »a  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  äÉ`̀eGõ`̀à`̀dÓ`̀d

 ≈dEG  º¡àªdG  ádÉMEÉH  äôeCGh  ,øjQGô≤dG
 »àdG  á°üàîªdG  á«FÉæédG  áªμëªdG

.Ωó≤àªdG É¡ªμM äQó°UCG
 Ö«¡J  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿EÉa  ,¬«∏Yh

 á`̀jQGRƒ`̀ dG  äGQGô`̀≤`̀ dÉ`̀H  ø«ÑWÉîªdÉH
 áëaÉμeh  ô¶M  äGAGô``̀LE’  áª¶æªdG
 π`̀jƒ`̀ª`̀Jh ∫Gƒ```````̀eC’G π`̀ °`̀ù`̀Z á`̀ª`̀ jô`̀L
 ¬`̀°`̀Vô`̀Ø`̀j É`̀ª`̀ H ΩGõ``̀à``̀ d’É``̀H ÜÉ```````gQE’G

 QhO  øe  É¡d  Éªd  ,äGQGô`̀≤`̀dGh  ¿ƒfÉ≤dG
 ≈dEG  á«eGôdG  Oƒ¡édG  ºYO  »a  ô«KCÉJh
 ádAÉ°ùªdG  ÖæéJh  áªjôédG  áëaÉμe

.áHƒ≤©dGh

∞``̀dCG 55````̀ H »`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀ë`̀e ≥`̀ «`̀ bó`̀J Ö`̀à`̀μ`̀e Ö`̀MÉ`̀ °`̀U á`````fGOEG
∫Gƒ````̀ eC’G π`̀ °`̀ù`̀Z á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ e ¿ƒ``̀fÉ``̀b ¬`̀à`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀d QÉ``̀ æ``̀jO

 3  øé°ùdG  áHƒ≤Y  õ««ªàdG  áªμëe  äô`̀bCG
 QÉéJÓd  áμÑ°T  π«μ°ûàH  ø`̀jOCG  º¡àªd  äGƒæ°S
 å«M  ,ø`̀jô`̀NBG  4  á≤aQ  IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  »`̀a
 QÉéJ’G  áHƒ≤Y  øe  áLQO  ∫hCG  áªμëe  ¬àØYCG
 ≈°†b å«M ,ø«ª¡àªdG »bÉH øY ó°TQCG ¿G ó©H
 ∫hC’G  ø«ª¡àªdG  ≈∏Y  óHDƒªdG  øé°ùdÉH  É¡ªμM
 10  Éª¡æe  Óc  âeôZh  zø««é«∏N{  »fÉãdGh
 Éª«a ,OÓÑdG øY ÉªgOÉ©HEÉH äôeCGh QÉæjO ±’BG
 »bÉH ≈∏Y äGƒæ°S 3 øé°ùdÉH áªμëªdG â°†b
 äƒÑãd  »é«∏N  zø`̀YÉ`̀£`̀dG{  º¡æ«H  ø«ª¡àªdG
 áªμëªdG Éª¡àØYCGh IQóîªdG OGƒªdG Éª¡«WÉ©J
 Qó°üe  øY  º`̀gOÉ`̀°`̀TQEG  ó©H  QÉ`̀é`̀J’G  áª¡J  øe

.IQóîªdG OGƒªdG Ö∏L
 äÉ¡édG  ≈``̀ dEG  äOQh  äÉeƒ∏©e  â`̀fÉ`̀ch
 OGƒª∏d  ∫hC’G  º¡àªdG  IRÉ«ëH  ó«ØJ  á«æ©ªdG
 QGó°üà°SG  º``̀Jh  QÉ``̀é``̀J’G  ó°ü≤H  IQó`̀î`̀ª`̀dG

 óMCG  ™e  ¥ÉØJ’Gh  ,¬°û«àØàd  áHÉ«ædG  øe  ¿PEG
 ¬H  π°üJG  PEG  º¡àªdG  §Ñ°†d  ájô°ùdG  QOÉ°üªdG
 ¢û«°ûëdG  IOÉ``e  AGô`̀°`̀T  ¬æe  Ö∏Wh  Qó°üªdG
 ≈∏Y  É≤ØJGh  QÉæjO  300  áª«≤H  ÉfGƒéjQÉªdGh
 óYƒªdG  »``ah  ¢üØM  ó`̀L  IôÑ≤e  »`̀a  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG
 IOÉªdG  ¬JRƒëH º¡àªdG  §Ñ°V ºJ  ¬«∏Y ≥ØàªdG
 ¬JGP  âbƒdG  »ah  ,Qƒ°üªdG  ≠∏ÑªdGh  IQóîªdG
 OGƒªdG  º∏°ùJ  √OÉ«àYGh  á©bGƒdÉH  º¡àªdG  ô`̀bCG

.»fÉãdG º¡àªdG øe IQóîªdG
 á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG ø``̀e iCGô`````̀eh ™`̀ª`̀°`̀ù`̀e ΩÉ`````̀eCGh
 Ö∏Wh  »fÉãdG  º¡àªdÉH  ∫hC’G  º¡àªdG  π°üJG
 áª«≤H  ¢û«°ûëdG  Qóîe  øe  ƒ∏«c  AGô°T  ¬æe
 á≤£æe  »a  AÉ≤∏dG  ºàj  ¿CG  ≈∏Y  ,QÉæjO  3900
 »fÉãdG  º¡àªdG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJh  ,¢üØM  óL
 2  ≈∏Y  ¬JQÉ«°ùH  ôãYh  Üô¡dG  ¬àdhÉëe  πÑb
 ’É°üJG  ≈≤∏J  ∂dP  AÉæKCG  ≈ah  ,¢û«°ûM  ƒ∏«c

 ΩÉ≤a ådÉãdG º¡àªdG ƒgh »é«∏îdG ¬≤jó°U øe
 PEG  áWô°ûdG  ∫ÉLQ  øe  ™ª°ùe  ΩÉeCG  ¬«∏Y  OôdÉH
 ™HGôdG º¡àªdG AÉ≤d ≈dEG ¬LƒàdG ô«NC’G øe Ö∏W
 ¬dÉ°üjE’ ¢û«°ûM ƒ∏«c º∏°ùàd äÉ¡«aÉμdG óMCÉH
 ¿ÉμªdG  ≈`̀ dEG  ¬LƒàdG  º`̀Jh  ,øFÉHõdG  ó`̀MCG  ≈`̀ dEG
 º¡àªdG §Ñ°V ºJ PEG ø«ª¡àªdG ø«H ¬«∏Y ≥ØàªdG
 º«∏°ùàdG  á«∏ªY  ™HÉàj  √Oƒ`̀Lh  AÉ`̀æ`̀KCG  ådÉãdG
 ôà∏a  »a  ÉgÉØNCG  ¢û«°ûM  ƒ∏«c  2  ≈∏Y  ôãYh
 ,ájOƒ©°ùdG  øe  É¡Ñ∏L  AÉæKCG  ¬JQÉ«°ùH  AGƒ¡dG
 äÉª°üH ≈∏Y ôãY »FÉæédG πª©ªdG πªY AÉæKCGh
 ≈∏Y  zø««é«∏N{  ¢ùeÉîdGh  ™HGôdG  ø«ª¡àªdG
 Éª¡fCG  ådÉãdG  º¡àªdG  ôbCG  PEG  ,IQóîªdG  OGƒªdG
 »a  IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  ∞«∏¨J  ≈∏Y  ¬fGóYÉ°ùj
 ≈dEG  OGƒªdG  ∂∏J  Öjô¡Jh  Ö∏éd  Gó«¡ªJ  ¬àdhO

.øjôëÑdG
 º¡fCG  ø«ª¡àªdG  ≈``̀dEG  áHÉ«ædG  äó`̀æ`̀°`̀SCGh

 RÉM  ∫hC’G  º¡àªdG  2019  ΩÉ``Y  ¿ƒ°†Z  »`̀a
 QóîªdG  ¢û«°ûëdG  IOÉe  QÉéJ’G  ó°ü≤H  ´ÉHh
 OGƒ`̀ª`̀dG  Rô```̀MCGh  RÉ``M  É«fÉK  ,É`̀fGƒ`̀é`̀jQÉ`̀ª`̀dGh
 »fÉãdG  º¡àªdG  ,»`̀WÉ`̀©`̀à`̀dG  ó°ü≤H  IQó`̀î`̀ª`̀dG
 ¢û«°ûëdG  IOÉ``̀e  QÉ`̀é`̀J’G  ó°ü≤H  ´É``̀Hh  RÉ`̀M
 QÉéJ’G ó°ü≤H  Ö∏L ådÉãdG  º¡àªdGh ,QóîªdG
 ∫Gƒ`̀MC’G  ô«Z  »a  ÉfGƒéjQÉeh  ¢û«°ûM  IOÉe
 ó°ü≤H  Rô`̀MCGh  RÉM  Éªc  ,ÉfƒfÉb  É¡H  ìô°üªdG
 Éªc ,ø«eÉà«aÉà«ªdGh ø«aQƒªdG IOÉe »WÉ©àdG
 Éª¡fCG ¢ùeÉîdGh ™HGôdG ø«ª¡àªdG ≈dEG äóæ°SCG
 º¡àªdG ™e ¢†jôëàdGh ¥ÉØJ’G ≥jô£H Écôà°TG
 É°VôMh  IQóîªdG  OGƒªdG  Ö∏L  ≈∏Y  ådÉãdG
 OGƒªdG  ô«aƒJ  »a  √óYÉ°Sh É¡Ñ∏L ≈∏Y ™HGôdG
 ≈dEG  É¡Ñ∏éd  ¬JQÉ«°S  »a  É¡FÉØNEGh  IQóîªdG
 ∞«∏¨J »a ¢ùeÉîdG º¡àªdG √óYÉ°Sh øjôëÑdG

.IQóîªdG OGƒªdG Ö∏éd Gó«¡ªJ ø«JOÉªdG ∂∏J

äGƒ``̀æ``̀°``̀S  3  ø``̀é``̀ °``̀ù``̀dG  á``̀ Hƒ``̀ ≤``̀ Y  ô``̀ ≤``̀ J  õ``̀«``̀«``̀ª``̀à``̀dG
É`̀ fGƒ`̀ é`̀ jQÉ`̀ ª`̀ dGh ¢`̀û`̀«`̀°`̀û`̀ë`̀dG è`̀ jhô`̀ à`̀ d á`̀μ`̀Ñ`̀°`̀û`̀H ƒ`̀°`̀†`̀©`̀d

 ∞`̀£`̀N  …ƒ```̀«```̀°```̀SB’  É`̀ æ`̀ é`̀ °`̀ S  äGƒ``̀ æ``̀ °``̀ S  5
IQÉ```̀ Yó```̀ dG ≈``̀∏``̀Y É```̀ gô```̀ Ñ```̀ LCGh á```̀ eOÉ```̀ N

 5  ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG  á`̀Hƒ`̀≤`̀Y  ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G  áªμëe äó```̀jCG
 á«dõæe  á`̀eOÉ`̀N  ∞£N  …ƒ`̀«`̀°`̀SB’  OÉ``̀©``̀HE’Gh  äGƒ`̀æ`̀°`̀S
 ,IQÉ`̀Yó`̀dG  á°SQÉªe  ≈∏Y  ÉgôÑLCG  Égó©Hh  ¬dõæe  ≈`̀ dEG
 π°UGƒàdG  èeGôH  ó`̀MCG  ≥jôW  øY  É¡«∏Y  ±ô©J  å«M
 É¡©æbCG  å«M  ,Éª¡æ«H  ábÓ©dG  äQƒ£Jh  »YÉªàL’G
 ¬àLGQO ≈∏Y É¡Ñë£°UGh ,É¡ehóîe ∫õæe øe Üô¡dÉH
.¬æμ°ùe »a ¬©e åμªàd ,º°üëdG ΩCG ≈dEG ¿ÉeQ ¢SCGQ øe
 ó«WƒàH º¡àªdG ΩÉ«b ≈dG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 ∫õæe á∏eÉY áØ°üH πª©J »àdGh É¡«∏Y »æéªdÉH ¬àbÓY
 óbh  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  óMCÉH  kÉæ«©à°ùe
 »àdG  ¬à≤°T  ≈`̀dEG  É¡∏≤fh  á∏«ëdÉH  É¡aÉ£àNG  øe  øμªJ
 ÉgôÑLCGh  É¡«a  ÉgõéàMGh  IQÉYó∏d  kGô`̀ch  É¡æe  π©L
 óbh ,∫GƒeC’G ≈∏Y ¬∏°üëJ ô«¶f IQÉYódG á°SQÉªe ≈∏Y
 øe âæμªJh º¡àªdG ÜÉ«Z Iôàa É¡«∏Y »æéªdG â∏¨à°SG
 ∫ÉLQ ÆÓHEÉH âeÉbh ,òaGƒædG ióMEG ∫ÓN øe Ühô¡dG
.º¡àªdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG Gƒ≤dCG ºgQhóHh á©bGƒdÉH áWô°ûdG
 ≥«≤ëàdG  äGAGô``̀LEG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô°TÉH  óbh
 äôeCGh º¡àªdG âHƒéà°SG å«M ,á©bGƒdÉH É¡ZÓHEG Qƒa
 ó©H  á©bGƒdG  Oƒ¡°ûd  â©ªà°SG  Éªc  ,kÉ«WÉ«àMG  ¬°ùÑëH
 º¡àªdG ¿CG ø«ÑJh ,á©bGƒdG ∫ƒM áWô°ûdG äÉjôëJ Ö∏W

 ôch ≈dEG ¬æμ°ùe ∫ƒM å«M ,ôeC’G Gòg »a ≥HGƒ°S ¬d
 á°SQÉªe  ≈∏Y  ø¡°†©H  ôÑLCGh  Iƒ°ùf  Ö∏Lh  ,IQÉYó∏d
 âfÉch  ,¬æμ°ùe  ≈dG  º¡Ñ∏éH  Ωƒ≤j  øFÉHR  ™e  ¢ùæédG

.É¡æe Ö°ùμàj »àdG ¬àæ¡e »g ∂∏J
 ¿ƒ°†Z »a ¬fCG º¡àªdG ≈dG áeÉ©dG áHÉ«ædG äóæ°SCÉa
 ΩÉb  ¿CÉH  É¡«∏Y  »æéªdG  ¢üî°T  »a  ôéJCG  2020  ΩÉY
 ΩÉbh ,á«FGƒ¡dG ¬àLGQO á£°SGƒH É¡æμ°S ô≤e øe É¡∏≤æH
 ¢Vô¨H √GôcE’Gh á∏«ëdG ≥jôW øY ¬à≤°T »a É¡FGƒjEÉH
 ∞£àNG  Éªc  ,IQÉ`̀Yó`̀dG  ∫É`̀ª`̀YCG  »a  É¡dÓ¨à°SG  IAÉ`̀°`̀SEG
 ô«¨H  É¡àjôM  õéMh  ,á∏«ëdG  ≥jô£H  É¡«∏Y  »æéªdG
 ,IQÉ`̀Yó`̀dG  ∫É`̀ª`̀YCG  øe  Ö°ùμàdG  ¢Vô¨H  »fƒfÉb  ¬`̀Lh
 ¬JÉ«M  »a  óªàYGh  ,IQÉ`̀Yó`̀dG  ÜÉμJQG  ≈∏Y  É¡°VôMh

.∂dP øe ¬Ñ°ùμj Ée ≈∏Y á«∏c áØ°üH
 â°†bh  ,áªcÉëªdG  ≈``̀dEG  º¡àªdG  á`̀ dÉ`̀MEG  â`̀ª`̀Jh
 äGƒæ°S  5  ¬æé°ùH  ≈dhC’G  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG
 »æéªdG  ∞£N  áª¡àH  QÉ`̀æ`̀jO  2000  ≠∏Ñe  ¬ªjô¨Jh
 ¬àeõdCGh  ,IQÉ`̀Yó`̀ dG  á°SQÉªe  ≈∏Y  É`̀gQÉ`̀Ñ`̀LEGh  É¡«∏Y
 Égó∏H  ≈dEG  É¡«∏Y  »æéªdG  IOÉ`̀YEG  ∞jQÉ°üªH  áªμëªdG
 Éª«a  ,áHƒ≤©dG  PÉØf  ó©H  OÓÑdG  øY  É«FÉ¡f  √OÉ©HEÉHh

áHƒ≤©dG É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCG

 ø`̀ °`̀ Vô`̀ M äÉ``̀ «``̀ ≤``̀ jô``̀ aEG ™`̀ Ñ`̀ °`̀ S ≈``̀∏``̀Y ¢``†``Ñ``≤``dG

 ≈¡≤ªH  ÜGOBÓ``````̀ d  á`̀ «`̀ aÉ`̀ æ`̀ ª`̀ dG  ∫É```̀ ª```̀ YC’G  ≈``∏``Y
 IQGOE’G  ΩÉ```Y  ô`̀ jó`̀e  ìô`̀ °`̀U
 á«FÉæédG ádOC’Gh åMÉÑª∏d áeÉ©dG
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ò«ØæJ  QÉ```̀WEG  »`̀a  ¬`̀fCÉ`̀ H
 âæμªJ  ó≤a  ,áªjôédG  áëaÉμeh
 ô°ûÑdÉH  QÉéJ’G  áëaÉμe  áWô°T
 ¢†Ñ≤dG øe áeÉ©dG ÜGOB’G ájÉªMh
 á«°ùæL  ø∏ªëj  AÉ°ùf  ™Ñ°S  ≈∏Y
 ø``̀gQÉ``̀ª``̀YCG ìhGô```̀à```̀J á``̀«``̀≤``̀jô``̀aEG
 ø¡eÉ«≤d  ,kÉ``̀eÉ``̀Y  40h  28  ø`̀«`̀H

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

.áeÉæªdÉH »gÉ≤ªdG
 »≤∏J  Qƒ```̀a  ¬````̀fCG  í```̀°```̀VhCGh
 ,¿CÉ°ûdG  Gò¡H  äÉeƒ∏©e  IQGOE’G
 ≈¡≤ªdG  ≈``̀ dEG  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  â`̀¡`̀Lƒ`̀J
 äGQƒcòªdG ájƒg ójóëJ ºJ å«M
 Éª«a  ,äÉ°ùÑ∏àe  ø¡«∏Y  ¢†Ñ≤dGh
 πÑb  ø`̀e  kÉ```̀ jQGOEG  πëªdG  ≥∏Z  º`̀J

 ΩóY  ≈`̀ dG  kGô`̀¶`̀f  áë°üdG  IQGRh
 äGAGô`````̀LE’G  ≥«Ñ£àH  ΩGõ``̀à``̀ d’G
 QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  á``jRGô``à``M’G

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 IQGOE’G  ΩÉ```̀Y  ô``̀jó``̀e  ó`````cCGh
 á«FÉæédG ádOC’Gh åMÉÑª∏d áeÉ©dG
 äGAGô```̀LE’G  ∫Éªμà°SG  QÉ`̀L  ¬``̀fCG
 ádÉME’ Gó«¡ªJ ,áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG

 Gƒ``̀bô``̀°``̀S  ø``̀ «``̀ jƒ``̀ «``̀ °``̀ SCG  3  §``̀ Ñ``̀ °``̀ Vh  ..
QÉ``̀ æ``̀ jO 2300``````````̀H á``̀ «``̀ Ñ``̀ gP äÉ``̀ Zƒ``̀ °``̀ ü``̀ e

 ádOC’Gh åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe ìô°U
 øe  âæμªJ  á«FÉæédG  åMÉÑªdG  áWô°T  ¿CÉ`̀H  á«FÉæédG
 ájƒ«°SBG  á«°ùæL  ¿ƒ∏ªëj  ¢UÉî°TCG  3  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG
 ºgóMCG  ΩÉ«b  ô`̀KEG  ,kÉeÉY  45  –  34  ºgQÉªYCG  ìhGôàJ
 ô«ØédG  á≤£æªH  á«æμ°ùdG  ≥≤°ûdG  ió```̀MEG  ±Ó`̀JEÉ`̀ H
 2300 »dGƒëH É¡àª«b Qó≤J á«ÑgP äÉZƒ°üe ábô°Sh
 »a ¬JóYÉ°ùªH ¿hôNB’G ΩÉb  ø«M »a ,»æjôëH QÉæjO

.áªjôédG

 ,á©bGƒdÉH kÉZÓH IQGOE’G »≤∏J Qƒa ¬fCG ≈dG QÉ°TCGh
 ™ªLh  …ôëàdGh  åëÑdG  äÉ«∏ªY  áWô°ûdG  äô°TÉH
 ájƒg  ójóëJ  øY  äôØ°SCG  »àdG  á``̀dOC’Gh  äÉeƒ∏©ªdG

.º¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh øjQƒcòªdG
 ádOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe  ócCGh
 ,É¡«∏Y ßØëàdGh äÉbhô°ùªdG õjôëJ ºJ ¬fCÉH á«FÉæédG
 kGó«¡ªJ  á`̀eRÓ`̀dG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô````LE’G  π`̀c  PÉ`̀î`̀JGh

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG ádÉME’

 ¿CÉH  áeÉ©dG  äÉ¡édGh  äGQGRƒ``̀dG  áHÉ«f  ¢ù«FQ  ìô°U   
 GƒØdÉN ø«ª©£eh ø«ª¡àe á©Ñ°S OóY ºjô¨àH äôeCG áªμëªdG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æªd  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  ô«HGóàdGh  äGAGô```̀LE’G

.QÉæjO »ØdCGh ∞dCG ø«H ìhGôàJ äÉeGô¨H óéà°ùªdG ÉfhQƒc
 ºJ ¢ùeCG Ωƒj ¬fCÉH â¨∏HCG ób áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG âfÉch

 ájRGôàM’G ô«HGóàdGh äGAGôLE’ÉH Éeõà∏j ºd ø«ª©£e §Ñ°V
 áaÉ°ùªdÉH  Éeõà∏j  ºd  å«M  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æªd
 ábÉ£dG  øe  %50  ¬àÑ°ùf  Ée  RhÉéJh  ä’hÉ£dG  ø«H  IQô≤ªdG
 ∫Éª©dG AGóJQG ΩóY øY kÓ°†a IóMGƒdG ádhÉ£∏d á«HÉ©«à°S’G
 ≥∏Zh  ∂dòH  áØdÉîe  ôjôëJ  ºàa  ,¬`̀Lƒ`̀dG  ´Éæbh  äÉeÉªμ∏d

 á©bGƒdÉH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  QÉ£NEG  ºJ  Éªc  ,É``̀ kjQGOEG  ø«ª©£ªdG
 äGAGô``LE’G  ∫Éªμà°SG  Qƒa  ô°VÉëªdG  ¢Vô©H  äô`̀eCG  »àdGh
 OhQh Qƒa É¡JÉ≤«≤ëJ áeÉ©dG áHÉ«ædG äô°TÉH óbh .á«fƒfÉ≤dG
 á«FÉæédG  áªμëªdG  ≈`̀ dEG  ø«ª¡àªdG  ádÉMEÉH  äô``̀eCGh  ÆÓ`̀Ñ`̀dG

.Ωó≤àªdG É¡ªμM äQó°UCG »àdGh á°üàîªdG

ÉfhQƒc ô«HGóJ á``ØdÉîªH ø«ª¡àe ≈∏Y QÉ``æjO »ØdCGh ∞dCG ø«H äÉ``eGôZ
 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó```̀ jCG
 äGƒæ°S 5 øé°ùdG á«FÉæédG É«∏©dG
 ¬àaôZ  ≥jó°U ¥ô°S  …ƒ«°SBG  ≈∏Y
 øe  á`̀«`̀dÉ`̀e  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀e  Öë°ùH  ΩÉ```̀bh
 GQôÑe ,ô«NCÓd á«fÉªàF’G ábÉ£ÑdG
 AGô`̀°`̀T ó`̀jô`̀j ¿É``̀c ¬`̀fCÉ`̀ H á`̀©`̀bGƒ`̀dG

.¬H á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G ¢†©H
 ≠∏HCG  ób  ¬«∏Y  »æéªdG  ¿É`̀ch
 ≈≤∏J  ¬àaô¨H  √Oƒ``̀Lh  ∫É`̀M  ¬`̀fCÉ`̀H
 áFÉe  Öë°ùH  ó«ØJ  á«ØJÉg  ádÉ°SQ
 Égó©Hh á«μæÑdG ¬àbÉ£H øe QÉæjO
 ,GQÉ`̀ æ`̀ jO  20  Öë°S  º`̀ J  ≥`̀FÉ`̀bó`̀H
 »a  ¬≤jó°U  º¡àj  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 …ò`̀dG ó`̀«`̀Mƒ`̀dG ƒ`̀g ¬`̀fƒ`̀c á`̀aô`̀¨`̀dG

 ¬àbÉ£H  ¿Éμe  ±ô©jh  ¬©e  óLƒj
 ôbCG  º¡àªdG  ÜGƒéà°SÉHh  ,á«μæÑdG
 ¬«∏Y  »æéªdG  Ωƒ`̀f  π¨à°SG  ¬`̀fCÉ`̀H

.á«μæÑdG ¬àbÉ£H Öë°Sh
 ≈``̀ dEG ¬``̀Lƒ``̀J ¬````̀fCG ±É```̀°```̀VCGh
 Öë°Sh  »``̀dB’G  ±Gô°üdG  áæ«cÉe
 ió`̀MG  ≈``̀dEG  É¡Lƒàe  QÉ`̀æ`̀jO  á`̀FÉ`̀e
 OGƒ``̀e AGô`̀ °`̀ û`̀ H ΩÉ````bh äGOGô```̀Ñ```̀dG
 OGQCG  ºK  GQÉæjO  75  áª«≤H  á«FGòZ
 Éªæ«H  á`̀«`̀Ø`̀JÉ`̀¡`̀dG  ¬`̀à`̀bÉ`̀£`̀H  ø`̀ë`̀°`̀T
 ≈dEG  G kô¶f p∞μj ºd »≤ÑàªdG ≠∏ÑªdG
 GQÉæjO  45  ``̀H  ¬ØJÉg  øë°ûj  ¬``fCG
 OÉY  º`̀K  GQÉ`̀æ`̀jO  20  Öë°ùH  ΩÉ≤a
 ábÉ£ÑdG  ™°VƒH  ΩÉbh  áaô¨dG  ≈dEG

 âfÉc  …òdG  ±ô¶dG  πNGO  á«μæÑdG
.…ô°ùdG É¡ªbQ ¬«∏Y ¿hóeh ¬«a

 º¡àªdG  ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 ¥ôëªdG  á¶aÉëe øeCG  IôFGóH  ¬fCG
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ™`̀«`̀bƒ`̀à`̀dG  πª©à°SG
 ºbôdG ƒgh ¬«∏Y »æéªdÉH ¢UÉîdG
 ¢Vô¨d á«fÉªàF’G ¬àbÉ£Ñd …ô°ùdG
 ¿hO  ø`̀e  π°UƒJ  Éªc  ,»`̀dÉ`̀«`̀à`̀MG
 AÓ«à°S’G  ≈``̀dEG  »`̀fƒ`̀fÉ`̀b  Æƒ°ùe
 ácƒ∏ªªdG  á«dÉªdG  ≠dÉÑªdG  ≈∏Y
 ,∫É«àM’G  ≥jô£H  ¬«∏Y  »æéª∏d
 º¡àªdG  øé°ùH  áªμëªdG  â°†bh
 É«FÉ¡f  √OÉ©HEÉH  äôeCGh  äGƒæ°S  5

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG øY

 ¢`̀ü`̀∏`̀d  äGƒ``̀ æ``̀ °``̀ S  5  ø``̀é``̀°``̀ù``̀dG  ó``̀ «``̀ jCÉ``̀ J
á«μæÑdG  ¬`̀≤`̀jó`̀°`̀U  á`̀bÉ`̀£`̀H  ¥ô`̀ °`̀ S  …ƒ`̀ «`̀ °`̀ SBG

(ôμ©dG π``Mh) »a á``fGôc ¿É``°üM á©bGh QGô``μJ ΩóY ≈``dEG ¿ƒ``¡``Ñæj ¿ƒ``«Ä«H
 ¢UÉ°ü≤dG óª :Öàc

 øe  ôμ©dG  ájôb  »`̀a  ¿ƒ«Ä«H  Qò`̀M
 »a  áfGôc  ¿É°üM  ¥ô`̀Z  á©bGh  QGôμJ
 äGƒæb »`̀a É`̀¡`̀dhGó`̀J º`̀J »`̀à`̀dG π`̀Mƒ`̀dG
 »a »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ dG π`̀ FÉ`̀ °`̀Sh
 ôãcCG ∑Éæg ¿G GƒdÉbh ,»°VÉªdG ôÑªaƒf
 óbh ,»ª£dG πMƒdÉH IAƒ∏ªe á≤£æe øe
 ¿hO  øe  ¿ƒÑ©∏j  øjòdG  ∫ÉØWC’G  ™∏àÑJ
 á«æ«£dG  ôëÑdG  √É«e  ≥WÉæªH  º¡àjGQO
.»∏HƒJ è«∏N äÉKƒ∏e øe âfƒμJ »àdG

 ôjƒ°ùJ  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  Ghó°TÉfh
 ádGREG  ≈∏Y  πª©dGh  ,á«∏MƒdG  ≥WÉæªdG
 AÉ`̀«`̀MC’G  ≈∏Y Iô`̀KDƒ`̀ª`̀dG  äÉ`̀«`̀Hƒ`̀°`̀Sô`̀dG
 øjô«°ûe ,¿É°ùf’G áë°Uh á«Lƒdƒ«ÑdG

 »a  â°ù«d  π`̀Mƒ`̀ dG  IQƒ`̀£``N  ¿G  ≈```̀dEG
 íFGhQ ¬æe êôîJ ÉªfEG  ,Ö°ùëa ¥ô¨dG
 ø«ÑfÉédG øe ìÉjôdG ácôM AÉæKCG á¡jôc

 íFGhôdG  OGOõJh  ,»HƒæédGh  »dÉª°ûdG
 Ωôëj  Éªe  áHƒWôdG  áÑ°ùf  OÉ``̀jORG  ™e
 á°VÉjQ  á°SQÉªeh  Ö©∏dG  øe  »`̀dÉ`̀gC’G

.á≤£æªdG »a »°ûªdG

 ¿CG  ≥Ñ°S  ≥WÉæªdG  ¿G  Gƒë°VhCGh

 äÉ¡édGh  ø«dhDƒ°ùªdG  ≈∏Y  â°VôY

 ’  ™°VƒdG  ¿CG  ’EG  ,¢UÉ°üàN’G  äGP

 ô`̀eC’G  ,ø`̀cÉ`̀°`̀S  ∂jôëJ  ¿hO  ø`̀e  ∫Gõ``̀j

 øe º¡dÉØWCG ≈∏Y ¿ƒ°ûîj º¡∏©L …òdG

 Öjôb É¡©bƒe ¿CG á°UÉN ;É¡«a ´ƒbƒdG

 »a ÉgRôHCGh ,äƒ«ÑdG ¢†©Ñd ≥°UÓeh

 ø«ÑdÉ£e ,ôμ©dG ájô≤d »dÉª°ûdG ÖfÉédG

 »fGó«ªdG  Qƒ°†ëdÉH  á«æ©ªdG  äÉ¡édG

 ∑ô`̀ë`̀à`̀dG á`̀«`̀¨`̀H ,Üô```̀b ø``̀e º`̀¡`̀YÓ`̀W’

 ´ƒbh  πÑb  »`̀dÉ`̀gC’Gh  ∫ÉØWC’G  ájÉªëd

.¢SCGôdG »a ¢SCÉØdG

…ƒ``̀ Yƒ``̀ à``̀ dG Qhó```````̀ dG ¢``̀û``̀bÉ``̀æ``̀j »``````````̀YGPE’G zø``````````̀eC’G{
É````̀fhQƒ````̀c á```¡```HÉ```é```e »`````̀a á```̀ª```̀°```̀UÉ```̀©```̀dG á```Wô```°```û```d

 zø`````̀eC’G{ è``̀eÉ``̀fô``̀H ¢`̀û`̀bÉ`̀æ`̀j
 ¬`̀eó`̀≤`̀Jh √ó``̀©``̀J …ò````̀dG »``````̀YGPE’G
 áaÉ≤ãdGh  ΩÓYEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G
 á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG IQGRƒ````````̀H á```̀«```̀æ```̀eC’G
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e á```````̀YGPEG ™```̀e ¿hÉ``̀©``̀à``̀dÉ``̀H
 »a  ¢ù«ªN  π`̀c  å`̀Ñ`̀jh  øjôëÑdG
 ≈àM  G kô`̀¡`̀X  1:00  áYÉ°ùdG  ΩÉªJ
 Iô°TÉÑe  AGƒ¡dG  ≈∏Y  kAÉ°ùe  2:30
 ,FM  102^3  á``̀Lƒ``̀ª``̀dG  ≈`̀ ∏`̀ Y

 ájôjóªd …ƒYƒàdGh »æeC’G QhódG
 »a á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e á`̀Wô`̀°`̀T
 å«M  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  á¡HÉée
 ó©°S  Ö«≤ædG  èeÉfôÑdG  ∞«°†à°ùj
 ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H º`̀FÉ`̀≤`̀dG »`̀fGõ`̀¡`̀dG ô`̀°`̀UÉ`̀f

.™ªàéªdG áeóN áWô°T ¢ù«FQ
 ó`̀jó`̀©`̀dG è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG π`̀∏`̀î`̀à`̀jh
 á«æeC’G  QhÉ`̀ë`̀ª`̀dGh  äGô≤ØdG  ø`̀e
 É¡æeh  ,á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dGh  á«Ø«≤ãàdGh

