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 ±ÉæÄà°SG ™e »gÉ≤ªdGh ºYÉ£ªdG ≈∏Y ∫ÉÑbEG
á``°û«°ûdGh  á``«∏NGódG  äÉ``eóîdG  º``jó≤J

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 á«∏NGódG äÉeóîdG ºjó≤àH ìÉª°ùdÉH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG QGô≤d Gò«ØæJ
 »gÉ≤ªdÉH á«LQÉîdG øcÉeC’G »a á°û«°ûdG  ºjó≤àH ìÉª°ùdGh ºYÉ£ªdG »a
 ó©H øFÉHõdG ∫ÉÑ≤à°SG »a ≈¡≤e 130h º©£e ±’BG 10 øe ôãcCG ¢ùeCG CGóH
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  øe  ∫ÉÑbE’G  ¿Éch  ,ô¡°TCG  7  øe  ôãcCG  ΩGO  ∞bƒJ
 ≈∏Y  ™°SGh  ∫É`̀Ñ`̀bEG  ∑Éæg  ¿É`̀ch  ºYÉ£ªdG  »a  Ωƒ«dG  QGó`̀e  ≈∏Y  ÉJhÉØàe
 äÉjQÉÑªdG  π≤æd  Iô«Ñc  äÉ°TÉ°T  ∂∏àªJ  »àdG  ∂∏J  É°Uƒ°üNh  »gÉ≤ªdG
 ÜÉë°UCG  Üô```̀YCGh  .É````̀HhQhCG  »`̀a  äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  •É°ûf  IOƒ``̀Y  ™`̀e  É`̀æ`̀eGõ`̀J
 äÉMÉ°ùªdG »a á°û«°ûdG ºjó≤àH ìÉª°ùdÉH º¡dDhÉØJ øY »gÉ≤ªdGh ºYÉ£ªdG
 É°Uƒ°üNh ,»gÉ≤ªdG ´É£b ¢TÉ©àfG »a óYÉ°ù«°S …òdG ôeC’G ,á«LQÉîdG

.øFÉHõ∏d á°û«°ûdG ºjó≤J øe É¡∏«NGóe ≈∏Y óªà©J »gÉ≤ªdG á«ÑdÉZ ¿CG

(7¢U π«°UÉØàdG)

 ¢`̀SQGó`̀ª`̀dÉ`̀H á`̀ °`̀ SGQó`̀ dG IOƒ``̀ Y
Ωƒ````̀«````̀dG á```̀ «```̀ eƒ```̀ μ```̀ ë```̀ dG

 Ωƒ`̀«`̀dG  á«eƒμëdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dÉ`̀H  á«Ø°üdG  á`̀ °`̀SGQó`̀ dG  IOƒ``̀Y  ™`̀e
 ¿CG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô`̀jRh  »ª«©ædG  óLÉe  QƒàcódG  ∞°ûc  ó``MC’G
 øe  AÉ¡àf’G  ó©H  á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  Gƒ∏NO  øjòdG  ø«eóîà°ùªdG  OóY
 Éª«a  ,(80232)  Ωóîà°ùe  ∞dCG  ø«fÉªK  RhÉéJ  ób  åjóëàdG  á«∏ªY
 6  ójóédG  »°SGQódG  ΩÉ©dG  AóH  òæe  äGQÉ`̀jõ`̀dG  OóY  »dÉªLEG  RhÉéJ
 »FÉæãà°S’G  ™°VƒdG  πX  »a  ¬fCG  ø«Hh  ,(6245359)  IQÉjR  ø«jÓe
 ºà«°S  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  QGôªà°SG  πX  »`̀ah  ¢SQGóªdG  ¬H  ôªJ  …ò`̀dG
 è¡æªdG  ø`̀e  ’ó`̀H  ,äÉjÉØμdG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  »`̀°`̀SGQó`̀dG  è¡æªdG  ≥«Ñ£J
 ó©H øY º∏©àdG ô«aƒJ »a ìÉéædG G kócDƒe ,§≤a iƒàëªdG ≈∏Y óªà©ªdG
 …hòd  ¢UÉîdG  ΩÉªàg’G  ºjó≤J  ¿Éª°V ™e ,¬JGhOCGh  ¬dÉμ°TCG  ™jƒæJh

.º¡Ñ°SÉæJ »àdG á≤jô£dÉH ¢ShQódG ô«aƒJh á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G
 âæeCG  »àdG  äGƒ£îdG  øe  Oó©H  âeÉb  IQGRƒ``̀dG  ¿CG  ≈`̀dEG  âØdh
 áÑ∏£dG πª©d ôªà°ùªdG ºjƒ≤àdGh ,á«MÉf øe º∏©àdGh º«∏©àdG áeGóà°SG
 á«MÉf  øe  ¢SQGóªdG  ∫ÉªYCG  ≈∏Y  áHÉbôdG  ¿Éª°Vh  ,á«fÉK  á«MÉf  øe
 á«°SQóªdG IOƒ©dG äÉÑ∏£àe â∏ªμà°SG IQGRƒdG ¿CG ≈∏Y GOó°ûe ,áãdÉK
 πc  ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH  ,2021-2020  ójóédG  »°SGQódG  ΩÉ©∏d

.áμ∏ªªdÉH ábÓ©dG äGP äÉ¡édG
(5¢U π«°UÉØàdG)

´’ófG ™bƒàJ á«fGôjEG áØ«ë°U
á```©°SGh á```«Ñ©°T äÉ`LÉ`éàMG

 ôÑªaƒf äÉLÉéàMG QGôμJ øe á«fGôjE’G zOÉªàYG{ áØ«ë°U äQòM
 áeƒμM π°ûa QGôªà°SÉH ∂dP á∏∏©e ,…ƒeO ∞æ©H â©ªb »àdG ,»°VÉªdG

.…OÉ°üàb’G É¡FGOCG »a »fÉMhQ ø°ùM ¢ù«FôdG
 ™ØJôj  Q’hó`̀dG  ô©°S  ¿CG  ¢ùeCG  É¡d  ôjô≤J  »a  áØ«ë°üdG  äô`̀cPh
 äGô°ûY í°T áLQO ≈dEG  á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG QÉ©°SCG  âØYÉ°†Jh ,É«eƒj
 π°ûa  ø`̀e  ΩÉ`̀Y  ó©H{  ¬`̀ fCG  ôjô≤àdG  iCGQh  .ΩÉ`̀Y  ∫Ó`̀N  iô``̀NC’G  ™∏°ùdG
 ¿EÉ`̀a  ôÑªaƒf  çGó``̀MCG  òæe  »Ñ©°ûdG  AÉ«à°S’G  QGôªà°SGh  áeƒμëdG
 ∑Éæg  ¿ƒμj  ÉªHQ  ¬`̀fCG  ôjô≤àdG  ô`̀cPh  .zádÉ≤à°S’G  ójôj  ’  »`̀fÉ`̀MhQ
 ƒ«dƒj  äÉHÉîàfG  ≈àM øgGôdG  ™°VƒdG  QGôªà°SG  ¿hójôj  øªe  ô«ãμdG
 ≈dEG …ODƒj ¿CG øμªj QÉ°ùªdG Gòg øμd ,»fÉMhQ áeƒμM ájÉ¡fh 2021
 …òdG  ™°VƒdG  QGôμJh Iô«¨°U IQGô°T ™e ¥É£ædG  á©°SGh äÉLÉéàMG

.»°VÉªdG ôÑªaƒf »a OÓÑdG ¬H äôe

 OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈æKCG
 ,á`̀jQGOE’Gh  á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿GƒjO  ¬H  ™∏£°†j  …òdG  ô«ÑμdG  QhódG  ≈∏Y  ióØªdG
 äGRÉéfEG  øe  ≥≤ëJ Éeh õ«ªàªdG  AGOC’ÉH  Égƒæe  ,√QOGƒc  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡édGh
 øe ∂dPh ,¬bÉØfEG á«Yhô°ûeh ¬JQGOEG ø°ù oM øe ≥≤ëàdGh ΩÉ©dG ∫ÉªdG ≈∏Y ®ÉØë∏d

.á«aÉØ°ûdGh á«æ¡ªdG ô«jÉ©e ≈∏YCG ≥«Ñ£J ∫ÓN
 øe »μ∏ªdG ¿GƒjódG ôjRh áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG º∏°ùJ ó©H ∂dP AÉL
 ôjô≤J ájQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjO ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  óªëe øH óªMCG ï«°ûdG
 ¬©aQ …òdG ,(2020-2019) á«æ¡ªdG áæ°ù∏d ô°ûY ™HÉ°ùdG …ƒæ°ùdG áHÉbôdG ¿GƒjO

.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ≈dEG
 ¬JÉ«dhDƒ°ùe  áHÉbôdG  ¿Gƒ`̀jO  AGOCG  »μ∏ªdG  ¿GƒjódG  ô`̀jRh  ôÑàYG  ,¬à¡L  øe
 »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG  øe  Aõéc  ¬∏ªY  á«dÓ≤à°SG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ™e  É¡H  πcƒªdG
 iƒà°ùe  ™aQ  øª°†j  ,ájQƒà°SódG  äÉ°ù°SDƒªdG  ∫ÉªàcGh  ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd

.OQGƒª∏d πãeC’G ∞«XƒàdGh IAÉØμdGh á«LÉàfE’G
 áHÉbôdG  ¿Gƒ`̀jO  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  óªMCG  ï«°ûdG  ∫É`̀b  ,¬ÑfÉL  øe
 (129)  É¡ÑLƒªH  Qó°UoCG  ,á«HÉbQ  áª¡e  (96)  RÉéfEG  ºJ  ¬`̀fCG  á``̀jQGOE’Gh  á«dÉªdG
 ádƒª°ûªdG äÉ¡édG ΩÉ«b øe ócCÉàdG ±ó¡H ;á©HÉàe ôjô≤J (46) ≈dEG áaÉ°VEG ,Gôjô≤J
 ÖfGƒL áédÉ©eh á≤HÉ°ùdG ôjQÉ≤àdG  »a äOQh »àdG äÉ«°UƒàdG ò«ØæàH áHÉbôdÉH
 ∫ÉªYCG  ¿CG  í°VhCGh  .¬JÉ«°UƒJh ¿GƒjódG  äÉ¶MÓe É¡«dEG  äQÉ°TCG  »àdG  Qƒ°ü≤dG
 hCG)  ¬àHÉbôH  ádƒª°ûªdG  äÉ¡édG  ò«ØæJ  øe  ¿GƒjódG  ≥≤ëJ  øY  äôØ°SCG  á©HÉàªdG
 ,√ôjQÉ≤J øª°V IQOÉ°üdG äÉ«°UƒàdG »dÉªLEG øe %80 ƒëf (ò«ØæJ »a É¡Yhô°T
 ,2019-2018 á«æ¡ªdG áæ°ùdG »a á≤≤ëàªdG ∂∏àH É°SÉ«b %14 â¨∏H IOÉjõH ∂dPh
 äÉ¶MÓªdG  ™e  äÉ¡édG  πeÉ©J  ø°ù oM  ≈∏Y  É«HÉéjEG  Gô°TDƒe  ó©j  …ò`̀dG  ô`̀eC’G

.äÉ«°UƒàdGh
(2¢U π«°UÉØàdG)

 ájQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG ôjô≤J º∏°ùàj ∂∏ªdG
 IQOÉ```````°üdG  äÉ`````«°Uƒ```àdG  »`````dÉ````ªLEG  ø`````e  ٪80  ò``````«ØæJ
á``«°VÉªdG  á``æ°ùdG  ø``Y  ٪14  IOÉ``jõH  ..¿Gƒ``jódG  ô``jQÉ≤àH