 äGójô¨J  ≈∏Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG  §«∏°ùJ
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«∏NGódG  IQGRh
 Rô``̀HCG  ≈`̀∏`̀Y  ø«©ªà°ùªdG  ´Ó```̀WG
 á`̀«`̀æ`̀eC’G è``̀eGô``̀Ñ``̀dGh äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG
 π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG º``̀J »``̀à``̀dG äÉ``̀ZÓ``̀Ñ``̀dGh
 ∫ÓN  øe  äÉZÓÑdG  Rô`̀HCGh  ,É¡©e
 äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG á``̀aô``̀¨``̀H π``̀°``̀UGƒ``̀à``̀dG
 äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG á``̀ aô``̀Zh á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 §∏°ùj  Éªc  ,ájQhôªdG  áÑbGôªdGh

 ôjQÉ≤àdG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  èeÉfôÑdG
 äGQGOEG  Oƒ``¡``L  ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀J  »``à``dG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,áWô°ûdG  äÉjôjóeh
 AGô`̀LEGh  á«YÉªàL’G  ™«°VGƒªdG
 ø«©ØàæªdG  ™e Iô°TÉÑªdG  äGAÉ≤∏dG
 ô«HGóàdGh  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  øe
 øe º`̀¡`̀JOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SG ió``̀eh á`̀∏`̀jó`̀Ñ`̀dG
 º¡JÉ«M  ≈∏Y  √ô`̀«`̀KCÉ`̀Jh  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG

.ºgô°SCGh

 zø```̀eC’G{ è`̀eÉ`̀fô`̀H Ωó`̀≤`̀j É`̀ª`̀c
 ø«©ªà°ùª∏d ájó≤f õFGƒL »YGPE’G
 »a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ∫Ó``̀N ø`̀e ∂```̀dPh
 ∞JÉg  ≈∏Y  ∫É°üJ’Gh  á≤HÉ°ùªdG
 ºjó≤J øe èeÉfôÑdG .17684888
 áî«°Th  ΩOBG  ó«Y  º°SÉL  Ö«≤ædG
 ∫hCG ΩRÓªdG êGôNEG øeh ,»fÉjõdG
 óYÉ°ùeh  ,êGô`̀©`̀ª`̀dG  óªM  Ihô``̀e

.»£ÑdG øªMôdGóÑY ¿ÉK ΩRÓe

 …Qhôe çOÉM »a á∏îfh IQÉfEG OƒªY ™∏à≤j ÜÉ°T
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Vacancies Available
GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER

 17725075  or  yousif@aanass.net

MODREN DENTAL LABORTORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 17535020  or  alaa.shuqair@yahoo.com

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

 17725075  or  yousif@aanass.net

PURE CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN LABOURER

 33373383  or  s.husain@puregroup.bh

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN

KINGDOM BUILDING PAINTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(BUILDINGS)

 17640222  or  kbpc2004@gmail.com

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

  WORKER

LAYAN AUTO PARTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

 33822643  or  hakkim5571@gmail.com

EYE CRAFT DESIGN AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL

YASEEN AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 17553661  or  aliessa68@gmail.com

SHAFQAT MOHAMMAD ISHAQ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 37181192

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

  WORKER

LEILA BAHRAIN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER

 17711772  or  ty@kharafiglobal.com

NARJIS SHEER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

668 CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL)

 33113352  or  668.bhr@gmail.com

GORDHANDAS CHATRABHUJ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

ZOYA AND TUBA SERVICES CO W.L.L 
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

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

  SANDBLASTER

 17500791  or  hr@seven-energy.com

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER

 17622082  or  info@bahsts.com

BAKEMART PLUS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL)

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER

 17708888  or  bahrain91992@gmail.com

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL)

CLEANING LEADERS  S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 33347766  or  perwaiz_i@hotmail.com

EAST AFRICAN MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

BOULEVARD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL)

 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER

 17552722  or  siam7373@batelco.com.bh

TELESERV TELECOM SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION MANAGEMENT SPECIALIST

 39422988  or  fawaz@teleservs.com

AL-ANZOOR PHYSIOTHERAPY AND REHAB COMPLEX 
has a vacancy for the occupation of

  FITNESS TECHNICIAN

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

 17831000  or  akjcont@batelco.com.bh

EXTRA CONSTREATION 
has a vacancy for the occupation of

  LIVESTOCK SPECIALIST

 39666723  or  ashraf.pam@gmail.com

DERBY CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER

 17293001  or  ashif.mng@gmail.com

AL-AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

EXTRA CONSTREATION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON

 39666723  or  ashraf.pam@gmail.com

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

 17831000  or  akjcont@batelco.com.bh

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL)

 17382228  or  mustafa@elitefmc.com

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL)

AMOUR 338 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL)

 17745060  or  ramy75.gov@gmail.com

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

 17831000  or  akjcont@batelco.com.bh

AL SOROOR COMMERCIAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER

 17535898  or  info@alsoroorgroup.com

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL)

ALHANADI CLEANING AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR

 17125151  or  akjcont@batelco.com.bh

SUNSHINE STEEL WORKS CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

SECURITY SOLUTIONS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

 33270382  or  sbarboza@securitysolutions.me

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

  WORKER

 13691113  or  yaseensabt@hotmail.com

DERBY CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER

 17000585  or  ashif.mng@gmail.com

SECURITY SOLUTIONS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

 33270382  or  sbarboza@securitysolutions.me

SAWACO COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER

 17044444  or  abonooh14@hotmail.com

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL)

TAMCON CONTRACTING CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER

 36636624  or  aalabbasi@tamcon.bh

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

DERBY CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER

 17000585  or  ashif.mng@gmail.com

GULF RESEARCHER S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST RESEARCH

DIAMOND SQUARE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL)

 36990555  or  buhiji1024@hotmail.com

 ¿ód  øe  áªjôμdG  äÉ¡«LƒàdG  ¥É«°S  »a   
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG
 …OÉ`̀«`̀à`̀Y’G ´É`̀ª`̀à`̀L’G √ƒ`̀ª`̀°`̀S ¢``̀SDhô``̀J ió``̀d
 √ƒª°S  ¬«LƒJh  ,AGQRƒdG  ¢ù∏éªd  »YƒÑ°SC’G
 á°SGQO  ≈`̀ dEG  á«eƒμëdG  Iõ`̀¡`̀LC’Gh  äGQGRƒ```dG
 É¡©jQÉ°ûeh  É¡éeGôH  »a  QÉμaC’G  √òg  êGQOEG
 Öéj  á«æWh  á«YGóHEG  äÉª°üH  øe  ¬∏ªëJ  Éªd
 IPÉà°SC’G â¡Lh á«eƒμëdG ájÉYôdÉH ≈¶ëJ ¿CG
 ≈dEG  áë°üdG  IôjRh  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa
 √òg  ò«ØæJ  »a  AóÑ∏d  πªY  ¥ôa  π«μ°ûàH  AóÑdG
 ≈∏Y ,»æeR èeÉfôHh πªY á£N øª°V QÉμaC’G
 ,¿CÉ°ûdG Gò¡H …QhO »∏Môe ôjô≤J ºjó≤J ºàj ¿CG
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀°`̀Vô`̀Yh  ¬ªjó≤àd
 ¢ù∏ée ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh ƒ`̀ª`̀°`̀S  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H

 QÉμaCÓd  áæé∏dG  á©HÉàe  QÉ``̀WEG  »`̀a  ,AGQRƒ````dG
.áeƒμëdG èeÉfôH äÉjƒdhCG øª°V IõFÉØdG

 áë°üdG  IQGRƒ`̀H  É«∏©dG  IQGOE’G  â©∏WGh
 »a  Ω2021  ôjÉæj  6  ≥aGƒªdG  AÉ©HQ’G  ìÉÑ°U
 áeó≤ªdG  ¢Vhô©dG  ≈∏Y  »YƒÑ°SC’G  É¡YÉªàLG
 ,zIôμa{  »eƒμëdG  QÉμàH’G  á≤HÉ°ùªH  IõFÉØdGh
 áë°üdG äÉeóN á©°SƒJ ´hô°ûe »a á∏ãªàªdGh
 õcôªdÉH  äRÉ`̀a  »àdGh  ,™ªàéªdG  »a  á«°ùØædG
 ø«°ùM  »∏Y  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ø`̀e  á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dGh  ∫hC’G
 QƒØ°ü©dG  ó«ªM  áæ«ãH  á°VôªªdGh  ¿Éª∏°ùdG
 ,áë°üdG  IQGRƒH  »°ùØædG  Ö£dG  ≈Ø°ûà°ùe  øe
 ≈∏Y äRÉM »àdG â«H πc »a ∞©°ùe ´hô°ûeh
 ôKƒc  á°VôªªdG  øe  áeó≤ªdGh  ,»fÉãdG  õcôªdG
 π«°ù¨d ƒfÉc øªMôdGóÑY õcôe øe ¿Éª∏°S OGDƒa
 øe ¢ùjQOEG ƒHCG º°SÉL ájOÉf á°VôªªdGh ≈∏μdG

 âªJ å«M ,π«gCÉà∏d ƒfÉc π«∏N º«gGôHEG  õcôe
 IôμàÑªdGh á«YGóHE’G QÉμaC’G iƒà°ùªH IOÉ°TE’G
 áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  IOƒ```̀Lh IAÉ`̀Ø`̀c  ™``̀aQ  »`̀a

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d »ë°üdG ´É£≤dÉH
 áÑbÉãdG  ájDhôdG  ≈∏Y  ¿ƒ©ªàéªdG  ≈æKCGh
 ΩÉªàg’Gh QÉμaC’G √òg êGQOEÉH √ƒª°S ¿ód øe
 »àdGh  õ«ªàe  iƒà°ùe  øe  ¬H  äõ«ªJ  Éªd  ,É¡H
 »a  á≤HÉ°ùªdG  ±Gó``gCGh  á`̀jDhQ  ≥«≤ëJ  ¢ùμ©J
 πª©dG  »`̀a  QÉ`̀μ`̀à`̀H’G  AÓ```̀YEGh  ´Gó```̀HE’G  õ«ØëJ

.¬J’Éée áaÉc ôjƒ£Jh »eƒμëdG
 ™e áeó≤ªdG QÉμaC’G á«ªgCG ≈∏Y ó«cCÉàdG ºJh
 ôjƒ£àdGh  ò«ØæàdG  äÉ«dBG  á°SGQO  ≈dEG  ¬«LƒàdG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  IQGRƒ``̀dÉ``̀H  ø«æ©ªdG  ™`̀e  å`̀ë`̀Ñ`̀dGh
 äÉ°ù°SDƒeh  á«eƒμM  äÉ¡L  øe  ábÓ©dG  äGP
 ,ò«ØæàdG πMGôe ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d »fóªdG ™ªàéªdG

 äAÉ`̀L É`̀¡`̀fG  å`̀«`̀M ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G ø«©H É``̀gò``̀NCGh
 äÉYÉ£≤dG  »a  ôjƒ£àdGh  á«ªæàdG  á∏éY  ™aód
 äÉjóëàdG  πjƒëJ  IQhô`̀°`̀V  ™`̀e  ,á«JÉeóîdG
 IOÉØà°SÓd ¢Uôa ≈dEG ø««æ©ªdG ¬LGƒJ ób »àdG
 Éé¡æe  ÉªFGO  ´Gó`̀HE’Gh  QÉμàH’G  ™°Vhh  ,É¡æe
 πLCG øe ∂dPh ,ôjƒ£àdG ±GógCG  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d

.øWƒdG Gòg »a ™«ªédG áë∏°üe
 áë°üdG  Iô`̀jRh  âHôYCG  AÉ≤∏dG  ΩÉàN  »ah
 ≈∏Y QÉμaC’G ò«ØæJh ±GógC’G ≥«≤ëàH É¡∏eCG øY
 É¡æe iƒ°ü≤dG IOÉØà°S’G ≥«≤ëàd ™bGƒdG ¢VQCG
 äÉLÉ«àM’G  Ö°ùëH  Égôjƒ£Jh  É¡à∏°UGƒeh
 IQGRh ¿ƒμJ ¿CGh ,áeOÉ≤dG πMGôªdG äÉÑ∏£àeh
 ®ÉØëdGh  õ«ªàdGh  ò«ØæàdG  »a  ≈dhC’G  áë°üdG
 ∫Ó`̀N  É¡à≤≤M  »`̀à`̀dG  IRQÉ``̀Ñ``̀dG  É¡àfÉμe  ≈`̀∏`̀Y

.á≤HÉ°ùdG πMGôªdG

ò```«`Ø`æ``J »````a Aó``Ñ``∏d á```ë`°ü`dÉH π``ªY ¥ô``a π```«`μ```°û`J
zIô```̀μ```̀ a{ á``̀≤``̀HÉ``̀°``̀ù``̀e »````̀a Iõ```̀ FÉ```̀ Ø```̀ dG QÉ`````̀ μ`````̀ aC’G

 »a  -  á`̀«`̀ª`̀∏`̀Y  á```̀°```̀SGQO  â```̀YO
 øjôëÑdG  á`̀©`̀eÉ`̀L  ¬àª¶f  ≈≤à∏e
 á«fƒfÉb ¿Ééd AÉ°ûfEG ≈dEG  - G kôNDƒe
 ÉjÉ°†≤dG  »`̀ a  ô¶æ∏d  á°ü°üîàe
 Oƒ`̀≤`̀©`̀dÉ`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG Iô`̀ «`̀¨`̀ °`̀ü`̀ dG
 É`̀gò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J äÉ````̀H »``̀à``̀ dG á`````````̀jQGOE’G
 äÉcô°ûdG  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  kÓ«ëà°ùe
 ∂``̀dPh ,á`̀£`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dGh Iô`̀«`̀¨`̀°`̀ü`̀dG
 ájOÉ°üàb’G  äÉ«YGóàdG  ≈dEG  ô¶ædÉH

 .ÉfhQƒc áëFÉL É¡à°Vôa »àdG
 É kãjóM øjôëÑdG á©eÉL âª¶fh
 á«fƒfÉ≤dG  OÉ©HC’G{  »dhódG  ≈≤à∏ªdG
 áëFÉéd á«FGôLE’Gh á«Yƒ°VƒªdGh
 ácQÉ°ûªH  (19-ó`̀«`̀ aƒ`̀c)  É`̀ fhQƒ`̀c

 .ø««fƒfÉb ø««ªjOÉcCGh AGôÑN
 »`̀à`̀dG  -  á```̀°```̀SGQó```̀dG  â``̀¡``̀Ñ``̀fh
 á«∏μH  ¿ƒfÉ≤dG  PÉà°SCG  É¡°Vô©à°SG
 ¬∏dGóÑ©dG  ó©°S  á«ªjOÉcCÉH  áWô°ûdG
 â`̀jƒ`̀μ`̀dG á``dhó``H á`̀«`̀æ`̀eC’G Ωƒ`̀∏`̀©`̀∏`̀d
 »fÉëjódG  »Ø∏e  ó`̀LÉ`̀e  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 Iô«¨°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ¿CG  ≈``dEG  -
 äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀dG  πªëJ ™«£à°ùJ  ø``̀d
 AÉ``̀ Ñ``̀YCG  ≈``̀à``̀M  hCG  á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G
 Ö∏£àj …òdG ôeC’G ƒgh ,»°VÉ≤àdG

 á°ü°üîàe  á«fƒfÉb  ¿Ééd  AÉ°ûfEG
 á`̀ dhÉ`̀ë`̀eh É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀ dG »``̀a ô`̀¶`̀æ`̀∏`̀d
 πëe ±Gô```````̀WC’G  ø``«``H  ≥``«``aƒ``à``dG

 .´GõædG
 ó`̀LÉ`̀e  .O  å``̀MÉ``̀ Ñ``̀ dG  OÉ````````̀aCGh
 áëFÉL  ¬à°Vôa  Ée  ¿CÉ`̀H  »fÉëjódG
 Iƒ≤dG{  ¬Ø°Uƒd  ≈bôj  ó`̀b  É`̀fhQƒ`̀c
 ò«ØæJ  ø`̀e  π©éJ  »`̀à`̀dG  zIô`̀gÉ`̀≤`̀ dG
 Ée  GPEG  É k°Uƒ°üN  kÓ«ëà°ùe  ó≤©dG

 Ióéà°ùªdG  ±hô``¶``dG  ¿CÉ``̀ H  Éæ≤«J
 ,øjóbÉ©àªdG  IOGQEG  ø`̀Y  á∏≤à°ùe
 É¡©aO  øμªj  ’h  ,á`̀©`̀bƒ`̀à`̀e  ô`̀«`̀Zh

 .∫GƒMC’G øe ∫ÉëH
 ó≤à©f ¬°ùØf âbƒdG »a{ :∫Ébh
 áëFÉL  ∞««μJ  Ö©°üdG  ø`̀e  ¬``̀ fCG
 G kOóëe É¡Ø°UƒH Ióéà°ùªdG ÉfhQƒc
 hCG  ,Iô`̀gÉ`̀b  Iƒ`̀b  ¿ƒμJ  ¿CÉ`̀c  ,É kàHÉK
 πc  á°SGQO  Öéj  πH  ,É`̀ kFQÉ`̀W  É kaôX

 ÉgôKCÉJ  ió`̀e  ≥`̀ah  Ió`̀M  ≈∏Y  ádÉM
 .záëFÉédG √ò¡H

 QÉKBG  ¿CG  º∏©f  øëf{  ±É°VCGh 
 äÉYÉ£≤dG ™«ªéd óàªJ ºd áëFÉédG
 πH ,¬°ùØf ô«KCÉàdG Iƒ≤H ájOÉ°üàb’G
 ¢ù«d  äGóbÉ©àdG  ≈∏Y  Égô«KCÉJ  ¿CG
 ∞∏àîj  É`̀ª`̀fEGh  ,¬°ùØf  iƒà°ùªdÉH

 .ziôNC’ ádhOh ,ôNB’ ¿Éμe øe
 ≈``̀dEG  »`̀ fÉ`̀ë`̀ jó`̀ dG  .O  QÉ```̀°```̀TCGh

 ,áëFÉédÉH  ôKCÉàJ  ºd  Oƒ≤Y  Oƒ`̀Lh
 iôNCG Oƒ≤©H ΩGõàd’G äÉH ø«M »a
 âëÑ°UCG  πHÉ≤ªdG  »`̀a  , kÓ«ëà°ùe
 øe  É`̀æ`̀gh  ,á`̀≤`̀gô`̀e  Oƒ`̀≤`̀©`̀dG  ¢†©H
 ájô¶f  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  ¿É`̀μ`̀ª`̀H  á``«``ª``gC’G

 .áFQÉ£dG ±hô¶dG
 Iƒ≤dG ôKCG ¿CG √ôcP Qóéj Éªeh
 Qôëj É`̀¡`̀Jƒ`̀Ñ`̀K  ∫É``̀M »`̀a Iô`̀gÉ`̀≤`̀ dG
 ,ò«ØæàdÉH  ¬JÉeGõàdG  øe  óbÉ©àªdG
 ΩóY  ø`̀Y  á«dhDƒ°ùªdG  ø`̀e  ¬«Ø©jh
 OôéJ  IôgÉ≤dG  Iƒ≤dG  Éªc  ,ò«ØæàdG
 ™«bƒJ  »`̀a  É¡à£∏°S  ø`̀e  IQGOE’G
 √ò«ØæJ Ωó©d óbÉ©àªdG ≈∏Y äGAGõL

 .¬eGõàdG
 ±É`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SG ≈`̀≤`̀à`̀∏`̀ª`̀dG ¿É````̀ch
 º¡æ«H øe IRQÉH á«fƒfÉb äÉ«°üî°T
 ¢ù«FQ ÖFÉf õ««ªàdG áªμëe ¢ù«FQ
 QÉ°ûà°ùªdG AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 …òdG ,ø«æ«YƒÑdG ø°ùM øH ¬∏dGóÑY
 Oƒ¡édGh  äGAGô````̀LE’G  ø`̀Y  çó`̀ë`̀J
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e É`̀¡`̀à`̀ dò`̀H »``̀à``̀dG
 ,ºcÉëªdG  π`̀ª`̀Y  ô««°ùJ  π``̀LCG  ø`̀e
 πX  »a  IõLÉædG  ádGó©dG  ≥«≤ëJh

 .19-ó«aƒc áëFÉL

 á`̀ «`̀ fƒ`̀ fÉ`̀ b ¿É``̀ é``̀ d AÉ```̀°```̀û```̀fEG ≈`````̀ dEG ƒ``̀ Yó``̀ J á````°````SGQO
 zÉ````fhQƒ````c{ Ö`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ H Iô``̀ã``̀©``̀à``̀ª``̀dG Oƒ``̀ ≤``̀ ©``̀ dG å``ë``Ñ``J

 óªëe  ó``̀ª``̀MCG  Qƒ``à``có``dG  É``̀ YO

 …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  …QÉ``̀°``̀ü``̀fC’G

 ™«ªL  á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d

 »`̀a ø``«``ª``«``≤``ª``dGh ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dG

 π«é°ùàdG  ≈``̀ dEG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe

 ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG  º«©£àdG  ò`̀NC’

 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿EG  å``̀«``̀M  ,zÉ`````̀fhQƒ`````̀c{

 áeÓ°S ≈∏Y É¡æe kÉ°UôMh øjôëÑdG

 ô«aƒàH âeÉb ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG

 ø«æWGƒª∏d  kÉ`̀fÉ`̀é`̀e  äÉª«©£àdG

 πÑb  øe  ÉgOÉªàYG  ó©H  ø«ª«≤ªdGh

 ø¡ªdG  º«¶æàd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  áÄ«¡dG

 ócCÉàdGh zGô¡f{ á«ë°üdG äÉeóîdGh

.É¡à«fƒeCÉeh É¡HQÉéJ ôjQÉ≤J øe

 :…QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G Qƒ`̀à`̀có`̀dG ∫É``̀bh

 ¬æμdh  …QÉ`̀«`̀à`̀NG  º«©£àdG  ¿EG{

 ∂Jô°SCGh  ∂°ùØf  ájÉªëd  …Qhô°V

 ,zÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  ∂©ªàéeh

 ø``«``æ``WGƒ``ª``dG »```̀Yƒ```̀H kGó``̀«``̀°``̀û``̀e

 áë°U  ≈∏Y  º¡°UôMh  ø«ª«≤ªdGh

 ∫Ó`̀N ø``̀e º`̀¡`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀e á``̀eÓ``̀°``̀Sh

 π«é°ùàdÉH  ®ƒ`̀ë`̀∏`̀ª`̀dG  ∫É``̀ Ñ``̀ bE’G

 …QÉ°üfC’G  ÉYOh  .º«©£à∏d  kGôμÑe

 »a  OOôàdG  hCG  »NGôàdG  Ωó`̀Y  ≈`̀dEG

 AGQh OÉ«≤f’G  ΩóYh º«©£àdG  òNCG

 …CG  ≈dEG  óæà°ùJ  ’  »àdG  äÉ©FÉ°ûdG

 AÉ≤à°SGh  ,á«ª∏Y  ø«gGôH  hCG  á`̀dOCG

 ≥∏©àj  É`̀e  π`̀c  ∫ƒ``M  äÉeƒ∏©ªdG

 ¢Shô«Ød  IOÉ°†ªdG  äÉª«©£àdÉH

 ,á«ª°SôdG  ÉgQOÉ°üe  øe  ÉfhQƒc

 ä’É`̀ë`̀dG  OGó```̀YCG  ¿CG  ≈``̀ dEG  kGô«°ûe

 »àdG  zÉfhQƒc{  ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG

 ∫GõJ  ’  áë°üdG  IQGRh  Égó°UôJ

 ,¿É°ü≤ædGh  IOÉjõdG  ø«H  áHòHòàe

 á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e Ö`̀é`̀j ¬```̀fCG »`̀æ`̀©`̀j É`̀ª`̀e

 á`̀HÉ`̀°`̀UE’G ô`̀£`̀N …OÉ`̀Ø`̀à`̀ d Qò``̀ë``̀dG

 ø`̀«`̀H √QÉ``̀ °``̀û``̀ à``̀ fGh ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀dÉ``̀H

.»æjôëÑdG ™ªàéªdG

 ≈``̀ dEG …QÉ```̀°```̀ü```̀fC’G É```̀YO É``ª``c

 á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdÉH  ΩGõ`̀ à`̀ d’G

 OGô````̀aCG ø``̀e Oô```̀a π``̀c á`̀Ø`̀YÉ`̀°`̀†`̀eh

 ™«ªL  ¬ãM  ôÑY  √Oƒ¡L  ™ªàéªdG

 ¢`̀Uô`̀ë`̀dG ó`̀jó`̀°`̀û`̀à`̀H ¬``̀dƒ``̀M ø```e

 äGAGô```̀LE’É```̀H QGô``ª``à``°``S’G ≈`̀∏`̀Y

 ΩGõ`̀à`̀d’G  á∏°UGƒeh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G

 á«ë°üdG  äÉª«∏©àdGh  äGOÉ°TQE’ÉH

 kÉ°Uƒ°üNh  ,¢Shô«Ø∏d  …ó°üà∏d

 ΩGõ```̀à```̀d’Gh äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀ dG Ö`̀æ`̀é`̀J
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»حوكمة تقنية املعلومات« تبحث طلبات �شراء حكومية بتكلفة 1.3 مليون دينار
املعلومات  تقنية  حوكمة  جلنة  بحثت 

املنعقد  الأربعني  اجتماعها  خالل  والت�صالت، 

ال�صراء  وطلبات  امل�صاريع  من  عــدًدا  موؤخًرا، 

ال�صرتاتيجية املقدمة من قبل اجلهات احلكومية، 

دينار  مليون   1.3 حوايل  بلغت  تقديرية  بتكلفة 

بحريني.

وخالل الجتماع الذي ُعقد عرب تقنية الت�صال 

املرئي، برئا�صة حممد علي القائد الرئي�س التنفيذي 

اأعرب  الإلكرتونية،  واحلكومة  املعلومات  لهيئة 

ال�صنة اجلديدة  اأن حتمل  اإىل  القائد عن تطلعاته 

الوطنية  املنجزات  من  املزيد  حتقيق  طياتها  يف 

متمنًيا  الوطن واملواطن،  بالنفع على  التي تعود 

ا�صتمرار جناحات اللجنة لتحقيق الأف�صل، يف ظل 

الظروف ال�صتثنائية التي متر بها اململكة والعامل 

اأجمع.

كما وافقت اللجنة يف م�صتهل اجتماعها على 

الرئي�س  نائب  اخلاجة  اأحمد  زكريا  د.  اختيار 

التنفيذي لهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية 

التوفيق  دوام  له  متمنيًة  اللجنة،  لرئي�س  نائًبا 

وال�صداد، بعدها قامت اللجنة با�صتعرا�س جملة 

اأبرزها  احلكومية،  وامل�صرتيات  امل�صاريع  من 

التلفزيوين  الأر�صيف  منظومة  حتديث  م�صروع 

نقلة  ــداث  اإح بهدف  الإعـــالم،  �صوؤون  ــوزارة  ب

نوعية يف نظام اأر�صفة املواد الإعالمية من خالل 

توظيف التقنيات املتطورة لإدارة وت�صنيف املواد، 

ال�صطناعي  الذكاء  تقنيات  اعتماد  اإىل  بالإ�صافة 

والن�صخ  وال�صرتداد  البحث  عمليات  لتح�صني 

مع  يتوافق  مبا  الإعالمية،  للمواد  الحتياطي 

.)ITU( معايري الحتاد الدويل لالت�صالت

اأر�صفة  نظام  م�صروع  اللجنة  ناق�صت  كما 

املعلومات  بهيئة  والوفيات  املواليد  �صجالت 

واحلكومة الإلكرتونية، مبا يهدف لتحويل جميع 

اإلكرتونية  وثائق  اإىل  القدمية  الورقية  الوثائق 

م�صنفة ي�صهل البحث فيها ب�صورة �صريعة �صمن 

وذلك  الإلكرتونية؛  بالأر�صفة  متخ�ص�س  نظام 

مثل  للجمهور  املقدمة  اخلدمات  جودة  لتح�صني 

خدمة ا�صتخراج �صجالت املواليد والوفيات. 

وا�صتعر�صت اللجنة ملخ�س الن�صخة املحدثة 

الإلكرتونية  وال�صفحات  املواقع  تطوير  ملعايري 

اأحدث  املحدثة  الن�صخة  �صت�صم  اإذ  احلكومية، 

املعايري واأف�صل املمار�صات املرتبطة مبوؤ�صر الأمم 

املتحدة جلاهزية احلكومة الإلكرتونية، بالإ�صافة 

الويب  حمتوى  اإتاحة  اإر�ــصــادات  حتديث  اإىل 

لحتاد  العاملية  املعايري  بح�صب   )WACG(

.)W3C( ال�صبكة العاملية

من  تنفيذه  مت  ما  على  اللجنة  اطلعت  كما 

القرارات التي اعتمدتها خالل اجتماعاتها ال�صابقة، 

التي متت  امل�صاريع  حول  ملخ�س  اإىل  بالإ�صافة 

م�صاريع  مراجعة  فريق  قبل  من  مراجعتها 

واحلكومة  املعلومات  بهيئة  املعلومات  تقنية 

الإلكرتونية.

جاللته تبادل التهاين مع ال�شيخ حممد بن عي�شى.. امللك:

ا�شتعداد تام للحر�س الوطني لتلبية الواجب بكل اقتدار

احلر�س  اأن  برقيته  يف  �صموه  واأكــد 

اأ�صبح  حتى  وتطوًرا  قــوًة  ازداد  الوطني 

اجلاهزية  من  كبري  قدر  على  اأمنًيا  �صرًحا 

الذي  الالحمدود  الدعم  بف�صل  والكفاءة؛ 

منذ  املفدى  امللك  جاللة  لدن  من  به  يحظى 

الوطني  لدوره  تعزيًزا  التاأ�صي�صية،  مراحله 

املقد�س يف اأن يكون عمًقا ع�صكرًيا لقوة دفاع 

العام  الأمن  لقوات  اأمنًيا  ودرًعا  البحرين، 

ومنجزاته،  الوطن  مكت�صبات  حماية  يف 

اأرا�صيها  اأمن اململكة و�صالمة  واملحافظة على 

القدير  العلي  املوىل  داعًيا  مواطنيها،  ورخاء 

واأن  ويرعاه،  اجلاللة  �صاحب  يحفظ  اأن 

الغايل. يدميه ذخًرا وعًزا لوطننا 

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بعث  وقد 

رئي�س  �صمو  اىل  جوابية  �صكر  برقية  املفدى، 

عن  فيها  جاللته  اأعــرب  الوطني،  احلر�س 

املنا�صبة،  بهذه  تهانيه  على  ل�صموه  �صكره 

الذي  العايل  للم�صتوى  فخره  عن  معرًبا 

بعد  عاًما  الوطني  احلر�س  وحدات  تبلغه 

تدريب  من  �صموه،  وتوجيهات  برئا�صة  عام 

لتلبية  تــام  وا�صتعداد  عالية  وجاهزية 

اقتدار. بكل  الواجب 

احلر�س  من�صوبي  جلميع  جاللته  متمنًيا 

التوفيق  واأفراد،  و�صباط  قادة  من  الوطني، 

مكت�صباته  على  واحلفاظ  الوطن  هذا  خلدمة 

الغالية.

تلقى ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى، برقية تهنئة من �لفريق �أول ركن 

�سمو �ل�سيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة رئي�س �حلر�س �لوطني، مبنا�سبة �الحتفال بالذكرى �لر�بعة و�لع�سرين على 

تاأ�سي�س �حلر�س �لوطني، رفع فيها �سموه �إىل �ملقام �ل�سامي جلاللة �مللك �ملفدى، با�سمه ونيابة عن جميع منت�سبي 

�حلر�س �لوطني، �أ�سمى �آيات �لتهاين و�أطيب �لتربيكات مقرونة بعظيم �المتنان و�لوالء جلاللته.

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

يتبادل برقيات التهاين مع رئي�س احلر�س الوطني

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  تلقى 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

جمل�س  رئي�س  الأعــلــى  القائد  نائب 

اأول  الفريق  من  تهنئة  برقية  الوزراء، 

عي�صى  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  ركــن 

الوطني،  احلر�س  رئي�س  خليفة  اآل 

والع�صرين  الرابعة  الذكرى  مبنا�صبة 

رفع  اإذ  الوطني،  احلر�س  لتاأ�صي�س 

واأطيب  التهاين  اآيات  اأ�صمى  �صموه  اإىل 

تاأ�صي�س  ذكــرى  مبنا�صبة  التربيكات 

عن  ل�صموه  معرًبا  الوطني،  احلر�س 

امل�صتمر  لدعمه  والمتنان  العتزاز  بالغ 

الدور  له  كان  والذي  الوطني  للحر�س 

وكفاءته  جاهزيته  تطوير  يف  الكبري 

حفاًظا  املقد�س؛  الوطني  واجبه  اأداء  يف 

ــذود  وال البحرين  مملكة  ــن  اأم على 

و�صالمة  احل�صارية  منجزاتها  عن 

احلكيمة  القيادة  ظل  حتت  مواطنيها، 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

الأعلى. القائد 

وقد بعث �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

الــوزراء،  جمل�س  رئي�س  الأعلى  القائد 

اأول ركن  الفريق  اإىل  �صكر جوابية  برقية 

�صمو ال�صيخ حممد بن عي�صى بن �صلمان اآل 

اأعرب  اإذ  الوطني،  احلر�س  رئي�س  خليفة 

الوطني  احلر�س  رئي�س  ل�صمو  �صموه 

من  الوطني  احلر�س  منت�صبي  ولكافة 

التهاين  واأفراد عن خال�س  قادة و�صباط 

يبذلونه  مبا  �صموه  م�صيًدا  والتربيكات، 

تطوير  يف  اأ�صهمت  خمل�صة  جهود  من 

م�صتوى جاهزية وكفاءة احلر�س الوطني 

مكت�صبات  على  واحلفاظ  الواجب  لتلبية 

وفق  مقدراته،  عن  والذود  الغايل  الوطن 

�صاحب  حل�صرة  ال�صديدة  التوجيهات 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ملك البالد املفدى القائد الأعلى.