 º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  âØ°ûc
 øY áªgÓédG  »HòY ºjôe  .O  á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG
 ÓeÉ°T  É≤«≤ëJ  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  òæe  äô°TÉH  áÄ«¡dG  q¿CG
 OƒLh »a ¬Ñà°ûªdG ø«à©«°VôdG IÉah ádÉM ¿CÉ°ûH É©°Sƒeh
 ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  »`̀a  Éª¡JÉaƒH  á«ÑW  AÉ`̀£`̀NCG
 ø««ë°üdG ø««æ¡ªdG πc πª°û«°S ≥«≤ëàdG ¿CG ≈dEG Iô«°ûe
 ∞∏àîªH  AÉÑWCGh  ¢†jôªJ  øe  ádÉëdG  º¡«∏Y  äôe  øjòdG
 Éªc ,∫ÉØWC’Gh IO’ƒdGh AÉ°ùædG ¢VGôeCG »a º¡JÉ°ü°üîJ
 ¢ü°üîJ »a ø«jQÉ°ûà°S’G QÉÑc øe Oó©H áÄ«¡dG âfÉ©à°SG
 ™ªée  êQÉ`̀N  øe  ∫É`̀Ø`̀WC’Gh  IO’ƒ``̀dGh  AÉ°ùædG  ¢`̀VGô`̀eCG

.ø«àdÉëdG ¿CÉ°ûH »æØdG …CGôdÉH òNCÓd »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG
 äÉeƒ∏©ªdG ™ªL øe áÄ«¡dG AÉ¡àfG ó©H ¬fCG âë°VhCGh
 Gòg áÄ«¡dG ¢Vô©à°S º¡dGƒbCG òNCGh ø««æ©ªdG πc á∏HÉ≤eh
 á«æØdG áæé∏dG ΩÉeCG äGóæà°ùªdGh ™FÉbƒdG ™«ªL ´ƒÑ°SC’G
 á«°†≤dG  »a »Ñ£dG ∫ÉªgE’Gh CÉ£îdÉH ø«ÑÑ°ùàªdG ójóëàd
 ∞∏àîe  ¿ƒ∏ãªj  ÉjQÉ°ûà°SG  13  ø`̀e  áæé∏dG  ¿ƒμàJ  PEG
 ôjô≤àdG  ¢Vô©«°Sh  á«Ñ£dG  äÉ°ü°üîàdGh  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG
 ≥«≤ëàdÉH  áÄ«¡dG  âØ∏c  »àdG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ≈∏Y »FÉ¡ædG

.á«°†≤dG »a
(3¢U π«°UÉØàdG)

ójóëàd É``jQÉ°ûà°SG 13 ø``e ≥«≤ëJ á``æéd :zá``«ë°üdG ø``¡ªdG{
ø«à©«°VôdG IÉah á©bGh »a »Ñ£dG ∫ÉªgE’Gh CÉ£îdÉH ø``«ÑÑ°ùàªdG

.∂∏ªdG ádÓL |

.áªgÓédG ºjôe .O | (12¢U π«°UÉØàdG)
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 …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀ Fô`̀ dG â`̀Mô`̀ °`̀U
 ø`̀¡`̀ª`̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀d á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀∏`̀d
 ºjôe  IQƒàcódG  á«ë°üdG  äÉeóîdGh
 äô°TÉH  áÄ«¡dG  q¿CÉ`̀H  áªgÓédG  »HòY
 É≤«≤ëJ  »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀ dG  ´ƒ``̀Ñ``̀ °``̀SC’G  ò`̀æ`̀e
 IÉ`̀ah  á`̀dÉ`̀M  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  É©°Sƒeh  kÓ`̀eÉ`̀°`̀T
 AÉ£NCG  OƒLƒH  ¬Ñà°ûªdG  øà«©«°VôdG
 á«fÉª∏°ùdG ™ªée »a Éª¡JÉah »a á«ÑW
 áaÉë°üdG  »a  äô°ûf  »àdGh  ,»Ñ£dG

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒeh
 áÄ«¡dG  ¿CG  á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG  äó````̀cCGh
 iƒμ°ûdG  ≈∏Y  kAÉæH  ≥«≤ëàdG  äô°TÉH
 ø`̀«`̀à`̀©`̀«`̀°`̀Vô`̀dG ó`````dGh ø```e á``eó``≤``ª``dG
 øe π`̀ °`̀Uh …ò```̀ dG QÉ```£```NE’G ∂``̀dò``̀ch
 áHÉ«ædGh  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée
 áÄ«¡dG  äCGó`̀H  å«M  ,Éª¡fCÉ°ûH  áeÉ©dG
 á≤∏©àªdG  äÉeƒ∏©ªdG  áaÉc  ™«ªéàH
 É¡dƒNO  ïjQÉJh  ø«à©«°VôdG  IódGƒH

 ºK  »°VôªdG  É¡îjQÉJh  ≈Ø°ûà°ùª∏d
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  ø`̀e  âÑ∏W

.»ë°üdG ∞∏ªdÉH ÉgOGóeEG
 áªgÓédG  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  äQÉ``°``TCGh
 É k©°Sƒe  ¿ƒμ«°S  ≥«≤ëàdG  ¿CG  ≈``̀ dEG
 ø««ë°üdG  ø««æ¡ªdG  á`̀aÉ`̀c  πª°û«d
 ¢†jôªJ øe ádÉëdG º¡«∏Y äôe øjòdG
 »a  º¡JÉ°ü°üîJ  ∞∏àîªH  AÉ`̀ Ñ`̀WCGh
 .∫ÉØWC’Gh  IO’ƒ`̀dGh  AÉ°ùædG  ¢VGôeCG
 QÉÑc  øe  Oó©H  áÄ«¡dG  âfÉ©à°SG  Éªc
 ¢VGôeCG  ¢ü°üîJ  »a  ø«jQÉ°ûà°S’G
 êQÉN  øe  ∫ÉØWC’Gh  IO’ƒdGh  AÉ°ùædG
 …CGôdÉH òNCÓd »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée

.ø«àdÉëdG ¿CÉ°ûH »æØdG
 ó©H  ¬``̀fCG  áªgÓédG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 äÉeƒ∏©ªdG  ™ªL  ø`̀e  áÄ«¡dG  AÉ¡àfG
 º¡dGƒbCG òNCGh ø««æ©ªdG áaÉc á∏HÉ≤eh
 ´ƒ``Ñ``°``SC’G Gò```̀g á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀S

 ΩÉ``eCG  äGóæà°ùªdGh  ™`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  ™«ªL
 ø«ÑÑ°ùàªdG  ójóëàd  á«æØdG  áæé∏dG
 »`̀a »``̀Ñ``̀£``̀dG ∫É`````̀ª`````̀gE’Gh CÉ``̀£``̀î``̀dÉ``̀H
 13 øe áæé∏dG  ¿ƒμàJ  å«M ,á«°†≤dG
 äGôÑîdG  ∞∏àîe  ¿ƒ∏ãªj  ÉjQÉ°ûà°SG
 ¢Vô©«°Sh  á«Ñ£dG  äÉ°ü°üîàdGh
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ≈∏Y  »FÉ¡ædG  ôjô≤àdG
 »a ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dÉ`̀H á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG â`̀Ø`̀∏`̀c »`̀à`̀ dG

.á«°†≤dG
 q¿CG  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  äó```̀cCGh
 á°SGQóH  Ωƒ≤J  á«ë°üdG  ø¡ªdG  áÄ«g
 ºàj  É`̀e  á©HÉàeh  ≈°VôªdG  ihÉ`̀μ`̀°`̀T
 º¡d ¢`̀ü`̀Nô`̀ª`̀dG  á`̀dAÉ`̀°`̀ù`̀eh É`̀¡`̀fCÉ`̀°`̀û`̀H
 á«æ¡e AÉ£NCG øe º¡æe ™≤j ÉªY É k«ÑjOCÉJ
 á`̀dhGõ`̀e ¿ƒ`̀fÉ`̀b ΩÉ`̀μ`̀MC’ äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀eh
 ÜGOBGh äÉ«°†à≤eh ∫ƒ°UC’ hCG áæ¡ªdG
 ihÉμ°ûdG IóMh ¢üàîJ å«M ,áæ¡ªdG
 ihÉμ°ûdG  á°SGQóH  áÄ«¡dG  »a  á«Ñ£dG

 á≤∏©àªdG  á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  äÉ`̀Ø`̀«`̀∏`̀μ`̀à`̀dGh
 á«ÑjOCÉàdG ádAÉ°ùªdGh á«Ñ£dG AÉ£NC’ÉH
 äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dGh  á«Ñ£dG  AÉ``̀£``̀NC’G  ø`̀Y
 á°SQÉªe  ¿ƒfÉbh äÉ«bÓNCÉH  á°UÉîdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«ë°üdG ø¡ªdG
 á°SGQóH É k°†jCG  IóMƒdG  Ωƒ≤J Éªc
 É¡æY áÄ«¡dG  ÆÓHG ºàj »àdG  çOGƒëdG
 á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  ≥`̀ aGô`̀e  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e
 ™«ªL  ™e  πeÉ©àdG  ºàjh  .É¡«eó≤eh
 ájô°ùdG  ø`̀e  Qó`̀b  ≈°übCÉH  ihÉμ°ûdG
 óYGƒ≤d É k≤ahh QÉÑàY’G »a IGhÉ°ùªdGh
 á`̀jƒ`̀dhC’G  ≈£©Jh  .áÄ«¡dG  á`̀ª`̀¶`̀fCGh
 CÉ£N  çhó``M  »YóJ  »àdG  ihÉμ°û∏d
 hCG  IÉ`̀ aƒ`̀ dG  ≈∏Y  …ƒ£æj  ∫É`̀ª`̀gEG  hCG
 G kójó¡J πμ°ûJ »àdG ∂∏Jh º«°ùL Qô°V
 áeÓ°ùdG  hCG  áë°üdG  ≈`̀∏`̀Y  G kô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e

.áeÉ©dG
 äó```cCG É`̀¡`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀J ΩÉ`̀ à`̀N »```ah

 á©HÉàªH  áÄ«¡dG  ΩÉ`̀«`̀b  áªgÓédG  .O

 AÉ`̀£`̀NC’G ihÉ`̀μ`̀ °`̀Th É`̀jÉ`̀°`̀†`̀b ™`̀«`̀ª`̀L

 ìƒ°VƒdGh  á«aÉØ°ûdG  ≈¡àæªH  á«Ñ£dG

 øª°†j  É`̀ª`̀H  »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  •É`̀Ñ`̀°`̀†`̀f’Gh

.±GôWC’G ™«ªL ¥ƒ≤M

 áHÉ«ædGh áë°üdG IQGRh øe á«°†≤dG ∞∏e º∏°ùJ ó©H

 äô`̀ °`̀ TÉ`̀ H  zá`̀ «`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG  ø``̀ ¡``̀ª``̀ dG{  á`̀ Ä`̀ «`̀ g  :á``̀ª``̀gÓ``̀é``̀dG  .O
ø`̀ «`̀ à`̀ ©`̀ «`̀ °`̀ Vô`̀ dG IÉ``````ah iƒ``̀μ``̀ °``̀ T »```̀ a É``̀©``̀°``̀Sƒ``̀e É`̀ ≤`̀ «`̀ ≤`̀ ë`̀ J

.áªgÓédG ºjôe .O |

 ™ªàéªdG äõg »àdG áKOÉëdG ó©H ¬fCÉH ¢SÉÑY ∫BG  QÉªY ÖFÉædG ìô°U
 ™e  π°UGƒJ  ,™«ªé∏d  áªdDƒe  á©LÉa  âfÉch  √ô°UGhCG  áaÉμH  »æjôëÑdG
 √hô°ùN Ée ¿CGh ºgô¡bh º¡ªdCG ≠dÉH øY GhôÑY øjòdG ,ø«YƒéØªdG πgC’G

.GóHCG ∫óÑdGh ¢Vƒ©dG πÑ≤j ’
 ,ø«Jó«≤ØdG  »dÉgC’  ¬jRÉ©J  º«¶Yh  ¬Ø°SCG  ≠dÉH  øY  ¢SÉÑY  ∫BG  ôÑYh
 …hP ™e π°UGƒJ ,ôÑîdG Gòg É¡«a ™ª°S »àdG á¶ë∏dG òæe ¬fCG ≈dEG G kô«°ûe
 øY  áKOÉëdG  äÉ°ùHÓe  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d  ô°TÉÑe  πμ°ûH  º¡∏gCGh  ø«Jó«≤ØdG

.Üôb
 »dhDƒ°ùe ™e É¡æ«M øe ¬H ΩÉb ô°TÉÑe π°UGƒJ ≈dEG ¢SÉÑY ∫BG QÉ°TCGh

 º¡d  É©aGQ  ,á©LÉØdG  äÉ°ùHÓe  ∫ƒM  É«°üî°T  IôjRƒdGh  áë°üdG  IQGRh
.π°üM ÉªH º¡àeó°Uh º¡JÉfÉ©eh πgC’G iƒμ°T

 ≈∏Yh  Iôªà°ùe  áKOÉëdG  √ò`̀g  ∫ƒ`̀M  äÉ©HÉàªdG  ¿CG  ¢SÉÑY  ∫BG  ø q«Hh
 Ö©°ûdG  áaÉc  Üƒ∏b  ¢ùe’ π°üM Ée  ¿CG  ≈dEG  Éàa’ ,™«aQ  »eƒμM iƒà°ùe

.™«ªédG π¨°ûJ ΩÉY …CGQ á«°†b äÉH Ωƒ«dG ôeC’G ¿CGh ,»æjôëÑdG
 IôjRhh ø«à∏Ø£dG ódGh ø«H πLÉY AÉ≤∏d Ö«JôàdG ºJ ¥É«°ùdG Gòg »ah
 IQGRƒdG  ≈æÑe  »a  Ωƒ«dG  IQGRƒ`̀dG  »ØXƒeh  »dhDƒ°ùe  øe  OóYh  áë°üdG
 ≈∏Y  πª©J  áKOÉëdG  òæe  áë°üdG  Iô`̀jRh  ¿CG  ¢SÉÑY  ∫BG  ócCG  å«M  ,¬à«©ªH

.Öãc øY ´ƒ°VƒªdG ∫ƒM äGQƒ£àdG á©HÉàe .¢SÉÑY ∫BG QÉªY |

Ωƒ«dG áë°üdG IQGRh »dhDƒ°ùeh ø«à«aƒàªdG ø«à∏Ø£dG ódGh ø«H Ö≤Jôe AÉ≤d

 §Ñ°†d áeRÓdG ô«HGóàdG äòîJG ájôëÑdG áHÉbôdG IQGOEG ¿EG ájôëÑdG IhôãdGh áYGQõdG ádÉch âdÉb
.πMGƒ°ùdG ôØN IOÉ«b ™e ¿hÉ©àdÉH ájƒ«°SB’G ádÉª©dÉH á°UÉîdG äÉØdÉîªdG

 ∫hDƒ°ùe ô«Z πμ°ûH  ájƒ«°SB’G  ádÉª©dG  ¢†©H ±ô°üJ áé«àf  »JCÉJ  äÉØdÉîªdG  √òg ¿CG  äôcPh
 IhôãdG  ájÉªMh  ∫Ó¨à°SGh  ó«°U  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  2002  áæ°ùd  20  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°Sôª∏d  ∞dÉîeh
 º«¶æàd  ó«°üdG  øØ°S  ô¡X ≈∏Y ádÉª©dG  ójóëJ  ¿CÉ°ûH  (201)  ºbQ  QGô≤dG  AÉL ¬«∏Y AÉæHh  ,ájôëÑdG

.É¡°ü«∏≤Jh á«ÑæLC’G ádÉª©dG πªY
 ≈∏Y  πª©dG  …QÉ`̀Lh  ájôëÑdG  äÉjQhódG  πª©d  á∏eÉμàe  á£N  â©°Vh  IQGOE’G  ¿CG  âë°VhCGh

.á«fƒfÉb äGAGôLEGh á«HÉbQ ¢ù°SCG øª°V Égò«ØæJ
 ìÓ°Uh ô«N ¬«a Éªd »æjôëÑdG IòNƒædG ´hô°ûe ¢SQóJ ájôëÑdG áHÉbôdG IQGOEG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh

.ájôëÑdG IhôãdG áeGóà°S’

äÉ`````̀ jQhó`````̀ dG π``̀ ª``̀ ©``̀ d á``̀ ∏``̀ eÉ``̀μ``̀ à``̀ e á```̀£```̀N :zá````jô````ë````Ñ````dG Ihô``````̀ã``````̀dG{
á````̀jƒ````̀«````̀°````̀SB’G á````̀dÉ````̀ª````̀©````̀dG äÉ````̀Ø````̀dÉ````̀î````̀e §```̀Ñ```̀°```̀†```̀d á````̀jô````̀ë````̀Ñ````̀dG

 ó«°ùdG  á«fóªdG  áeóîdG  ¿Gƒ`̀ jO  ¢ù«FQ  ó`̀cCG
 ≥«Ñ£J  ™HÉàj  ¿GƒjódG  ¿CG  ójGõdG  ójGR  øH  óªMCG
 ≥jôW  øY  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  »a  IOƒédG  ΩÉ¶f
 ΩGóîà°SÉH ó©oH øY äÉYÉªàL’G äÉ«æ≤J ∞«XƒJ
 »∏ãªe  ™e  (Microsoft Teams)  ≥«Ñ£J
 ¬∏MGôªH  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ò«ØæJ  á©HÉàªd  äÉ`̀¡`̀é`̀dG

.áØ∏àîªdG
 á«fóªdG  áeóîdG  ¿Gƒ`̀jO  ¿CG  ójGõdG  í°VhCGh
 äÉ°SQÉªªdG π°†aCG º«ª©Jh ô°ûf á«dhDƒ°ùe ≈dƒàj
 ºYódG ºjó≤Jh »eƒμëdG AGOC’G ôjƒ£àd IófÉ°ùªdG
 ÉªH  É¡≤«Ñ£J  »a  á«eƒμëdG  äÉ¡é∏d  IófÉ°ùªdGh
 ¢Uƒ°üæªdG  ø«fGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdG  ™e  ΩAÓàj
 »a  IOƒédG  áª¶fCG  ôjƒ£Jh  ≥«Ñ£J  ôÑY  ,É¡«∏Y
 áª¶fC’G √òg ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh ,á«eƒμëdG Iõ¡LC’G
 º¡àcQÉ°ûeh øjó«Øà°ùªdG É°VQ õjõ©J ≈dEG ±ó¡J
 á¡édG  äÉ«∏ªYh  äÉeóN  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  »a
 IOƒ``̀L  º««≤àd  ¢``SÉ``°``SCG  ™``̀°``̀Vhh  ,á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 É¡≤«Ñ£J á©HÉàe ºàj å«ëH ,á«eƒμëdG äÉeóîdG
 á∏éY ™aO »a º¡°ùj Éªc ,…QhO πμ°ûH É¡°SÉ«bh
 ófÉ°ùjh ,á«eƒμëdG äÉeóî∏d ôªà°ùªdG ôjƒ£àdG
 AGOCG ôjƒ£àd IAÉæÑdG äGQGô≤dG PÉîJG äÉ«∏ªY »a

.á«eƒμëdG äÉ¡édG
 ¿CG  á«fóªdG  á`̀eó`̀î`̀dG  ¿Gƒ``̀jO  ¢ù«FQ  ø`̀ q«`̀Hh
 πMGôe ¢ùªîH ôªj IOƒédG  IQGOEG  ΩÉ¶f ≥«Ñ£J
 á∏Môeh  ,IOƒ`̀é`̀ dG  áaÉ≤K  ô°ûf  :»`̀g  á«°SÉ°SCG
 á∏Môeh  ,º`̀Yó`̀dGh  ÖjQóàdG  á∏Môeh  ,≥«KƒàdG
 ≥ãÑæJh ,»LQÉîdG ≥«bóàdGh ,»∏NGódG ≥«bóàdG
 äÉÑ∏£àªdG  ≥«Ñ£àd  á«∏«°üØJ  πªY  á£N  É¡æe

.á∏Môe πc »a á«°SÉ°SC’G
 …QÉédG  ΩÉ©dG  ™∏£e  òæe  ¬`̀fEG  ó`̀jGõ`̀dG  ∫É`̀bh
 ºYO  á«fóªdG  áeóîdG  ¿Gƒ`̀jO  π°UGh  ¿B’G  ≈àM
 ∫Éªμà°SG  »``a  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀M  äÉ`̀¡`̀L  5  Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀eh
 ¬àÑ°ùf Ée πμ°ûJ »àdGh ≥«KƒàdG á∏Môe äÉÑ∏£àe
 πªμà°SG  Éªc  ,≥«Ñ£àdG  á«∏ªY  »dÉªLEG  øe  %70
 á∏Môe  »`̀gh  ≈``dhC’G  á∏MôªdG  Ió`̀MGh  á¡L  ™e
 IƒéØdG á°SGQO ≈∏Y πªà°ûJ »àdGh ,áaÉ≤ãdG ô°ûf
 á¡édG  ≥«Ñ£J  iƒà°ùe  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d  á¡édG  »a
 ¥ÉØJ’Gh  ,IOƒ`̀é`̀dG  IQGOEG  ΩÉ¶f  äÉÑ∏£àe  º`̀gC’
 »a  Aó`̀Ñ`̀dGh  ≥«Ñ£à∏d  á«∏«°üØàdG  á£îdG  ≈∏Y
 á∏°UGƒe ºJ Éªc ,≥«KƒàdG »gh á«fÉãdG á∏MôªdG
 ΩÉ¶æd  á≤Ñ£ªdG  á«eƒμëdG  äÉ¡é∏d  ºYódG  ºjó≤J
 ÖjQóà∏d  ¢`̀TQh  ºjó≤àH  ∂`̀ dPh  ,IOƒ`̀é`̀dG  IQGOEG

.≥«Ñ£àdG »a IOƒédG ¥ôa IóYÉ°ùeh
 ¿CG  á«fóªdG  áeóîdG  ¿Gƒ`̀jO  ¢ù«FQ  ±É°VCGh
 øe  ôãcCÉH  Gƒ`̀eÉ`̀b  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g  ∫Ó``Nh  ø««æ©ªdG

 á©LGôeh  á°ûbÉæªd  ó©H  ø`̀Y  πªY  ´ÉªàLG  16
 ,IOƒédG  IQGOEG  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J  äÉÑ∏£àeh  ≥FÉKh
 á£îdG  ôjƒ£Jh  §«£îàd  ¢TQh  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh ,á«eƒμëdG á¡é∏d á«é«JGôà°S’G
 äGôÑîdGh  ±QÉ©ªdG  π≤f  ájQGôªà°SG  ¿Éª°†d
 á«eƒμëdG  äÉ¡édG  »a  IOƒédG  ΩÉ¶æH  ø««æ©ª∏d
 ≈dEG ÖjQóàdG ¢TQh πjƒëJ ºJ ó≤a ,≥«Ñ£àdG ó«b
 ™Lôªc É¡H äÉ¡édG ójhõJh á∏é°ùe äÉgƒjó«a

.≥«Ñ£àdG »a ¬«∏Y OÉªàY’G øμªj
 äÉ¡é∏d  ≥«Ñ£àdG  AóH  òæe  ¬fCG  ójGõdG  ó`̀cCGh
 ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J  ô°TDƒe  ≠∏H  ¿B’G  ≈àM  á«eƒμëdG
 ,%68  á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  »`̀a  IOƒ`̀é`̀dG  IQGOEG
 ,á«≤ÑàªdG  äÉ¡édG  ∫Éªμà°SG  ≈∏Y πª©dG  …QÉLh
 ≥«Ñ£àdG  ádhóéd  ájƒæ°S  §£N  OGó`̀YEÉ`̀H  ∂`̀ dPh
 …QÉLh ,á«eƒμëdG  äÉ¡édG  øe ójõªdG  π«gCÉJh
 áeOÉ≤dG  áæ°ù∏d  á£N  OGó``̀YEG  ≈∏Y  É k«dÉM  πª©dG
 ™«bƒàd  IójóL  á«eƒμM  äÉ¡L  êGQOE’  2021
 áaÉ°VE’ÉH  ,πª©dÉH  Aó`̀Ñ`̀dGh  ≥«Ñ£àdG  á«bÉØJG
 ≥«Ñ£àdG  ó«b  äÉ¡édG  ™e  πª©dG  á∏°UGƒe  ≈`̀ dEG
 ≥«bóàdG  RÉ«àLGh  äÉÑ∏£àªdG  ™«ªL  ∫Éªμà°S’