موؤكًدا اأهمية حفظ حقوق املواطنني لكل ما فيه اخلري للجميع

امللك ي�شيد بقرارات القمة اخلليجية ملزيد من التكامل والتعاون
ا�صتقبل ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، يوم اأم�س يف ق�صر ال�صافرية، 

اآل خليفة ويل العهد  ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد  �صاحب 

رئي�س جمل�س الوزراء، اإذ قدم �صموه اإيجاًزا جلاللة امللك املفدى، اأّيده 

اهلل، حول نتائج اأعمال اجتماع الدورة احلادية والأربعني للمجل�س 

الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية التي ُعقدت يوم اأم�س 

الأول، يف حمافظة الُعال باململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة.

على  اهلل،  اأّيده  اجلاللة،  �صاحب  ح�صرة  اأثنى  اللقاء،  وخالل 

بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  لأخيه  الكبرية  اجلهود 

عبدالعزيز اآل �صعود، وويل عهده �صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد 

وتعزيز  امل�صرتك  اخلليجي  العمل  دفع  يف  �صعود،  اآل  �صلمان  بن 

اإعداد  الدورة من ُح�صن  الأ�صقاء، وما متيزت به هذه  التعاون بني 

وتنظيم.

كما اأ�صاد جاللته بالقرارات والتو�صيات املهمة التي اأ�صفرت عنها 

القمة اخلليجية، موؤكًدا جاللته اأهمية املحافظة على حقوق املواطنني 

لكل ما فيه اخلري للجميع، واأن ما مت اتخاذه من قرارات �صت�صهم 

باإذن اهلل يف تطوير وتعزيز امل�صرية املباركة ملجل�س التعاون نحو 

مزيد من التعاون والرتابط والتكامل بني دوله و�صعوبه ال�صقيقة، 

يخدم  ومبا  املجالت،  جميع  يف  ــازات  الإجن من  املزيد  وحتقيق 

عز  اهلل  جاللته  �صائالً  املجل�س،  دول  مواطني  تطلعات وطموحات 

وجل اأن يدمي على دول جمل�س التعاون اأمنها وا�صتقرارها ورخائها 

وتكاتف �صعوبها.
�سمو ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء جاللة �مللك

م�شدًدا على حتقيق ال�شورة احل�شارية مبختلف مناطق املحافظة.. خليفة بن علي:

متابعة مالحظات الأهايل والتن�شيق مع اجلهات اخلدمية ملعاجلتها

بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو  التقى 

حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي 

اجلنوبية، عرب تقنية الت�صال املرئي 

بعدد  الفرتا�صي،  املجل�س  من خالل 

خمتلف  من  واملواطنني  الأهايل  من 

بح�صور  وذلــك  املحافظة،  مناطق 

الدو�صري  ثامر  عي�صى  العميد 

ال�صباط  من  وعدد  املحافظ،  نائب 

باملحافظة. وامل�صوؤولني 

�صمو  رحب  اللقاء،  م�صتهل  ويف 

موؤكًدا  باحل�صور،  اجلنوبية  حمافظ 

الفرتا�صي  املجل�س  اأهمية  �صموه 

ــايل  الأه مع  التوا�صل  تعزيز  يف 

احتياجاتهم  وتلبية  واملواطنني 

الــروؤيــة  �صمن  ــك  وذل التنموية، 

اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  ال�صديدة 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

اهلل  حفظه  املــفــدى،  الــبــالد  عاهل 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  ودعم  ورعاه، 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمــري 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

اإىل  املبا�صر  لال�صتماع  اهلل،  حفظه 

التي  ومقرتحاتهم  املواطنني  اآراء 

تواكب الروؤى والتطلعات الرائدة يف 

واخلدمية  الأمنية  املجالت  خمتلف 

والجتماعية.

واأكد �صموه اأن املحافظة اجلنوبية 

التوا�صل  نهج  تر�صيخ  يف  م�صتمرة 

القنوات  خمتلف  عرب  الأهـــايل  مع 

التي  الذكية  واملن�صات  الإلكرتونية 

اإطــار  يف  وذلــك  املحافظة،  وفرتها 

من  املــزيــد  حتقيق  يف  ال�صتمرار 

اخلدمات املقدمة للمواطنني واملقيمني، 

وتبني  احتياجاتهم  ر�صد  ومتابعة 

اإىل  تهدف  التي  الأمنية  املــبــادرات 

وذلك  و�صالمتهم،  اأمنهم  على  احلفاظ 

ال�صيخ  اأول  الفريق  لتوجيهات  تنفيًذا 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�صد 

ال�صراكة  مبداأ  تعزيز  يف  الداخلية 

بني  الأمن  دعائم  واإر�صاء  املجتمعية 

مع  بالتعاون  كافة،  املجتمع  ــراد  اأف

خمتلف الأجهزة الأمنية.

حمافظ �جلنوبية

�س »احلكمة للمتقاعدين« تخ�شّ

حفل يوم الوفاء للعاملني بال�شفوف الأمامية

قّرر جمل�س اإدارة جمعية احلكمة 

للمتقاعدين تخ�صي�س حفل يوم الوفاء 

البحرين  اأبطال  لتكرمي  العام  لهذا 

العاملني يف ال�صفوف الأمامية.

فاإنه  للجمعية،  بيان  وبح�صب 

�صيتم تكرمي كوكبة من اأطباء والكوادر 

ال�صحة  ــوزارة  ل التابعة  ال�صحية 

واأجهزة  البحرين  دفاع  قوة  وقيادة 

وزارة الداخلية امل�صاندة للفريق الطبي 

ملكافحة كورونا كوفيد-19.

التنظيمية  اللجنة  عقدت  وقــد 

جمعية  اإدارة  جمل�س  من  املنبثقة 

من  بتوجيه  للمتقاعدين،  احلكمة 

الفريق طبيب حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

للمتقاعدين،  احلكمة  جمعية  رئي�س 

عدًدا من الجتماعات التنظيمية لو�صع 

لهوؤلء  والالئقة  املنا�صبة  الآليات 

يف  العاملني  البحرين  اأبطال  املكرمني 

التطوعية  الأمامية، والفرق  ال�صفوف 

امل�صاندة للفريق الطبي ملكافحة جائحة 

اأنه  البيان  كورونا كوفيد-19. وذكر 

يوم  �صباح  الحتفال  يقام  �صوف 

 2021 يناير   28 املوافق  اخلمي�س 

حممد  ال�صيخ  طبيب  الفريق  برعاية 

اإهداء  �صيتم  اإذ  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن 

رمزية  وهدايا  مالية  مكافاأة  املكرمني 

و�صهادة تقدير وامتنان.

للظروف  بالنظر  اأنه  اإىل  ولفت 

ال�صتثنائية التي مير بها العامل ومملكة 

بــالحــرتازات  والــتــزاًمــا  البحرين، 

الوقائية، �صيتم حتديد املكان املنا�صب 

الر�صمية  لال�صرتاطات  وفًقا  واملفتوح 

خالل الأيام القادمة، اإذ �صيقوم الفريق 

مع  �صخ�صًيا  بالتوا�صل  اخلا�س 

احتفال  �صورة  لو�صعهم يف  املكرمني 

اللتزام  املطلوب  والإجراءات  التكرمي 

و�صالمة  �صالمتهم  على  حفاًظا  بها 

جمتمع اململكة.

�ل�سيخ حممد بن عبد�هلل

 رئي�س �حلر�س �لوطني
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�سماح عالم 

مــــداد 

فكرة وا�ستنها�ض الإبداع 
 

التغيري  على  والت�شجيع  الأفكار،  ا�شتنها�ض 

معطيات  هو جديد،  ما  لكل  الدعم  وتقدمي  الإيجابي، 

يعرتف  اليوم ل  فالعامل  ت�شمن �شناعة غد خمتلف، 

وجودتها،  بحرفيتها  تقا�ض  والأعمال  باحلدود، 

اأمام  وبقدرتها على التغيري والتطوير، وبالتايل نحن 

ال�شائد  تن�شف  ثقافة  بل  جديد،  وفكر  مغاير  منطق 

باملتجدد، وتبدل العمل الرتيب بالإبداع.

الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  تروؤ�ض  اإن 

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

الجتماع العتيادي الأ�شبوعي ملجل�ض الوزراء الأخري، 

منها دعم ومتكني  املهمة،  امل�شامني  العديد من  حمل 

م�شابقة  يف  املقدمة  بامل�شاركات  والإ�شادة  ال�شباب، 

الثالثة والتي  البتكار احلكومي )فكرة( يف ن�شختها 

لتحدث  الأعمال،  ولت�شهل  العقول،  لت�شعل  جاءت 

درا�شة  اإىل  �شموه  اإذ وجه  كان �شغريا،  واإن  الفارق 

وم�شاريعها  احلكومة  برامج  يف  الأفكار  هذه  اإدراج 

ملا حتمله من ب�شمات اإبداعية وطنية يجب اأن حتظى 

بالرعاية احلكومية.

ا�شتطاعت  �شنوات،   3 عمرها  بادرة  )فكرة( 

البتكار  قيمة  اإعالء  يف  وجنحت  الإبداع  حتفز  اأن 

كمنطلقات جديدة يف العمل احلكومي، من هنا وجب 

اأفراد وم�شوؤولني وموؤ�ش�شات،  الأفكار من  دعم هذه 

فما نحتاجه اليوم ل يقف عند حد املهارات والتجارب 

جديدة  حاجات  ليالم�ض  يزداد  بل  فقط،  واخلربات 

الأفكار  تقبل  من  واحد،  اآن  يف  ونف�شية  مهنية 

وا�شتيعاب الختالف وتنوع اأ�شاليب العمل والإدارة، 

و�شناعة النجاحات وخلق الأثر، فاملعايري ال�شحية يف 

بل  امل�شاكل،  مواجهة  عدم  اأو  املثالية  تعني  ل  الأداء 

تكمن يف كيفية التعامل معها وتغيريها.

مبع�شلة،  لي�شت  الناجح  الفريق  �شناعة  اإن 

وت�شكيل جمموعات التطوير لي�شت بالأمر امل�شتحيل، 

امل�شاركة  اأهمية  على  التاأكيد  يتعدى  ل  فاملطلوب 

الفاعلة والإيجابية، فالقائد الناجح هو من ترى فريقه 

متما�شكا وناجحا رغم التحديات، وما فريق البحرين 

العامل  اأمام  م�شيئة  وجتربة  جناح  منوذج  �شوى 

ي�شت�شهد بها ويقا�ض عليها.

يف 2021 يربز الإبداع كتوجه فكري وموؤ�ش�شي 

على  التاأكيد  من  بد  ل  هنا  من  التحديات،  ملواجهة 

املبادئ والعدالة والتناف�شية وال�شتدامة كغايات تبنينّ 

مو�شع القدم للخطوة التالية، فالرتابة واأداء الوظيفة 

يف م�شاحات الظل وعدم مواجهة اأعداء التغيري مل تعد 

من الأمور املقبولة، فهناك واقع جديد يت�شكل، واقع 

�شيكون  الغد  باأن  والأمل  والأحالم  الأفكار  من  فيه 

دائما اأف�شل باإذن اهلل.

خالل اجتماع الإدارة العليا للوزارة.. وزير ال�سحة: 

ت�سكيل فريق عمل لتنفيذ الأفكار الفائزة يف م�سابقة »فكرة«

من  الكرمية  التوجيهات  �سياق  يف 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س  حمد 

الجتماع  �سموه  تروؤ�س  لدى  الوزراء، 

الوزراء،  ملجل�س  الأ�سبوعي  العتيادي 

والأجهزة  الوزارات  �سموه  وتوجيه 

الأفكار  هذه  اإدراج  درا�سة  اإىل  احلكومية 

من  حتمله  ملا  وم�ساريعها  براجمها  يف 

اأن حتظى  يجب  اإبداعية وطنية  ب�سمات 

الأ�ستاذة  وّجهت  احلكومية،  بالرعاية 

فائقة بنت �سعيد ال�سالح وزيرة ال�سحة 

يف  للبدء  عمل  فرق  بت�سكيل  البدء  اإىل 

عمل  خطة  �سمن  الأفكار  هذه  تنفيذ 

وبرنامج زمني، على اأن يتم تقدمي تقرير 

لتقدميه  ال�ساأن،  بهذا  دوري  مرحلي 

برئا�سة  التن�سيقية  اللجنة  على  وعر�سه 

الوزراء،  رئي�س جمل�س  العهد  ويل  �سمو 

الفائزة  للأفكار  اللجنة  متابعة  اإطار  يف 

�سمن اأولويات برنامج احلكومة.

بوزارة  العليا  الإدارة  واطلعت 

اجتماعها  يف  الأربعاء  اأم�س  ال�سحة، 

املقدمة  العرو�س  على  الأ�سبوعي، 

احلكومي  البتكار  مب�سابقة  والفائزة 

تو�سعة  م�سروع  يف  املتمثلة  »فكرة«، 

املجتمع،  يف  النف�سية  ال�سحة  خدمات 

من  واملقدم  الأول  باملركز  فاز  الذي 

واملمر�سة  ال�سلمان  ح�سني  علي  الدكتور 

م�ست�سفى  من  الع�سفور  حميد  بثينة 

الطب النف�سي بوزارة ال�سحة، وم�سروع 

املركز  على  احلائز  بيت  كل  يف  م�سعف 

فوؤاد  كوثر  املمر�سة  من  واملقدم  الثاين، 

كانو  عبدالرحمن  مركز  من  �سلمان 

جا�سم  نادية  واملمر�سة  الكلى  لغ�سيل 

خليل  اإبراهيم  مركز  من  اأبواإدري�س 

الإ�سادة مب�ستوى  اإذ متت  للتاأهيل،  كانو 

رفع  يف  واملبتكرة،  الإبداعية  الأفكار 

بالقطاع  املقدمة  اخلدمات  وجودة  كفاءة 

ال�سحي للمواطنني واملقيمني.

الروؤية  على  املجتمعون  واأثنى 

هذه  باإدراج  �سموه  لدن  من  الثاقبة 

من  به  متيزت  ملا  بها؛  والهتمام  الأفكار 

حتقيق  تعك�س  والتي  متميز،  م�ستوى 

روؤية واأهداف امل�سابقة يف حتفيز الإبداع 

احلكومي  العمل  يف  البتكار  واإعلء 

وتطوير جمالته كافة.

ومت التاأكيد على اأهمية الأفكار املقدمة 

التنفيذ  اآليات  درا�سة  على  التوجيه  مع 

والتطوير والبحث مع املعنيني بالوزارة 

واجلهات ذات العلقة من جهات حكومية 

اإىل  للو�سول  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات 

مراحل التنفيذ، واأخذها بعني الهتمام، اإذ 

اإنها جاءت لدفع عجلة التنمية والتطوير 

�سرورة  مع  اخلدمية،  القطاعات  يف 

حتويل التحديات التي قد تواجه املعنيني 

اإىل فر�س لل�ستفادة منها، وو�سع دائما 

اإىل  للو�سول  منهج  والإبداع  البتكار 

م�سلحة  اأجل  من  وذلك  التطوير،  اأهداف 

اجلميع يف هذا الوطن.

اأ�ساد باإقبال املواطنني واملقيمني على اأخذه.. د. الأن�ساري:

تطعيم »كورونا« ي�سهم يف �سرعة الق�ساء على اجلائحة يف البحرين
الأن�ساري  حممد  اأحمد  الدكتور  دعا 

للم�ست�سفيات  التنفيذي  الرئي�س 

واملقيمني  املواطنني  جميع  احلكومية 

لأخذ  الت�سجيل  اإىل  البحرين  مملكة  يف 

»كورونا«،  لفريو�س  امل�ساد  التطعيم 

على  منها  ا  حر�سً البحرين  مملكة  اإن  اإذ 

بتوفري  قامت  البحريني،  املجتمع  �سلمة 

واملقيمني  للمواطنني  جماًنا  التطعيمات 

الوطنية  الهيئة  قبل  من  اعتمادها  بعد 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية »نهرا«، 

والتاأكد من تقارير جتاربها وماأمونيتها.

وقال الدكتور الأن�ساري: »اإن التطعيم 

نف�سك  ولكنه �سروري حلماية  اختياري 

واأ�سرتك وجمتمعك من فريو�س كورونا«، 

واملقيمني  املواطنني  بوعي  م�سيًدا 

وحر�سهم على �سحة و�سلمة جمتمعهم 

بالت�سجيل  امللحوظ  الإقبال  خلل  من 

مبكًرا للتطعيم. ودعا الأن�ساري اإىل عدم 

الرتاخي اأو الرتدد يف اأخذ التطعيم وعدم 

ت�ستند  ل  التي  ال�سائعات  وراء  النقياد 

وا�ستقاء  علمية،  براهني  اأو  اأدلة  اأي  اإىل 

املعلومات حول كل ما يتعلق بالتطعيمات 

م�سادرها  من  كورونا  لفريو�س  امل�سادة 

احلالت  اأعداد  اأن  اإىل  م�سرًيا  الر�سمية، 

القائمة بفريو�س »كورونا« التي تر�سدها 

وزارة ال�سحة ل تزال متذبذبة بني الزيادة 

موا�سلة  يجب  اأنه  يعني  ما  والنق�سان، 

بالفريو�س  الإ�سابة  خطر  لتفادي  احلذر 

وانت�ساره بني املجتمع البحريني.

اللتزام  اإىل  الأن�ساري  دعا  كما 

كل  وم�ساعفة  الوطنية  بامل�سوؤولية 

عرب  جهوده،  املجتمع  اأفراد  من  فرد 

احلر�س  بت�سديد  حوله  من  جلميع  حثه 

الحرتازية  بالإجراءات  ال�ستمرار  على 

بالإر�سادات  اللتزام  وموا�سلة 

والتعليمات ال�سحية للت�سدي للفريو�س، 

واللتزام  التجمعات  جتنب  ا  خ�سو�سً

بلب�س الكمام، بالإ�سافة اإىل اأخذ التطعيم 

اجلائحة،  هذه  على  الق�ساء  يف  للإ�سهام 

وذلك �سعًيا نحو حتقيق ال�سلمة وحفاًظا 

على �سحة اجلميع.

جميع  باأن  الأن�ساري  واأفاد 

البحرين  وفرتها مملكة  التي  التطعيمات 

ملواجهة فريو�س »كورونا« مدرجة حتت 

وت�سهم  العاملية،  ال�سحة  منظمة  مظلة 

لفريو�س  امل�سادة  الأج�سام  �سنع  يف 

اجل�سم  مناعة  حتفيز  وبالتايل  كورونا، 

ملقاومة الفريو�س، لذا فاإن تكاتف اجلميع 

يف  ي�سهم  التطعيم  باأخذ  وتعاونهم 

انت�سار  من  واحلد  اجلميع  �سلمة  حفظ 

الفريو�س.

خالل ا�ستقباله للم�ساركني يف امل�سابقة.. وزير الكهرباء:

»فكرة« ت�سهم يف الرتقاء مب�ستوى الأداء احلكومي واخلدمات

�سوؤون  وزير  املبارك  نا�سر  بن  وائل  املهند�س  اأ�ساد 

اآل  اإبراهيم  بن  نواف  ال�سيخ  واملهند�س  واملاء،  الكهرباء 

خليفة الرئي�س التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء، مب�سابقة 

البتكار احلكومي »فكرة« التي تعك�س الروؤية احلكومية 

�سلمان بن حمد  الأمري  امللكي  ال�سمو  الطموحة ل�ساحب 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، والتي تعمل 

يف  ت�سهم  اأنها  كما  تناف�سية،  حكومية  بيئة  خلق  على 

الرتقاء مب�ستوى الأداء احلكومي وكفاءة اخلدمات التي 

و�سرعة  ت�سهيل  على  وتعمل  واملقيمني،  للمواطنني  تقدم 

اإجناز املعاملت احلكومية.

جاء ذلك خلل ا�ستقبال وزير �سوؤون الكهرباء واملاء، 

عبدالعلي  ح�سن  واملهند�س  الإعلم  رئي�س  اجلودر  علي 

عبداهلل، امل�ساركني يف م�سابقة البتكار احلكومي »فكرة« 

يف دورتها احلالية.

البتكار  م�سابقة  يف  امل�ساركني  اأن  الوزير  واأكد 

الدعم  ت�ستحق  متميزة  اأفكاًرا  قدموا  »فكرة«  احلكومي 

والإ�سادة، كما اأعرب عن فخره واعتزازه بجميع امل�ساركني 

وبالأخ�س امل�ساركني من هيئة الكهرباء واملاء يف م�سابقة 

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  قال  اآخر،  جانب  من  »فكرة«. 

عمل  فرق  بها  واملاء  الكهرباء  هيئة  اإن  واملاء  الكهرباء 

�سّمت نخبة متميزة من الكفاءات الوطنية التي تعمل يف 

خمتلف الوظائف، وقال الرئي�س التنفيذي اإن توجيهات 

�سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، 

للوزارات املوؤ�س�سات احلكومية لدرا�سة الأفكار امل�ساركة 

وتوظيف  ودعم  ت�سجيع  على  �سموه  حر�س  مدى  يبنّي 

التي  املبتكرة  الوطنية  واملبادرات  املتجددة  الأفكار 

�سيكون لها مردود اإيجابي ي�ساعد على النهو�س بالعمل 

اأرا�سي  املقدمة على  احلكومي، وتعزيز جودة اخلدمات 

مملكتنا احلبيبة.

واأ�ساف الوزير اأن اإدراج املبادرات احلديثة واملبتكرة 

�سي�سهم  امل�ستقبلية  احلكومية  وامل�ساريع  �سمن اخلطط 

العمل  منظومة  كفاءة  رفع  يف  ومثمر  فّعال  ب�سكل 

والتميز،  الإبداع  روح  تنمية  على  و�سيعمل  احلكومي، 

كما اأنه �سيرثي املجتمع بثقافة العمل املتطور واملتجدد، 

وي�سهم ب�سكل فّعال يف مواكبة الطموحات الوطنية بروؤية 

»فكرة«  م�سابقة  اأن  التنفيذي  الرئي�س  اأكد  كما  واعدة، 

�سيكون لها اأثر اإيجابي يف املحافظة على م�ستوى كفاءة 

القطاع العام، و�ست�سمن ا�ستدامة املوارد احلكومية.

عن  التنفيذي  والرئي�س  الوزير  عرّب  اخلتام،  ويف 

يف  والفائزين  امل�ساركني  جلميع  وتقديرهما  �سكرهما 

امل�سابقة؛ باعتبارهم نخبة من الكوادر الوطنية الطموحة 

والقادرة على حتّمل امل�سوؤولية، كما هناأوا جميع الفائزين 

النجاح  من  املزيد  لهم  متمنني  املتاأهلة،  امل�ساريع  ذوي 

والأفكار  امل�ساريع  جلميع  دعمهم  موؤكدين  والتقدم، 

اأداء  م�ستوى  رفع  �ست�سهم يف  التي  واملتطورة  املتجددة 

للمواطنني  واملاء  الكهرباء  هيئة  تقدمها  التي  اخلدمات 

واملقيمني يف مملكة البحرين.

د. اأحمد الأن�شاري

تغرمي 7 متهمني ومطعمني خالفوا 

الإجراءات والتدابري الحرتازية

تغرمي مكتب تدقيق حما�سبي مل يلتزم 

باإجراءات حظر ومكافحة غ�سل الأموال

�سرح رئي�س نيابة الوزارات واجلهات العامة باأن املحكمة 

الإجراءات  خالفوا  ومطعمني،  متهمني  �سبعة  بتغرمي  اأمرت 

امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  انت�سار  ملنع  الحرتازية  والتدابري 

بغرامات ترتاوح بني األف اإىل األفي دينار. 

اأم�س  يوم  اأنه مت  اأبلغت  قد  العامة  ال�سحة  اإدارة  وكانت 

الحرتازية  والتدابري  بالإجراءات  يلتزما  مل  مطعمني  �سبط 

املقّررة  بامل�سافة  يلتزما  مل  اإذ  كورونا،  فريو�س  انت�سار  ملنع 

بني الطاولت وجتاوز ما ن�سبته 50% من الطاقة ال�ستيعابية 

للطاولة الواحدة، ف�سلً عن عدم ارتداء العمال للكمامات وقناع 

الوجه، فتم حترير خمالفة بذلك وغلق املطعمني اإدارًيا، كما مت 

اإخطار النيابة العامة بالواقعة، اإذ اأمرت بعر�س املحا�سر فور 

ا�ستكمال الإجراءات القانونية. 

�سرح رئي�س نيابة اجلرائم املالية وغ�سل الأموال باأن املحكمة 

باإدانة  اأم�س، ح�سورًيا  اأ�سدرت حكمها،  قد  ال�سغرى اجلنائية 

�ساحب مكتب تدقيق حما�سبي مببلغ 5000 دينار لكل بند من 

البنود الأحد ع�سر امل�سندة اإليه باملخالفة لقراري وزير ال�سناعة 

ل�سنة  و108  ل�سنة 2017  رقمي 173  وال�سياحة  والتجارة 

2018، ب�ساأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حظر ومكافحة غ�سل 

الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال الأ�سخا�س امل�سجلني بال�سجل 

التجاري و�سجل مدققي احل�سابات مبملكة البحرين. وكانت نيابة 

املت�سمن  الوزارة  بلغ  تلقت  قد  الأموال  وغ�سل  املالية  اجلرائم 

اكت�ساف ارتكاب املدان، كونه �ساحب مكتب تدقيق حما�سبي، لعدد 

من املخالفات عند تعاقده وتعامله مع عدد من ال�سركات، متثلت 

العملء،  جتاه  الواجبة  العناية  قواعد  تطبيق  يف  الإخفاق  يف 

وتطبيق املنهج القائم على املخاطر، وحفظ ال�سجلت وامل�ستندات، 

جميعه  وذلك  امل�سبوهة،  العمليات  عن  تقارير  برفع  واللتزام 

باملخالفة ملا اأوجبه القرارين الوزاريني.

يف  املتمثلة  الأدلة  بجمعها  حتقيقاتها  النيابة  اأجنزت  وقد 

بالوزارة  الأموال  غ�سل  عمليات  مكافحة  ق�سم  رئي�س  �سهادة 

وامل�ستندات التي ك�سفت عن اأوجه املخالفات، واإقرار املتهم مبا 

ُن�سب اإليه بتق�سريه يف المتثال لللتزامات املن�سو�س عليها يف 

القرارين، واأمرت باإحالة املتهم اإىل املحكمة اجلنائية املخت�سة التي 

اأ�سدرت حكمها املتقدم.

عدد الأ�سخا�ض ل يتجاوز 8 اأ�سخا�ض يف الغرفة.. »تن�سيقي ال�سمالية«: 

ر�سد ومتابعة اأو�ساع ال�سكن اجلماعي امل�سرتك للعمالة الوافدة

بحث املجل�س التن�سيقي باملحافظة ال�سمالية، يف اأول 

اجتماع له بالعام 2021، موا�سلة دعم ممثلي اجلهات 

ال�سكن  اأو�ساع  لت�سحيح  املحافظة  احلكومية يف حملة 

بلدية  مع  بالتعاون  الوافدة  للعمالة  امل�سرتك  اجلماعي 

التزام ملك  للتاأكد من مدى  املحافظة،  ومديرية �سرطة 

العقار بتطبيق قانون تنظيم ال�سكن اجلماعي امل�سرتك، 

والتزامهم مبعايري وا�سرتاطات التاأجري من حيث اإخطار 

وم�ساحة  العقد،  تاريخ  من  يوًما   30 خلل  البلدية 

الغرفة )40 قدًما مربًعا لكل �سخ�س(، وعدد الأ�سخا�س 

بحيث ل يتجاوز 8 اأ�سخا�س يف الغرفة الواحدة، و�سلة 

قرابتهم.

واأ�سار علي بن ال�سيخ عبداحل�سني الع�سفور حمافظ 

الزيارات  من  جمموعة  تنظيم  اإىل  ال�سمالية  املحافظة 

على  للوقوف  ومعاينتها،  املخالفة  للم�ساكن  امليدانية 

الكتظاظ  من  واحلد  اأو�ساعها  لت�سحيح  خمالفاتها 

ال�سكاين فيها.

اقرتاحات  املجل�س  ا�ستعر�س  اآخر،  جانب  من 

ال�سهر  الريا�سي  البحرين  باإمكانية تنظيم منا�سبة يوم 

ظل  يف  الجتماعي  التباعد  اإجراءات  مراعاة  مع  املقبل، 

واتباع  البدين  الن�ساط  تعزيز  بهدف  كورونا؛  جائحة 

اأمناط الغذاء ال�سحي مع اإحياء املوروث ال�سعبي.

وخلل الجتماع، قدم مدير اإدارة اخلدمات الهند�سية 

العمل  مل�ستجدات  ا  عر�سً عبداللطيف  خالد  وال�ستثمار 

يف  الزراعية  امل�سارف  قنوات  تهيئة  اإعادة  مل�سروع 

دم�ستان وكرزكان مب�ساركة املحكومني بقانون العقوبات 

البديلة، وذلك �سمن مبادرة املحافظة »برنامج �ساعي« 

بال�سراكة مع اإدارة الوقاية من اجلرمية بوزراة الداخلية، 

النظافة  و�سركة  البحرية،  والرثوة  الزراعة  ووكالة 

يورب�سري.
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اأحمد زمان

كلمات لها معنى

بدر عبدامللك

يقول فوؤاد �ضويطر عن متحفه باأنه ميثل 

عمًقا تاريخًيا مرتبًطا بتاريخ البحرين

وقف الإن�ضان عاجًزا اأمام جرثومة 

ل يتجاوز تكوينها البنائي اخللية الواحدة

مرحلــــــة الكـــــــــــــورونا

جائحة  تداعيات  يقاوم  يزال  ما  وهو   2021 العام  العامل  يلج 

الكورونا، وعلى اأكرث من م�ستوى. وترتاوح التقديرات بني تلك املتفائلة 

يف  املغرقة  تلك  وبني  العام،  هذا  بنهاية  منها  العامل  تعايف  تتوقع  التي 

ت�ساوؤمها التي ترى اأن معاناة العامل �ستمتد اإىل ما هو اأطول من ذلك.

لكن، وبغ�س النظر عن دقة اأي منهما ينبغي العرتاف اأن ما اأحلقته 

اأن  يكاد  نحو  وعلى  التدمري،  م�ستوى  اإىل  ت�سل  بالإن�سان  اجلائحة  تلك 

يكون �سمولًيا، ول ي�سكل التدمري القت�سادي واملايل �سوى قطعة الثلج 

التقوي�س  موؤ�سرات  الذي يحمل  التي تخفي حتتها جبل اجلليد  الطافية 

التي �سهدنا طالئعها مع تف�سي ذلك الفريو�س قبل اأكرث من عام تقريبا.

العامل بعد متييزه بني فرتتني  تاريخ  القادمة  الأجيال  تقراأ  ول�سوف 

التي  تلك  والأخرى  وتداعياتها،  اجلائحة  ت�سبق  منهما  الأوىل  فا�سلتني 

تعقبها. وقد متظهرت تلك التداعيات على اأكرث من �سعيد.

فعلى ال�سعيد القت�سادي وجهت، كما يقول تقرير �سادر عن البنك 

اإىل  موجعة  �سربة  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  »جائحة  الدويل، 

اقت�ساد عاملي يعاين بالفعل من اله�سا�سة. ومع اأن النطاق الكامل لالآثار 

الوقت،  بع�س  مرور  قبل  يت�سح  لن  للجائحة  والقت�سادية  الب�سرية 

الركود  حالت  ُتخِلّف  كبرية...  �ستكون  املجالني  هذين  اخل�سائر يف  فاإن 

املحتمل من خالل تقلي�س معدلت  الناجت  احلاد تداعيات م�ستدمية على 

والن�سحاب  للعاطلني،  الب�سري  املال  راأ�س  وتاآكل  والبتكار،  ال�ستثمار 

التوريد. و�ستكون  ال�سلة ب�سال�سل  العاملية، وانقطاع  التجارة  من دائرة 

القت�سادات  للغاية يف  �سديدة  الأجل جلائحة كورونا  الطويلة  الأ�سرار 

ب�سبب  الطاقة  ملنتجات  امل�سدرة  البلدان  ويف  مالية،  اأزمات  تعاين  التي 

انهيار اأ�سعار النفط. ويف املتو�سط يف فئة اقت�سادات الأ�سواق ال�ساعدة 

ت�ساحبه  ك�ساد  يوؤدي  قد  �سنوات،  خم�س  مدى  على  النامية،  والبلدان 

ا يف البلدان امل�سدرة  اأزمة مالية اإىل انخفا�س الناجت املحتمل نحو 8%، اأَمّ

للطاقة من بني هذه الفئة، ففي املتو�سط قد يوؤدي ك�ساد ي�ساحبه انهيار 

اأ�سعار النفط اإىل انخفا�س الناجت املحتمل بن�سبة %11«.

وجاء يف تقرير �سادر عن جامعة �سيدين الأ�سرتالية، »اأن 147 مليون 

انخفا�س مدفوعات  العامل، مما ت�سبب يف  �سخ�س فقدوا وظائفهم حول 

الرواتب بواقع 2.1 تريليون دولر. وانخف�س م�ستوى ال�ستهالك العاملي 

بن�سبة 4.2 يف املئة، اأي ما يعادل 3.8 تريليون دولر، وهو ما يوازي 

الناجت الإجمايل املحلي لدولة مثل اأملانيا«.

اأما على ال�سعيد ال�سيا�سي فقد كانت ب�سمات كورونا وا�سحة، واإن مل 

تكن هي ال�سبب الوحيد وراء جمموعة من الأحداث ال�سيا�سية املفاجئة يف 

اأكرث من بلد، كان الأبرز بينها، كما جاء يف تقرير ن�سره موقع هيئة الإذاعة 

هونغ  واحتجاجات  الأمريكية،  النتخابات  �سي«،  بي  »بي  الربيطانية 

كونغ، واأزمة تيغراي يف اإثيوبيا، والأزمة ال�سيا�سية يف اإ�سرائيل. ويكفي 

التوقف عند النتخابات الأمريكية التي جاءت باحلزب الدميقراطي بدل 

بني  من  وتداعياته  الوباء  مع  اجلمهوريني  تعامل  وكان  اجلمهوري.  من 

اأف�سح  اإىل جناح غرميهم اجلمهوري. هذا ما  التي قادت  املهمة  الأ�سباب 

اآلن ليت�سمان، وهو الذي ابتكر  اأ�ستاذ التاريخ باجلامعة الأمريكية  عنه 

الأمريكية  النتخابات  نتائج  ا�ستقراء  يف  جنحت  مفتاًحا«   13« نظرية 

ب�سكل �سحيح منذ العام 1984. 

يرى ليت�سمان اأن »ا�ستجابة ترامب الفا�سلة للوباء هي التي اأدت اإىل 

هزميته )ترامب(، )م�سيًفا( اإن ترامب قلل من �ساأن الوباء وف�سل بالتايل يف 

احتواء العدوى ب�سرعة، الأمر الذي كلفه املفتاح القت�سادي ق�سري الأجل 

ا يف  واملفتاح القت�سادي طويل الأجل، )م�سرًيا(، اإىل اأن الوباء �ساعد اأي�سً

حتقيق اأعلى ن�سبة م�ساركة للناخبني منذ اأكرث من قرن، فقد خلق الوباء 

ال�سعب  اأقنع  ذلك  اأن  واأعتقد  الوطنية،  الطوارئ  بحالة  اإح�سا�ًسا حقيقًيا 

النتخابات كانت  باأن هذه  لبايدن،  املوؤيدين لرتامب واملوالني  الأمريكي، 

اأهم حدث يف حياتهم«.

يف  جاء  كما  الوباء،  تف�سي  اأدى  فقد  الجتماعي،  امل�ستوى  على  اأما 

تقرير �سادر عن »الإ�سكوا«، اإىل انخفا�س »ن�ساط قطاع اخلدمات مبعدل 

الن�سف، ونظًرا اإىل اأن هذا القطاع هو امل�سدر الرئي�سي لفر�س العمل يف 

املنطقة العربية، فاأي تاأثريات وخيمة تطال ن�ساطه �سترتجم اإىل خ�سائر 

العربية  املنطقة  يف  املتو�سطة  الطبقة  تتقل�س  وقد  الوظائف.  يف  كبرية 

اأكرث فاأكرث، مما قد يدفع 3.8 مليون �سخ�س اإ�سايف اإىل �سباك الفقر«.

ويف ال�سياق الجتماعي يوؤكد تقرير �سادر عن الأمم املتحدة على اأن 

اجلائحات توؤدي »اإىل ت�سخيم جميع اأوجه عدم امل�ساواة القائمة وزيادة 

حدتها. وتوؤثر اأوجه عدم امل�ساواة هذه بدورها على املت�سررين باجلائحة، 

خلقت  ولقد  التعايف.  اإىل  الرامية  جهودنا  وعلى  تاأثريها،  حّدة  وعلى 

جائحة كوفيد-19 واآثارها الجتماعية والقت�سادية اأزمة عاملية ل مثيل 

لها يف تاريخ الأمم املتحدة - وهي اأزمة تتطلب ا�ستجابة املجتمع باأ�سره 

لتتنا�سب مع حجمها وتعقيدها. ولكن هذه ال�ستجابة، �سواء على ال�سعيد 

الوطني اأو الدويل، �ست�سعف اإىل حد كبري اإذا مل تاأخذ يف احل�سبان كيف 

تاأثريات  اأكرث �سعًفا يف وجه  قد جعلتنا جميًعا  امل�ساواة  اأوجه عدم  اأن 

الأزمة«. 

النف�سي،  البعد  التي نتحدث عنها عن  التداعيات  تاأثريات  ولن تخلو 

العمر  الثالثينيات من  الإعالنات والطالبة يف  هذا ما تعرتف به حمررة 

قبل  بالن�ساط واحليوية  كانت تعي�س حياة مفعمة  التي  �سوزان كيمب، 

جائحة كورونا امل�ستجد. لكن، وكما ن�سر حالتها بعد تف�سي الوباء موقع 

»البي بي �سي«، تعرتف كيمب قائلة باأن »اإن ال�سغوط النف�سية الإ�سافية 

اأ�سبحت تدفعني اإىل حافة النهيار التي كنت من قبل اأ�ستطيع تفاديها«. 

فهي كما يقول املوقع »اأ�سبحت ترتعد خوًفا من املوا�سالت العامة، 

وزاد حر�سها على نظافة اأدوات املائدة والأكواب وينتابها اخلوف واحلزن 

كلما راأت �سور خاليا فريو�س كورونا«.

هذه اأبرز مظاهر التاأثريات ال�سلبية التي ولها تف�سي اجلائحة، والتي 

وجد الإن�سان نف�سه عاجًزا عن مواجهتها على ال�سعيدين الذاتي ال�سيق 

والوطني اأو الأمم على نحو اأكرث �سمولية.

وكما اأ�سرنا، رمبا �ستقراأ الأجيال القادمة، عندما تقراأ تاريخ العامل اأن 

تق�سيماته ت�سمل مرحلتني وا�سحتي املعامل الأوىل ت�سبق تف�سي الكورونا، 

وتلك التي تاأتي بعدها.

ا اأن الإن�سان، وهو يف اأوج قمة تبجحه باإجنازاته،  لكنها �ستقراأ اأي�سً

وا�ستعرا�س قوته، وقف عاجًزا اأمام جرثومة ل يتجاوز تكوينها اخللية 

اأمام  ك�سفت  اأن  بعد  الجتماعي،  �سلوكه  تغيري  على  اأجربته  الواحدة، 

عينتيه ه�سا�سة تلك الإجنازات!

اأفول الع�ضر

 الذهبي للإخوان )34(

مل يكن جلم�عة الإخوان الفل�سطينيني �س�أن وا�سع 

يذكر بعد حرب 48 يف ال�سفة الغربية وقط�ع غزة، 

بلغ  حتى  ال�سعبة  وظروفهم  حتركهم  لنكم��ش 

اأخ�  خم�سني  اإىل   1969 ع�م  غزة  قط�ع  يف  عددهم 

 1982-1987 الع�مي  بني  العدد  ارتفع  فيم�  فقط، 

اإىل 950 اأخ�، يف حني مل يتم التو�سل اىل رقم دقيق 

لنظرائهم يف ال�سفة الغربية )انظر الدكتور عدن�ن ابو 

الفل�سطينية  الرا�سي  يف  امل�سلمون  الإخوان  ع�مر، 

املحتلة 1967 - 1987(.

اأجي�ل  عند  التوقف  الت�ريخية  لل�سرورة  لبد 

والجواء  ال�ست�ت  يف  فل�سطني  اإخوان  من  متالحقة 

مرحلة  من  الن�س�ل  راية  انتقلت  فقد  الطالبية، 

الكويت  بعد  قطر  ا�ستقر يف  الذي  �س�بر،  عبدالبديع 

يف  ابوجب�رة  وعمر  ابوعزة  عبداهلل  حمله  حل  ثم 

الكويت وه�ين ب�سي�سو يف العراق ثم م�سر وخريي 

مركزية  جديدة  مرحلة  وتلته�  ال�سعودية،  يف  الغ� 

ال�سيخ  مرحلة  هي  فل�سطني  اإخوان  جم�عة  عمر  من 

ال�سب�ن  احمد ي��سني والزه�ر والرنتي�سي وجيل من 

ال�سق�قي  وفتحي  م�سعل  خ�لد  امث�ل  من  الطالب 

ال�سل�سلة من ال�سم�ء  ابو مرزوق. كل تلك  ومو�سى 

�سنتوقف قليال عنده� على �سبيل املث�ل ولي�ش احل�سر 

عند  ب�سكل مطول  نتوقف  لن  الف�عل.  دوره�  ح�سب 

�سنوات التكوين الع�سر )1957-1967( فال يوجد م� 

التنظيم منغلقة  ال�س�رة، فقد ك�نت �سي��سة  ي�ستحق 

متني  تنظيم  خلق  يف  توجه�ته�  ومن�سبة  وحذرة 

الجتم�عي  ب�لعمل  الفرد  تربية  على  يركز  متم��سك 

وا�ستعم�ل  العنف  ا�سك�ل  كل  عن  بعيدا  والدعوي، 

القوة. هذه املرحلة ال�س�حبة عن العمل املق�وم ت�سببت 

يف انكم��ش ال�س�رع الفل�سطيني عنهم بخالف م� ك�ن 

ومنظمة  والي�س�رية  القومية  املنظم�ت  و�سط  يدور 

الفل�سطيني  اجليل  جذبت  التي  الفل�سطينية،  التحرير 

ال�س�ب ل�سفوفه� للعمل املق�وم.

مل يربز عمل جه�دي يذكر يف الو�سط الفل�سطيني 

ت�أزم  فقد   ،67 حزيران  هزمية  بعد  اإل  الإخواين 

ال�سراع والو�سع الفل�سطيني حتت ظروف الحتالل 

ال�سرائيلي واغت�س�ب الر�ش، فتطلب العمل اجله�دي 

�سيغة املواجهة. ام�م هذه الظروف اجلديدة و�سيعمل 

التي�ر ال�سالمي ب�ألية خمتلفة وجديدة خالل الع�سرين 

ع�م� املقبلة )1987-1967( من اإع�دة النظر يف اآلية 

العمل التنظيمي الإخواين بعد ان راكم ق�دته الوائل 

خربة �س�بقة، فقد ك�ن خريي الغ� احد ق�دة التنظيم 

1952 حتى  ع�م  منذ  القط�ع  اخل��ش يف  الع�سكري 

1954، بينم� توىل ال�سيخ احمد ي��سني قي�دة الإخوان 
للقط�ع  ال�سرائيلي  الحتالل  بعد  غزة  قط�ع  يف 

بداأت تربز يف �سرق الردن مع�سكرات   .1967 ع�م 

اجله�دي  للعمل  ا�ستعدادا   )1970  –  68( التدريب 

والعمل الفدائي، وقد تبنى الإخوان ب�لردن ب�لتع�ون 

للعمل  التح�سريات  مظلته�  وحتت  فتح  حركة  مع 

الفل�سطينيني  الإخوان  اأن تنظيم  العنيف، غري  املق�وم 

ترك  ولكنه  املع�سكرات  هذه  يف  ر�سمي�  ي�س�رك  مل 

ال�سبعين�ت بدء  امل�س�ركة. �سكل مطلع  لأفراده حرية 

انطالق التي�ر ال�سالمي للخروج من احلذر التنظيمي 

الإخوان  �سب�ب  نف�سه  ليجد  الك�در  واإعداد  ال�سري 

الفل�سطينية  املق�ومة  روافد  من  رافدا  الفل�سطيني 

وتوجهه� العنيف.

لل�س�رع  النزول  اإىل  النعزال  منهج  بتغيري 

الطالب  خ��سة  ال�سعبية  ب�لو�س�ط  والحتك�ك 

التنظيم  قرر  امليداين  التوجه  ذلك  اإثر  وال�سب�ب. 

انف�ق   1973 �سنة  الكويت  يف  الإخواين  الفل�سطيني 

ثالثة ارب�ع امليزانية لت�أ�سي�ش وتفعيل العمل الطالبي. 

الإخوان  وتنظيم  اإل  ال�سبعين�ت  اواخر  ت�أت  ومل 

طالبية  واحت�دات  روابط  ا�س�ش  قد  الفل�سطيني 

مت  وبذلك  وامريك�.  والكويت  وامل�ني�  بريط�ني�  يف 

ال�سعبية  لالنتف��س�ت  امل�ستقبلي  اجلنني  بذرة  و�سع 

والعم�ل الفدائية واملق�ومة يف ال�سفة الغربية وقط�ع 

غزة. بداأت عجلة الدوران يف م�كينة اإخوان فل�سطني 

الق�سية  واهمية  حيوية  نتيجة  ع�لية  بوترية  تن�سط 

عن��سر  فتوافرت  ال�سراع،  وت�سعيد  الفل�سطينية 

الخر  اجل�نب  ومن  الق�سية  لتلك  والدفع  الدعم 

تنعك�ش  ال�سلبية  والقليمية  العربية  الظروف  ك�نت 

ال�سراع�ت  وتفرز  الفل�سطينية  الندف�ع�ت  على 

واملحتلة  الدامية  ال�س�حة  تلك  على  بينهم  العديدة 

 – الفل�سطيني  الت�ستت  اإن عوامل  ب�لعنف والتطرف. 

الفل�سطينية  الق�سية  ت�ريخ  يف  �سنلم�سه  الفل�سطيني 

الفل�سطينيني من منظمة  الإخوان  وكيف ك�ن موقف 

احلوار  م�س�رات  من  وموقفهم  الفل�سطينية  التحرير 

من  عقدين  بعد  ال�سرائيلي.  اجل�نب  مع  والتف�و�ش 

الفل�سطيني  الإخوان  تنظيم  ا�ستع�د  حزيران  هزمية 

الرتكيز  خالل  من  ط�ق�ته  بتجميع  مهتم�  ع�فيته، 

على القط�ع�ت ال�سب�بية والطالبية الفل�سطينية داخل 

ملرحلة  ا�ستعدادا  واملخيم�ت،  وامل�س�جد  اجل�مع�ت 

ق�دمة من ال�سدام واملواجهة مع قوات الحتالل، فيم� 

ك�نت اجهزة ال�ستخب�رات ال�سرائيلية تت�بع عن كثب 

كيف ينمو التنني الفل�سطيني الإخواين.

متحف احللوى البحرينية

البحرينية  ال�سحف  عليه  اأطلقت  �سويطر..  ح�سني  بن  فوؤاد 

منذ �سنوات بعيدة لقب »ملك احللوى« وهو كذلك بدون من�زع، 

ف�حللوى التي ت�سنعه� مع�مله هي اأجود اأنواع احللوى البحرينية 

على  واإمن�  فقط،  البحرين  مملكة  م�ستوى  على  لي�ش  ال�سهرية 

م�ستوى دول جمل�ش التع�ون اخلليجي ق�طبة.

اأنني  اإل  �سنوات،  منذ  الع�س�مي  الرجل  بهذا  معرفتي  ورغم 

مل اأكن اأعلم اأنه ميتلك متحًف� للحلوى البحرينية يقع ب�لقرب من 

مكتبه الرئي�سي مبدينة املحرق.

الوا�سعة وه�لني م�  اإىل غرفة متحفه  اأي�م بنف�سه  اأخذين قبل 

هذه  ع��سرت  والتي  القدمية  احللوى  �سن�عة  اأدوات  من  راأيت 

ال�سن�عة منذ ع�م 1850 ميالدية، اأي اأكرث من م�ئتي ع�م.

لالأخ  واحرتام  تقدير  ر�س�لة  واأفرحني  اأ�سرين  الذي  لكن 

�س�حب  من  2009م  ع�م  اإليه  و�سلت  �سويطر  فوؤاد  وال�سديق 

الوزراء  رئي�ش  خليفة  اآل  �سلم�ن  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو 

املوقر طيب اهلل ثراه ي�سيد فيه� �سموه بجهوده يف تطوير احللوى 

البحرينية ال�سهرية، كم� اأنه ا�ستلم طوال ال�سنوات امل��سية العديد 

من �سه�دات التقدير والدروع من عدة جه�ت حملية وخ�رجية.

يقول فوؤاد �سويطر عن متحفه ب�أنه ميثل عمًق� ت�ريخيً� مرتبًط� 

املقتني�ت  لهذه  اقتن�ئه  يف  الف�سل  اأن  ويوؤكد  البحرين،  بت�ريخ 

حممد  بن  ح�سني  املرحوم  والده  اإىل  تعود  القدمية  وامل�سغولت 

�سويطر الذي ك�ن �سيد �سن�عة احللوى يف البحرين.

اإىل ع�م  اأواين قدمية لطبخ احللوى تعود  ومن هذه املقتني�ت 

البحرين..  يف  احللوى  �سن�عة  بداية  اإىل  اأي  ميالدية،   1850
ك�ن  عندم�  �سويطر  فوؤاد  لالأخ  قدمية  �سورة  ب�ملتحف  وتوجد 

ب�سورة  مزخرف  خ�سبي  ب�ب  اأم�م  واقًف�  �سنوات  اأربع  عمره 

بن حممد  والده ح�سني  لع�ئلة  القدمي  البيت  ب�ب  نف�ش  رائعة هو 

�سويطر، وم� يزال هذا الب�ب موجوًدا حتى اليوم ب�ملتحف.

وتوجد ب�ملتحف �سور قدمية لوالده منذ ع�م 1930 ميالدية 

وهو يب��سر �سن�عة احللوى بنف�سه ويعطي التعليم�ت والإر�س�دات 

لأول  �سور  ب�ملتحف  توجد  كم�  احللوى..  جودة  ل�سبط  للعم�ل 

الأربعيني�ت من  اإىل  تعود  املحرق  افتتح يف مدينة  للحلوى  حمل 

ومنه�  القدمي  املحل  اأث�ث  ب�ملتحف  يوجد  كم�  امل��سي..  القرن 

قدمي  »جتوري«  وجود  على  عالوة  القدمية..  الكرا�سي  بع�ش 

جت�وز عمره امل�ئة ع�م.. اإ�س�فة اإىل وجود عدد من قطع »الزل« 

الإيراين الف�خر الذي يعود ت�ريخه لأكرث من م�ئة ع�م اأي�ًس�.

ال�سخ�سية  والده  مقتني�ت  بع�ش  على  املتحف  يحتوي  كم� 

ومنه� جواز �سفره القدمي و»ب�سته« و�سورة له وعمره 27 ع�ًم�، 

به  اخل��ش  ال�سندوق  ومف�تيح  وم�سب�حه  نظ�رته  اإىل  ب�لإ�س�فة 

وعدد من ال�س�ع�ت التي ا�ستخدمه� والده يف حي�ته..

القدمية وقد جلبت من  »الكي�سر«  م�كينة  ب�ملتحف  كم� توجد 

وعدة  للم�ء  »جيك«  ب�ملتحف  يوجد  كم�  الزم�ن..  ذلك  يف  الهند 

�سنة.  �سبعني  من  اأكرث  عمرهم�  جميلة  بطريقة  مزخرفة  كوؤو�ش 

اإ�س�فة اإىل بع�ش القواقع واملح�ر واأقف��ش قدمية للطيور وبع�ش 

وكل  املح�ر،  فيه  يجمع  الذي  »الديني«  ومنه�  الغو�ش  مقتني�ت 

اأن املتحف يحتوي  اأكرث من م�ئة ع�م. كم�  املقتني�ت عمره�  هذه 

والده  لزواج  والأ�سك�ل  الأحج�م  خمتلفة  مبيّتة  �سن�ديق  على 

ومالب�ش الع�ئلة القدمية.

يقول فوؤاد �سويطر عن والده اأنه ك�ن كرمًي� و�سخيً� ويح�سن 

اإىل الفقراء وامل�س�كني، واأنه يف مرة من املرات زار منزلً ب�إحدى 

ولد  »ج�كم  لأهله:  وق�ل  ل�ستقب�له  البيت  �س�حب  فه�ش  القرى 

النوخذة«، وعلم فوؤاد منهم اأن والده بنى لهذه الأ�سرة بيتً� ك�مالً 

والده هو  ب�أن  واأ�س�ف   ،« واأولده  اأهله  اأحًدا من  اأن يخرب  دون 

اأ�س�ش« �سندوق �سويطر اخلريي »والذي ي�سرف عليه هو  الذي 

بنف�سه ح�لي� بعد وف�ة والده.

لكن الذي اأعجبت به من مقتني�ت متحف �سويطر )�سننّي( من 

ال�سفينة و)قفية( لرفع  لتثبيت  البحر  ال�سلبة ترمى يف  احلج�رة 

الدول اخلليجية عر�ست  اإحدى  اإن  ال�سراع.. يقول فوؤاد �سويطر 

بيعه�  رف�ش  لكنه  دين�ر  األف  مب�ئة  والقفية  ال�سننّي  �سراء  عليه 

كم�  بثمن..  يقدر  ل  الذي  الع�ئلة  بت�ريخ  مرتبطة  اأنه�  يرى  لأنه 

يوجد ب�ملتحف عمالت قدمية ومنه� ري�ل �سعودي ف�سة ودولر 

اأمريكي ذهبي.

اأمتعن�  الذي  �سويطر  ح�سني  بن  فوؤاد  العزيز  لالأخ  ف�سكًرا 

بزي�رة متحفه اجلميل والعريق.
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تتعلق بأمن الحدود والبضائع وتعزيز أمن المسافرين

 توقيع 3 مذكرات تعاون 
في المجاالت األمنية بين البحرين وأمريكا

وقع وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد 
ب��ن عب��داهلل آل خليفة، والقائ��م بأعمال 
وزير األمن الداخلي األمريكي تشاد وولف، 

ثالث مذكرات للتعاون المشترك.
وتتعلق الش��راكة األول��ى والثانية بأمن 
الح��دود والبضائع، والتأكي��د ليس فقط 
على التع��اون المكثف حالي��ًا بين أجهزة 
إنف��اذ القان��ون، ولك��ن أيض��ًا الجه��ود 
المس��تمرة لمكافحة اإلره��اب والجريمة 

المنظمة العابرة للحدود.
برنام��ج  الثالث��ة،  الش��راكة  وتتن��اول 
الدخول العالم��ي التابع للجمارك وحماية 
الح��دود األمريكية، والذي يهدف إلى دعم 
التجارة وتعزيز أمن المس��افرين وسيوفر 
للبحرينيي��ن، خدمة الس��فر الس��ريع إلى 

الواليات المتحدة.
واستقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راش��د بن عبداهلل آل خليفة، أمس القائم 

بأعم��ال وزير األم��ن الداخل��ي األمريكي 
والوفد المرافق ل��ه، بحضور رئيس األمن 
الع��ام ووكي��ل وزارة الداخلي��ة لش��ؤون 
وس��فير  واإلقام��ة  والج��وازات  الجنس��ية 
البحري��ن لدى الوالي��ات المتحدة ورئيس 
الجم��ارك ورئيس المرك��ز الوطني لألمن 
الس��يبراني. وأش��اد بالعالقات والشراكة 
البحري��ن  تجم��ع  الت��ي  االس��تراتيجية 
والعمل  األمريكي��ة،  المتح��دة  والواليات 
المش��ترك عل��ى تطويره��ا، بم��ا يدع��م 

مصالح البلدين الصديقين.
وتم خالل االجتماع بحث مجاالت التعاون 
التع��اون  ومش��اريع  األمن��ي  والتنس��يق 
المستقبلية فيما يتعلق بمكافحة الجرائم 
اإللكتروني��ة، وتعزيز التدابي��ر المتعلقة 
بحماية البنية التحتية الحيوية بين المركز 
الوطن��ي لألمن الس��يبراني ف��ي البحرين 
ووكال��ة األم��ن الس��يبراني وأم��ن البنية 

التحتي��ة التابعة ل��وزارة األم��ن الداخلي 
األمريكية، وذلك في إطار بحث ومناقش��ة 
عدد من التحديات األمنية، بما يسهم في 
فت��ح آفاق جديدة لتبادل الخبرات، كما تم 
بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام 
المشترك. وسوف تعمل الشراكات األمنية 
الثالث التي دش��نها البلدان، على توسيع 
نطاق المعلومات وتقاس��م وبناء القدرات 
وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، حيث 
ته��دف إلى ضمان أقصى ق��در من األمن 
واالس��تقرار ل��كال البلدين، ف��ي مواجهة 
العاب��رة  والجرائ��م  والتط��رف  اإلره��اب 

للحدود.
األم��ن  ووزارة  الداخلي��ة  وزارة  وأعرب��ت 
الداخل��ي األمريكي��ة ع��ن تطلعهم��ا إلى 
تنفي��ذ اتفاقيات التع��اون األمني الثالث، 
والتأكي��د عل��ى الش��راكة الطويل��ة بين 

البلدين في مجال األمن.

 »الصحة«: فرق عمل 
 لدراسة إدراج األفكار الفائزة 

في البرامج الحكومية

تنفيذًا لتوجيهات صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدى ترؤس س��موه 
االجتماع االعتيادي األس��بوعي لمجلس الوزراء، وتوجيه س��موه 
ال��وزارات واألجهزة الحكومية إلى دراس��ة إدراج ه��ذه األفكار في 
برامجها ومشاريعها لما تحمله من بصمات إبداعية وطنية يجب 
أن تحظى بالرعاية الحكومية وجهت وزيرة الصحة فائقة الصالح 
إلى البدء بتش��كيل فرق عمل للبدء في تنفيذ هذه األفكار ضمن 
خطة عمل وبرنامج زمني، على أن يتم تقديم تقرير مرحلي دوري 
بهذا الش��أن، لتقديمه وعرضه على اللجنة التنس��يقية برئاسة 
س��مو ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، في إطار متابعة اللجنة 

لألفكار الفائزة ضمن أولويات برنامج الحكومة.
واطلع��ت اإلدارة العليا بوزارة الصح��ة صباح أمس في اجتماعها 
األس��بوعي على العروض المقدمة والفائزة بمس��ابقة االبتكار 
الحكومي »فكرة«، والمتمثلة في مشروع توسعة خدمات الصحة 
النفس��ية في المجتمع، والتي ف��ازت المركز األول والمقدمة من 
الدكتور علي السلمان والممرضة بثينة العصفور من مستشفى 
الطب النفس��ي بوزارة الصحة، ومش��روع مس��عف ف��ي كل بيت 
التي حازت عل��ى المركز الثاني، والمقدمة م��ن الممرضة كوثر 
س��لمان من مركز عبدالرحمن كانو لغس��يل الكل��ى والممرضة 
نادي��ة  أبوإدريس م��ن مركز إبراهيم خليل كان��و للتأهيل، حيث 
تمت اإلش��ادة بمس��توى األف��كار اإلبداعية والمبتك��رة، في رفع 
كف��اءة وجودة الخدم��ات المقدمة بالقطاع الصح��ي للمواطنين 

والمقيمين.
وأثن��ى المجتمعون عل��ى الرؤية الثاقبة من س��موه بإدراج هذه 
األفكار واالهتمام بها، لما تميزت به من مس��توى متميز، والتي 
تعكس تحقيق رؤية وأهداف المس��ابقة في تحفيز اإلبداع وإعالء 

االبتكار في العمل الحكومي وتطوير كافة مجاالته.
وتم التأكيد على أهمية األفكار المقدمة مع التوجيه على دراسة 
آلي��ات التنفيذ والتطوير والبحث مع المعني��ن بالوزارة والجهات 
ذات العالقة م��ن جهات حكومية ومؤسس��ات المجتمع المدني 
للوص��ول إلى مراحل التنفيذ، وأخذه��ا بعين االهتمام حيث إنها 
جاءت لدفع عجل��ة التنمية والتطوير ف��ي القطاعات الخدماتية، 
مع ضرورة تحويل التحدي��ات التي قد تواجه المعنين إلى فرص 
لالس��تفادة منها، ووضع دائمًا االبت��كار واإلبداع منهج للوصول 
إل��ى أهداف التطوي��ر، وذلك من أج��ل مصلحة الجمي��ع في هذا 

الوطن.
وفي ختام اللقاء أعربت وزيرة الصحة عن أملها بتحقيق األهداف 
وتنفيذ األفكار على أرض الواقع لتحقيق االستفادة القصوى منها 
ومواصلتها وتطويرها بحس��ب االحتياج��ات ومتطلبات المراحل 
القادم��ة، وبأن تك��ون وزارة الصحة األولى ف��ي التنفيذ والتميز 
والحف��اظ عل��ى مكانتها الب��ارزة الت��ي حققتها خ��الل المراحل 

السابقة.

 األنصاري: التطعيم المضاد لـ»كورونا« 
ُيسهم في سرعة القضاء على الجائحة

دع��ا الرئيس التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومية 
الدكت��ور أحمد محم��د األنصاري جمي��ع المواطنين 
والمقيمي��ن ف��ي المملك��ة إل��ى التس��جيل ألخ��ذ 

التطعيم المضاد لفيروس »كورونا«.
وبي��ن أن البحري��ن وحرص��ًا منه��ا عل��ى س��المة 
المجتمع البحريني، قامت بتوفير التطعيمات مجانًا 
للمواطني��ن والمقيمي��ن بع��د اعتماده��ا من قبل 
الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 

»نهرا« والتأكد من تقارير تجاربها ومأمونيتها.
وق��ال الدكت��ور األنص��اري »إن التطعي��م اختياري 
ولكنه ضروري لحماية نفس��ك وأسرتك ومجتمعك 
م��ن في��روس كورونا«، مش��يدًا بوع��ي المواطنين 
وس��المة  صح��ة  عل��ى  وحرصه��م  والمقيمي��ن 
مجتمعهم م��ن خالل اإلقبال الملحوظ بالتس��جيل 
مبكرًا للتطعيم. وش��دد عدم التراخي أو التردد في 
أخذ التطعيم وع��دم االنقياد وراء الش��ائعات التي 
ال تس��تند إل��ى أي أدلة أو براهين علمية، واس��تقاء 
المعلوم��ات ح��ول كل م��ا يتعل��ق بالتطعيم��ات 

المضادة لفيروس كورونا من مصادرها الرس��مية، 
مش��يرًا إلى أن أع��داد الح��االت القائم��ة لفيروس 
»كورون��ا« الت��ي ترصده��ا وزارة الصح��ة ال ت��زال 
متذبذب��ة بي��ن الزي��ادة والنقص��ان، مم��ا يعن��ي 
أنه يج��ب مواصل��ة الحذر لتف��ادي خط��ر اإلصابة 

بالفيروس وانتشاره بين المجتمع البحريني. 
كما دعا األنصاري إلى االلتزام بالمسؤولية الوطنية 
ومضاعفة كل فرد من أف��راد المجتمع جهوده عبر 
حثه لجميع من حوله بتشديد الحرص على االستمرار 
باإلجراءات االحترازية ومواصلة االلتزام باإلرشادات 
والتعليمات الصحية للتصدي للفيروس، وخصوصًا 
تجنب التجمعات وااللتزام بلبس الكمام، باإلضافة 
إلى أخذ التطعيم للمس��اهمة في القضاء على هذه 
الجائحة، وذلك س��عيًا نحو تحقيق السالمة وحفاظًا 

على صحة الجميع.
وأفاد بأن جمي��ع التطعيمات التي وفرتها البحرين 
لمواجه��ة في��روس »كورونا« مدرج��ة تحت مظلة 
منظمة الصحة العالمية وتساهم في صنع األجسام 

المض��ادة لفيروس كورونا وبالتال��ي تحفيز مناعة 
الجس��م لمقاومة الفيروس، لذا فإن تكاتف الجميع 
وتعاونهم بأخذ التطعيم يس��هم في حفظ سالمة 

الجميع والحد من انتشار الفيروس.

 البحرين الثالثة عالميًا 
والثانية عربيًا في تطعيم السكان باللقاح

حل��ت مملكة البحري��ن في المرتب��ة الثالثة عالميًا 
والثانية عربي��ًا بين أكثر الدول تطعيمًا لس��كانها 
باللقاح، وذلك بعد مرور نحو شهر على بدء عمليات 
 ourworldindata توزيع عدة لقاحات، بحسب موقع
المتخصص ف��ي البيان��ات، وفقًا لما نش��رته قناة 

»سكاي نيوز عربية«.
وأظهر تقري��ر جديد قائمة ال��دول األكثر تطعيمًا 
لس��كانها ضد في��روس كورونا، مبين��ًا تقدم دولة 
اإلم��ارات وحلولها في المرتب��ة الثانية، وذلك بعد 
مرور نحو شهر على بدء عمليات توزيع عدة لقاحات.

 ourworldindata واعتمد التقرير الذي نشره موقع
المتخصص في البيان��ات في قائمته الجديدة على 

أرقام رسمية جمعها من الجهات الحكومية.

وكان المقياس ف��ي التقرير هو حجم التطعيم ضد 
الوب��اء لكل 100 ش��خص حتى الخام��س من يناير 

2021، من إجمالي السكان.
وقال التقرير إن إس��رائيل هي الدولة األكثر توزيعًا 
للقاح بين س��كانها بواقع 15.83 ش��خصًا من بين 
كل مئة، ث��م اإلمارات التي عملت على تلقيح 8.35 

أشخاص من بين كل مئة شخص.
وج��اءت في المرتب��ة الثالثة البحري��ن بواقع 3.75 
أشخاص وفي الرابعة الواليات المتحدة 1.46، وفي 

المرتبة الخامسة بريطانيا 1.39 شخص.
وفي المرتبة السادسة حلت الدنمارك بنسبة 0.89 
شخص، وس��ابعًا جاءت روسيا بنسبة 0.55 شخص، 

وفي المرتبة الثامنة كندا بنسبة 0.38.

وجاءت ألمانيا في المرتبة التاس��عة بنس��بة 0.38 
شخص، وفي المرتبة العاشرة كرواتيا بنسبة 0.34.
وعملية توزيع اللقاحات ليس��ت باألمر اليسير، فهي 
تحتاج إلى إعدادات لوجس��تية عدي��دة، فمثاًل لقاح 

فايزر بيونتك يحتاج إلى ثالجات خاصة لنقله.
ويظهر التقرير أن عملية توزيع اللقاحات تس��تغرق 
وقتًا طوياًل وليس��ت حاًل سحريًا كما يعتقد البعض، 
فبريطاني��ا مثاًل عادت إلى اإلغ��الق العام رغم أنها 

بدأت منح اللقاح لمواطنيها منذ نحو شهر.
كم��ا تحت��اج اللقاح��ات إل��ى تخصيص ف��رق طبية 
لحقنها في أجساد األش��خاص، لكن الضغط الكبير 
على المستش��فيات بس��بب ارتفاع اإلصابات يجعل 

األمر صعبًا في بعض الحاالت.