 .»LQÉîdG
 ¿Gƒ`̀jO  ¢ù«FQ  Üô`̀YCG  ¬ëjô°üJ  ΩÉàN  »`̀ah
 √ôμ°T øY ójGõdG ójGR øH óªMCG á«fóªdG áeóîdG
 â∏ªμà°SG  »àdG  ,á«eƒμëdG  äÉ¡é∏d  √ôjó≤Jh
 »a  õ«ªà∏d  º¡«©°Sh  áª«≤dG  º¡JGQOÉÑªd  ≥«Ñ£àdG
 äÉØ°UGƒªdG  Ö°ùëH  áeó≤ªdG  äÉeóîdG  IOƒ`̀L

 .á«ªdÉ©dG ô«jÉ©ªdGh

≥«Ñ£J ™``HÉàj á«fóªdG á``eóîdG ¿Gƒ``jO
á``«eƒμëdG äÉ``¡édG ™``e IOƒ``édG ΩÉ``¶f

.ójGõdG ójGR øH óªMCG |

 ô°UÉf  øH  π`̀FGh  ¢Sóæ¡ªdG  ó≤Y

 AÉªdGh AÉHô¡μdG ¿hDƒ°T ôjRh ∑QÉÑªdG

 »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ÉYÉªàLG

 ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ »WÉHôªdG …RÉZ ™e

 AÉ`̀°`̀†`̀YCGh  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  ájó∏Ñd  …ó`̀∏`̀Ñ`̀dG

 ¿ÉfóY  ¢Sóæ¡ªdG  Qƒ°†ëH  ¢ù∏éªdG

 äÉ©jRƒà∏d  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  Ö`̀FÉ`̀f  hô`̀î`̀a

 »∏Y  ó«°ùdGh  ø«côà°ûªdG  äÉeóNh

.AÉHô¡μdG ™jRƒJ IQGOEG ôjóe áª©f

 ôjRƒdG  Ö`̀MQ  AÉ≤∏dG  ájGóH  »a

 IQGRƒ`̀dG  ¢UôM  GócDƒe  ,Qƒ°†ëdÉH

 ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG  ™e  ¿hÉ©àdG  ≈∏Y

 ´hô°ûªdG  ó```̀aGhQ  ó``̀MCG  É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H

 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  »æWƒdG

 ô«î°ùJh  ,ió`̀ Ø`̀ ª`̀ dG  OÓ``̀Ñ``̀dG  π`̀gÉ`̀Y

 OQGƒªdGh  äÉ«fÉμeE’G  áaÉμd  IQGRƒdG

 äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  AÉæH  ¢ùdÉéªdG  ºYód

.áeƒμëdG

 OóY ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJh

 äÉLÉ«àMÉH  á≤∏©àªdG  ™jQÉ°ûªdG  øe

 É¡H  Ωó`̀≤`̀J  »`̀ à`̀ dGh  á≤£æªdG  »``̀dÉ``̀gCG

 IQÉfE’G ™jQÉ°ûe øe …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG

 áØ∏àîªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀ dGh  á`̀fÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dGh

 ºJ  É`̀eh  É¡«a  πª©dG  ô«°S  á°ûbÉæeh

 AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀g π`̀Ñ`̀b ø``̀e √RÉ``̀é``̀ fEG

 »a  á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉeóîdGh  AÉ`̀ª`̀dGh

.á≤£æªdG

 ¿CG  ´ÉªàL’G  »a  ôjRƒdG  ó`̀cCGh

 ≈∏Y  ´Ó``̀W’G  ≈∏Y  ¢UôëJ  áÄ«¡dG

 ¢ù∏éªdG  É¡©aôj  »`̀à`̀dG  äÉ``̀jƒ``̀dhC’G

 π°UƒdG á≤∏M πãªj √QÉÑàYÉH …ó∏ÑdG

 IQƒ°üH ø«côà°ûªdGh ø«æWGƒªdG ™e

.áeÉY

 ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ÜôYCG ÖfÉL øe

 AÉ`̀°`̀†`̀YCGh  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  ájó∏Ñd  …ó`̀∏`̀Ñ`̀dG

 ºgôjó≤Jh  ºgôμ°T  ø`̀Y  ¢ù∏éªdG

 πLCG  øe  áÄ«¡dG  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡é∏d

 ,AÉªdGh  AÉHô¡μdG  »àeóîH  AÉ≤JQ’G

 ôªà°ùªdG  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  øjócDƒe

 ø«æWGƒª∏d  äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤àd

 .ø«ª«≤ªdGh

á``̀jó``̀∏``̀Ñ``̀d …ó```̀ ∏```̀ Ñ```̀ dG ¢``̀ ù``̀ ∏``̀ é``̀ ª``̀ dG ™`````e ¢```û```bÉ```æ```j AÉ```̀ Hô```̀ ¡```̀ μ```̀ dG ô````````̀jRh
á``̀ «``̀ eó``̀ î``̀ dG ™```̀ jQÉ```̀ °```̀ û```̀ ª```̀ dGh á```̀¶```̀aÉ```̀ë```̀ª```̀dG äÉ```̀ LÉ```̀ «```̀ à```̀ MG ¥ô````ë````ª````dG

 É¡≤∏WCG »àdG zô«N Éæ«a{ á«æWƒdG á∏ªëdG Oƒ¡L øª°V
 ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S
 áëaÉμe  »a  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG
 áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢UôM  QÉWEG  »ah  ,ÉfhQƒc  áëFÉL
 á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμeh  »YƒdG  iƒà°ùe  õjõ©J  ≈∏Y
 á«æeC’G  äGQOÉÑªdG  »a á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  QhO RGôHEGh
 á∏ªM  »`̀a  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  âcQÉ°T  ,ájƒYƒàdGh
 ∂dPh  á¶aÉëªdG  ≥WÉæe  ∞∏àîe  πª°ûJ  ¥É£ædG  á©°SGh
 á°ù°SDƒªdG øe É¡ª∏°ùJ ºJ á«FÉbh áeÉªc 10000 ™jRƒàH
 ≈°ù«Y ó«ª©dG Qƒ°†ëH ∂dPh ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG

 OóYh ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe ÖFÉf …ô°ShódG ôeÉK
.á¶aÉëªdÉH ø«dhDƒ°ùªdG øe

 áàØ∏dG  √ò¡H  ßaÉëªdG  ÖFÉf  OÉ°TCG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 ôjó≤J  §ëe  âfÉc  »àdG  ,zô«N  Éæ«a{  á∏ªëd  áªjôμdG
 ,á¶aÉëªdG  »a  ø«ª«≤ªdGh  »`̀dÉ`̀gC’G  πc  ió`̀d  RGõ`̀à`̀YGh
 ∞∏àîe  ™e  ≥«°ùæàdG  »a  Iôªà°ùe  á¶aÉëªdG  ¿CG  GócDƒe
 ∫ÓN  øe  »YƒdG  ô°ûæd  á°UÉîdGh  á«∏gC’G  äÉ°ù°SDƒªdG
 á«YÉªàL’Gh  á`̀«`̀æ`̀eC’G  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  »æÑJ

.IóFGôdG
 äÉeÉªμdG  ™jRƒàH  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  âeÉb  óbh
 á¶aÉëªdG  ≥WÉæe  ∞∏àîªH  ™`̀°`̀SGh  ¥É£f  »`̀a  á«Ñ£dG

 ájôjóªH ™ªàéªdG áeóN áWô°T ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH
 »YƒdG  õjõ©J  π`̀LCG  øe  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  áWô°T
 ≥«Ñ£J  IÉYGôeh  ,äÉeÉªμdG  ¢ùÑ∏H  ΩGõàd’G  IQhô°†H
 ≥jôØdG  äGOÉ``̀°``̀TQEG  ´É`̀Ñ`̀JGh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  CGó`̀Ñ`̀e

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ∫ó©e ¢†Øîd »æWƒdG
 ≈∏YCG  ≥ah  âªJ  ™jRƒàdG  á«∏ªY  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô`````̀LE’G  ≥«Ñ£J  äÉ```̀LQO
 ¬LƒdG  äÉeÉªc  AGóJQÉH  ΩGõàd’G  É¡àeó≤e  »a  ,á«FÉbƒdG
 ô«jÉ©e  ≥≤ëj  ÉªH  OGô``̀aC’G  ø«H  á«aÉc  áaÉ°ùe  Oƒ`̀Lhh
 QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  É¡H  ∫ƒª©ªdG  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  óYÉÑàdG

.™«ªédG áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdGh áëFÉédG

zô«N Éæ«a{ á``∏ªM øe áeÉªc ±’BG 10 ™``jRƒJ á∏ªM »a ∑QÉ°ûJ á``«HƒæédG á``¶aÉëe

 á≤£æªdG  ájó∏H  ΩÉY  ôjóe  ΩÉb
 º`̀°`̀UÉ`̀Y ¢``Só``æ``¡``ª``dG á``«``Hƒ``æ``é``dG
 ÖFÉf Qƒ°†ëH ,¬∏dGóÑY ∞«£∏dGóÑY
 ó«°ùdG  …ó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 OóYh  ,¿Éª∏°S  óªëe  ∞«£∏dGóÑY
 »a  ø«°ûàØªdGh  ø«dhDƒ°ùªdG  ø`̀e
 IôFGódG  »a  ájó≤ØJ  ádƒéH  ájó∏ÑdG
 ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdÉH  á°ùeÉîdG
 »`̀dÉ`̀gCG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG  ≈∏Y ´Ó`̀WÓ`̀d

.ájó∏ÑdG äÉeóîdG øe IôFGódG
 á≤£æªdG ájó∏H ΩÉY ôjóe ócCGh
 ¢UôëJ  á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿CG  á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG
 »a  ájó≤ØJ  ä’ƒ`̀é`̀H  ΩÉ«≤dG  ≈∏Y
 ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG ôFGhO ™«ªL
 É`̀¡`̀«`̀ dÉ`̀gCG äÉ``̀LÉ``̀«``̀à``̀MG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀d
 äGRhÉéàdGh  äÉØdÉîªdG  §Ñ°Vh
 »àdG  ™jQÉ°ûªdG  ≈∏Y  ±ƒ``bƒ``dGh
 ™«ªL  ó`̀≤`̀Ø`̀Jh  ,á`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG  É`̀¡`̀Jò`̀Ø`̀f

 QƒeCG  É¡æ«H  øe  iô`̀NC’G  äÉeóîdG
 ´QGƒ°ûdG ô«é°ûJh áeÉ©dG áaÉ¶ædG
 AGô°†îdG  äÉë£°ùªdG  IOÉ```̀ jRh
 •ƒ≤°ù∏d  á∏jB’G  äƒ«ÑdG  á©HÉàeh

.IQƒé¡ªdGh
 ôjóªdG ™∏WG ,Oó°üdG Gòg »ah
 ádÉM ≈`̀∏`̀Y IQÉ``̀jõ``̀dG  ∫Ó``̀N ΩÉ`̀©`̀ dG
 •ƒ≤°ù∏d  á`̀∏`̀jB’G  äƒ«ÑdG  ø`̀e  Oó`̀Y
 ,á°ùeÉîdG IôFGódG »a IQƒé¡ªdGh
 áaÉ¶ædG äÉeóN á©HÉàe º°ùb ¬Lhh
 ,¿ƒfÉ≤dG  ≥`̀ah  É¡©°Vh  áédÉ©ªH
 ≈∏Y  kAÉ``̀æ``̀H  á`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG  ¿CG  kGó```̀cDƒ```̀e
 IQGRƒdG  π«chh  ôjRƒdG  äÉ¡«LƒJ
 ºjó≤àd  ≈©°ùJ  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°ûd