 »األمن اإلذاعي« يناقش الدور األمني 
والتوعوي لشرطة العاصمة في مجابهة »كورونا«

يناق��ش برنام��ج »األمن اإلذاعي« ال��ذي تعده وتقدم��ه اإلدارة العامة 
لإلع��الم والثقافة األمنية ب��وزارة الداخلية بالتعاون م��ع إذاعة مملكة 
البحرين ويبث كل خميس في تمام الساعة 1:00 ظهرًا حتى 2:30 مساًء 
على الهواء مباش��رة على الموجة FM 102.3، ال��دور األمني و التوعوي 
لمديرية ش��رطة محافظة العاصمة في مجابه��ة فيروس كورونا ،حيث 
يس��تضيف البرنامج النقيب س��عد ناصر الهزاني القائم بأعمال رئيس 

شرطة خدمة المجتمع.
ويتخل��ل البرنامج العدي��د من الفق��رات والمحاور األمني��ة والتثقيفية 
والتوعوية، ومنها تسليط الضوء على تغريدات وزارة الداخلية، باإلضافة 
إلى اطالع المس��تمعين على أبرز الفعالي��ات والبرامج األمنية والبالغات 

الت��ي تم التعام��ل معها، وأب��رز البالغات م��ن خالل التواص��ل بغرفة 
العمليات الرئيس��ية وغرفة العمليات والمراقبة المرورية ، كما يس��لط 
البرنام��ج الضوء على التقاري��ر التي تتضمن جه��ود إدارات ومديريات 
الش��رطة، إضافة إلى المواضيع االجتماعية وإجراء اللقاءات المباشرة مع 
المنتفعي��ن من قانون العقوبات والتدابير البديلة ومدى اس��تفادتهم 

من القانون وتأثيره على حياتهم وأسرهم.
كما يق��دم برنامج »األم��ن« اإلذاعي جوائز نقدية للمس��تمعين وذلك 
من خالل المش��اركة في المس��ابقة واالتصال على هاتف 17684888، 
البرنامج من تقديم النقيب جاس��م عيد آدم وشيخة الزياني، ومن إخراج 
المالزم أول مروة حمد المعراج، ومساعد مالزم ثاني عبدالرحمن البطي.

أخبار الوطن



 »خدمات الشورى« 
 تنتهي من »الخاليا الجذعية« 

وُتحيله لمكتب المجلس
أنه��ت لجنة الخدمات بمجلس الش��ورى ف��ي اجتماعها المنعقد 
عن طري��ق أنظمة االتصال المرئي صباح أمس، برئاس��ة جهاد 
الفاض��ل، بحث االقتراح بقانون بش��أن الخاليا الجذعية بصيغته 
المعدلة، فيما أحالت تقريرها بش��أنه لمكتب المجلس تمهيدًا 

إلدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة للمجلس.
وتدارس��ت اللجنة ف��ي تقريرها النهائي االقتراح بقانون بش��أن 
الخالي��ا الجذعي��ة بصيغته المعدل��ة بعد التوافق م��ع األعضاء 
مقدم��ي المقترح، والهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
الصحية، والمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، قبل أن تستعرض 
بش��كل نهائي وجه��ات نظر أعض��اء اللجنة ومقدم��ي المقترح 
والمستشار القانوني. ويتألف االقتراح بقانون بصيغته المعدلة 
م��ن ديباجة وثمان فصول تش��مل )16( مادة عل��ى النحو اآلتي: 
المادة )1( تناول��ت تعريف الكلمات والعبارات، والمادة )2( حول 
س��ريان القانون، ونظمت المادة )3( اللجان الفنية االستشارية، 
وتناولت المادة )4( موضوع التراخيص، وذكرت المادة )5( أنواع 
ومص��ادر الخالي��ا الجذعية وضوابط اس��تخدامها، واس��تعرض 
الم��ادة )6( المحظ��ورات، وغّط��ت الم��ادة )7( األح��كام العامة، 
وش��ملت المواد )من 9 إلى 13( العقوبات المترتبة على مخالفة 
أحكام القان��ون، وعالجت المادة )14( نطاق س��ريان المرس��وم 
بقانون بش��أن نقل وزراعة األعضاء البش��رية في المسائل التي 
لم يرد بش��أنها نص، أما المواد )15 و16( فقد تضمنت األحكام 
الختامية. ويهدف االقتراح بقانون إلى تنظيم اإلطار التش��ريعي 
للطلب التجديدي ومصادر واستخدام الخاليا الجذعية في العالج 
والبحث العلم��ي والصناعات الدوائية، مما يؤدي إلى المزيد من 
التقدم ف��ي الخدمات الطبي��ة والبحثية في المملكة وش��مولها 
ألحدث تقنيات وأس��اليب العالج، ويس��اهم ف��ي المحافظة على 
الم��وارد المالية الوطنية من خالل توفير ف��رص العالج بالخاليا 
الجذعية وطنيًا، وتقليل االعتماد على الخدمات الطبية الخارجية.

 »تشريعية النواب«: 
تأهيل الكوادر البحرينية 

للقطاع الرقمي

وافقت لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانوني��ة بمجلس النواب، 
على اقتراح بتأهي��ل الكوادر البحرينية للقط��اع الرقمي والذكاء 
االصطناع��ي. وق��ال رئيس اللجن��ة فاض��ل الس��واد، إن اللجنة، 
بعدم��ا صدقت عل��ى محض��ر االجتماع الح��ادي عش��ر، اطلعت 
عل��ى اإلخط��ارات ال��واردة، واس��تعرضت المذك��رات القانونية 
بش��أنها، وهي 4 موضوعات، وقررت اللجنة السالمة الدستورية 
للموضوع��ات، وهي المرس��وم بقان��ون رقم )32( لس��نة 2020 
بش��أن قواعد التس��جيل والس��المة والمراقبة الخاصة بالسفن 
الصغي��رة، واالقت��راح بقانون بتعديل الم��ادة )231( من قانون 
العقوب��ات الص��ادر بالمرس��وم بقانون رقم )15( لس��نة 1976، 
واالقتراح بقانون بش��أن إنش��اء صندوق دعم المسني، واالقتراح 
بقانون بتعديل بعض أحكام المرس��وم بقانون رقم )78( لسنة 
2006 بش��أن التأمين ضد التعطل. وفيما يتعلق ببند المراسيم 
بقوانين، أش��ار إلى أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم )26( 
لس��نة 2020 بتعدي��ل المادة )173( من المرس��وم بقانون رقم 
)54( لسنة 2002 بش��أن الالئحة الداخلية لمجلس النواب، حيث 
اس��تعرضت مذكرة المستش��ار القانوني، ومرئيات وزارة شؤون 
مجلس��ي الش��ورى والنواب، والتقت اللجنة وزير ش��ؤون مجلسي 
الش��ورى والنواب غان��م البوعينين واس��تمعت لتوضيحاته حول 
المرس��وم بقانون.  وناقشت اللجنة االقتراح بقانون بشأن حصر 
بعض الوظائف على المواطنين بصيغته المعدلة، واستعرضت 
ردود الجهات المعنية وهي: رد  وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
ورد دي��وان الخدمة المدني��ة، ورد صندوق العمل »تمكين«، ورد 
غرف��ة تجارة وصناع��ة البحرين، وق��ررت اللجنة ع��رض الصيغة 

المعدلة على مقدم االقتراح بقانون. 

 وزير األشغال: االنتهاء من  تطوير حديقتي 
محمد بن فارس وعين الحنينية وسوق الرفاع قريبًا

قال وزير األش��غال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني عص��ام خلف إنه تنفي��ذًا للمقترحات 
النيابية التي تقدمت بها رئيسة مجلس النواب 
فوزية زين��ل، فإن الوزارة بص��دد االنتهاء قريبًا 
من أعم��ال تطوير مش��روعي حديقة محمد بن 
فارس وعين الحنينية في منطقة الرفاع، مش��يرًا 
أن كلف��ة تطوي��ر الحديقتي��ن تف��وق المليون 
دينار. بجانب تطوير س��وق الرفاع وشارع الشيخ 
حمود بن صباح ومش��روع  تطوير تقاطع ش��ارع 
الرفاع وش��ارع أم جيليد والمقرر االنتهاء منهما 

في مطلع فبراير المقبل. 
وأك��د حرص الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس ال��وزراء، لتعزيز التع��اون الفاعل 
م��ع مجل��س الن��واب، والعم��ل لخدم��ة الوطن 
والمواطني��ن وتحقي��ق برنامج عم��ل الحكومة، 
تنفي��ذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وأضاف خلف خالل لقائه برئيسة مجلس النواب 
صب��اح أم��س بمكتبه��ا: »إنه ت��م االنتهاء من 
أعم��ال التصامي��م كما تم االنته��اء من أعمال 
الترسية لتطوير حديقة محمد بن فارس بكلفة 
تصل إلى 500 ألف دينار«، مبينًا أن »المش��روع 
عبارة عن إنش��اء حديقة بمجمع 927 في الرفاع 
الش��رقي، ويحتوي على ملعب كرة قدم وألعاب 
قوى تعتمد على التسلق بالحبال وألعاب إحماء 
رياض��ي إلى جان��ب المبان��ي الخدمية وكش��ك 

للطلبات السريعة«.
وتابع: »إن مش��روع إعادة تأهيل حديقة محمد 
بن فارس س��يقام على مس��احة 10240.3 متر 
مرب��ع، وقد ت��م طرح مناقصة المش��روع بكلفة 
تقديرية تصل إلى 500 ألف دينار وس��يتم البدء 

في التنفيذ قريبًا«.

وأوضح خلف أن »مشروع تطوير حديقة الحنينية 
جاهز للترسية، وأن الوزارة قد انتهت من إعداد 
التصامي��م النهائي��ة وأن الوزارة ف��ي مراحلها 
األخيرة فيما يتعلق باألم��ور التعاقدية«، الفتًا 
إل��ى أن »عين الحنينية تعتب��ر من أقدم العيون 
البحرينية والتي ارتبطت بالتراث البحريني ولها 

مساحة مهمة في الذاكرة البحرينية«.
وأردف: »إن تطوي��ر حديقة عين الحنينية والتي 
س��تقام على مس��احة 7000 متر مربع وبكلفة 
تقريبي��ة 550 ألف دينار، س��يحفظ ت��راث هذه 
العي��ن وس��يعمل على الحف��اظ عل��ى هويتها 
وتاريخها لدى األجيال القادمة«، مش��يرًا إلى أن 
المش��روع س��يتضمن متحفًا صغيرًا وكافتيريا 
وصال��ة ألع��اب داخلي��ة وع��ددًا من األكش��اك 
ومس��احات جلوس خاصة وخدمات عامة وغرفة 

للحارس«.
من جانبها، أشادت رئيسة مجلس النواب فوزية 
زين��ل بالتع��اون الرفيع بي��ن الحكومة ومجلس 
الن��واب، لخدم��ة الوط��ن والمواطني��ن في ظل 
المس��يرة التنموي��ة الش��املة لحض��رة صاحب 

الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى، معرب��ة ع��ن تقديره��ا لدعم 
الحكومة برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
الوزراء في تعزير كافة س��بل التع��اون والعمل 
المشترك وبما يحقق التطلعات الوطنية وتعزيز 

المنجزات الحضارية في ظل العهد الزاهر.
وأشادت بجهود وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطي��ط العمران��ي ف��ي تطوي��ر الحدائ��ق 
والمرافق العام��ة، والعمل على تنفيذ عدد من 
المقترحات النيابية التي تقدمت بها، المشاريع 
التي تش��كل مطالب مهمة للمواطنين وتوفير 
كاف��ة االحتياج��ات، وتطوي��ر البن��ى التحتي��ة 

والمشاريع الحضارية.
وأضاف��ت زينل أن تضافر الجه��ود الوطنية من 
الجميع، أثمرت إنجاز العديد من المشاريع، التي 
تعد استجابة لرغبات المواطنين واحتياجاتهم، 
وتلبي��ة لتح��ركات الن��واب والبلديي��ن الذي��ن 
يعمل��ون مع��ًا كفري��ق عم��ل واح��د متكام��ل 

ومتعاون من أجل خدمة الوطن والمواطنين.

 »مالية النواب«: تخفيض رسوم 
الخدمات المالية الحكومية على المتقاعدين

قال رئيس لجنة الش��ؤون المالية واالقتصادية 
في مجل��س النواب النائب محم��ود البحراني إن 
اللجن��ة وافقت باإلجماع على المرس��وم بقانون 
رق��م )25( لس��نة 2020 بتعديل بع��ض أحكام 
قانون إعادة التنظيم واإلفالس الصادر بالقانون 

رقم )22( لسنة 2018.
 وأوضح النائ��ب البحراني أن المرس��وم بقانون 
يهدف إلى تعزيز الثقة والش��فافية في إجراءات 
إعادة التنظي��م واإلفالس، وتعزي��ز حقوق ودور 
الدائني��ن وتش��جيعهم عل��ى اللج��وء لالحتكام 
للممي��زات الت��ي أقره��ا المش��رع البحريني إلى 
جانب الوصول ألفضل الممارس��ات التي تتعلق 

بالشأن االقتصادي واالستثماري. 
وذك��ر البحران��ي خ��الل لجن��ة الش��ؤون المالية 
واالقتصادية أن اللجنة ناقش��ت االقتراح بقانون 
االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بقانون رقم )27( لس��نة 2015 بش��أن الس��جل 
التج��اري، وق��ررت طل��ب معلوم��ات تفصيلي��ة 
إضافية م��ن وزارة الصناعة والتجارة، مضيفًا أن 
االقتراح بقانون يهدف إلى تحقيق العدالة وعدم 
إط��الق ي��د اإلدارة في إيق��اع الجزاء، والتمس��ك 
بض��رورة أن يكون الج��زاء بعد تحقيق وس��ماع 
أقوال المخالف، إلى جانب أن ال يكون ذلك إال من 

خالل جهة محايدة وهي السلطة القضائية، حيث 
أصبح اليوم مبدأ الدفاع من المبادئ الدستورية، 
فال يتصور إيقاع جزاء دون تحديد دفاع المخالف 

أواًل.
أعضائه��ا  بإجم��اع  وافق��ت  اللجن��ة  إن  وق��ال 
الحاضرين على االقتراح برغبة بتخفيض رس��وم 
الخدم��ات المالية الحكومية عل��ى المتقاعدين، 
فيم��ا ارت��أت مخاطب��ة الجهات المعنية بش��أن 
االقت��راح برغبة بش��أن قي��ام الحكوم��ة باتخاذ 
إجراءات فعالة وعاجلة تضمن تحصيل واسترداد 
جمي��ع أم��وال وأص��ول الدولة المش��ار إليها في 

تقارير ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
وح��ول االقت��راح برغب��ة بش��أن إنش��اء صندوق 
خاص لدعم األزم��ات والكوارث في البحرين بين 
البحراني أن اللجنة ارتأت مخاطبة مقدم االقتراح 

وكذلك الجهات المعنية.
كم��ا قررت اللجنة دعوة مقدم��ي االقتراح برغبة 
بش��أن قيام الحكومة بإعداد دراسة شاملة حول 
م��دى إمكانية طرح 30% من أس��هم الش��ركات 
التي تمل��ك الحكوم��ة فيها حص��ة 50% فأكثر 
البحرينيي��ن  موظفيه��ا  قب��ل  م��ن  لالكتت��اب 

لمناقشة الموضوع.

ناقشت »التصرف في جزء من حساب احتياطي األجيال« و»المصروفات الطارئة«

 »مالية الشورى« تطلب تمديد فترة 
دراسة مشروع الميزانية

المالي��ة  الش��ؤون  لجن��ة  واصل��ت 
الشورى بحث  واالقتصادية بمجلس 
مش��روع قانون باعتم��اد الميزانية 
العامة للدولة للس��نتين الماليتين 
للمرس��وم  المرافق   )2022-2021(

رقم )70( لسنة 2020.
وأجرت اللجنة مراجعة ش��املة على 
قائمة التس��اؤالت الت��ي تقدم بها 
األعض��اء، والتي ت��رى اللجنة أهمية 
توضيحه��ا م��ن قب��ل وزارة المالية 
ع��ن  فض��اًل  الوطن��ي،  واالقتص��اد 
الخطط الت��ي س��تطبقها الحكومة 
الموقرة خالل الس��نتين القادمتين، 
المس��ت���وى  عل��ى  وأهميته�������ا 
االقتص��ادي، والخدم��ات المقدم��ة 

للمواطنين.
بح��ث  مواصل��ة  اللجن��ة  وق��ررت 
مش��روع الميزاني��ة العام��ة للدولة 
خ��الل االجتماع��ات القادمة، وطلب 
تمديد فت��رة بحث المش��روع لحين 
االنتهاء من االجتماعات المشتركة، 
عل��ى أن تتواص��ل اللجنة م��ع لجنة 
واالقتصادي��ة  المالي��ة  الش��ؤون 
بمجلس الن��واب، والحكومة لتحديد 
المش��تركة،  موعد بدء االجتماعات 
لمناقش����ة  جاهزيته�����ا  مؤك��دة 
مش��روع الميزانية العامة، والتقدم 

بمرئياتها بشأنها.
وبحث��ت خ��الل اجتماعها ع��ن بعد 
امس، المرس��وم بقان��ون رقم )22( 

مصروف��ات  ب��إدراج   2020 لس��نة 
طارئ��ة ضم��ن الميزاني��ة العام��ة 
للدولة للسنة المالية 2020، والذي 
رأت اللجنة أهمية دراسته بالتزامن 
م��ع بحثها للمرس��وم بقان��ون رقم 
)23( لس��نة 2020 بش��أن التصرف 
في جزء من أموال حس��اب احتياطي 
واالس��تم���اع  القادم����ة،  األجي��ال 
لمرئيات الحكومة بشأن رؤيتها عن 
التعامل مع األموال المس��حوبة من 
االحتياطي، إلى جان��ب آلية اإلنفاق 
الطارئة،  بالمصروف��ات  المتعلق��ة 
فضاًل عن الخي��ارات المتاحة لتوفير 

السيولة المالية من مصادر أخرى.

ونظرت اللجنة في المذكرة القانونية 
التي أعدها المستشاران القانونيان 
للجنة بش��أن مضامين المرسومين 
بقانون، إلى جانب مذكرة المستشار 
المال��ي واالقتصادي للجنة حولهما، 
فض��اًل ع��ن االط��الع عل��ى مرئيات 
مجلس النواب خالل بحثه لهما، فيما 
قررت تبن��ي قائمة من التس��اؤالت 
التي ترغب اللجنة في اس��تيضاحها 
م��ن قب��ل وزارة المالي��ة واالقتصاد 
الوطن��ي، عل��ى أن تواص��ل اللجن��ة 
بحث المرس��ومان خالل االجتماعات 

القادمة. 
يأت��ي ذلك فيما أخ��ذت اللجنة علمًا 

برس��الة رئي��س مجل��س الش��ورى 
والمرفق بها المرس��وم بقانون رقم 
)27( لس��نة 2020 بتعدي��ل بعض 
أحكام المرس��وم بقان��ون رقم )15( 
لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، 
والمرس��وم بقانون رقم )28( لسنة 
أح��كام  بع��ض  بتعدي��ل   2020
الصادر  التجاري��ة  الش��ركات  قانون 
بالمرس��وم بقانون رقم )21( لسنة 
2001، حيث قررت بحث المرسومين 
بقانون خ��الل االجتماعات القادمة، 
القانونيين  المستش��ارين  وتكلي��ف 
واالقتص��ادي  المال��ي  والمستش��ار 

بإعداد مذكرات حولهما.
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حق الرد

تلقت »الوطن« ردًا من وزارة الصحة على الخبر المنشور في الصحيفة 
تحت عن��وان »وزي��رة الصحة: إع��ادة هيكلة الطب النفس��ي الفترة 

المقبلة«، جاء فيه:
تابع��ت وزارة الصح��ة وباهتمام بال��غ ما نش��رته صحيفتكم الغراء 
تح��ت العنوان المذك��ور أعاله األربع��اء الموافق 6 يناي��ر 2021 في 
الع��دد 5506، . ون��ود أن نلفت عنايتك��م إلى أن ما نش��ر في الخبر 
م��ن معلومات غير دقيق، حيث نس��ب التصريح لفائقة بنت س��عيد 
الصال��ح وزيرة الصح��ة، خالل ردها عل��ى الس��ؤال البرلماني للنائب 
معصومة عبد الرحيم المقدم خالل جلس��ة النواب حول المرضى من 
ذوي اإلعاق��ة المترددين على العي��ادات الخارجية واإلقامة الطويلة، 
ولكن لم تذكر المعلومات الصحيحة التي جاءت في رد الوزيرة. وتود 
الوزارة التنويه إلى تصحيح المعلومات، حيث كان السؤال حول محور 
أساس��ي وهو رعاي��ة ذوي اإلعاقة ضم��ن خدمات اإلقام��ة الطويلة، 
وج��اء مضمون رد الوزيرة في محور اإلقامة الطويلة بأن الوزارة ومن 
ضمن مش��اريعها اإلنشائية تعمل على إنشاء مركز للرعاية الصحية 
الخاصة »مركز لإلقامة الطويلة« في المحرق، وكذلك تش��غيل مركز 
للرعاية الصحية الخاصة »لإلقامة الطويلة« في س��ترة.  يذكر أن رد 
وزي��رة الصحة قد تطرق إلى الخدمات الصحي��ة والتأهيلية المقدمة 
حاليَا من خالل مستشفى الطب النفسي ومستشفى المحرق لإلقامة 
الطويل��ة ومركز إبراهي��م خليل كانو الصح��ي واالجتماعي حيث يتم 
تقديم خدمات وبرامج فيما يتعلق بفئة اإلعاقة الذهنية، واإلش��ارة 
إل��ى الك��وادر العامل��ة والخطط المس��تقبلية فيما يتعل��ق بتطوير 

الخدمات والبرامج المقدمة لهذه الفئة.
هذا ما لزم للتوضيح وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحترام.

البرلمـان



كش��ف استش��اري جراح��ة الم��خ واألعصاب 
وجراحة العمود الفقري، د. س��امي جودة عن 
أن »نح��و 2% م��ن المصابي��ن بجلطات المخ 
معرض��ون للوفاة وخاصة ل��و كانت الجلطة 
لها عالقة بالمراكز الحيوية مثل جذع المخ«، 
مضيف��ًا أن »5% م��ن المصابين بالس��كتة 
الدماغية معرضون للوفاة أيضًا«، مشيرًا إلى 
أن »70% من المصابين بالجلطات الدماغية 

يعانون من ضعف في الحركة والنطق«.
وأوضح في تصريحات خاص��ة ل�»الوطن« أن 
»هناك فارقًا بين الس��كتة الدماغية وجلطة 
المخ«، الفت��ًا إلى أن »الس��كتة الدماغية قد 
تح��دث نتيجة جلط��ة في الم��خ أو نزيف في 

المخ«.
وذكر أن »مضاعفات ضغ��ط الدم، وأمراض 
القل��ب والش��رايين، مثل تصلب الش��رايين، 
والس��كري، والكوليسترول، والتدخين والوزن 
الزائ��د، ونقص الحرك��ة والتوتر والقلق، من 
العوامل الت��ي تؤدي إل��ى اإلصابة بجلطات 
الدماغ، وخاص��ة ما يتعلق بأم��راض القلب 
ووجود ارتجاف أذيني، أو اضطراب في ضربات 
القلب، وه��ذا يؤدي إلى تراكم الجلطات على 
جدار القلب وبالتالي تتحرك مع س��ريان الدم 
وتتج��ه إل��ى المخ وربم��ا تؤدي إل��ى حدوث 

الجلطة«.
وتحدث عن أن »كبر السن والتقدم في العمر 
من بين األس��باب أيضًا؛ ألنه يكون مصحوبًا 
بتصلب الشرايين ويؤدي إلى ضيق الشرايين 

وزيادة نسبة حدوث التجلط«.
وفيما يتعل��ق بالعوام��ل الخارجية لإلصابة 
بالم��رض، أف��اد د. ج��ودة بأنه��ا تتضم��ن 
»التدخي��ن والتوتر وقلة النوم وعدم ش��رب 

السوائل بشكل كاٍف«.
وق��ال: »إن س��ماع خبر مؤل��م أو حزين ربما 
ي��ؤدي إل��ى إصابة الش��خص بجلط��ة المخ، 
لكن نس��بة الحدوث نادرة، وليست على وجه 

اإلطالق«.
وأش��ار إلى أن »ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى 
حدوث جلطة نزيفية وبالتالي انفجار في أحد 
الشرايين الصغيرة ويؤدي إلى نزيف في المخ 
وبالتالي تصبح جلطة دماغية وليست جلطة 

تخثرية«.
وفي رد على س��ؤال حول نسبة معدل الوفاة 
نتيجة اإلصابة بجلط��ة المخ، أوضح أن »%2 

من المصابين بجلطة المخ معرضون للوفاة 
وال سيما لو كانت الجلطة لها عالقة بالمراكز 

الحيوية مثل جذع المخ«.
وتط��رق إلى الف��ارق بين الس��كتة الدماغية 
وجلطة المخ، موضحًا أن »الس��كتة الدماغية 
ق��د تحدث نتيجة جلطة في المخ أو نزيف في 
المخ«. وقال: »إن أولى مراحل التشخيص أننا 
نقوم بإجراء أشعة مقطعية للمريض لتحديد 
ما إذا كانت الجلطة نزيفية أو تخثرية، وربما 
نلجأ إلى الرنين المغناطيس��ي ألنه أكثر دقة 
من األش��عة المقطعية، حيث يمكننا تحديد 
إذا كانت جلطة في المخ أم س��كتة دماغية«. 
وذكر د. جودة أنه »في بعض األحيان، يكون 
النزيف هو سبب اإلصابة بالسكتة الدماغية، 
وبالتال��ي ال نس��تطيع أن نح��دد المس��يالت 
كعالج للمريض، ألنها سوف تزيد من النزيف 
في المخ، لكن لو كانت جلطة في هذه الحالة 
نعطي المريض مسيالت حتى يسير الدم في 

المكان الذي فيه الجلطة«.
وأوض��ح أن »جلطة المخ تؤدي إلى الس��كتة 
الدماغية الت��ي تؤدي إلى الوف��اة، كما أنها 
م��ن مراح��ل الس��كتة الدماغي��ة، وتعد من 
مضاعف��ات جلط��ة الم��خ«، كاش��فًا عن أن 
»نحو 5% من المصابين بالس��كتة الدماغية 

معرضون للوفاة«.
ونوه إلى أن »نس��بة الوفاة متغيرة مع مرور 
الوقت وتتوقف على مجموعة من األس��باب، 

وخاصة أن جلطات المخ متنوعة«.

وفيما يتعلق بط��رق العالج، تحدث د. جودة 
عن أن��ه »أهم م��ا نحافظ علي��ه عند حدوث 
الجلط��ة الدماغي��ة التخثري��ة هو مس��توى 
ضغ��ط ال��دم بحيث ال يك��ون مرتفع��ًا وفي 
نف��س الوقت ال يكون منخفض��ًا والمحافظة 
على العوامل األخرى مثل الس��كري ووظائف 
الكلى وكذلك مس��توى الصودي��وم في الدم 

وننصح المريض بشرب سوائل معينة«.
ولفت إلى أن��ه »لو كانت الجلطة تس��توفي 
ش��روط إعط��اء دواء وريدي مع��روف إلذابة 
الجلط��ة وهو دواء مس��يل يتم إعط��اؤه في 
مراك��ز معين��ة خاص��ة بالس��كتة الدماغية 

الح��ادة أو الجلط��ة الحادة«، مش��يرًا إلى أنه 
»بعد مرور 3 س��اعات م��ن اإلصابة بالجلطة 
وع��دم وج��ود أي تأثير مذي��ب للجلطات في 
العالج، نحافظ على ضغط المريض ويمكنه 
ش��رب كثي��ر م��ن الس��وائل ونح��دد أدوي��ة 
بسيطة لعالج المريض لمنع التجلطات مثل 

األسبرين«. 
وف��ي رد على س��ؤال حول التدخ��ل الجراحي، 
أف��اد د. جودة بأنه »إذا كان��ت الجلطة حادة 
ومصحوبة بتورم ف��ي المخ وأدت إلى ضغط 
على المراكز الحيوي��ة نقوم بإجراء فتحة في 
الدم��اغ بحيث تس��توعب ضغ��ط المخ حيث 

نقوم بعمل فتحة في الجمجمة مع رفع عظام 
الجمجمة واالحتفاظ بها خارجها الس��تيعاب 
ضغط المخ، وحينما تتحسن صحة المريض 
والس��يما ضغط المخ نق��وم بإرجاع العظمة 
مرة أخرى إلى مكانها بعد نحو ش��هر ونصف 
أو شهرين على حسب حالة المريض«. وذكر 
أنه »من طرق الع��الج أيضًا العالج من خالل 
القس��طرة  باس��تخدام  التداخلي��ة  االش��عة 
والبال��ون أو الدعام��ة عن��د الحاجة لتوس��يع 
الش��رايين والمكان الذي في��ه الجلطة، وفي 
حاالت التكيس الشرياني »أم الدم« تستخدم 

.»coils لفائف دقيقة لسد التكيس
وح��ذر من »تناول أدوية وعقاقير معينة دون 
إش��راف طبي ت��ؤدي إلى الجلط��ة الدماغية، 
حي��ث تؤث��ر على القل��ب وربما تتس��بب في 
جلط��ة ف��ي القلب، حي��ث إن القل��ب هو من 
يرس��ل الجلطات إل��ى الم��خ، والقلب هو من 
يتحك��م ف��ي الدم المتج��ه إلى الم��خ، وربما 
يحدث ما يس��مى ب�»نقص التروية الدموية 
للمخ«، وهذا معن��اه أن الدم ال يصل بصورة 
كافية للمخ، وال يحدث ضخ للدم بش��كل كاٍف 

للمخ«.
وتح��دث ع��ن أن »نحو 70% م��ن المصابين 
بالجلط��ات يعان��ون م��ن ضع��ف الحركة أو 
النطق، وال سيما إذا كانت الجلطة في الفص 
األيس��ر م��ن المخ وه��و الفص الس��ائد عند 
الغالبية فقد يؤدي ذلك إلى ضعف في الجهة 

اليمنى مصحوب بتأثر النطق والكالم«.
وفيما يتعل��ق بطرق الوقاية من جلطة المخ 
والس��كتة الدماغي��ة، أوض��ح د. ج��ودة أنها 
»تتضم��ن ممارس��ة الرياض��ة والمحافظ��ة 
على الضغط والس��كري والوزن والتوقف عن 
التدخين وتجنب التوتر والضغط العصبي«.
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الغضروف: نوع من األنسجة الضامة الصلبة والسميكة، والمرنة، الذي يتواجد في العديد من مناطق الجسم، وتشمل المناطق بين فقرات العمود الفقري، وأنابيب الشعب الهوائية أو الممرات الهوائية، ونهايات الضلوع، واألذن 
واألنف، وتغطي نهايات العظام الطويلة، مثل: عظام المرفقين، والركبتين، والكاحلين، ويمكن أن يتعرض الغضروف لإلصابة أو التلف.

د. أمل الجودر

حقائق طبيةتحت المجهر

معلومة في كبسولة

السكتة الدماغية تحدث نتيجة جلطة أو نزيف في المخ

التدخل الجراحي في حال الجلطة الحادة المصحوبة بتورم في المخ

5٪ من المصابين بالسكتة الدماغية معرضون للوفاة

التدخين والتوتر وقلة النوم أبرز أسباب اإلصابة بالجلطة

تحذيرات من تناول عقاقير معينة دون إشراف طبي تؤدي للجلطة

70٪ يعانون من ضعف في الحركة أو النطق

 جودة لـ                : 2٪ من المصابين 
بجلطة المخ معرضون للوفاة

د. سامي جودة

»خوش« حياة.. عندما يكون الخوف إيجابيًا
ف��ي إح��دى المحاضرات س��ألتني أحدى الفتي��ات على اس��تحياء عن قول 
س��معته وتريد التأك��د من مدى صحت��ه أال وهو »عندما يريد اإلنس��ان 

القيام بعمل ما وكان لديه خوف فال بد أواًل من التغلب على خوفه«.
ورددت عليه��ا كالتالي: »قد يكون الخوف أحيان��ًا صحيًا ومطلوبًا وضربت 
له��ا مثاًل ل��و طلبت منك إح��دى الصديقات الخروج بدون عل��م والديك أو 
التع��رف على ش��اب وتجربة مواد ضارة ومخدرة وكان الخوف س��ببًا لعدم 
القيام بتلك الس��لوكات الخاطئة فهذا خوف يجب أن يستمر، بل ال بد من 

تعزيزه ألنه الحصن الواقي من الوقوع في مسالك الخطر«.
 لكن لو كان الخوف مثاًل يمنعك من التحدث أمام طالبات الصف أو الطابور 
المدرس��ي أو يمنعك من تجرب��ة تعلم مهارة جديدة أو ممارس��ة هواية 
مفيدة هنا يكون الخوف س��لبيًا وال بد من مواجهته والتغلب عليه حتى ال 

تكوني أسيرة له ويمنعك من االنطالق الكتشاف شغفك في الحياة.
وفي الغالب األعم نحن نكتس��ب الخوف ولم نولد به. وعليه كما اكتسبنا 
الخوف يمكننا أن نكتس��ب س��لوك عدم الخوف أيضًا؛ فالخ��وف عبارة عن 
»حكم خاطئ يب��دو حقيقيًا في عقول الخائفين فق��ط«، فخذ مثاًل الخوف 
من الطائرة س��نجد أن الشخص الذي يخاف منها يحكم عليها أنها عرضة 
للوقوع أو الخطف ويصاب بتغيرات فس��يولوجية ونفسية عند ركوبها في 
حين الشخص الذي يهوى الس��فر بالطائرة يراها وسيلة ممتعة ومريحة 
وال يمانع من تكرار السفر بها وهي في الحقيقة وسيلة سريعة للمواصالت 

وآمنه مقارنه بعدد حوادث الطرق.

* خالصة القول:
هناك نوعان من الخوف األول، سلبي والثاني إيجابي، لكن كالهما القصد 
منه إيجابي؛ فاألول وإن كان يحد من قدراتنا فوراءه نية حس��نة، وهي منع 
اإلحراج أو الفشل، لذلك يجب أن نقدر ألنفسنا ذلك الحرص حتى نستطيع 

التغلب عليه. والثاني يمنعنا من الوقوع في المحظور لذا يجب تعزيزه.

 * مدير شؤون العضوية وجودة الحياة بجمعية البحرين للتدريب 
وتنمية الموارد البشرية

العقم عند الذكور يحدث م��ن ضعف إنتاج الحيوانات المنوية أو ألن 
شكلها غير طبيعي، أو أنها غير قادرة على الحركة الكافية أو أن هناك 
مشكلة في نظام التوصيل الذي يمنعها من الوصول إلى البويضة.

آالم العصب الخام��س تصيب الوجه وتش��به آالم الصدمة الكهربائية 
وق��د تظهر بض��ع ثواٍن عدة مرات في اليوم ما يعي��ق المرء عن مزاولة 

نشاطاته الطبيعية وتعد طريقة الكي الحراري من أحدث طرق العالج.

زراعة الكبد جراحة كبرى تحتاج لمتبرع وتقتصر على حاالت الفش��ل 
الكبدي وعندما يكون الفيروس قد تس��بب ف��ي خلل كامل بوظيفة 

الكبد.

تس��اقط الش��عر الكربي يحدث التس��اقط بعد التعرض ألزمة مرضية 
شديدة أو توتر نفسي حيث يتساقط الشعر بغزارة بعد األزمة بشهرين 

تقريبًا ويعاود النمو من جديد بعد زوال السبب خالل 3 إلى 6 أشهر.
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همسات

حسن النوايا وصفحة جديدة مع قطر.. ولكن
أنظ��ار العال��م كان��ت متوجهة نح��و المملك��ة العربية الس��عودية في 
ترق��ب للقم��ة الخليجية وما بع��د القمة، وكعادة الس��عودية ال تقود إال 
النجاح بحض��ور حلفائها وأش��قائها لمواصلة مس��يرة التنمية الخليجية 
واس��تقرارها حلف��اء الخير في الس��راء والضراء، فنجاح القم��ة الخليجية – 
قمة الس��لطان قابوس والشيخ صباح األحمد – تعني الكثير لدول مجلس 
التعاون وشعوبها خصوصًا عودة قطر إلى السرب الخليجي وعودة المياه 
إلى مجاريها إلى األصل حيث الثب��ات والوحدة واللحمة الخليجية. التوقيع 
عل��ى بيان العال هو تعبير واضح من أجل مزيد من األمن واالس��تقرار في 
المنطقة وبدء صفحة ورحلة جديدة بعيدة عن كل ما يعكر نجاحات هذه 
الوحدة، وكش��عب خليجي بمطالبه الواضحة نأمل بأن تكف قناة الجزيرة 
عن بث الفتنة ووقف حربها اإلعالمية ضد دولنا وعدم العبث والتدخل في 
ش��ؤون المملكة الداخلية نأمل حقيقة أن يتم مكافحة اإلرهاب والتطرف 
في المنطقة واجتثاثه وعدم دعمهم بكافة أنواع الدعم التي من ش��أنه 
بث الفوضى والش��تات في الصف الواحد، نسعى بأن يكون التصالح دائم 
لي��س صلح��ًا مؤقتًا من أج��ل المصلحة الخاص��ة وإنما م��ن أجل توحيد 
الشعوب وتغيير السياسة القطرية لتصب مع مصالحنا ووحدتنا الخليجية 

فالمصير المشترك كفيل بتوطيد العالقات األخوية ألننا كما نردد دائمًا 
نبحر ف��ي مركب واحد متمس��كين بأهدافنا الخليجية حت��ى نصل إلى ما 

نتطلع إليه من تقدم وازدهار. 
حس��ن النوايا في القمة الخليجية هو ما يقودنا إليه سيدي حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
وأيده ونحن كش��عب له منا الس��مع والطاعة في مس��يرة الخير، فاألزمة 
القطري��ة علمتنا بأن الوالء المطلق لعاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ال 
يمكن أن يتبدل فهي أولوية لتماس��كنا في الس��راء والضراء ومع جاللته 
أينم��ا تكون وجهته حبًا وتقديرًا لجهود عنونت معاني الوطنية للمملكة 

ودول الخليج.
الي��وم نطوي صفحة لطالما عكرت صفونا وش��تت وحدتنا ولكن ما دمنا 
متمس��كين بثوابتنا ومبادئنا وقيمنا العربية س��نظل نسير بنهج قادتنا 
الذي��ن بنوا بالدن��ا الخليجية على م��ر العصور لتك��ون دول يحفها الخير 
والعمران والتقدم، صفحة جديدة لش��عوب متعطشة بان تعيش بسالم 
واطمئنان تجمعهم حس��ن النوايا وصدق التنفيذ لنتخطى مرحلة ويكون 

القادم أفضل لنا جميعًا.

fatema.aa@hotmail.com

فاطمة الصديقي

من القلب

عندما يفقد الفن البوصلة
ش��خصيًا توقفت منذ س��نوات طويلة عن متابع��ة الدراما 
العربي��ة. إال م��ا ندر، فإما لثقتي بجودة عم��ل ما، أو لتتبع 
قضية ما في العم��ل. عدا ذلك فأنا حزينة أنني فقدت ركنًا 
مهم��ًا م��ن أركان المتع��ة المنظمة الت��ي تجعل لبعض 
الس��اعات نكهة خاصة. وش��خصيًا لم أتابع المسلسل الذي 
أعلن إيقافه بس��بب تداول مش��اهد تخ��دش الحياء العام. 
ولكنني ش��اهدت ذلك المقطع وكان مقطعًا لتحرش امرأة 

ناضجة بابن زوجها المراهق. وهو س��لوك شائن يدل على 
االنجراف المهووس نحو إحداث صدمة وصخب في المجتمع 
بغي��ة إنج��اح العمل الفني. إن��ه اعتراف صري��ح أن الدراما 
العربي��ة، والخليجي��ة تحديدًا تمتط��ي الالمقبول من أجل 

الوصول إلى الجمهور.
لي��س دور الفن أن يكون تعليميًا وإرش��اديًا كمحاضرة في 
تأهيل غير الالئقين نفس��يًا واجتماعي��ًا. وليس دوره أيضًا 

أن يرت��دي قناع المثالية المزيف كما روجت له بعض أجزاء 
مسلسل باب الحارة. الفن متعة بالدرجة األولى ورؤية فنية 
ونقدي��ة للواقع. لكن ما هو الواقع؟ إنه الس��ؤال الذي خلق 
أكثر المش��اكل جداًل في األعمال الفنية العربية. لقد تحول 
الواقع إلى مشكالت الطبقة المرفهة في المجتمع الخليجي 
التي تتقاتل على اإلرث وتتبارى فيها الممثالت في الظهور 
كعارضات ألش��هر األزياء والماركات. والذي خلف تصورًا أن 
الرج��ل الخليج��ي يهوى صف��ع المرأة على وجهه��ا، وجرها 
من ش��عرها. وأن المخدرات مثل السيجارة يسهل الحصول 
عليها وال تس��بب اإلدمان. وعل��ى العكس من ذلك انزلقت 
الدراما والس��ينما المصرية إلى قاع المجتمع والعشوائيات 
والحي��اة البائس��ة فيه��ا. واالنح��راف ش��به الجماعي بين 
فئاته��ا. وكي يكون الواقع أكثر قس��وة ينتق��ل العمل إلى 
عال��م رجال األعمال وصراعاتهم عل��ى الماليين والمليارات 

وأنماط انحرافاتهم عالية التكلفة.
هذه الش��رائح االجتماعية ليس��ت واقعنا الجمعي. وليست 

الواقع العام لذاتها. الحياة سعي من أجل العيش، ال صراع 
م��ن أجل البقاء. والف��ن هو تعبير ع��ن المجموع حتى وإن 
س��لط الض��وء على البعض. فه��ذا البعض ه��و على صلة 
ح��ارة بالمجم��وع وال يختلف ع��ن نس��يجه. وتضخيم تلك 
البقع الش��اذة ليس مصداقية وال جرأة وال كشفا لألسرار وال 
هتكا لقي��ود المجتمع. إنها فجاجة واس��تعراض للقبحيات 

والفجائع.
في تراجع الفن إش��ارة إلى تراجع الفكر والثقافة. وخس��ارة 
الدراما والس��ينما العربية لنس��ب كبيرة م��ن محبيها دليل 
عل��ى ع��دم واقعيتها وع��دم تمثيليه��ا للحال��ة الجماعية 
للمش��اهدين. وه��ذه تحدي��ات عل��ى أصح��اب الصنعة أن 
يدرس��وها إن كان��وا ركن��ا م��ن أركان ثقافتن��ا ومجتمعنا 
وقضايان��ا. أم��ا إن كان القائمين على إنت��اج تلك األعمال 
مج��رد مس��تثمرين ومتربحين فس��يبقون في حاجة لش��د 
االنتباه ألعمالهم الترويج لها باألساليب التجارية الملفتة. 

وسيكون ضابط إيقاعهم »مين يزود؟«.

entesaralbana@gmail.com

@EntesarALBanna

د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

على أعتاب فرٍح ُمرتًجى: العيش من دون حلم
بالكاد غادر العام 2020م متثاقاًل ثقياًل مماًل، 
مضرجًا بروائ��ح الوباء والموت واألزمات التي 
عصفت بحياة الماليين من البشر، وأرزاقهم، 
ولذل��ك ال غرابة أن يتعل��ق العالم مع مطلع 
هذا العام الجدي��د بأهدابه لعله يأتي بفرح 

مرتجى.
وبالرغ��م م��ن أن االنتقال من ع��ام ميالدي 
إل��ى عام آخر ف��ي حد ذاته، ل��ن ينقل العالم 
بالض��رورة من ح��ال إلى ح��ال، فإننا مع ذلك 
نتك��ئ على األم��ل بأن يك��ون ع��ام الخروج 
م��ن نفق األزمة والعزل��ة والحصار والمرض، 
قبل أن يك��ون عام الفرح. ولذل��ك نتمنى أال 
يتالشى هذا البصيص من األمل، مع التقهقر 
المستمر في كل شيء تقريبًا ومع »التبشير« 
بظه��ور س��الالت جدي��دة من ش��ر »كورونا« 
المس��تطير، بما يشبه الس��باق في مواجهة 

إرادة الحياة.
فه��ل يكون ال فرق بين األم��س واليوم، بين 
العام الذي انقضى والع��ام الجديد الذي حل 
بينن��ا منذ أس��بوع تقريب��ًا، إذا ما اس��تمرت 
الص��ورة الت��ي م��ن الصع��ب تجميلها تحت 
عن��وان التفاؤل، خاص��ة في عالمن��ا العربي 

المنهك أصاًل بالفوضى واالضطراب والحروب 
األهلية واللجوء، لذل��ك يعتبر قطع ورقة من 
رزنامة العام المنقضي في آخر يوم من شهر 
ديس��مبر، ه��و فقط ال��ذي ينقلنا إل��ى العام 
الجدي��د، ليكون اليوم أخ��ًا لألمس ونضيا له. 
ألننا ال نكاد نرى شيئًا واعدًا يشي بالفرح أو ما 
يش��به الفرح. ومع ذلك ال يمنع هذا التوجس 
م��ن أن نفرج ع��ن أمنيات، كنا ق��د بدأنا بها 
عاما مضى، ولم يكتب له��ا التحقق، ولكنها 
س��نظل نبحث في ثنايا فجر العام الجديد عن 
ضوء ف��ي نهاية النف��ق، نتعلق ب��ه، بالرغم 
من أن أغلب أحالمن��ا العربية، ما تزال تراوح 
مكانها، منذ أكثر من قرن من الزمان، وملت 
م��ن االنتظار فغادرت، وهي تتكئ اليوم على 
أعتاب العام الجديد، لتعلن أنها ليس��ت من 

المستحيالت.
يظل الحلم العربي في أغلبه معيشيًا بالدرجة 
األولى، في عالم عربي مترامي األطراف، غني 
بثرواته المادية والبشرية، ولكنه يعج بالجياع 
والعاطلي��ن المعطلين والفق��راء وبيوت من 
الصفيح... وش��باب يحرقون أنفسهم باللجوء 

أو عبر االنخراط في اإلرهاب.

وإذا كنا باألمس نحلم بأن يكون وطننا عربيًا 
واح��دًا، كالواليات المتحدة األمريكية، أو على 
ش��اكلة االتحاد األوروب��ي، فإن م��ا نحلم به 
الي��وم هو أن يصل الكهرباء والماء إلى القرى 
العربي��ة ف��ي الع��راق ولبنان وس��وريا وليبيا 
واليم��ن وغيره��ا، وأن يس��تعيد أكث��ر من 7 
ماليين طفل عربي مقاعدهم الدراس��ية التي 
هجروه��ا نتيجة لحروب العب��ث العربي التي 
أت��ت على األخضر والياب��س، فباتوا يهيمون 

على وجوههم في مناطق اللجوء بال حلم.

* همس:
في مطلع العام الجديد،

استقبل رائحة الورد،
وبقايا أحالم الليلة الفائتة.

وعن حصار الياسمين،
وبقايا اللحظة الهاربة.
وفي انتظار مطر قادم،

يغرق المدينة في فرح، 
أغني للصباح الكسول:

»قبرتي العزيزة يا سدوم«.

اإلنجاز العظيم
وص��ول أي طرفين قررا في فترة ما التباعد ألي س��بب إلى مرحلة التقارب 
واالتف��اق على حل المش��كالت الطارئة فيما بينهما معن��اه أن للطرفين 
مصال��ح تعطل��ت وتتعطل نتيج��ة ذلك وأن هن��اك متضرري��ن، لذا من 
الطبيع��ي - ك��ي يصال إلى ح��ل يرضي كل واح��د منهم��ا – أن يقدم كل 
ط��رف التنازالت التي تؤكد رغبته في إنهاء الخ��الف وتجعل اآلخر مرتاحًا 
للتن��ازالت الت��ي يقدمها، عدا هذا ال يمكن أن تحص��ل مصالحة، وعداه ال 
يمكن للمصالحة أن تس��تمر، وال خير في مصالحة هش��ة تنتهي س��ريعًا 

فتزيد المشكلة اتساعًا. 
في الس��ياق نفس��ه مهم التأكيد على أن المصالحة ال تعني تحقيق طرف 
االنتص��ار على الطرف اآلخ��ر، خصوصًا وأن الحديث هنا ع��ن دول خليجية 
ظلت تعيش بنفس الدولة الواحدة وكانت حتى وقت قريب قاب قوس��ين 
أو أدن��ى من إعالن الوح��دة فيما بينها. هذه الدول ليس��ت فرقًا تتنافس 
عل��ى كأس الدوري كي يقال إن هذه فازت على تلك، فالمصالحة الخليجية 
فوز للجميع وليس فوزًا لطرف دون طرف، والخس��ارة ليس��ت إال لمن يريد 
الس��وء بدول مجلس التعاون وظل مس��تفيدًا من الحال التي صارت فيها 

في السنوات األخيرة. 
مه��م هنا، وقد تحقق ما س��عت إلي��ه دولة الكويت طويال وظل ش��غلها 
الش��اغل أن تتخذ دول مجلس التعاون موقفًا موح��دًا ورافضًا للتغريدات 
والتعليقات السالبة التي بدأت في االنتشار منذ اللحظة التي توفرت فيها 
التصريح��ات اإليجابية والق��رارات المهمة للمس��ؤولين الخليجيين والتي 
ت��م بها التمهيد للقمة، فاألمر خارج إط��ار الغالب والمغلوب، وخارج إطار 
الفائز والمهزوم، فالجميع مستفيد من الحكمة التي سيطرت، وهي ديدن 

قادة دول مجلس التعاون، والجميع فيما تحقق فائز. 
ليس��ت دعوة لتكميم األفواه ومن��ع المواطنين الخليجيين من التعبير عن 
آرائهم ومواقفهم وقناعاته��م وانتماءاتهم وبيان حجم حبهم ألوطانهم 
وتقديره��م لمواق��ف حكامهم، لك��ن أيضًا لي��س مقبواًل االس��تمرار في 
ترك س��احة وس��ائل التواصل االجتماعي مفتوحة لتهدد اإلنجاز الخليجي 

العظيم.

المواصلة بحذر..
في ظل ظهور سالس��ة جديدة من فيروس كورونا )كوفيد19( وانتش��ارها 
ف��ي العالم البد من المواصلة للحي��اة ولكن بحذر أكثر وهذا يتطلب وعيًا 
مجتمعي��ًا عاليًا ينطلق من حس المس��ؤولية الوطنية من أجل المحافظة 
على صحة وس��المة الجميع وهذا ما أثبته الجميع من مواطنين ومقيمين 
عل��ى ه��ذه األرض الطيب��ة بقيادته��ا وش��عبها، فالحذر واج��ب في هذه 
المرحل��ة الت��ي نالحظ فيه��ا ارتفاع ح��االت اإلصابة بالفيروس بس��بب 
التجمع��ات العائلية وهذا م��ا حدث بإصابة أكثر من 30 فردًا من أس��رة 
واحدة بينهم 14 طفاًل، ومن هنا يتحتم على جميع أفراد المجتمع االلتزام 
بعزم ومس��ؤولية في تطبي��ق اإلجراءات االحترازية الص��ادرة من الفريق 

الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.
حقيقة ف��ي هذه المرحلة المهمة من انتش��ار الفي��روس نعول على كل 
أف��راد مجتمع البحري��ن الواعي والمدرك ب��أن أي اس��تهتار أو تراخي في 
التطبيق الصارم للتعليمات واإلجراءات والتدابير االحترازية س��يؤدي إلى 
انتش��ار المرض وهذا سيعرض الجميع للخطر وس��نعود إلى المربع األول 
في العودة إلى ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، وهذا ما ال يتمناه أحد 
أن يح��دث ولنا في بريطانيا مثال واضح على مدى انتش��ار الجائحة بينهم 
وظهور سالسة جديدة بسبب التساهل ومزاولة الحياة بشكل طبيعي وفتح 
مختلف األنشطة، وهذا ما جعل السلطات هناك تقوم باإلغالق الكامل من 
جدي��د، فال نريد للبحري��ن الوصول إلى مثل ذلك وال��ذي لن يكون إال من 
خالل تكاتف وتعاون الجميع في هذه الفترة المفصلية والمهمة ونسعى 

جاهدين للحد من انتشار هذا الفيروس بل ونعمل من أجل انحساره.
وهلل الحم��د البحرين وبفضل من اهلل تعالى ث��م بتوجيهات جاللة الملك 
المف��دى حفظه اهلل ورعاه وبإدارة س��مو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
فقد تم توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتم تلقيح أكثر من 60 ألف 
شخص من مواطنين ومقيمين من هذا اللقاح اآلمن والفاعل والذي خضع 
لتجارب واختبارات س��ريرية عديدة حتى تم اعتماده، فالبحرين من أوائل 
الدول التي حصلت على التطعيمات المستوفية لمعايير الفعالية واألمان 
له��ذا اللقاح، وهذه دعوة للجميع اإلق��دام على أخذ اللقاح والتطعيم الذي 

سيوفر الحماية ضد الفيروس ويقي المجتمع من انتشاره وسيحد منه.

* همسة:
تف��ردت مملكة البحرين في إدارة مل��ف جائحة كورنا والتصدي للفيروس 
بكل اقت��دار وبش��هادات منظمات عالمي��ة منذ بداية ظه��ور الفيروس، 
والحظنا نسب التعافي وحتى اإلصابات ليست بكبيرة في الفترة الماضية 
وحتى حاليًا مع السالس��ة الجديدة وإن ارتفع��ت نوعًا ما، فالخطر موجود 

وعلينا المواصلة بعزم وحذر.

الحل أو التعقيد!
في علم اإلدارة »ُعرف« شهير يقول بأنه لحل أي مشكلة، عليك أن تفكر 
ف��ي الحلول وأال تفكر في تداعيات المش��كلة، وأال تحولها إلى مش��كلة 

معقدة. 
لألسف هذا ما يحصل لدينا، وأعني به الجزء األخير، إذ كثير من المشكالت 
س��واء في القطاعات العامة أو حتى في البيت ومجتمع األس��رة الواحدة 

يمكن أن تحل لو كان التركيز على حل المشكلة بداًل من تعقيدها.
هل لدينا رصد لقائمة المشكالت على صعيد البلد والناس؟! 

إجابة الس��ؤال تقول »نعم«، لكن اإلجابة األهم هي عن الس��ؤال اآلخر 
ال��ذي يقول: وهل لدينا قائمة بالحل��ول العملية التي طبقت من فورها 
لحل المش��كالت؟! والمؤلم أن اإلجابة هنا تتمثل في أنه ربما لدينا آراء 
وأفكار وأطروحات متناثرة، لكن نس��بة التطبيق منها نسبة ضئيلة جدًا، 

بل تكاد تكون مخجلة.
هذه النس��بة الضئيلة من تطبيقات حلول المش��كالت ال تعني إال أمورًا 
محددة، إما أنها مرتبطة بقلة موارد وشح في الطاقات البشرية، أو أنها 
مرتبط��ة بصدق »نوايا« في وضع الحل��ول المقترحة في وضع التطبيق 

العملي.

هن��ا ننبه إلى مس��ألة مهمة باتت س��مة عامة متأصلة ف��ي كثير من 
تصريحات »بعض« المس��ؤولين بالدولة، إذ حين تصل إليهم مش��كلة 
مجتمعي��ة معين��ة يطال��ب الن��اس بحله��ا ووض��ع نهاية له��ا، تكون 
التصريحات مبنية على ردود الفعل القائمة على رغبة تخفيف حدة النقد 
و»تخدير« الرأي العام، وهذا أمر واقع، إذ اس��تمرار المش��كلة رغم وجود 
تصريحات ووعود وشعارات معنية بحلها ال يفسر إال بانعدام الجدية في 
حل المشكلة واالكتفاء بالكالم عنها، وهذا ما يجعل المشكلة مستمرة 

حتى لو خفت وطأة االستياء إزاءها. 
ه��ذه مناورة وقتية مثل المخ��در الموضعي، إذ ربما تنس��ى األلم لكنه 

سيعاود الظهور.
خالصة القول إن الرغبة في إيجاد الحلول للمشكالت ليست كافية، طالما 

أن الحل ال يوضع موضع التطبيق.
قد يكون الكالم أعاله يوجه نقدًا ولومًا للممارس��ات الرسمية في بعض 
قطاع��ات الدول��ة، لكن حت��ى على الصعيد الش��خصي ال��ذي يكون في 
مجمله حراك المجتمعات، علينا التس��اؤل واإلجابة بكل مصداقية، هل 

نحن مجتمع يبحث عن الحلول التي تطبق بشكل سريع؟
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وفاًء لكوادر »الصحة« و»قوة الدفاع« و»الداخلية«

 برعاية محمد بن عبداهلل.. »الحكمة للمتقاعدين« 
تحتفل اليوم بتكريم أبطال الصفوف األمامية

الحكم��ة  جمعي��ة  إدارة  مجل��س  ق��رر 
للمتقاعدين تخصيص حفل يوم الوفاء 
له��ذا الع��ام لتكري��م أبط��ال البحرين 
العاملي��ن في الصف��وف األمامية، حيث 
س��يتم الي��وم، برعاي��ة الفري��ق طبيب 
الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليفة، 
تكري��م كوكب��ة م��ن أطب��اء والك��وادر 
الصحية التابعة ل��وزارة الصحة وقيادة 
قوة دفاع البحرين وأجهزة وزارة الداخلية 
المس��اندة للفري��ق الطب��ي لمكافح��ة 
كورون��ا )كوفيد19(، حيث س��يتم إهداء 

المكرمين مكافأة مالي��ة وهدايا رمزية 
وشهادة تقدير وامتنان.

وقد عقدت اللجن��ة التنظيمية المنبثقة 
الحكم��ة  جمعي��ة  إدارة  مجل��س  م��ن 
للمتقاعدين وبتوجيه من رئيس جمعية 
الفري��ق طبيب  للمتقاعدي��ن  الحكم��ة 
محمد ب��ن عبداهلل آل خليف��ة عددًا من 
االجتماع��ات التنظيمية لوض��ع اآلليات 
المناس��بة والالئقة له��ؤالء المكرمين 
أبطال البحرين العاملي��ن في الصفوف 
األمامي��ة والفرق التطوعية المس��اندة 

للفريق الطبي لمكافحة جائحة كورونا.
وللظ��روف االس��تثنائية الت��ي يمر بها 
العال��م والمملكة والتزام��ًا باالحترازات 
الوقائية سيتم تحديد المكان المناسب 
والمفتوح وفقًا لالش��تراطات الرس��مية 
خالل األيام القادمة حيث سيقوم الفريق 
الخاص بالتواصل شخصيا مع المكرمين 
لوضعه��م في ص��ورة احتف��ال التكريم 
به��ا  االلت��زام  المطل��وب  واإلج��راءات 
حفاظًا على س��المتهم وسالمة مجتمع 

المملكة. الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

 القطاع الشرعي بـ»اإلصالح« 
يتواصل مع الجمهور عبر سلسلة »قطوف«

واصل القطاع الش��رعي بجمعية اإلص��الح تقديم برامجه 
اإليماني��ة والتوعوي��ة ف��ي ظ��ل ه��ذه األزم��ة للجمهور 
الكريم عبر خدمة البث المباش��ر لحس��اب جمعية اإلصالح 
باإلنستغرام من خالل سلسلة »قطوف«، وسلسلة الوعظ 
األس��بوعية لعدد من المش��ايخ، وذلك التزامًا باإلجراءات 
االحترازية والتدابير الصحية لمكافحة كورونا )كوفيد19(. 
تضمنت السلس��لة لقاءين أس��بوعيًا خالل ش��هري أكتوبر 
ونوفمب��ر، األول للش��يخ جالل الش��رقي بعن��وان »قطوف 
من القرآن الكريم«، والثاني بعنوان »قطوف من الس��يرة 
النبوية« للش��يخ عبدالباس��ط الش��اعر. كما يقدم الش��يخ 
أحم��د العطاوي موعظة أس��بوعية كل يوم ثالثاء في عدة 
موضوعات، إضافة إلى موعظة الش��يخ عم��ر القاضي كل 

ي��وم أحد في تمام الس��اعة الس��ابعة والنص��ف من خالل 
خدم��ة الب��ث المباش��ر من حس��اب جمعي��ة اإلصالح في 

.eslahbh اإلنستغرام

الشيخ عبدالباسط الشاعر الشيخ جالل الشرقي



تعـــاون أمنــي ثــــالثي بيــن البحــريــن وأميــركـــا
ــدة ــح ــت ــم ــن لـــلـــواليـــات ال ــي ــي ــن ــري ــح ــب ــل ــع ل ــريـ ــر سـ ــفـ ــع وسـ ــائـ ــبـــضـ حـــمـــايـــة الــــحــــدود والـ

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، صبـــاح امـــس، 
الداخلـــي  األمـــن  وزيـــر  بأعمـــال  القائـــم 
األميركـــي تشـــاد وولف والوفـــد المرافق 
لـــه، وذلـــك بحضور رئيـــس األمـــن العام، 
ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية 
مملكـــة  وســـفير  واإلقامـــة،  والجـــوازات 
البحرين لدى الواليات المتحدة، ورئيس 
الجمارك، ورئيس المركـــز الوطني لألمن 

السيبراني.
الوزيـــر  رحـــب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
بتشاد ولف، مشـــيدا بالعالقات والشراكة 
مملكـــة  تجمـــع  التـــي  االســـتراتيجية 
البحريـــن والواليات المتحـــدة األميركية، 
والعمـــل المشـــترك علـــى تطويرهـــا، بمـــا 

يدعم مصالح البلدين الصديقين.

بحـــث مجـــاالت  أثنـــاء االجتمـــاع،  وتـــم 
ومشـــاريع  األمنـــي  والتنســـيق  التعـــاون 
التعاون المستقبلية فيما يتعلق بمكافحة 
الجرائـــم اإللكترونيـــة، وتعزيـــز التدابيـــر 
المتعلقة بحماية البنية التحتية الحيوية 
بين المركز الوطني لألمن السيبراني في 
مملكة البحرين ووكالة األمن الســـيبراني 
لـــوزارة  التابعـــة  التحتيـــة  البنيـــة  وأمـــن 

األمـــن الداخلـــي األميركيـــة، وذلـــك فـــي 
إطار بحث ومناقشـــة عدد من التحديات 
األمنية، بما يســـهم في فتح آفاق جديدة 
لتبـــادل الخبـــرات، كما تم بحـــث عدد من 
المشـــترك.  االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 
بعـــد ذلـــك، وّقـــع وزيـــر الداخليـــة والقائم 
بأعمـــال وزيـــر األمن الداخلـــي األميركي، 
3 مذكـــرات للتعـــاون المشـــترك، إذ تتعلق 

الشـــراكة األولـــى والثانيـــة بأمـــن الحدود 
علـــى  فقـــط  ليـــس  والتأكيـــد  والبضائـــع، 
التعـــاون المكثف حاليا بيـــن أجهزة إنفاذ 
القانـــون، ولكن أيضـــا الجهود المســـتمرة 
لمكافحـــة اإلرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة 
العابـــرة للحـــدود، فيمـــا تتناول الشـــراكة 
الثالثـــة، برنامـــج الدخول العالمـــي التابع 
األميركيـــة،  الحـــدود  للجمـــارك وحمايـــة 

الذي يهدف إلى دعم التجارة وتعزيز أمن 
المســـافرين، وسيوفر للبحرينيين، خدمة 

السفر السريع إلى الواليات المتحدة.
هـــذا، وســـوف تعمـــل الشـــراكات األمنيـــة 
الثالث التي دشـــنها البلدان، على توسيع 
نطاق المعلومات وتقاسم وبناء القدرات 
وتبادل الخبرات وأفضل الممارســـات، إذ 
تهـــدف إلى ضمان أقصى قـــدر من األمن 

واالســـتقرار لـــكال البلديـــن، فـــي مواجهة 
العابـــرة  والجرائـــم  والتطـــرف  اإلرهـــاب 

للحدود.
البحرينيـــة  الداخليـــة  وزارة  وأعربـــت 
ووزارة األمـــن الداخلـــي األميركيـــة، عـــن 
تطلعهمـــا إلـــى تنفيـــذ اتفاقـــات التعـــاون 
األمنـــي الثـــالث، والتأكيد على الشـــراكة 

الطويلة بين البلدين في مجال األمن.
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اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي 
مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس 
الملكيـــة  الـــدروع  قائـــد  األربعـــاء، 
اللـــواء الركـــن راشـــد بـــن عبـــد هللا 
النعيمـــي بمناســـبة مرور خمســـين 
عامًا على تأسيس الدروع الملكية.

وخـــالل اللقاء رحـــب القائـــد العام 
لقـــوة دفاع البحريـــن بقائد الدروع 
الملكية، مشيدًا باإلنجازات الطيبة 
الـــدروع  منتســـبو  حققهـــا  التـــي 
الملكية في تأدية واجبهم الوطني 
ودعـــم  الوطـــن  عـــن  الدفـــاع  فـــي 

المسيرة المباركة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
متمنيًا لكافة رجال قوة دفاع البحرين البواسل دوام التوفيق والسداد.

اســـتقبل مستشار جاللة الملك للشـــؤون الدبلوماسية، الشيخ خالد 
بن أحمد بن محمد آل خليفة، بمكتبه بقصر القضيبية أمس، ســـفير 

الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين جيروم كوشارد.
وخالل اللقاء أشـــاد الشـــيخ خالد بن أحمد بـــن محمد آل خليفة بما 
تشهده عالقات الصداقة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية 
مـــن تطور وتقدم في شـــتى االصعـــدة، متمنًيا للســـفير كل التوفيق 

والنجاح.
من جانبه؛ أكد السفير جيروم كوشارد اعتزازه بلقاء الشيخ خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة، مؤكدا حرص الجمهورية الفرنسية على 

تعزيز التعاون المشترك مع مملكة البحرين في مختلف المجاالت.

مة للدروع الملكية إشادة باإلنجازات القيِّ

تطور وتقدم في العالقات مع فرنسا

تنويه بجاهزية قطاع التعليم والتدريب في ظل جائحة كورونا
ـــة ـــيع البحرن ـــات توس ـــن” وآلي ـــة المعلمي ـــرية لـ“كلي ـــة العش ـــة الخط متابع

ترأس نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
الشـــيخ  ســـمو  والتدريـــب،  التعليـــم 
محمد بن مبارك آل خليفة، االجتماع 
رقم )40( للمجلس، حيث اســـتعرض 
في بداية االجتماع التقرير الســـنوي 
لعـــام  والتدريـــب  التعليـــم  لقطاعـــي 
2020، المعـــد مـــن قبـــل فريـــق عمـــل 
المجلـــس بالتعـــاون مـــع العديـــد مـــن 
أبرزهـــا  ومـــن  الحكوميـــة  الجهـــات 
وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة وهيئة جودة 
التعليـــم والتدريب وجامعة البحرين 
وكلية البحرين للمعلمين وبوليتكنك 
البحريـــن ومعهد البحريـــن للتدريب، 
وتضمـــن أهم اإلنجازات والمعلومات 
والشـــروحات واإلحصاءات المتعلقة 
بمشـــاريع التعليـــم والتدريـــب فضـــاًل 

عن أهم التحديات.
وأبـــرز التقرير ما تحقـــق خالل العام 
الماضي مـــن إعادة للهيكلة الشـــاملة 
مـــن  والتدريـــب  التعليـــم  لمنظومـــة 
خـــالل تنفيـــذ برنامـــج إعـــادة هيكلة 
وزارة التربية والتعليم واستراتيجية 
المرحلـــة  بعـــد  مـــا  التعليـــم  تطويـــر 
بمـــا  المدرســـي(  بعـــد  )مـــا  الثانويـــة 

يتناسب مع األولويات الحكومية.