.ø«æWGƒª∏d äÉeóîdG π°†aCG
 ±ƒbƒdG ádƒédG ∫ÓN ºJ Éªc
 ,á«FÉ°ûfE’G  äÉØdÉîªdG  ¢†©H  ≈∏Y
 PÉ`̀î`̀J’ ΩÉ`̀©`̀ dG ô`̀jó`̀ª`̀dG ¬``̀Lh ó``̀bh

 É````̀gAGREG á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG äGAGô```````LE’G

 äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’Gh  á`̀ª`̀¶`̀fC’G  Ö°ùëH

 IQhô`̀°`̀V ≈`̀∏`̀Y kGOó`̀ °`̀û`̀e ,á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG

.¿ƒfÉ≤dÉH ™«ªédG ΩGõàdG

 Ö`̀FÉ`̀f ¬``̀Lƒ``̀ J ,¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀e

 ó«°ùdG  …ó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ

 ≈`̀dEG  ôμ°ûdÉH  ¿Éª∏°S  ∞«£∏dGóÑY

 á«HƒæédG á≤£æªdG ájó∏H ΩÉY ôjóe

 ,Iô`̀FGó`̀∏`̀d  ájó≤ØàdG  ¬`̀ JGQÉ`̀ jR  ≈∏Y

 äÉLÉ«àMG  ¢ùª∏J  ≈∏Y  ¬°UôMh

 ôªà°ùªdG  ¬¡«LƒJh  ,ø«æWGƒªdG

 øe  á≤£æªdG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG  ô«aƒàd

 ,áMÉàªdG äÉfÉμeE’G ≥ah äÉeóîdG

 ¿hÉ©àdG  ó°ùéj  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ƒ`̀gh

 RÉ¡édG  ø«H  ôªà°ùªdGh  ≥`̀«`̀Kƒ`̀dG

 áeóîd …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdGh …ò«ØæàdG

.á«HƒæédG á¶aÉëªdG »dÉgCG

 zá``̀ «``̀ Hƒ``̀ æ``̀ é``̀ dG{ á```̀jó```̀∏```̀H ΩÉ``````̀Y ô````jó````e
 á`̀ °`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG Iô```̀ FGó```̀ dG äÉ``LÉ``«``à``MG ó`̀≤`̀Ø`̀à`̀j

 ∞°Sƒj  ¥ôëªdG  ¿ÉLôa  á«©ªL  ¢ù«FQ  ø∏YCG
 á∏ªL  øY  É kãjóM  ÉgQÉ¡°TG  ºJ  »àdG  …óæ°ùdG  óªMCG
 á«YÉªàL’G  á«©ªédG  á£°ûfC’  äGOGó©à°S’G  øe
 ±ó¡J  »`̀à`̀dGh  á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫Ó`̀N  á«fÉ°ùfE’Gh
 ¿ÉLôØdÉH ΩÉªàg’Gh ájÉYôdG πÑ°S áaÉc ô«aƒJ ≈dG

.äÉjƒà°ùªdG áaÉc ≈∏Y ø«Ñ«£dG É¡∏gCGh á«bôëªdG
 ¢üæj  ÉªH-  ¢ù«FôdG  É¡¡LƒJ  øY  ,í`̀°`̀VhCGh
 º«eôJ  »`̀a  áªgÉ°ùªdG  ≈``̀dEG  -»`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  É¡eÉ¶f
 ºjó≤Jh  ,¥ôëªdG  ¿ÉLôØH  •ƒ≤°ù∏d  á∏jB’G  äƒ«ÑdG
 ,É¡H áØØ©àªdG  ô°SCÓd  á«æ«©dGh á«dÉªdG  äGóYÉ°ùªdG
 »Yƒ£àdG πª©dÉH •Gôîf’G ≈∏Y OGôaC’G ™«é°ûJh

.É k°†jCG ø«Yƒ£àªdG ™«é°ûJh
 ≥aGôªdG  ôjƒ£àH  É k°†jCG  á«©ªédG  ºà¡à°S  Éªc
 ø«H »YÉªàL’G πaÉμàdG ≥«≤ëJh ,á≤£æªdÉH áeÉ©dG
 çQE’Gh  á«æWƒdG  ájƒ¡dG  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  ,OGôaC’G
 ájQÉ°†ëdG  º«≤dG  RGô```̀HEGh  ,¿ÉLôØ∏d  »îjQÉàdG

.É¡d á«KGôàdGh
 äGQÉ`̀jõ`̀H  É kÑjôb  á«©ªédG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  Ωƒ≤«°Sh
 ≈∏Y ±ƒbƒdGh ø«æWGƒªdG AÉ≤dh ,¿ÉLôØ∏d á«fGó«e
 ôjƒ£àd º¡JÉ©∏£Jh ,á«eƒ«dG º¡JÉjƒdhCGh º¡JÉÑ∏W
 OóY  AÉ≤d  É k°†jCGh  ,∂dòd  äÉbƒ©ªdG  ºgCGh  ¿ÉLôØdG

 .¢Uƒ°üîdG äGòH ø«dhDƒ°ùªdG øe

 Üô``̀ b ø``̀∏``̀©``̀J ¥ô```̀ë```̀ª```̀dG ¿É````̀Lô````̀a á``̀«``̀©``̀ª``̀L
á`̀jô`̀«`̀î`̀dGh á`̀ «`̀ YÉ`̀ ª`̀ à`̀ L’G É`̀¡`̀©`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e ¥Ó``̀£``̀fG



:ô£°ùdG ∫hCG
 ≈ª°ùJ  zOƒ°ùdG{  ≈`̀ dEG  IAÉ`̀°`̀SE’G  ºàj  Éªæ«M
 zOƒ¡«dG{ ≈dEG IAÉ°SE’G ºàj Éªæ«Mh ..(ájô°üæY)
 IAÉ°SE’G ºàj Éªæ«Mh ..(á«eÉ°ù∏d IGOÉ©e) ≈ª°ùJ
 ≈àM  ..(É«°ùæL  Gõ«ëJ)  ≈ª°ùJ  zAÉ°ùædG{  ≈`̀dEG
 ¢†aQ) ≈ª°ùJ zø««∏ãªdG{ ≈dEG IAÉ°SE’G ºàj ÉeóæY
 ≈dEG IAÉ°SE’G ºàj Éªæ«M GPÉªd øμdh ..(ájQóæédG
 ??..(ájôM) ≈ª°ùJ ºjôμdG ∫ƒ°SôdGh ø«ª∏°ùªdG

:»æjôëÑdG ÜÉ°ûdG Gòg º°SG Gƒ¶ØMG
 á¨HÉf  ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  ÜÉ`̀°`̀T  ,…Ó``̀Yƒ``̀H  óªëe
 óMCGh ,»YÉæ£°U’G AÉcòdG  »a ¢Sóæ¡e ,´óÑeh
 »a ÜQóeh ,ø«aôàëªdG zπLƒL{ áμÑ°T …Qƒ£e
 á«aGôàMG  äGOÉ¡°T  ¬jódh  ,»YÉæ£°U’G  AÉcòdG

.z¢ùaô«°S Öjh ¿hRÉeCG{ øe
 2017 ΩÉY »a äCGóH :…ÓYƒH óªëe ∫ƒ≤j
 ,É«JGP Éª«∏©J »YÉæ£°U’G AÉcòdG âª∏©J Éªæ«M
 ÜÉÑ°ûdG  áæjóe  »a  ¬ª«∏©J  »a  ∑QÉ`̀°`̀TCG  äCGó``Hh
 ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  IQGRh  ™e  2030
 äCGóHh ,¬«a â°ü°üîJh ∫ÉéªdG »æÑéYCG Égó©H
 2020  ΩÉ`̀Y  »`̀ah  ,∫ÉéªdG  Gò`̀g  »a  ôãcCG  º∏©JCG
 ó©H  zπLƒL{  ácô°T  øe  ôjó≤àdG  ≈∏Y  â∏°üM
 âëÑ°UCGh  ,≥«bóàdGh  äGQÉÑàN’G  øe  ô«ãμdG
 πLƒL{  Qƒ£e  ≥M  ≈∏Y  π°üëj  »æjôëH  ∫hCG
 áμ∏ªe ™``°``Vhh ,á````̀dB’G  º`̀∏`̀©`̀J  »``a  z±ô`̀à`̀ë`̀ª`̀dG
 π`̀Lƒ`̀L{ …Qƒ``̀£``̀e á``̀WQÉ``̀N ≈`̀ ∏`̀ Y ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG

.zø«aôàëªdG
 30 ø``̀e ô``̀ã``̀cCG â``̀eó``̀b :…Ó```Yƒ```H ∞`̀«`̀°`̀†`̀j
 ¢üî°T  1500  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  â```̀HQOh  ,Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀e
 »`̀ah ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »``a »`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G AÉ``̀cò``̀dG »``a
 AÉcò∏d  ôªJDƒe  ôÑcCG  äô°†Mh  ,»Hô©dG  øWƒdG
 âª¡°SCGh  ,É`̀μ`̀jô`̀eCG  »`̀a  ºdÉ©dG  »`̀a  »YÉæ£°U’G
 ™e  »YÉæ£°U’G  AÉcò∏d  ôÑàîe  ∫hCG  ¢ù«°SCÉJ  »a

.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRh
 :…Ó`̀Yƒ`̀H  óªëe  »æjôëÑdG  ÜÉ°ûdG  ó`̀cDƒ`̀j
 ƒg zø`̀«`̀aô`̀à`̀ë`̀ª`̀dG π``Lƒ``L{ …Qƒ``£``e è`̀eÉ`̀fô`̀H
 ¢SÉædG  IóYÉ°ùªd  π`̀Lƒ`̀L  á`̀cô`̀°`̀T  ø`̀e  è`̀eÉ`̀fô`̀H
 ,ácô°ûdG äÉéàæe ≈à°T »a AGôÑîdG ≈∏Y ±ô©à∏d

 ¿ƒμJ ¿CG ¢VôàØªdG á«°SÉ°SC’G äGQÉ¡ªdG ºgCG øeh
 ,π°UGƒàdG  ,âbƒdG  IQGOEG  :»`̀g  øjQƒ£ªdG  óæY

 .º∏©àdGh ±É°ûàc’G
 ¬fCG  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  ±Gó`̀gCG  Rô`̀HCG  ø`̀eh
 äÉ¡édGh  äÉ°ù°SDƒªdG  πªY  ø«°ùëJ  ≈∏Y  πª©j
 áàªJCG  É¡æe  ,ä’Éée  IóY  ≥jôW  øY  á«eƒμëdG
 º¡ah  ,ájô°ûÑdG  Iƒ`̀≤`̀dG  Ö∏£àJ  »`̀à`̀dG  ∫É``ª``YC’G
 »a ¿É°ùfE’G IóYÉ°ùªd ™°SGh ¥É£f ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG
 »YÉæ£°U’G AÉcò∏d  øμªj Éªc ,π«∏ëàdGh åëÑdG
 º¡a  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ,Ió`̀≤`̀©`̀e  á«°Sóæg  äÓμ°ûe  π`̀M

.É¡∏«∏ëJh äÉfÉ«ÑdG
 ôªãà°SG …òdG ,»æjôëÑdG ÜÉÑ°û∏d êPƒªf Gòg
 óbh ,ó∏ÑdG ó«Ø«°S »∏Ñ≤à°ùe ¢ü°üîJ »a ¬ª«∏©J
 øe  √ô«¨dh  ¬d  ™bƒàfh  ,á`̀dhó`̀dG  øe  ºYódG  ∫É`̀f
 ,ºYódG  øe  ójõªdG  ìƒª£dG  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG
 áμ∏ªe  áÄ«¡Jh  ™jô°ùJ  »`̀a  ¿ƒª¡°ù«°S  º`̀¡`̀fC’
 ájõgÉL  πμH  πÑ≤à°ùªdG  ≈`̀dEG  ∫ƒNó∏d  øjôëÑdG