قطـــاع  بجاهزيـــة  التقريـــر  وأشـــاد 
علـــى  وقدرتـــه  والتدريـــب  التعليـــم 
االستمرارية في ظل جائحة كورونا، 
وما حققتـــه وزارة التربيـــة والتعليم 
نتائـــج  فـــي  ملحـــوظ  تقـــدم  مـــن 
اختبارات دراســـة التوجهات الدولية 
 .TIMSS 2019 للرياضيات والعلـــوم
وقد اعتمد المجلس اإلصدار الجديد 
مـــن التقرير، موجًها الشـــكر والتقدير 
إلـــى القائميـــن علـــى إعـــداده، وإلـــى 
جميع الجهات المعنية بجمع وتوفير 

البيانات الالزمة.
وانتقـــل المجلـــس إلـــى البنـــد الثاني 
علـــى جـــدول األعمال، حيث اســـتمع 
التربيـــة  وزارة  قدمتـــه  شـــرح  إلـــى 

مســـتجدات  آخـــر  حـــول  والتعليـــم 
مشـــروع تطويـــر الهيـــكل التنظيمـــي 
للـــوزارة، في ضوء المرســـوم الصادر 
في هذا الشـــأن وبدء مرحلة التنفيذ 
االنتهـــاء  تـــم  التـــي  لـــه والمبـــادرات 
تشـــارف  التـــي  والمبـــادرات  منهـــا 
علـــى االنتهاء فضـــالً عـــن المبادرات 
المرتبطـــة باإلطـــار الموحـــد للبرامج 
لعـــام  األولويـــة  ذات  الحكوميـــة 
2020-2019. وفي هذا الســـياق أخذ 
المجلـــس علمًا بإنجاز الفـــرق العاملة 
التوجيهيـــة  اللجنـــة  إشـــراف  تحـــت 
لمشـــروع تطويـــر الهيكل المؤسســـي 
التحتيـــة  البنـــى  خطـــة  مبادرتـــي 
ومعاييـــر  المدرســـية  للمؤسســـات 

المهارات العددية والقرائية، وأوصى 
برفعها إلى اللجنة التنسيقية.

وناقـــش المجلـــس خطة توســـع كلية 
البحرين للمعلمين المرفوعة من قبل 
مجلس إدارة الكليـــة، والتي تتضمن 
اإلجـــراءات التي ســـتقوم بهـــا الكلية 
مـــن أجل زيـــادة عـــدد مخرجاتها من 
يحقـــق  بمـــا  البحرينييـــن  المعلميـــن 
أقصـــى قـــدر مـــن بحرنـــة الوظائـــف 
التعليميـــة، وذلـــك مـــن خـــالل تعزيز 
بكالوريـــوس  برنامـــج  مخرجـــات 
التربية من ناحية، إضافة إلى تمهين 
الكفـــاءات البحرينيـــة القـــادرة علـــى 
العمل في قطاع التعليم في مختلف 
التخصصـــات المطلوبـــة مـــن خـــالل 
برنامـــج دبلـــوم تربـــوي متطـــور. كما 
اطلع المجلس على الخطة التنفيذية 
للســـنوات  الكليـــة  أهـــداف  لتحقيـــق 
العشـــر القادمـــة، وهـــدف الكليـــة بأن 
تكون قـــادرة علـــى تخريـــج وتأهيل 
80 % مـــن احتياجـــات الـــوزارة مـــن 
المعلميـــن، ووافـــق علـــى رفـــع تقرير 
مجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين 

إلى اللجنة التنسيقية.
واعتمـــد المجلـــس بعـــد ذلـــك خطـــة 
والتدريـــب  التعليـــم  جـــودة  هيئـــة 
لتوفيـــر المرونـــة الالزمـــة فـــي إطـــار 
مراجعاتها للمدارس وذلك من خالل 
إعطـــاء األولوية لمراجعـــة المدارس 
التـــي يحتـــاج أداؤهـــا إلـــى تطويـــر. 
نتائـــج  علـــى  المجلـــس  وافـــق  كمـــا 
عمليـــات اإلطـــار الوطنـــي للمؤهالت 
والمتضمنـــة اعتمـــاد ثمانية مؤهالت 
وطنية وإعـــادة التحقق من مؤهلين 

وطنيين.
فـــي نهايـــة االجتمـــاع أعـــرب ســـمو 
الشـــيخ محمد بـــن مبـــارك آل خليفة 
عـــن بالـــغ شـــكره ألعضـــاء المجلـــس 
وتقدير ســـموه لما تـــم إنجازه مؤكًدا 
اســـتمرار الحـــرص والســـعي والدعم 
الحكومـــي لمشـــاريع التعليـــم وعمـــل 
ظـــل  فـــي  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 

هيكلها الجديد وإداراتها المختلفة.

سمو الشيخ محمد بن مبارك يترأس اجتماع المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب

المنامة - بنا

مبادرات أمنية حفاظا على سالمة أهالي “الجنوبية”
التقى محافظ  الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة 
عبـــر تقنية االتصـــال المرئـــي من خالل 
المجلـــس االفتراضي، عددا من األهالي 
مناطـــق  مختلـــف  مـــن  والمواطنيـــن 
المحافظة، وذلك بحضور العميد عيسى 
ثامـــر الدوســـري نائـــب المحافـــظ وعدد 

من الضباط والمسؤولين بالمحافظة.
وفي مستهل اللقاء، رحب سمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبية بالحضـــور، مؤكدا 
االفتراضـــي  المجلـــس  أهميـــة  ســـموه 
األهالـــي  مـــع  التواصـــل  تعزيـــز  فـــي 
احتياجاتهـــم  وتلبيـــة  والمواطنيـــن 
التنمويـــة وذلك ضمن الرؤية الســـديدة 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
ودعـــم  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 

صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة ، لالســـتماع المباشـــر 
التـــي  ومقترحاتهـــم  المواطنيـــن  آلراء 
تواكـــب الـــرؤى والتطلعـــات الرائدة في 
مختلـــف المجـــاالت األمنيـــة والخدمية 

واالجتماعية.
وأكـــد ســـموه أن المحافظـــة الجنوبيـــة 
مســـتمرة فـــي ترســـيخ نهـــج التواصـــل 
القنـــوات  مختلـــف  عبـــر  األهالـــي  مـــع 
الذكيـــة  والمنصـــات  اإللكترونيـــة 

فـــي  وذلـــك  المحافظـــة  وفرتهـــا  التـــي 
إطـــار االســـتمرار فـــي تحقيـــق المزيـــد 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  الخدمـــات  مـــن 
والمقيمين ، ومتابعة رصد احتياجاتهم 
وتبنـــي المبـــادرات األمنيـــة التي تهدف 

إلـــى الحفـــاظ علـــى أمنهم وســـالمتهم، 
وذلك تنفيذًا لتوجيهات  وزير الداخلية 
الفريـــق أول  الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة فـــي تعزيـــز مبـــدأ الشـــراكة 
المجتمعيـــة وإرســـاء دعائـــم األمن بين 

مـــع  بالتعـــاون  المجتمـــع  أفـــراد  كافـــة 
مختلف األجهزة األمنية.

كمـــا اســـتمع ســـمو المحافـــظ لعـــدد من 
األمنيـــة  والمقترحـــات  المالحظـــات 
قبـــل  مـــن  واالجتماعيـــة  والخدميـــة 

األهالي، مؤكدًا سموه المتابعة الحثيثة 
لكافـــة المالحظـــات الـــواردة مـــن خالل 
التنســـيق مـــع الجهـــات الخدميـــة التـــي 
تســـهم فـــي تحقيق الصـــورة الحضارية 

في مختلف مناطق المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو الشيخ خليفة 
بن علي: نتابع بشكل 

حثيث مالحظات 
المواطنين



قالــت األميــن العــام للمجلــس األعلى للمــرأة هالة األنصــاري إن مملكة 
اقة في التصدي لجائحة كوفيد19- من خالل اتخاذ  البحرين كانت سبَّ
إجــراءات احتياطيــة في وقــت مبكر جدا بتوجيهات ســامية من لدن 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، حيث 
أمر جاللته بتخصيص حزم مالية تحفيزية، وصلت قيمتها لما يقارب 
11 مليــار دوالر، لدعــم األفــراد والمؤسســات تخفيفــا آلثارها القاســية 
وإنعاشــا لالقتصاد الوطني وللحفاظ على المســتويات المتقدمة التي 

وصلت إليها عمليات التنمية الشاملة في البالد.

المتقدمـــة  النتائـــج  أثبتـــت  وقـــد 
التي يتصدرها النموذج البحريني 
وعلـــى  الجائحـــة  مواجهـــة  فـــي 
كافـــة األصعـــدة ســـواء العالجيـــة 
أو  التنظيميـــة  أو  الوقائيـــة  أو 
المجتمعيـــة، متانـــة ودقـــة التنفيذ 
الذي يشـــرف عليه بمتابعة دقيقة 
وبعزم مســـؤول ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
نفســـه،  علـــى  النمـــوذج  ليتفـــوق 
مترجمـــا بذلك التوجيهات الملكية 
من خـــالل جهود جماعيـــة وطنية 
وصـــل تأثيرهـــا وصداهـــا الطيـــب 
الـــروح  بذلـــك  عالميـــا، مجســـدين 
 .  . للتحـــدي  “المحبـــة  البحرينيـــة 
والعاشقة لإلنجاز” سيرا على نهج 
قائـــد فريـــق البحريـــن ســـمو ولـــي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
واستعرضت األنصاري خالل لقاء 
تلفزيونـــي مـــع قنـــاة ســـكاي نيـــوز 
عربيـــة عـــددا مـــن جوانـــب عمـــل 
التصـــدي  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
لجائحـــة كوفيـــد19-، وأوضحـــت 
أن المملكـــة بـــادرت إلـــى التعامـــل 
مع هـــذه األزمة الصحيـــة العالمية 
جـــدا،  مبكـــر  وقـــت  فـــي  بجديـــة 
قبـــل أن تصنـــف منظمـــة  وحتـــى 
الصحـــة العالميـــة هـــذا الفيـــروس 
كجائحـــة عالمية، وجـــرى بتوجيه 
ومتابعة حثيثة من قبل سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء إنشـــاء فريق 
وطنـــي للتصدي للجائحة برئاســـة 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة وعضويـــة 
كفـــاءات وطنيـــة عديدة، وإنشـــاء 
غرفة عمليـــات وطنية في غضون 
أقل من يوميـــن، وتضافرت جميع 
جهـــود مؤسســـات الدولـــة كٌل في 
نطـــاق عملـــه واختصاصـــه بتناغم 

كبير.
الحمايـــة  شـــبكة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
االجتماعيـــة التـــي وفرتهـــا مملكة 
البحريـــن لمواطنيها مثـــل قوانين 
الضمان االجتماعي والمســـاعدات 
االجتماعيـــة، إضافـــة إلـــى البنيـــة 
التحتيـــة القويـــة التي اســـتثمرت 
خـــالل  كثيـــرا  البحريـــن  فيهـــا 
الســـنوات الماضيـــة، ســـاعدت إلى 
أبعـــد حد فـــي ضمان الحـــد الالئق 
مـــن الحيـــاة لألســـر البحرينية في 
جـــدا  الكبيـــرة  التداعيـــات  ظـــل 

األعمـــال  قطـــاع  علـــى  للجائحـــة 
والحيـــاة العامة، وأشـــارت إلى أن 
مملكـــة البحريـــن نجحـــت إلى حد 
كبيـــر فـــي رهانهـــا وعـــي المجتمع 
بمواجهـــة الجائحـــة، حيـــث لعبـــت 
الشراكة المجتمعية دورا كبيرا في 
نجاح النمـــوذج الوطني البحريني 
في التصـــدي للجائحة، وأســـهمت 
الداعمـــة  الحكوميـــة  التدابيـــر 
للمواطنيـــن والمقيميـــن والقطـــاع 
الخاص في ضمان أقصى درجات 
واالجتماعـــي  االقتصـــادي  االمـــن 

والصحي واألسري.
وعلى صعيد دور المجلس األعلى 
أن  األنصـــاري  أوضحـــت  للمـــرأة، 
المجلـــس وبتوجيهـــات مـــن قرينة 
العاهـــل رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفة كان في مقدمة المؤسسات 
جهـــود  فـــي  المشـــاركة  الوطنيـــة 
التصـــدي للجائحـــة، حيـــث أطلـــق 
المجلـــس مجموعة مـــن المبادرات 
برنامـــج  بينهـــا  مـــن  النوعيـــة 
“مستشـــارك عـــن بعـــد”؛ لمواصلـــة 
الموجـــه  خدماتـــه  جميـــع  تقديـــم 
للمرأة، بل وإضافة خدمات جديدة 
لتلبيـــة متطلبـــات المرأة واألســـرة 
الجائحـــة،  ظـــل  فـــي  المســـتجدة 
إضافة إلى إطالق الحملة الوطنية 
لدعـــم المـــرأة واألســـرة البحرينية 
فـــي  والمســـاهمة  “متكاتفيـــن”، 
واإلجـــراءات  القـــرارات  صـــدور 
الداعمـــة للمرأة العاملة، وغير ذلك 
ت األنصـــاري بالذكر  الكثير. وخصَّ
التوجيهـــات الكريمـــة مـــن صاحبة 
الســـمو الملكـــي رئيســـة المجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة حفظها هللا لســـداد 
الديون والمبالغ المالية المستحقة 
ممـــن  البحرينيـــات  النســـاء  علـــى 
صـــدرت بحقهـــن أحـــكام قضائيـــة 
ضمـــن القوائم المنشـــورة من قبل 
تطبيـــق  علـــى  الداخليـــة  وزارة 

“فاعل خير”.

استدامة دعم المرأة

على صعيد آخـــر، أكدت األنصاري 
فـــي  التلفزيونـــي  اللقـــاء  خـــالل 
لإلعالميـــة  جزيـــل”  “مـــع  برنامـــج 
جزيل خوري أن أساس النجاحات 
المـــرأة البحرينيـــة  التـــي تحققهـــا 
سياســـية  إرادة  لوجـــود  يعـــود 
لجهـــود  وداعمـــة  حاضنـــة  عليـــا 

وخطـــط وبرامج النهـــوض بالمرأة 
األعلـــى  المجلـــس  ينفذهـــا  التـــي 
للمـــرأة، وقالت “اإلرادة السياســـية 
وكســـرت  كثيـــرة  أمـــورا  حســـمت 
حواجـــز كثيـــرة وأصبحـــت المرأة 
تحضـــر بقوة فـــي مناصب متميزة 
هـــذه  أن  إلـــى  ولفتـــت  ونوعيـــة”، 
إرادة  قابلتهـــا  السياســـية  اإلرادة 
شـــعبية أعطـــت المرأة أيضـــا دعما 
كبيـــرا، حيث إن الرجـــل البحريني 
بشكل عام متحضر وواٍع ومثقف، 
ليـــس لديه تحفـــظ على مشـــاركة 
المـــرأة كأخـــت وابنـــة وزوجة في 
الحيـــاة العامـــة، وتمـــارس المـــرأة 

حريتها الكاملة بمسؤولية كبيرة.
وحول المشاركة السياسية للمرأة 
بيـــن  تتفـــاوت  التـــي  الخليجيـــة 
دولـــة وأخرى، قالـــت األنصاري إن 
دول الخليـــج العربـــي تنفـــق علـــى 
برامـــج التنميـــة مبالـــغ كبيـــرة من 
خـــالل برامـــج ليـــس فيهـــا تمييـــز 
بشـــكل عـــام بيـــن المـــرأة والرجل، 
وقـــد بدأنا نلمـــس األثـــر اإليجابي 
لهـــذه االســـتثمارات فـــي اإلنســـان 
الخليجـــي، ونـــرى أن المـــرأة فـــي 
الـــدول الخليجيـــة تحقـــق حضورا 
كميـــا متزايدا في قطاعات عديدة 
مثـــل التعليـــم والصحـــة والتعليـــم 
وحتـــى  واالختراعـــات  العالـــي 
الفضـــاء، لكـــن األنصـــاري أشـــارت 
إلـــى أن حضـــور المـــرأة الخليجية 

ال  السياســـي  العمـــل  مجـــال  فـــي 
يرقى إلى حضورها في المجاالت 

األخرى.
وأعربـــت عن اعتقادها بأن وصول 
المرأة إلى مقعد نيابي يســـتند إلى 
اعتبـــارات كثيرة مـــن بينها وجود 
مـــزاج سياســـي يفرض نفســـه في 
وقـــت مـــن األوقـــات، والتجاذبات 
بيـــن الكتل السياســـية التي يكون 
بالعـــادة معظـــم أو جميـــع أعضائها 
من الرجال، وأكدت في هذا الشأن 
أهميـــة وجـــود خطـــط مســـتدامة 
لمتابعـــة تقدم المـــرأة في مختلف 
المجـــاالت بمـــا فـــي ذلـــك المجـــال 

السياسي.
وأكدت أن جوهـــر توجه المجلس 
األعلـــى للمرأة هو اســـتدامة تقدم 
جميـــع  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
المجـــال  فيهـــا  بمـــا  المجـــاالت 
السياســـي، وذلـــك فـــي إطـــار مـــن 
العمل المؤسســـي المســـتدام الذي 
ترســـم معالمـــه العريضـــة الخطـــة 
الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، 
وفي هذا السياق جددت األنصاري 
موقـــف مملكـــة البحريـــن الـــذي ال 
يتفـــق مـــع مـــا يســـمى بــــ “الكوتـــا” 
كوسيلة لفرض مشاركة المرأة في 
مجال من المجاالت بقرار رســـمي، 
وقالت إن دســـتور مملكة البحرين 
يســـاوي بيـــن الرجـــل والمـــرأة في 
الحقـــوق والواجبات، فيمـــا الكوتا 

تناقض ذلك.
مملكـــة  تجربـــة  عـــن  وتحدثـــت 
البحريـــن في تكريـــس مبدأ تكافؤ 
الفرص كوســـيلة ناجعة بديلة عن 
“الكوتـــا”؛ لرفـــع حضور المـــرأة في 
إن  وقالـــت  المجـــاالت،  مختلـــف 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة 
قرينـــة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
عاهـــل البـــالد المفـــدى هـــو الذراع 
صاحـــب  لحضـــرة  االستشـــاري 
الجاللـــة الملـــك المفـــدى والدولـــة 
بكل ســـلطاتها، ويحرص المجلس 
كل الحـــرص على تقديـــم تقاريره 
بمؤشـــرات موثوقـــة تظهـــر مـــدى 
تقـــدم المرأة البحرينية والفجوات 
التـــي ينبغـــي معالجتهـــا، وأضافت 
“لذلـــك نحن نفخر دائمـــا أن عملية 
تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة وصلـــت 
اليـــوم إلى مرحلة يتـــم من خاللها 
حوكمـــة عمليـــات تكافـــؤ الفـــرص، 
مشـــرع  اليـــوم  هنـــاك  أن  بمعنـــى 
يراقـــب، وديـــوان للرقابـــة الماليـــة 
تقاريـــره  يتابـــع ضمـــن  واإلداريـــة 
هـــذا الشـــأن، باإلضافـــة إلـــى قيام 
وطنـــي  تقريـــر  بتبنـــي  الحكومـــة 
األعلـــى  المجلـــس  مـــن  بتوصيـــة 
وأي  فجـــوة  أي  لرصـــد  للمـــرأة 
اختالل في التوازن بين الجنسين، 
وهـــذا التقريـــر يصـــدر كل ســـنتين 
ويتـــم وضعـــه علـــى طاولـــة صانع 
القـــرار ليعرف من خاللـــه بالضبط 

أيـــن التقـــدم وأين التأخـــر في كل 
مجـــاالت  وفـــي  ووزارة  مؤسســـة 
الوطنـــي  االقتصـــاد  فـــي  بعينهـــا 

والحياة العامة”.

تطور وتطوير المنظومة 

التشريعية

وفي سياق آخر، أشارت األنصاري 
إلى جهـــود المجلس األعلى للمرأة 
فـــي اســـتكمال وتطويـــر منظومة 
بالمـــرأة  الخاصـــة  التشـــريعات 
البحرينيـــة، وقالـــت “مـــع انطالقة 
عمـــل المجلـــس األعلى للمـــرأة في 
العـــام 2001 كانت هنـــاك تحديات 
كثيـــرة،  وقانونيـــة  تشـــريعية 
الوقـــت وحتـــى اآلن  ذلـــك  ومنـــذ 
الســـلطتين  مـــع  المجلـــس  يعمـــل 
التشـــريعية والتنفيذيـــة على ســـد 
جميـــع الفجوات من جهة ومتابعة 
مـــن  المســـتجدة  االحتياجـــات 
التشـــريعات والقوانيـــن فـــي ظـــل 
تطـــور المجتمع وتغيـــر احتياجاته 

من جهة أخرى”.
وأشـــارت هنـــا إلـــى النجـــاح الـــذي 
حققته مملكة البحرين في إطالق 
قانـــون موحـــدة لألســـرة وقانـــون 
العنف األسري وغيره من القوانين 
االجتماعـــي  لالســـتقرار  الضامنـــة 
والتـــي تعمل أجهزة الدولة بشـــكل 
عـــام على متابعـــة تنفيذهـــا، لكنها 
تحدثـــت فـــي الوقت ذاتـــه إلى أن 
ل أوال وقبل  مملكـــة البحرين تعـــوِّ
كل شـــيء علـــى تحضـــر وثقافـــة 
المواطنين البحرينيين من النساء 
خالفاتهـــم  حـــل  فـــي  والرجـــال 
بوعـــي  بينهـــم  فيمـــا  األســـرية 

ومسؤولية.
ولفتـــت إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
مبـــدأ  تكريـــس  علـــى  تحـــرص 
الوقايـــة قبـــل العـــالج، والتأكد من 
أن المناهـــج التعليميـــة مســـتوعبة 
األســـري،  االســـتقرار  ألهميـــة 
إضافـــة إلـــى الخطـــاب اإلعالمـــي، 
الدينية، ومؤسســـات  والمؤسســـة 
ووســـائل  المدنـــي،  المجتمـــع 
التواصـــل االجتماعي، وغيرها من 
العوامـــل المهمة جـــدا في تكريس 

االستقرار األسري.
وأشارت في هذا السياق إلى الدور 
الـــذي تنهـــض بـــه مكاتـــب حمايـــة 
مديـــرات  فـــي  والطفـــل  األســـرة 
الشـــرطة، والتـــي تتولـــى اإلصالح 
بيـــن الزوجيـــن المتخاصميـــن قبل 
إلـــى  إضافـــة  الشـــكوى،  تســـجيل 
مبـــادرات مثـــل مكاتـــب التوفيـــق 
األســـري والطالق االتفاقي اآلمن، 
وقالـــت إن األســـاس الـــذي ينطلق 
منـــه المجلـــس األعلـــى للمـــرأة هو 
تمكين األسرة البحرينية من إدارة 

خالفاتها بنفسها قبل أن تتفاقم.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األنصاري لـ “سكاي نيوز”: البحرين طوعت تحديات “كورونا” وحولتها لقصة نجاح
ــرأة ــمـ ــالـ بـ الـــنـــهـــوض  تـــجـــاه  ــس”  ــلـ ــجـ ــمـ “الـ دور  ــى  ــلـ عـ ــوء  ــ ــض ــ ال ــط  ــي ــل ــس ت
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تمكن اختصاصي تربوي أول بالمؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية الموظـــف عبدالرحمـــن النهام من الفـــوز بجائزة 
جمعيـــة البحريـــن الخيريـــة للمرحـــوم مبـــارك بـــن جاســـم 
كانـــو للبحـــث العلمـــي فـــي المجـــال الخيري، عن مشـــروع 
بحثـــي بعنوان “االتجاه نحـــو العمل الخيري لدى عينة من 
المتطوعين بالمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية بمملكة 

البحرين - دراسة وصفية”.
وركـــز البحـــث الـــذي شـــارك فيه النهـــام على محـــاور عدة 
أبرزها شخصية وطنية في مجال العمل الخيري، وتطرق 
إلى شخصية األمين العام للمؤسسة مصطفى السيد، وتم 
تنـــاول موضوع العمل الخيري فـــي البحرين بين الماضي 
والحاضر باإلحصاءات واإلنجازات، وناقش البحث كذلك 
واقـــع العمـــل الخيـــري فـــي البحرين ومـــا أهـــم التحديات 
والعراقيـــل التي واجهته، إضافة إلى تقديم مجموعة من 

المقترحات لتطوير العمل الخيري في المستقبل.
يذكر أن جائزة المرحوم مبارك بن جاسم كانو - طيب هللا 
ثـــراه - مـــن تنظيم جمعية البحريـــن الخيرية، وهي جائزة 
جديدة تختص بالبحث في مجال العمل الخيري، وتهدف 

في نســـختها األولى إلـــى إيجاد أرضية خصبـــة للتنافس؛ 
عبـــر عرض مجموعة مـــن األبحاث المتخصصة في مجال 
العمـــل الخيـــري واإلنســـاني لتكـــون إضافة نوعيـــة إلثراء 
المكتبـــة البحرينيـــة والعربية، وتســـعى الجائـــزة إلى حث 
الباحثين على نقل األفكار والتجارب إلى أكبر شريحة من 
العامليـــن والمهتمين بالعمل الخيري واإلنســـاني لتطويره 

بما يتناسب مع المتغيرات من حولنا.

أشـــاد وزير شـــؤون الكهرباء والماء، وائل 
المبارك والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء 
آل  إبراهيـــم  بـــن  نـــواف  الشـــيخ  والمـــاء 
خليفة بمسابقة االبتكار الحكومي “فكرة” 
التـــي تعكس الرؤيـــة الحكومية الطموحة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  لولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة والتـــي تعمـــل على خلق 
بيئـــة حكومية تنافســـية، كما أنها تســـاهم 
فـــي االرتقـــاء بمســـتوى األداء الحكومي 
وكفـــاءة الخدمات التي تقـــدم للمواطنين 
والمقيمين، وتعمل على تســـهيل وســـرعة 
إنجـــاز المعامـــالت الحكوميـــة. جـــاء ذلك 
أثنـــاء اســـتقبال وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء 
الجـــودر  علـــي  اإلعـــالم  لرئيـــس  والمـــاء 
وحســـن عبدالعلي عبدهللا المشاركين في 
مســـابقة االبتـــكار الحكومـــي “فكـــرة” في 
دورتهـــا الحالية. وأكد أن المشـــاركين في 

مســـابقة االبتكار الحكومي “فكرة” قدموا 
أفكاًرا متميزة تســـتحق الدعم واإلشـــادة، 
كمـــا أعـــرب عـــن فخـــره واعتـــزازه بجميع 
المشاركين خصوصا المشاركين من هيئة 
الكهربـــاء والماء في مســـابقة “فكرة”. من 
جانـــب آخر، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي: إن 
هيئة الكهرباء والماء بها فرق عمل ضمت 
نخبة متميزة من الكفاءات الوطنية التي 
تعمـــل فـــي مختلـــف الوظائـــف، وأضـــاف 

“أن توجيهـــات ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
المؤسســـات  للـــوزارات  الـــوزراء  مجلـــس 
الحكومية لدراسة األفكار المشاركة يبين 
مـــدى حـــرص ســـموه على تشـــجيع ودعم 
وتوظيـــف األفكار المتجـــددة والمبادرات 
لهـــا  ســـيكون  التـــي  الُمبتكـــرة  الوطنيـــة 
مـــردود إيجابـــي يســـاعد علـــى النهـــوض 
بالعمل الحكومي وتعزيز جودة الخدمات 

المقدمة على أراضي مملكتنا الحبيبة”.

المشاركون في مسابقة فكرة

النهام يستشــهد بالسيد كأبرز الشخصيات العاملة في المجال “الكهرباء”: تنفيذ مشــاريع “فكرة” ســيرفع منظومة عملنا

“تحديات العمل الخيري” يفوز بجائز كانو البحثية تسـريـع إنجـاز المعـامـالت الحكـوميـة



المنامة - وزارة الصحة

التنفيـــذي  الرئيـــس  دعـــا 
أحمـــد  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
المواطنيـــن  جميـــع  األنصـــاري 
والمقيميـــن فـــي مملكـــة البحريـــن 
التطعيـــم  ألخـــذ  التســـجيل  إلـــى 
المضـــاد لفيـــروس “كورونا”، حيث 
إن مملكـــة البحريـــن وحرصـــا منها 
علـــى ســـامة المجتمـــع البحريني، 
قامـــت بتوفير التطعيمـــات مجانا 
بعـــد  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
اعتمادها من قبـــل الهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
“نهرا” والتأكد مـــن تقارير تجاربها 

ومأمونيتها.
التطعيـــم  “إن  األنصـــاري:  وقـــال 
اختيـــاري، ولكنه ضـــروري لحماية 
نفســـك وأســـرتك ومجتمعـــك مـــن 
فيـــروس كورونـــا”، مشـــيدا بوعي 
المواطنيـــن والمقيميـــن وحرصهم 
على صحة وسامة مجتمعهم من 
خال اإلقبال الملحوظ بالتسجيل 

مبكرا للتطعيم.
ودعـــا األنصاري إلى عدم التراخي 
أو التـــردد في أخذ التطعيم وعدم 
االنقيـــاد وراء الشـــائعات التـــي ال 
إلـــى أي أدلـــة أو براهيـــن  تســـتند 
علمية، واســـتقاء المعلومات حول 
كل ما يتعلق بالتطعيمات المضادة 
لفيـــروس كورونـــا مـــن مصادرهـــا 
الرســـمية، مشـــيرا إلـــى أن أعـــداد 
الحاالت القائمة بفيروس “كورونا” 
الصحـــة  وزارة  ترصدهـــا  التـــي 
الزيـــادة  بيـــن  متذبذبـــة  تـــزال  ال 
والنقصـــان، ممـــا يعنـــي أنـــه يجب 
خطـــر  لتفـــادي  الحـــذر؛  مواصلـــة 
اإلصابة بالفيروس وانتشـــاره بين 

المجتمع البحريني.

كمـــا دعـــا األنصـــاري إلـــى االلتـــزام 
بالمســـؤولية الوطنيـــة ومضاعفـــة 
المجتمـــع  أفـــراد  مـــن  فـــرد  كل 
جهـــوده عبر حثه لجميع من حوله 
بتشـــديد الحرص على االســـتمرار 
االحترازية ومواصلة  باإلجراءات 
والتعليمات  باإلرشـــادات  االلتـــزام 
للفيـــروس،  للتصـــدي  الصحيـــة 
التجمعـــات  تجنـــب  خصوصـــا 
وااللتزام بوضـــع الكمام، باإلضافة 
للمســـاهمة  التطعيـــم؛  أخـــذ  إلـــى 
فـــي القضاء علـــى هـــذه الجائحة، 
وذلك ســـعيا نحو تحقيق السامة 

وحفاظا على صحة الجميع.
جميـــع  بـــأن  األنصـــاري  وأفـــاد 
التطعيمـــات التـــي وفرتهـــا مملكة 
فيـــروس  لمواجهـــة  البحريـــن 
مظلـــة  تحـــت  مدرجـــة  “كورونـــا” 
منظمـــة الصحة العالمية وتســـاهم 
المضـــادة  األجســـام  صنـــع  فـــي 
لفيروس كورونـــا، وبالتالي تحفيز 
مناعة الجســـم لمقاومة الفيروس؛ 
لـــذا فإن تكاتـــف الجميع وتعاونهم 
بأخـــذ التطعيـــم ُيســـهم فـــي حفظ 
ســـامة الجميع والحد من انتشـــار 

الفيروس.

أحمد األنصاري: خذوا اللقاح وال تتخوفوا

local@albiladpress.com
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صـــرح مديـــر عـــام اإلدارة العامة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة بأنه 
في إطار تنفيذ القانون ومكافحة 
الجريمـــة، فقـــد تمكنـــت شـــرطة 
مكافحة االتجار بالبشـــر وحماية 
اآلداب العامـــة مـــن القبـــض على 
جنســـية  يحملـــن  نســـاء  ســـبع 
أعمارهـــن  وتتـــراوح  أفريقيـــة 
لقيامهـــن  عامـــًا،  و40   28 بيـــن 
بالتحريض على ممارســـة أعمال 
منافيـــة لـــآداب العامـــة بداخـــل 

أحد المقاهي بالمنامة.
وأوضـــح أنـــه فـــور تلقـــي اإلدارة 

لمعلومـــات بهذا الشـــأن، توجهت 
حيـــث  المقهـــى  إلـــى  الشـــرطة 
المذكـــورات  هويـــة  تحديـــد  تـــم 
والقبـــض عليهن متلبســـات، فيما 
تـــم غلـــق المحـــل إداريًا مـــن قبل 
وزارة الصحة نظرًا لعدم االلتزام 
بتطبيـــق اإلجـــراءات االحترازية 
للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكـــد مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة إلى 
أنـــه جـــار اســـتكمال اإلجـــراءات 
القانونية الازمـــة، تمهيدا إلحالة 

القضية إلى النيابة العامة.

المعلومـــات  إدارة  أعلنـــت 
العامـــة  بـــاإلدارة  الجنائيـــة 
الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
أنـــه اعتبـــارًا مـــن يـــوم األحـــد 
ينايـــر   10 الموافـــق  المقبـــل 
الجـــاري، ســـيتم تمديد أوقات 
الخدمـــة  مركـــز  فـــي  العمـــل 
التابـــع لإلدارة بالمجمع األمني 
بالمحرق، حيث سيقوم الفرع 
المراجعين  باستقبال  المذكور 
من الســـاعة 8 صباحـــًا ولغاية 
الساعة 5.30 مساًء خال أيام 

العمل الرسمية.

وتوضـــح اإلدارة بأنه يتوجب 
علـــى المراجعيـــن حجز موعد 
تطبيـــق  طريـــق  عـــن  مســـبق 
“skiplino”، قبـــل زيارة المركز 
لاســـتفادة من الخدمات التي 

تقدمها اإلدارة.

تمديد أوقات العمل بـ “مباحث المحرق”7 افريقيات يمارسن أعماال منافية بمقهى

المنامة - بنا

الـــوزارات  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
والجهات العامة بأن المحكمة أمرت 
بتغريـــم ســـبعة متهميـــن ومطعمين 
والتدابيـــر  اإلجـــراءات  خالفـــوا 
االحترازيـــة لمنـــع انتشـــار فيـــروس 
كورونا المســـتجد بغرامات تتراوح 

بين ألف إلى ألفي دينار.
العامـــة قـــد  وكانـــت إدارة الصحـــة 
أبلغـــت أنـــه تـــم يـــوم أمـــس ضبـــط 
باإلجـــراءات  يلتزمـــا  لـــم  مطعميـــن 
والتدابيـــر االحترازيـــة لمنع انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا حيـــث لـــم يلتزما 
بالمســـافة المقـــررة بيـــن الطـــاوالت 

وتجاوز ما نسبته 50 % من الطاقة 
االستيعابية للطاولة الواحدة فضاً 
عـــن عدم ارتـــداء العمـــال للكمامات 
وقنـــاع الوجه، فتم تحريـــر مخالفة 
بذلـــك وغلـــق المطعميـــن إداريًا، كما 
تـــم إخطـــار النيابة العامـــة بالواقعة 
والتـــي أمرت بعـــرض المحاضر فور 

استكمال اإلجراءات القانونية.
هـــذا وقـــد باشـــرت النيابـــة العامـــة 
تحقيقاتهـــا فـــور ورود البـــاغ أمس 
امـــس  المتهميـــن  بإحالـــة  وأمـــرت 
للمحكمـــة الجنائية المختصة والتي 

أصدرت حكمها المتقدم.

غرامات لغاية ألفي دينار لـ 9 مخالفين

“الحكمة للمتقاعدين” تكرم األبطال بالصفوف األمامية
ــه مــــن جــهــود ــونـ ــذلـ ــبـ ــا يـ ــمـ ــم وتــــقــــديــــًرا لـ ــهـ وفــــــــاًء لـ

أعلن مجلس إدارة جمعية الحكمة 
للمتقاعديـــن عـــن تخصيـــص حفل 
لتكريـــم  العـــام  لهـــذا  الوفـــاء  يـــوم 
فـــي  العامليـــن  البحريـــن  ابطـــال 

الصفوف األمامية.
أطبـــاء  مـــن  كوكبـــة  أن  وأضـــاف 
والكـــوادر الصحيـــة التابعـــة لوزارة 
الصحة وقيادة قوة دفاع البحرين 
وأجهـــزة وزارة الداخلية المســـاندة 
للفريـــق الطبـــي لمكافحـــة كورونـــا 

كوفيد - 19، سيتم تكريهم.
التنظيميـــة  اللجنـــة  عقـــدت  وقـــد 
المنبثقـــة من مجلـــس ادارة جمعية 

وبتوجيـــه  للمتقاعديـــن  الحكمـــة 
الحكمـــة  جمعيـــة  الرئيـــس  مـــن 
للمتقاعديـــن فريـــق طبيـــب محمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة عـــدد مـــن 
لوضـــع  التنظيميـــة  االجتماعـــات 
اآلليات المناســـبة والائقـــة لهؤالء 
المكرمين أبطال البحرين العاملين 
والفـــرق  االماميـــة  الصفـــوف  فـــى 
التطوعية المســـاندة للفريق الطبي 
لمكافحـــة جائحة كورونـــا كوفيد - 

.19
صبـــاح  االحتفـــال  يقـــام  وســـوف 
الخميس الموافق 28 يناير الجاري 

الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  برعايـــة 

محمد بـــن عبدهللا آل خليفة حيث 

المكرميـــن مكافـــأة  إهـــداء  ســـيتم 
مالية وهدايا رمزية وشهادة تقدير 

وامتنان.
وللظروف االستثنائية التي يمر بها 
العالـــم ومملكـــة البحريـــن والتزاما 
ســـيتم  الوقائيـــة  باالحتـــرازات 
تحديد المكان المناســـب والمفتوح 
وفقا لاشـــتراطات الرسمية خال 
ســـيقوم  حيـــث  القادمـــة  األيـــام 
الفريق الخاص بالتواصل شخصيا 
مـــع المكرمين لوضعهـــم في صورة 
واإلجـــراءات  التكريـــم  احتفـــال 
المطلـــوب االلتزام بهـــا حفاظا على 
سامتهم وسامة مجتمع المملكة.

المنامة - جمعية الحكمة للمتقاعدين

تم إصدار المناقصات المذكورة أعاه في نظام المناقصات اإللكتروني التابع لشركة نفط البحرين )بابكو(. 
وعليه تدعو الشركة المقاولين المسجلين والراغبين في دخول هذه المناقصة ممن تتوافر فيهم الكفاءة 
والخبرة الي تســـجيل الدخول في النظام وإدخال اســـم المســـتخدم وكلمة المرور الخاصة فيهم وتنزيل 

الوثائق بعد دفع رسوم الوثائق المذكورة أعاه.
أما بالنسبة للمقاولين الجدد والغير مسجلين فبإمكانهم التسجيل عن طريق زيارة الموقع التالي:

https://www.bapco.net/doing-business-with-us.html#prequalifications
تحت التأهيل المسبق يرجي اختيار تسجيل مورد جديد وثم اكمال الخطوات.
لمزيد من االستفسار يرجي االتصال على دائرة المشتريات على األرقام التالية:

 17755684 - 17752995 – 17755845 – 17757054
يتـــم تقديم العطـــاءات الكترونيًا من خال نظام بابكو االلكتروني. أما بالنســـبة للضمان االبتدائي فيكون 
في صورة شـــيك مصدق أوشـــيك معتمد أو خطاب بنكي مصدق أو بوليصة تأمين من احدى المؤسسات 
الماليـــة المحليـــة أو نقـــدًا وأن يكـــون هذا الضمان ســـاري المفعول طوال مدة ســـريان العطـــاء المنصوص 
عليها في وثائق المناقصة )6 شـــهور من تاريخ تقديم العطاء( ويجب تقديم النســـخة األصلية الي قســـم 
المناقصات الكائن في مبني بنك البحرين والكويت السابق بالقرب من البوابة الشمالية لشركة بابكو أيام 

األحد والثاثاء فقط من الساعة 9:00 صباحًا الي الساعة 11:00 صباحًا.
     تخضع هذه المناقصة ألحكام المرسوم بقانون رقم 36 لعام 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات 

والمشتريات والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 37 لعام 2002.
     كما يجب مراعاة الشروط التالية:

 1. أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للعام الجاري على أن تكون مشتملة على 
نشاط موضوع المناقصة.

2. أن تدون األسعار األجمالية وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( على االستمارة.
3. أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.

4. ضـــرورة ختـــم جميع المســـتندات األصلية والمصورة المقدمة ضمن المناقصة بخاتم الشـــركة أو الجهة 
المقدمة للعطاء.

5. المقاوليـــن الغيـــر مدرجيـــن علـــى قائمة المقاولييـــن المعتمدين ســـوف يخضعون للتاهيل المســـبق قبل 
ترسية المقاولة.

     يعتبر هذا اإلعان مكما لوثائق المناقصة.

مـمـلـكـة الـبـحـريـن

تعلن شركة نفط البحرين ش. م. ب. )مقفلة( عن طرح المناقصة العامة التالية:

موضوع 
المناقصة

رقم
 المناقصة

قيمة الضمان 
االبتدائي

بالدينار البحريني

قيمة وثائق 

المناقصة
بالدينار البحريني

الموعد النهائي 
لتقديم العطاءات

اليوم التاريخ الوقت

توفير دعم لخدمات 

الصيانة لمختلف أجهزة 

)Agilent( التحليل
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الشيخ محمد بن عبدالله

“الصحة” تدرس تنفيــذ مشــاريــع “فكــرة”
النفسية ــات  ــدم ــخ ال ــة  ــع ــوس وت ــت”  ــي ب كـــل  فـــي  “مــســعــف  بــيــنــهــا 

وجهـــت وزيـــرة الصحـــة إلـــى البـــدء 
بتشـــكيل فرق عمل للبدء في تنفيذ 
إدراج األفـــكار الفائـــزة في مســـابقة 
ضمـــن  )فكـــرة(  الحكومـــي  االبتـــكار 
خطة عمل وبرنامـــج زمني، على أن 
يتم تقديم تقرير مرحلي دوري بهذا 
الشأن، لتقديمه وعرضه على اللجنة 
التنســـيقية برئاسة ســـمو ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، فـــي إطار 
متابعة اللجنـــة لألفكار الفائزة ضمن 

أولويات برنامج الحكومة.
وتأتي الخطوة في سياق توجيهات 
الكريمة من ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، لـــدى 
ترؤس ســـموه االجتمـــاع االعتيادي 
األسبوعي لمجلس الوزراء، وتوجيه 
سموه الوزارات واألجهزة الحكومية 
إلى دراسة إدراج األفكار الفائزة في 
مســـابقة االبتـــكار الحكومـــي )فكرة( 
فـــي برامجها ومشـــاريعها لما تحمله 
مـــن بصمـــات إبداعيـــة وطنية يجب 

أن تحظى بالرعاية الحكومية.
بـــوزارة  العليـــا  اإلدارة  واطلعـــت 
اجتماعهـــا  فـــي  امـــس  الصحـــة 
األســـبوعي علـــى العـــروض المقدمة 
والفائزة بمسابقة االبتكار الحكومي 
مشـــروع  فـــي  والمتمثلـــة  “فكـــرة”، 
توسعة خدمات الصحة النفسية في 
المجتمع، والتي فازت بالمركز األول 

والمقدمة من علي حســـين الســـلمان 
والممرضـــة بثينـــة حميـــد العصفـــور 
من مستشـــفى الطب النفسي بوزارة 
فـــي  مســـعف  ومشـــروع  الصحـــة، 
كل بيـــت التـــي حـــازت علـــى المركز 
الثاني، والمقدمة من الممرضة كوثر 
فـــؤاد ســـلمان من مركـــز عبدالرحمن 
والممرضـــة  الكلـــى  لغســـيل  كانـــو 
ناديـــة جاســـم أبو إدريـــس من مركز 

إبراهيم خليل كانو للتأهيل، إذ تمت 
اإلشـــادة بمســـتوى األفكار اإلبداعية 
والمبتكـــرة، في رفع كفـــاءة وجودة 
الخدمـــات المقدمة بالقطاع الصحي 

للمواطنين والمقيمين.
الرؤيـــة  علـــى  المجتمعـــون  وأثنـــى 
الثاقبة من لدن ســـموه بـــإدراج هذه 
األفـــكار واالهتمام بها، لما تميزت به 
من مســـتوى متميـــز، والتـــي تعكس 

تحقيق رؤية وأهداف المسابقة في 
تحفيـــز اإلبداع وإعـــاء االبتكار في 
العمـــل الحكومـــي وتطويـــر مجاالته 

كافة.
وتـــم التأكيـــد علـــى أهميـــة األفـــكار 
المقدمـــة مـــع التوجيـــه على دراســـة 
آليـــات التنفيـــذ والتطويـــر والبحـــث 
والجهـــات  بالـــوزارة  المعنيـــن  مـــع 
ذات العاقـــة مـــن جهـــات حكوميـــة 
المدنـــي  المجتمـــع  ومؤسســـات 
التنفيـــذ،  مراحـــل  إلـــى  للوصـــول 
وأخذها بعين االهتمام إذ إنها جاءت 
لدفـــع عجلـــة التنميـــة والتطوير في 
القطاعـــات الخدماتيـــة، مـــع ضرورة 
تحويـــل التحديات التي قـــد تواجه 
المعنين إلى فرص لاســـتفادة منها، 
منهجـــا  واإلبـــداع  االبتـــكار  ووضـــع 
للوصول إلى أهداف التطوير، وذلك 
مـــن أجل مصلحـــة الجميـــع في هذا 

الوطن.
وفـــي ختـــام اللقـــاء، أعربـــت وزيرة 
الصحة عن أملهـــا بتحقيق األهداف 
وتنفيـــذ األفـــكار علـــى أرض الواقـــع 
لتحقيـــق االســـتفادة القصـــوى منهـــا 
بحســـب  وتطويرهـــا  ومواصلتهـــا 
المراحـــل  ومتطلبـــات  االحتياجـــات 
المقبلـــة، وأن تكـــون وزارة الصحـــة 
األولى في التنفيذ والتميز والحفاظ 
علـــى مكانتها البـــارزة التـــي حققتها 

في المراحل السابقة.

المنامة - وزارة الصحة

تغريم صاحب مكتب تدقيق محاسبي مبلغ 55 ألف دينار
ـــاب ـــل اإلره ـــوال وتموي ـــل األم ـــة غس ـــة جريم ـــراءات مكافح ـــف إج خال

الجرائـــم  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
بـــأن  األمـــوال  وغســـل  الماليـــة 
المحكمـــة الصغـــرى الجنائيـــة قـــد 
أصـــدرت حكمهـــا أمـــس حضوريـــًا 
تدقيـــق  مكتـــب  صاحـــب  بإدانـــة 
محاســـبي بمبلـــغ 5000 دينـــار لكل 
بند من البنود الـ 11 المســـندة إليه 
بالمخالفـــة لقـــراري وزيـــر الصناعة 
رقمـــي  والســـياحة  التجـــارة  و 
لســـنة   108 و   2017 لســـنة   173
2018 بشـــأن االلتزامـــات المتعلقة 
بإجـــراءات حظر ومكافحة غســـل 

األمـــوال و تمويـــل اإلرهـــاب فـــي 
المســـجلين  األشـــخاص  أعمـــال 
بالســـجل التجاري وسجل مدققي 

الحسابات بمملكة البحرين.
الماليـــة  الجرائـــم  نيابـــة  وكانـــت 
وغســـل األمـــوال قـــد تلقـــت بـــاغ 
اكتشـــاف  المتضمـــن  الـــوزارة 
ارتـــكاب المـــدان وكونـــه صاحـــب 
مكتب تدقيق محاســـبي لعدد من 
المخالفـــات عند تعاقـــده و تعامله 
مـــع عدد من الشـــركات تمثلت في 
اإلخفاق في تطبيق قواعد العناية 
الواجبـــة تجـــاه العمـــاء، وتطبيق 

المخاطـــر،  علـــى  القائـــم  المنهـــج 
وحفـــظ الســـجات والمســـتندات، 
وااللتزام برفع تقارير عن العمليات 
المشبوهة وذلك جميعه بالمخالفة 

لما أوجبه القرارين الوزاريين.
وقـــد أنجـــزت النيابـــة تحقيقاتهـــا 
فـــي  المتمثلـــة  األدلـــة  بجمعهـــا 
مكافحـــة  قســـم  رئيـــس  شـــهادة 
عمليات غســـل األمـــوال بالـــوزارة 
عـــن  كشـــفت  التـــي  والمســـتندات 
أوجـــه المخالفـــات، وإقـــرار المتهم 
فـــي  بتقصيـــره  إليـــه  نســـب  بمـــا 
االمتثـــال لالتزامـــات المنصـــوص 

عليها في القرارين، وأمرت بإحالة 
الجنائيـــة  المحكمـــة  إلـــى  المتهـــم 
المختصـــة التـــي أصـــدرت حكمهـــا 

المتقدم.
وعليـــه فـــإن النيابة العامـــة تهيب 
بالمخاطبيـــن بالقـــرارات الوزاريـــة 
حظـــر  إلجـــراءات  المنظمـــة 
ومكافحـــة جريمـــة غســـل األموال 
بمـــا  باإللتـــزام  اإلرهـــاب  وتمويـــل 
يفرضه القانون و القرارات، لما لها 
مـــن دور وتأثيـــر في دعـــم الجهود 
الرامية لمكافحة الجريمة وتجنب 

المسائلة والعقوبة.

المنامة - بنا

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

للتواصل: 17111483

بيان العال... التنظيم والتصدي للتهديدات اإليرانية
المتتبـــع لتاريـــخ مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية ســـيالحظ أن 
المجلس مر بتحديـــات وصعوبات كثيرة من الحرب العراقية اإليرانية، 
وحـــرب تحريـــر الكويـــت، وعاصر ظروفـــا إقليمية عديـــدة ومتقلبة في 
شـــتى المجـــاالت االقتصاديـــة واالجتماعيـــة واألمنية، وال يـــزال، ولكن 
بالحكمة والتماســـك وبعد النظر اســـتطاع مجلس التعاون أن يســـتكمل 
مســـيرته ليحقق طموحات أبناء الخليـــج وتطلعاتهم ويعكس للعالم أن 
هـــذا المجلس كيان واحـــد وبنيان مرصوص، ويأتـــي التوقيع على بيان 
القمة الخليجية الـ 41 التي استضافتها مدينة العال السعودية كانطالقة 
نحو المســـتقبل المشـــرق لـــدول الخليـــج العربية بيد واحـــدة ومواصلة 
البنـــاء واإلنجازات وتعزيز مســـيرة االزدهـــار لتحقيق تطلعـــات وأماني 

أهل الخليج.
كمـــا حملت الكلمة االفتتاحية لصاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد بن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رؤية عميقة 
لتحقيق الســـالم واألمن والطمأنينة لشـــعوب دولنا، فيقول سموه )نحن 
اليـــوم أحـــوج ما نكـــون لتوحيـــد جهودنا للنهـــوض بمنطقتنـــا ومواجهة 

التحديـــات التي تحيط بنـــا، خصوصا التهديدات التـــي يمثلها البرنامج 
النـــووي للنظـــام اإليرانـــي وبرنامجـــه للصواريخ البالســـتية ومشـــاريعه 
الســـامية  األهـــداف  نســـتدرك  أن  الهدامـــة.. علينـــا جميعـــًا  التخريبيـــة 
والمقومـــات التي يقـــوم عليها المجلس، الســـتكمال المســـيرة، وتحقيق 
التكامـــل في جميع المجاالت، وتم تأســـيس هذا الكيان اســـتنادًا إلى ما 
يربـــط بيـــن دولنا من عالقة خاصة وقواســـم مشـــتركة متمثلـــة بأواصر 

العقيدة والقربى والمصير المشترك بين شعوبنا(.
نحن في دول الخليج كالجسد الواحد، والمساس بأمن دولة هو مساس 
ويؤثـــر تأثيـــرا مباشـــرا على الـــدول األخرى، لهـــذا فإن الموقـــف الموحد 
والمتماســـك ضـــد التهديدات اإليرانيـــة كما بين صاحب الســـمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان يجب أن يكون أقوى من أي وقت مضى، فإيران 
عـــدو الخليج األول وتدخالتها في شـــؤوننا الداخليـــة ودعم اإلرهابيين 
والمخربيـــن لن ينتهي، وليس هناك أهم من التنظيم والتصدي لألخطار 
المحيطـــة بنا ولكل من يتآمرعلينـــا، فالتجارب والدروس التي مررنا بها 

كفيلة بأن تنير الطريق أمامنا دائما.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

شـــهد عالمنـــا العربـــي فـــي عـــام 2020م رحيل عدد مـــن زعمائـــه البارزين مـــن بينهم 
الســـلطان قابـــوس بـــن ســـعيد ســـلطان ُعمـــان الذي رحـــل عن عالمنـــا بعـــد معاناة مع 
المرض، كما توفي الرئيس المصري السابق ُحسني مبارك في أعقاب عملية جراحية 
أجريت له، كما أعلن عن وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
في الواليات المتحدة األميركية عن عمٍر ناهز 91 عاًما بعد صراع مع المرض كذلك.
وربمـــا كان عـــام 2020م األســـوأ بالنســـبة لدولة لبنان الشـــقيقة بعد ســـنوات الحرب 
األهليـــة فيها؛ إذ شـــهدت العاصمـــة اللبنانية بيـــروت انفجاًرا ضخًما فـــي مرفئها في 
شهر أغسطس 2020م، ووقع االنفجار الهائل في أحد مخازن المرفأ الذي كان يضم 
شـــحنة ضخمـــة من مـــادة “نترات األمونيـــوم” وخلَّف ُحفـــرًة عرضها نحـــو 140 مترا 
امتألت على الفور بمياه البحر، وشهد المرفأ واألحياء القريبة منه دماًرا هائاًل، وفي 
غضون دقائق سويت المستودعات وصوامع الحبوب والغالل في المنطقة باألرض، 
كمـــا انهـــارت األبنيـــة والمنـــازل المحيطة بموقـــع االنفجـــار، ولقي نحو 140 شـــخًصا 
مصرعهـــم، وأصيب المئات بجروح، وشـــهدت منطقة الميناء دماًرا مروًعا من شـــدة 

االنفجار.
ولـــم تنتِه ســـنة 2020م حتـــى فاجأتنا بريطانيا بظهور ســـالالت جديدة من فيروس 
كورونا أســـرع انتشـــاًرا، األمر الذي تســـبب فـــي تزايد عدد اإلصابـــات بالفيروس في 
بريطانيـــا؛ مـــا اضطر الســـلطات إلى إعالن اإلغـــالق مرة أخرى في أجـــزاء من البالد 

أصبحت معزولة تماًما عن العالم مجدًدا، وذلك خوًفا من تفشـــي السالالت الجديدة 
التـــي ترافـــق ظهورهـــا مـــع بدء أخـــذ الناس لقـــاح كورونا في عـــدد من الـــدول، لكن 
الســـالالت الجديدة ألقت مخاوف كثيرة من فقدان اللقاح فائدته مع هذه الســـالالت 

الجديدة من الفيروس.
وأدى االنتشـــار لســـاللة فيروس كورونا الجديدة إلى رفع مستوى القيود المفروضة 
علـــى االختـــالط بين البشـــر، ودفـــع ذلك عشـــرات الدول إلـــى حظر الســـفر من وإلى 
بريطانيا التي فرضت ســـلطاُتها إجراءات إغالق وتباعد اجتماعي مشددة لمكافحة 
تفشـــي الفيـــروس على نطاق واســـع كما حدث أثناء الموجة الســـابقة مـــن الجائحة، 
خصوصا أن هذه الســـاللة الجديدة أكثر قدرة على االنتشـــار من الســـاللة األولى من 

ُم الخوف مجدًدا على الناس في أنحاء العالم. )كوفيد - 19(، لذا يخيِّ
ورغم هذه الصور السلبية التي تركها عام 2020م في وجداننا إال أن هناك ما يدعو  «

ا فقد كانت آثارها السلبية أقل ِحدًة  إلى التفاؤل، فرغم ظروف الجائحة البائسة عالميًّ
في عالمنا العربي، كما تمكنت غالبية الدول العربية بفضل الله تعالى من تجاوز آثار 

الجائحة، وهناك مؤشرات إيجابية تدل على أن عام 2021م سيكون بإذن الله تعالى 
أفضل وأكثر خيًرا لشعوب المنطقة، ومن بشائر العام الجديد انعقاد القمة الخليجية 

في محافظة الُعال السعودية، ودعوة الشقيقة مصر لحضور هذه القمة االستثنائية، 
األمر الذي ُيبشر بتعميق العالقات الخليجية والعربية، وتجاوز البيت الخليجي والعربي 

بعض متاعبه في السنوات األخيرة.

Osailanim
@yahoo.com

د. غسان محمد عسيالن
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ِحكاية تشبهها حكايات
انصرفُت عن لقائه ُمظهرًا )أي عند الظهيرة( وفي خاطري طوفاٌن 
مـــن األســـئلة التـــي لم أستســـلم لهـــا، بل قاومتهـــا بحســـن النوايا، 
وحملتهـــا علـــى محامـــل الخيـــر، ُأدرُك أن الوقـــَت قـــد ُيغّيـــر بعض 
أفكارنـــا واتجاهاتنا في ســـير الحياة، خصوصـــا أن عتابُه لي كان 
بلســـاٍن رطـــب ترتاح له األذن، ويســـكن بـــه القلب، أظن أن شـــيئًا 
آخر يشغل باله ويكدره، ولم يكن السبب األول لذلك العتاب عدم 
اتصالي به مدًة طويلة! غير أن مكانته الكبيرة في قلبي جعلتني 

أستقبل كل الكالم برحابة صدر.
يقـــول صاحُب الحكاية هذه إنُه تمّكـــن من معرفة حقيقة العتاب 
بعد أيام، عندما عِلَم من صديٍق ُمشـــترك بينهما أن ســـبب كل ذلك 
الضيـــق خســـارة ذلك الصديـــق ترقية وظيفية فـــي العمل بعد أن 
َعمل بإخالٍص تام طيلة المدة الماضية، لكنها األقدار حين تمضي 

أحيانا خالف المأمول وفقا للشروط المهنية.
أطرقـــُت حينها، وســـرحْت في خاطري األفـــكار دون قصٍد وعمد، 
ما منطقية ما يجري في بعض المؤسســـات فيما يخص الترقيات 
والتحفيـــز؟ وهـــل نظام المكافـــآت الذي تتبعُه بعض المؤسســـات 
قائم على معايير ومؤشرات األداء االحترافية دائما، أم في بعض 
األحيـــان فقط؟ وما اآلثار المترتبة مـــن المنهج المهني على الفرد 
وعلى المؤسســـة ومن ثم على ثقافة التنافس التي تســـعى جميع 
المؤسســـات للوصول إليها - كما تردده المؤسسة في كل أدبياتها 

ومضامينها وتحرص دائما على إعالنه؟
الطريـــُق نحـــو خلـــق بيئٍة تنافســـية تســـيُر فيها منطقيـــة التحفيز 
ال يحتـــاُج إلـــى هـــذا العبث المؤذي في جســـد المؤسســـة، وطالما 
وجدت لدى المؤسســـة معايير أداء محـــددة وواضحة فال يوجد 
أي عـــذر أو تبريـــر لعـــدم التطبيـــق المنصـــف. أعلـــُم جيـــدًا عزيزي 
القارئ أنه ســـتذهلك هذه المعلومة التي ســـأقولها لك اآلن؛ وهي 
أن بعـــض المؤسســـات تحرص على بقاء أمـــر الترقيات والحوافز 
المهنيـــة أمـــرًا ســـريًا غير قابـــل للبوح به داخل المؤسســـة! لتســـد 
باب االستفســـار من الموظفين عن ســـبب ترقية موظف ما، وعن 

شروط االستحقاق التي مكنته من الترقية.

في الختام يقوُل علماء اإلدارة ويؤكدون أن مؤشرات األداء في كل  «
مكان هي التي يجب أن تكون الفيصل في تقرير الترقيات أو في 

عدم ذلك وهذا من أهم مميزات بيئات األعمال المتطورة الساعية 
نحو التميز.

عباس العمران

أصوات نشاز
كنت قد تحدثت إلى أحد األصدقاء عن موضوع المجامالت في 
الوسط الفني، وإلى ماذا قد يؤدي هذا التصرف المعتاد والمتكرر 
مـــن الدخـــالء على الفن ومن حولهم، وحتى باقي أوســـاط العمل 
األخـــرى، ومـــا تبعـــات ذلـــك علـــى أداء ومســـتوى العمـــل وقابلية 
تطويـــره، وأنـــا على قناعة تامة بأن من ال يتبنى المجامالت ليس 
له صاحب إلى حد ما في الفن؛ فمن يلتزم برأيه وانتقاده استنادًا 
إلـــى درايـــة ووجهة نظر صادقـــة وواقعية، قد يـــؤول به ذلك إلى 

زعل الكثيرين ممن يعملون معه في ذات المجال.
ومـــن أبرز األشـــياء التـــي يعاني منها البشـــر فنيًا هـــذه األيام، هو 
ظهـــور الكثيـــر من األصوات التـــي تعتقد الجمـــال، محاولة فرض 
نفســـها علـــى الســـاحة الغنائيـــة، وهي ال تمتلـــك أدنـــى المقومات 
الصوتيـــة، وحتـــى الظهور الكاســـح لظاهرة المؤدين في الوســـط 
الفنـــي، ورواج أصحاب هذه الظاهـــرة، أعتقد أنه تحايل من ذات 

الفئة لفرض أنفسهم على الساحة الفنية بأية طريقة.
هـــذه الثقـــة الكبيرة التـــي يمتلكها أصحـــاب األصوات النشـــاز، لم 
تأت من فراغ، فبكل تأكيد أن أحد أهم األسباب المجامالت التي 
انهالـــت من حولهم وأدت إلى هذا المســـتوى مـــن االعتقاد بالثقة؛ 
فأثنـــوا على األصوات، وأوهموا بجمالها، وبطبقة الصوت النادرة، 
ما أدى إلى هذه المعاناة مع الفوضى الصوتية وتسونامي النشاز 
الـــذي يســـتاء منـــه الناس هـــذه األيـــام عندمـــا يبحثون عـــن قناة 

لمشاهدتها أو غالبًا إذاعة لسماعها. 

فإلى هؤالء المجاملين الذين لم يراعوا نفسيات الناس، ولوثوا  «
أسماعهم حتى ضجوا وملوا، نقول ارحموا األسماع من هذا التلوث 

الضوضائي، وقولوا كلمة الحق ولو على مصالحكم.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

هـــل يخـــاُف الرجـــُل الشـــرقي من المـــرأة الذكيـــة ويتحاشـــى االقتراَن بهـــا، وهل ُيفضـــُل المرأَة 
الجاهلَة الصامتة حقًا؟ ِمَم عســـاُه يخاُف الرجل، أِمْن ذكاِء المرأة، أْم من دهائها الفطري؟ وإذا 
كانـــت خاليـــا الدماغ لدى الرجـــل أكثَر لكبِر حجِم دماغه مقارنًة بحجـــم الدماِغ لدى المرأة، فما 
الـــذي ُيفقـــدُه ثقَتُه بخاليـــاه ويجعله يتوجُس ِخيفًة من العمليـــاِت الكيميائية العقليِة في دماِغ 

المرأة األصغر حجمًا؟
أغلـــُب الرجـــال فـــي مجتمعاِتنـــا يعانون من عقـــدة الغلبـــة؛ فيعتقُد الرجـــُل بأهميـــة غلبتِه على 
المرأة فكريًا وماديًا، إذ ال يجوُز للمرأِة كما يرى الرجل أْن تكون أرفَع منه مســـتوًى في التفكير 
والـــذكاء، كمـــا أنَّ الرجَل تســـتثيرُه فكرُة أْن تكون ُأنثـــاُه ذاَت منصٍب عـــاٍل أو مرتبٍة اجتماعية 
أعلى من مرتبته هو، فتراُه ُيجهُد نفســـه ليصَل لمســـتواها، بل ليُفوقها علمًا ومنزلة حتى يصَل 

لمرحلة الشعور باألماِن والثقة.
وقـــد يمتلـــُك الرجُل العذَر في نظرتِه المرتعبة تلك للمرأِة الذكية، فالرجل يخشـــى على مكانته 
داخـــَل األســـرة التي يـــرى بأنه ال يجوُز للمـــرأة أْن ُتهددها إذا ما تفوقْت عليه في نســـبِة الذكاء 
والفطنـــة. المرأة الذكية بحســـِب الرجل ُتشـــعرُه بضآلته، فتدُب الخالفاُت بينـــه وبينها، وترجُع 
عقـــدُة تفـــوق الرجـــل على المـــرأة للمجتمع ذاته الذي ينظـــُر للرجل على أنه أهـــُم من المرأة في 
مستواه االجتماعي ودوره األسري، وبالتالي فمن غير المحبذ أْن تتفوَق عليه. إنَّ تفوَق المرأة 

فكريـــًا ُيشـــعر الرجَل بفقد الســـيطرة داخل المنـــزل وُيوقعه في الحرج، وعلـــى الخصوص أمام 
أبنائه. ذكاُء المرأِة الفائق قد يجعله يتوجُس ِخيفًة من تحليالتها لتحركاته وقدرتها على سْبِر 
أغـــواِر عقلـــه الباطن في الوقت الذي ُيفضُل فيه الرجـــل إبقاَء هالٍة من الغموض على تصرفاته 

ومشاعره، ويزعُم الرجُل أنَّ ذكاَء امرأتِه قد ُيجِهُز على البقيِة المتبقية من الحرية لديه.
بيـــَد أنَّ المـــرأة العبقريـــَة ُتعُد، حســـَب التجارب، مـــن أجزِل العطايـــا التي قد يمـــُن هللُا بها على 
الرجـــل؛ فهي األقوى في الحب واألبقى على العشـــرة، ألنها ُتعِمـــُل فكرها ال قلبها وحده، لتصَل 
للقـــراراِت الصائبة حتى بعـــد الخالف؛ فال تميُل للتهور وإنهاِء العالقات ألتفه األســـباب. المرأة 
الذكيـــُة هـــي األقـــدُر على تدبيِر شـــؤوِن منزلها وأبنائها، مـــن غير الحاجِة الدائمـــة للرجل، وهي 
الطموحـــُة التي تدفع برُجلها لمزيٍد من النجاح وترســـُم لنفســـها أهدافًا هـــي األخرى تعمُل على 
تحقيقها، فهي مستقلٌة بذاتها، منشغلٌة بأموِرها عن قضِّ مضجِع شريكها كغيرها من النساء، ال 
تكسُرها الظروف، وال ُتشِغُل الرجَل بضعفها، المتالكها القوَة الالزمَة لترميم كسورها والنهوض 
مجـــددًا، بـــل هـــي التي يلجُأ لها الرجل عند اشـــتداِد المحـــن ويعتمُد عليها في حِل المشـــكالت، 
ويضُع معها الخطَط لمشـــاريَع مشـــتركة ويتبادُل معها األفكاَر والمشـــاعَر لينِســـجا معًا نســـيجًا 
متناغمـــًا من الحِب والوئام والعشـــرِة الجميلة التي ال تتأتى له مـــع امرأٍة جاهلة، فهل من مبرٍر 

بعُد للخوِف من مخالِب الذكاِء الناعمة؟.

هدى حرم

المرأُة الذكية... نعمٌة أْم نقمة؟
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