.≥«aƒàdG ™«ªé∏d ≈æªàfh ..¿É≤JEGh á«aôMh

:ô£°ùdG ôNBG
 äÉ````eÉ````MOR’G) :á``̀¶``̀MÓ``̀e ≈`̀∏`̀ Y É`̀ kÑ`̀«`̀≤`̀©`̀J
 96 ´QÉ°T  øe óªM ∂∏ªdG  ´QÉ°T  ≈∏Y ájQhôªdG
 IQGRh øe »dÉàdG OôdG ÉfAÉL ,(ôμ°ùY ™WÉ≤J ≈dEG

:¬°üf Gòg ,IQƒμ°ûe ∫É¨°TC’G
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀ °`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh  Oƒ`̀J
 ≈∏Y πª©J É¡fCÉH í°VƒJ ¿CG »fGôª©dG §«£îàdGh
 ÉÑdCG  »©WÉ≤J  ôjƒ£J  øe  »∏«ªμàdG  ó≤©dG  ò«ØæJ
 ø«°ùëJh  ™«°SƒJ  øª°†àj  …òdGh  äGQójƒædGh
 3  ≈`̀dEG  øjQÉ°ùe  øe  ™jô°ùdG  óªM  ∂∏ªdG  ´QÉ°T
 øe  AÉ¡àf’G  º`̀J  ó`̀bh  ,√É`̀é`̀JG  π`̀c  »`̀a  äGQÉ°ùe
 ø«H Qƒ°üëªdG AõédG »a á©°SƒàdG ∫ÉªYCG º¶©e
 QÉL πª©dGh ,ójhR ¢SCGQ πNóeh ôμ°ùY ™WÉ≤J
 óªM  ∂∏ªdG  ´QÉ°ûd  á©°SƒàdG  ∫ÉªYCG  ≈∏Y  É k«dÉM
 ÉÑdCG  áHGƒH  ™WÉ≤J  ø«H  Ée  ô°üëæªdG  AõédG  »a
 äGAGôLEG PÉîJG ºJ Éªc .96 ´QÉ°T ™e ¬©WÉ≤Jh
 øeh ájQhôªdG äÉeÉMOR’G IóM ∞«Øîàd IójóY
 Gòg  ájÉ¡f  »a  ´hô°ûªdG  øe  AÉ¡àf’G  πeDƒªdG

.ΩÉ©dG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

»æjôëÑdG ÜÉ°ûdG Gòg º°SG Gƒ¶ØMG
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 ódÉN  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  ó«≤©dG  íààaG
 á¶aÉëªdG  áWô°T  ájôjóe  ΩÉY  ôjóe  áØ«∏N  ∫BG
 »HÓ£dG ≥jôØ∏d »ÑjQóàdG èeÉfôÑdG ,á«HƒæédG
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀Mh  á«fƒfÉ≤dG  IOÉ`̀«`̀©`̀dG  õcôªd
 ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG Qƒ°†ëH ,øjôëÑdG á©eÉéd ™HÉàdG
 QƒàcódG  øjôëÑdG  á©eÉéH  ¥ƒ≤ëdG  á«∏c  ó«ªY
 áWô°T õcôe ¢ù«FQh ,ÜÉjO óªMCG óªëe ìÓ°U

.ájôjóªdG •ÉÑ°V øe OóYh á«HƒæédG á≤£æªdG
 á`̀Wô`̀°`̀T á`̀ jô`̀ jó`̀e ΩÉ```̀Y ô``jó``e Ö```̀MQ ó```̀bh
 »a  ø«cQÉ°ûªdG  áÑ∏£dÉH  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 á«ªæJ  ≈``̀dEG  ±ó`̀¡`̀j  …ò``̀dG  »ÑjQóàdG  èeÉfôÑdG
 ,áÑ∏£dG  iód  á«bƒ≤ëdGh  á«fƒfÉ≤dG  äGQÉ¡ªdG

 É«ªjOÉcCG ÉéeÉfôH äóYCG ájôjóªdG ¿CG ≈dEG G kô«°ûe
 »a á«∏NGódG IQGRh ájDhQ ™e ºé°ùæj É«ÑjQóJh
 ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh πeÉ°ûdG øeC’G Ωƒ¡Øe ó«°ùéJ
 áÑ∏£dG ΩóîJ »àdG ±QÉ©ªdGh Ωƒ∏©dG øª°†àjh
 á«æeC’G  äGAGôLE’Éc  ,èeÉfôÑdG  Gòg  RÉ«àLG  »a
 áëaÉμe »a ájôjóªdG  ÉgòîàJ »àdG  á«fƒfÉ≤dGh
 É¡àdÉMEG ºàJ ¿CG ≈dEG ÉjÉ°†≤dG Iô°TÉÑeh áªjôédG
 âeÉb  ájôjóªdG  ¿CG  ÉØ«°†e  ,áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ≈dEG
 øe  ¿ƒμe  ¢ü°üîàe  Ö`̀jQó`̀J  ≥jôa  π«μ°ûàH
 ∫ÓN  áÑ∏£dG  á©HÉàªd  ájôjóªdG  OGô`̀aCGh  •ÉÑ°V
 áÑ∏£∏d ìÉéædGh ≥«aƒàdG É«æªàe ,º¡ÑjQóJ Iôàa

 .èeÉfôÑdG »a ø«cQÉ°ûªdG

 »``̀HÓ``̀£``̀dG ≥``̀jô``̀Ø``̀∏``̀d »``̀ Ñ``̀ jQó``̀ à``̀ dG õ```cô```ª```dG ìÉ```à```à```aG
ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀eÉ`̀é`̀d ™`̀ HÉ`̀ à`̀ dG á`̀ «`̀ fƒ`̀ fÉ`̀≤`̀ dG IOÉ``̀«``̀©``̀dG õ`̀ cô`̀ ª`̀ d

 áª¶fC’ÉH  ΩGõàd’G  ≈∏Y  É¡°UôM  ≥∏£æe  øe
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°S  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  ø«fGƒ≤dGh
 äÓªëH á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG  á``̀fÉ``̀eCG  â`̀eÉ`̀b  ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 ΩÉ©dG  ≥jô£dG  ∫É¨°TEG  äÉØdÉîe  ≈∏Y  á«°û«àØJ
 É¡dÓN ºJh .602 ™ªéªH (Iõ¡e) Iôà°S á≤£æªH
 áeÉbEGh ó««°ûàH á≤∏©àªdG äÉØdÉîªdG øe OóY ádGREG
 ø`̀cÉ`̀eC’Gh  ∞bGƒªdG  »a  äÉ°ù∏édGh  äÉLGôμdG

.áeÉ©dG
 ≈`̀dEG  GOÉæà°SG  ¬``fCG  áª°UÉ©dG  á`̀fÉ`̀eCG  âæ«Hh
 Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ°üdG  áeÉ©dG  ¥ô£dG  ∫É¨°TEG  ¿ƒfÉb
 É¡à∏ªM  ∫Ó``̀N  â`̀¡`̀à`̀fG  1996  áæ°ùd  (2)  º``̀bQ
 øe  17  á`̀dGREG  øe  ´ƒÑ°SCG  ióe  ≈∏Y  É¡JòØf  »àdG

 ,602  ™ªéªH  Iôà°S  »a  ø«à°ù∏Lh  äÉLGôμdG
 ≥WÉæe  á`̀aÉ`̀c  ∫É£à°S  á∏ªëdG  ¿CG  ≈``̀dEG  Iô«°ûe
 øe  äÉØdÉîªdG  √òg  ¬ÑÑ°ùJ  Ée  ÖÑ°ùH  áª°UÉ©dG
 ô«°ùdG  ácôëd  á∏bôYh  á≤£æªdG  »`̀dÉ`̀gC’  êÉ``̀YREG

.á≤£æª∏d …QÉ°†ëdG ô¶æªdG ¬jƒ°ûJh
 ø«ª«≤ªdGh »dÉgC’ÉH áª°UÉ©dG áfÉeCG  Ö«¡Jh
 ºFÉ≤dG  ™°VƒdG  í«ë°üàH  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  ¿hÉ©à∏d
 âbh  ´ô`̀°`̀SCG  »`̀a  äó`̀Lh  ¿EG  äÉØdÉîªdG  á``̀ dGREGh
 ,á«dÉªdG  äÉ`̀eGô`̀¨`̀ dGh  äÉHƒ≤©∏d  É«aÓJ  øμªe
 ∞dÉîªdG  ≈∏Y  á``̀dGRE’G  áØ∏c  ÜÉ°ùàMG  ºàj  å«M
 ÖLƒªH  áØdÉîª∏d  IOóëªdG  IôàØdG  AÉ¡àfG  ó©H

.á©ÑàªdG á«fƒfÉ≤dGh ájQGOE’G äGAGôLE’G

º¡YÉ°VhCG í«ë°üJ ≈dEG ø«ØdÉîªdG á«YGO

602 ™ªéªH Iô``à°S »``a ø``«à°ù∏Lh É``LGôc 17 π``jõJ á``ª°UÉ©dG á``fÉeCG

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
 ÉeóæY  ábôØàe  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEÉ`̀H  »æjôëH  ÜÉ`̀°`̀T  Ö`̀«`̀°`̀UCG

 ≈∏Y ¢ùeCG Ωƒj øe ≈dhC’G äÉYÉ°ùdG »a ¬JQÉ«°S äQƒgóJ

.¿Éª∏°S øH áØ«∏N ´QÉ°T

 ô°ûY á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  »a ¬JQÉ«°S Oƒ≤j ÜÉ°ûdG  ¿Éch

 øH  áØ«∏N  ´QÉ°T  ≈∏Y  âÑ°ùdG  Ωƒj  ìÉÑ°U  øe  ∞°üædGh

 Iô£«°ùdG ó≤a QhôªdG áª¶fCÉH ó«≤àdG ΩóY ÖÑ°ùHh ¿Éª∏°S

 äQƒgóJh …ójóëdG êÉ«°ùdÉH Ωó£°UGh IOÉ«≤dG á∏éY ≈∏Y
 ¬∏≤f ºJh ábôØàe äÉHÉ°UEÉH ¬àHÉ°UEG ∂dP øY èàf ,¬JQÉ«°S
 IQÉ«°ùdG äQô°†J Éª«a ≈Ø°ûà°ùªdG ™ªée ≈dEG ÉgôKEG ≈∏Y

.äÉ«Ø∏àH …ójóëdG êÉ«°ùdGh
 ΩÉbh  IóéædG  áWô°T  äô°†M  çOÉëdG  ´ƒ`̀bh  Qƒ`̀ah
 áWô°T  ∫ƒ°Uh  ø«ëd  äGQÉ«°ùdG  ô«°S  π«¡°ùàH  É`̀gOGô`̀aCG
 âëàah  ,´QÉ°ûdG  øe  IQÉ«°ùdG  á`̀MGREG  ºJ  å«M  ,QhôªdG

.çOÉëdG ÜÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG äÉ¡édG

 …ó``jó``ë``dG êÉ`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dÉ`̀ H Ωó`̀ £`̀ °`̀ ü`̀ J IQÉ``̀«``̀°``̀S
É``¡≤FÉ°S á``HÉ°UEGh ¿É``ª∏°S ø``H á``Ø`«∏`N ´QÉ``°T ≈``∏Y
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 IQGRƒ`̀H  ácôà°ûªdG  ájó∏ÑdG  äÉeóî∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  äó`̀cCG
 á«bƒ°T  á°Sóæ¡ªdG  »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G
 ,Qó°üªdG øe CGóÑJ ¿CG Öéj äÉjÉØædG Rôa á«ªgCÉH á«YƒàdG ¿CG ¿Gó«ªM

.±GôWC’G ™«ªL É¡«a ∑ôà°ûj á«©ªàée á«dhDƒ°ùe É¡fCG ≈dEG Iô«°ûe
 äÉØ∏îªdG  »dÉªLEG  øe  %45  áédÉ©e  øY  ¿Gó«ªM  âØ°ûc  Éªc
 áHGôb  ≠∏ÑJ  »àdG  äÉØ∏îªdG  »dÉªLEG  øe  ôμ°ùY  øaóe  ≈`̀dEG  IOQGƒ``̀dG

. É kjƒæ°S øW ∞dCG 700h ¿ƒ«∏e
 ∫É¨°TC’G  ôjRh  øe  Iôªà°ùeh  áã«ãM  á©HÉàe  ∑Éæg  ¿CG{  äó`̀cCGh
 ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th
 »a IQGRƒdG É¡àMôW »àdG äGQOÉÑªdG ò«ØæJ πLCG øe ∞∏ªdG Gò¡d ∞∏N

.zäÉØ∏îªdG IQGOEG ∫Éée
 õcôe øe ÉbÓ£fG  äGQOÉÑªdG  øe Oó©H IQGRƒdG  äCGóH{  :â©HÉJh

 πch É¡∏«∏ëJh É¡JÉ«ªch äÉØ∏îªdG √òg á©«Ñ£H ≈æ©j …òdG áeGóà°SG
 »àdG  äÉ«°UƒàdG  ò«ØæJ  »a  º¡°ùJ  á≤«bO  äÉeƒ∏©e  øe  É¡H  ≥∏©àj  Ée
 ôaƒj õcôªdG ¿CG ¿Gó«ªM äócCGh .zá«æWƒdG á«é«JGôà°S’G É¡H âLôN
 IQGOE’G  äÉ«∏ªY  ôjƒ£Jh  õjõ©J  ≈dEG  áaOÉ¡dG  äÉfÉ«ÑdGh  äÉeƒ∏©ªdG
 äÓªëdG  ò«ØæJh  áHÉbôdG  õjõ©Jh  á«dõæªdG  äÉØ∏îª∏d  á∏eÉμàªdG

.ájOÉ°TQE’Gh ájƒYƒàdG
 øe  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’Gh  äÉjÉØædG  áÑ°ùf  π«∏≤J  ≈``dEG  ≈©°ùf{  :â`̀dÉ`̀bh
 Qƒ¡ªédG  á`̀«`̀Yƒ`̀J  ∫Ó``̀N ø``e  äÉ`̀jÉ`̀Ø`̀æ`̀dG  ô``jhó``J  IOÉ````̀YEG  äÉ`̀Lô`̀î`̀e
 π«∏≤J  »gh  ≈`̀dhC’G  Iƒ£îdG  øe  CGóÑJ  »àdG  ôjhóàdG  èeGôH  á«ªgCÉH
 ºK  ø`̀eh  ÉgRôØH  GQhô``̀e  ∫õæªdG  ø`̀e  áLôîà°ùªdG  äÉjÉØædG  ºéM
 äÉØ∏îe  %44{  ¿CG  ¿Gó«ªM  âë°VhCGh  .ziô```NC’G  äGƒ£îdG  ≈`̀ dEG
 ájQÉéàdG  äÉØ∏îªdG  ºéM  ≠∏ÑJ  Éª«a  ,ÉæW  444^755  ™bGƒH  á«dõæe

 äÉØ∏îe  ≠∏ÑJ  Éªæ«H  ,ÉæW  275^480  ™bGƒH  …CG  %27  á«YÉæ°üdGh
 IôàØ∏d  äÉØ∏îªdG  »dÉªLEG  øe  ÉæW 239^254 ™bGƒH  …CG  %24 AÉæÑdG

.zÉæW 1^021^759 :Ω2020 ôÑªàÑ°S ≈àM ôjÉæj øe
 Rôah π«∏≤J ∫Éée »a ™ªàéªdG áªgÉ°ùe IQhô°V ¿Gó«ªM äócCGh
 Éª«a á«©ªàéªdG RÉμJQ’G á£≤f É¡fCG ≈dEG Iô«°ûe ,Qó°üªdG øe äÉjÉØædG
 πÑb ø°TO áeGóà°SG õcôe ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh .…ƒYƒàdG ÖfÉédÉH ≥∏©àj
 ¬«ÑædG ¿Éμ°SEG á≤£æe »a äÉjÉØædG RôØd á«∏ªY á°SGQO ´hô°ûe ø«eÉY
 áHôéàdG  ∞∏N  ôjRƒdG  ø«°TóJ  ∫ÓN  á«fÉãdG  áHôéàdG  »JCÉJh  ,ídÉ°U

.»°VÉªdG AÉ©HQC’G Ωƒj ójGR áæjóe »a á«fÉãdG
 ,á«dõæªdG  áeÉª≤dG  ôjhóJh  Rôa  ±ó¡à°ùj  ´hô°ûªdG  ¿EG{  âdÉbh
 øjôëÑdG  ≥WÉæe  ∞∏àîe  ≈∏Y  áHôéàdG  º«ª©J  á«fÉμeEG  á`̀°`̀SGQOh

.zkÓÑ≤à°ùe

 (∫õæªdG) Qó°üªdG øe äÉØ∏îªdG Rôa{ ¿CG  ≈∏Y ¿Gó«ªM äOó°Th
 IOÉ`̀YE’  áëdÉ°üdG  äÉØ∏îªdG  øe  Qób  ôÑcCG  ≈`̀dEG  ájÉ¡ædG  »a  »°†Ø«°S
 äÉØ∏îªH  É¡Kƒ∏J  ó©H  ÉgRôa  á«∏ªY  ™e  ∂`̀dP  ÉfQÉb  Ée  GPEG  ,ôjhóàdG
 »a  âfÉc  »àdG  äÉØ∏îªdG  øe  Iô«Ñc  áÑ°ùf  ¿ƒμà°S  »dÉàdÉHh  ,iôNCG
 Iôμa{  :â©HÉJh  .zÖμªdG  Égô«°üe  ôjhóàdG  IOÉYE’  áëdÉ°U  ¢SÉ°SC’G
 áKÓK ¿GƒdCG äGP äÉjhÉëdG øe áYƒªée ô«aƒJ »a πãªàJ ´hô°ûªdG
 »a  (á«LÉLõdGh  á«μ«à°SÓÑdGh  á«bQƒdG  äÉjÉØædG)  RôØd  á°ü°üîe
 á«∏Ñb äÉfÉÑà°SG πªY äÉjhÉëdG ™jRƒJ á«∏ªY ÖcGƒjh IOóëe ™bGƒe
 RôØdG º«gÉØªH ø«æWGƒªdG áaô©e ióe ¿CÉ°ûH á∏Ä°SCG øª°†àJ ájó©Hh
 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,kÉ«eƒj áLôî oªdG áeÉª≤dG ¢SÉ«cCG OóYh ,ôjhóàdG IOÉYEGh
 πμd  á«eƒ«dG  áeÉª≤dG  »dÉªLEG  øe á©bƒàªdG  ¥QƒdGh ∂«à°SÓÑdG  á«ªc

.zá°SGQódG ºYO ΩóîJ iôNCG äÉeƒ∏©eh ,∫õæe

ôμ``°ùY øaóe ≈dEG IOQGƒdG äÉØ∏îªdG ø``e ٪45 áédÉ©e :ájó∏ÑdG äÉ``eóî∏d óYÉ``°ùªdG π``«cƒdG

.¿Gó«ªM á«bƒ°T |

:»°ùæe π°VÉa Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ

 ºjó≤àH  ìÉª°ùdG  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  QGô`̀≤`̀d  Gò«ØæJ
 á°û«°ûdG ºjó≤àH ìÉª°ùdGh ºYÉ£ªdG »a á«∏NGódG äÉeóîdG
 10  øe  ôãcCG  ¢ùeCG  CGóH  ,»gÉ≤ªdÉH  á«LQÉîdG  øcÉeC’G  »a
 ∞bƒJ ó©H øFÉHõdG  ∫ÉÑ≤à°SG  »a ≈¡≤e 130h º©£e ±’BG
 øcÉeC’Gh  á«∏NGódG  äÉMÉ°ùªdG  »a  ô¡°TCG  7  øe  ôãcCG  ΩGO
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  øe  ∫ÉÑbE’G  ¿Éc  å«M  ,áMƒàØªdG
 É©°SGh  ’É`̀Ñ`̀bEGh  ºYÉ£ªdG  ≈∏Y  Ωƒ«dG  QGó`̀e  ≈∏Y  ÉJhÉØàe
 π≤æd  Iô«Ñc  äÉ°TÉ°T  ∂∏àªJ  øe  É°Uƒ°üN  »gÉ≤ªdG  ≈∏Y

.ÉHhQhCG »a äÉjQÉÑªdG •É°ûf IOƒY ™e ÉæeGõJ äÉjQÉÑªdG
 IÉ`̀«`̀ë`̀dG IOƒ```̀Y ™``̀e É`̀æ`̀eGõ`̀J Iƒ`̀£`̀î`̀dG √ò``̀g »``̀JCÉ``̀Jh
 »Ñ£dG  ≥jôØdG  ÉgòîJG  »àdG  äGAGôLE’G  øª°V  á«éjQóàdG
 ô°üàbGh ,z19 ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd
 ™e §≤a á«LQÉîdG ä’hÉ£dG ≈∏Y øFÉHõ∏d  á°û«°ûdG  ºjó≤J
 øe  óëdG  ±ó¡H  ∂dPh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  áaÉc  PÉîJG

.ihó©dG QÉ°ûàfG áÑ°ùf øe π«∏≤àdGh äÉ©ªéàdG
 ºYÉ£ªdG  á`̀cô`̀M  äó`̀°`̀UQ  É`̀gQhó`̀H  zè«∏îdG  QÉ`̀ Ñ`̀NCG{
 ºgCG ∂dòch ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ∫ÉÑbEG áÑ°ùfh »gÉ≤ªdGh
 ∫ÉÑ≤à°S’  »gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ªdG  É¡JòîJG  »àdG  äGAGô``̀LE’G

.∫hC’G É¡eƒj »a øFÉHõdG

¢û©àæJ »gÉ≤ªdG
 ƒμ«°SÓμdG IGQÉÑe ™e »gÉ≤ªdG ìÉààaÉH ìÉª°ùdG øeGõJ
 á©HÉàªH ≈¶ëJ »àdG áfƒ∏°TôHh ójQóe ∫ÉjQ ø«H »fÉÑ°SE’G
 ÉªFGO  …ò``̀dGh  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  •É`̀°`̀ShCG  ø«H  áªî°V
 »gÉ≤ªdG  »a  IGQÉÑªdG  á©HÉàªd  ≈``̀dhC’G  ¬à¡Lh  ¿ƒμJ  Ée
 áªî°V äÉ°TÉ°T OƒLƒd á«LQÉîdG äÉ°ù∏édG »a É°Uƒ°üN
 ìÉÑ°üdG äÉYÉ°S øe äGRƒéëdG äóØf å«M ,IGQÉÑªdG π≤æJ

.IGQÉÑªdG IógÉ°ûeh ä’hÉ£dG õéëd ≈dhC’G
 ∫ÉÑ≤à°SG  »`̀a  Gó`̀jó`̀L  ÉHƒ∏°SCG  »gÉ≤ªdG  äò`̀î`̀JG  Éªc
 ôãcC’  á°û«°ûdG  ácQÉ°ûªH  øFÉHõ∏d  íª°ùj  ’  å«M  ,øFÉHõdG
 ¿ƒHR πμd  á«μ«à°SÓH º«WGôN ∂dòc äôahh ,¢üî°T øe
 iôNCG √É≤e âëª°S Éª«a ,§≤a IóMGh Iôªd É¡eGóîà°SG ºàj
 âfÉc Éeó©H ¿ƒHõ∏d  á°UÉîdG á°û«°ûdG  ΩGóîà°SÉH É¡æFÉHõd

.≥HÉ°ùdG »a áYƒæªe
 ¢SÉ«b  øe  iôNC’G  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  âfÉc  Éª«a
 äGhOC’G  ΩGóîà°SGh  á«∏NGódG  ≥aGôªdG  º«≤©Jh  IQGôëdG
 Éfó°UQ å«M ,ôNB’ ≈¡≤e øe áJhÉØàe ΩÉ©£∏d á«μ«à°SÓÑdG
 ºd  »àdG  OÉHÉª∏°S  á≤£æe  »a  á«Ñ©°ûdG  »gÉ≤ªdG  øe  GOó`̀Y
.É¡MÉààaG øe ∫hC’G Ωƒ«dG ™e ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥Ñ£J
 óªëe  OÉHÉª∏°S  »`̀a  »`̀gÉ`̀≤`̀ª`̀dG  ó``̀MCG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ø`̀«`̀Hh

 ôÑà©j  ¬`̀HGƒ`̀HCG  íàah  IOƒ©dG  ´É£à°SG  øe  ¿CG  ºjôμdGóÑY
 ô¡°TC’  »gÉ≤ª∏d  πeÉμdG  ¥Ó`̀Z’G  ™e  É°Uƒ°üN  ÉXƒ¶ëe
 É¡dÓN  øe  ™«£à°ùj  iô`̀NG  π«NGóe  Oƒ`̀Lh  ¿hO  á∏jƒW
 ÖJGhQ øe IQôμàªdG äÉahô°üªdÉH ΩGõàd’G ≈¡≤ªdG ÖMÉ°U
 ≈dEG  ô£°VG  ¬fCG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,äGQÉéjEGh  AÉHô¡ch  Ωƒ°SQh

.äÉeGõàd’G ∂∏J ô«aƒàd ¿ƒjódG
 äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉë°UC’ ÉªYO âeób øjôëÑdG ¿CG í°VhCGh
 §«°ùH  A»°ûH  ƒdh  äóYÉ°S  ø«μªJ  ≥jôW  øY  ™jQÉ°ûªdGh
 πØμJ  QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G  ø«©H  ò``̀NC’G  ™`̀e  ,äÉ`̀eGõ`̀à`̀d’G  ô«aƒJ  »`̀a
 Éªe ≈dhC’G ô¡°TC’G áKÓãdG »a AÉHô¡μdG ô«JGƒØH áeƒμëdG

.»gÉ≤ªdG ´É£b »a ø«∏eÉ©dG äÉHƒ©°U øe ∞ØN
 äÉMÉ°ùªdG  »`̀a  á°û«°ûdG  ºjó≤àH  ìÉª°ùdG  ¿CG  ó``̀cCGh
 É°Uƒ°üN ,»gÉ≤ªdG ´É£b ¢TÉ©àfG »a óYÉ°ù«°S á«LQÉîdG
 á°û«°ûdG  ™«H »a É¡∏«NGóe ≈∏Y óªà©J »gÉ≤ªdG  á«ÑdÉZ ¿CG
 %20 RhÉéàJ ’ ΩÉ©£dG äÉÑ∏W ∫ƒNóe Éª«a ,øFÉHõdG ≈∏Y

.≈¡≤ªdG π«NGóe »dÉªLEG øe
 »ÑYõdG óªëe ∞«°ùdG á«MÉ°V »a ≈¡≤e ôjóe QÉ°TCGh
 »gÉ≤ªdG  ÜÉë°UCG  ¢SƒØf  »a  áé¡ÑdG  πNOCG  QGô≤dG  ¿CG  ≈dEG
 ¿Éc  ∞bƒàdG  ¿CG  Éæ«Ñe  ,á∏jƒW  IôàØd  É¡∏ªY  ∞bƒJ  ¿CG  ó©H
 áMOÉa ôFÉ°ùN GhóÑμJ øjòdG É¡HÉë°UCG ≈∏Y ÉÑ©°Uh ÉªdDƒe
 ™e ∑ƒæÑdG »a äÉ«fƒjóe º¡jód É¡HÉë°UCG á«ÑdÉZ ¿CG ÖÑ°ùH
 ¬fCG É kë°Vƒe ,≥HÉ°ùdG »a Éªc âHÉK …ô¡°T πNO OƒLh ΩóY
 Éªe  É«FÉ¡f  πNódG  ∞bƒJ  ô¡°TCG  πÑb  ¢Shô«ØdG  »°ûØJ  ó©H

 ´É£≤dG  øe É«FÉ¡f  êhôîdG  É¡HÉë°UCG  øe ójó©dG  øe π©L
.¿ƒjódGh äGQÉéj’G ºcGôJ ÖÑ°ùH

 áëaÉμe »a »æWƒdG ≥jôØdG Oƒ¡L ≈∏Y »ÑYõdG ≈æKCGh
 »a  âª¡°SCG  äGAGô```LEG  øe  √òîJG  É`̀eh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 äGQÉÑàY’G  ø«©H  ò`̀NC’G  ™e  ,¢Shô«ØdG  »°ûØJ  øe  óëdG
 »gÉ≤ªdG  ÜÉë°UC’  É¡àeób  »àdG  á«eƒμëdG  äGóYÉ°ùªdG
 iƒà°ùe  ≈∏Y  É¡Yƒf  ø`̀e  Ió`̀jô`̀a  äGóYÉ°ùe  ôÑà©J  »`̀gh

.ºdÉ©dG
 »gÉ≤ªdG  íàa  Ωó``Y  zè«∏îdG  QÉ``Ñ``NCG{  äó`̀°`̀UQ  Éª«a
 äÉMÉ°ùe  Oƒ`̀Lh  Ωó©d  áª°UÉ©dÉH  á«∏NGódG  ≥WÉæªdG  »a
 íª°ùj É«ª°SQ GQGôb ô¶àæJ âdGRÉe å«M ,≈¡≤ª∏d á«LQÉN

.á«∏NGódG øcÉeC’G »a á°û«°ûdG Ωó≤àH É¡d

¢ùØàæJ ºYÉ£ªdG
 ∫ÓN ÓeÉc ÉbÓZG ≥∏¨j ºd  ºYÉ£ªdG  ´É£b ¿CG  ºZôdÉH
 ≈∏Y  Gô°üà≤e  äÉeóîdG  ºjó≤J  ¿É`̀ch  ,á«°VÉªdG  IôàØdG
 GhôÑY  É¡HÉë°UCG  ¿CG  ’EG  ,á«LQÉîdG  äÉ°ù∏édGh  äÉÑ∏£dG
 øFÉHõ∏d  á«∏NGódG  äÉeóîdG  ºjó≤àH ìÉª°ùdÉH  º¡JOÉ©°S øY
 äÉ°ù∏Lh äÉMÉ°ùe ∂∏ªj ’ º¡æe Gô«Ñc GOóY ¿CG É°Uƒ°üN
 ºYÉ£ªdG  â∏Ñ≤à°SG  å«M ,øFÉHõ∏d  ΩÉ©£dG  ºjó≤àd  á«LQÉN
 âeÉbh  ,É¡JÉeóN  πeÉμH  á«μ«à°SÓÑdG  äGhOC’É``̀H  É¡æFÉHR
 ä’hÉ`̀£`̀dG  ™«ªéd  á∏eÉc  º«≤©J  á∏ªëH  ºYÉ£ªdG  ¢†©H
 ºJ ø`̀«`̀M »`̀a ,≥`̀ aGô`̀ª`̀ dG ™`̀«`̀ª`̀Lh ï`̀Ñ`̀£`̀ª`̀dGh »`̀°`̀SGô`̀μ`̀dGh

 πc  ≈∏Y  äÉª≤©ªdG  ô«aƒJh  ä’hÉ£dG  ø«H  π°UGƒa  ™°Vh
 ¿GhCG ≈dEG êÉLõdG øe ΩÉ©£dG »fGhCG ∫GóÑà°SGh ,ä’hÉ£dG

.óMGƒdG ΩGóîà°S’G äGP á«μ«à°SÓH
 IÉ«ëdG  IOƒ©H  º¡dDhÉØJ  øY  ºYÉ£ªdG  ÜÉë°UCG  ÜôYCGh
 øe ¬d Éªd ´É£≤dG ¢TÉ©àfG IOƒ©H º¡JÉ«æªJ ™e É¡à©«ÑW ≈dEG
 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ôÑcCG  øe  ôÑà©jh  ,OÓÑdG  »a  á«ªgCG
 ÉfhQƒc  á``̀eRCG  ¿CG  ’EG  ,Iô`̀«`̀NC’G  äGƒæ°ùdG  ∫Ó`̀N  ÉWÉ°ûf
 É¡HGƒHCG ≥∏¨J ºYÉ£ªdG äGô°ûY π©L Ée ´É£≤dG Gò¡H äô°VCG
 ΩGõàdG á«ªgCG øjócDƒe ,áªcGôàªdG ¿ƒjódGh ¢SÓaE’G ÖÑ°ùH
 øFÉHõdG hCG »gÉ≤ªdGh ºYÉ£ªdG ÜÉë°UCG øe AGƒ°S ™«ªédG
 ΩóYh »YÉªàL’G óYÉÑàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£àH
 •É°ûf  IOƒ©H  π`̀ eC’G  ™e  á«Ñ£dG  äÉ«°UƒàdÉH  QÉà¡à°S’G

.ÉÑjôb ºYÉ£ªdG πNGO »a äÉeóîdG ºjó≤J
 ádÉg  ∞«°ùdG  á«MÉ°V  »a  º©£e  áÑMÉ°U  âë°VhCGh
 ¢û©æ«°S á«∏NGódG äÉeóîdG ºjó≤àH ìÉª°ùdG IOƒY ¿CG ó«ÑY
 ºYÉ£ªdG ¿CG É°Uƒ°üN ,áeOÉ≤dG IôàØdG ∫ÓN ºYÉ£ªdG ´É£b
 ô¡¶dG ó©Hh ìÉÑ°üdG Iôàa ∫ÓN äÉeóîdG ºjó≤J É¡fÉμeEÉH
 ≥HÉ°ùdG  »`̀a  áYƒæªe  â`̀fÉ`̀c  Éeó©H  ,º©£ªdG  π``̀NGO  »`̀a

.á«LQÉîdG äÉ°ù∏édG ≈∏Y Iô°üà≤eh
 äGAGô`````̀LE’G  á`̀ aÉ`̀ c  ò`̀î`̀ JG  º`̀©`̀£`̀ª`̀dG  ¿CG  â``̀ë``̀°``̀VhCGh
 äÉ`̀LQO  ¢SÉ«bh  º«≤©àdG  äGhOCG  ô«aƒJ  øe  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ,êÉLõdG  øe  ’ó`̀H  á«μ«à°SÓH  ¿GhCG  ô«aƒJ  ™e  ,IQGô`̀ë`̀dG

.º©£ªdG πNGO ™ªéàdÉH ìÉª°ùdG ΩóYh

 áaôZ  IQGOEG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  çóëJ  ,¬JGP  ¥É«°ùdG  »ah
 äÉ°ù°SDƒªdG  á«ªæàd  øjôëÑdG  á«©ªL  ¢ù«FQh  øjôëÑdG
 QÉÑNCG{`d  Ωƒ∏°ùdG  óªMCG  ÖFÉædG  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG
 á«∏NGódG  äÉeóîdG  ºjó≤J  •É°ûf  IOƒ`̀Y  ¿CG  øY  zè«∏îdG
 øcÉeC’G  »a  á°û«°ûdG  áeóN  ºjó≤àH  ìÉª°ùdGh  ºYÉ£ªdG  »a
 ≥jô£dG  »a  ô«°ùJ  øjôëÑdG  ¿CG  ócDƒj  »gÉ≤ªdÉH  áMƒàØªdG
 »éjQóJ πμ°ûH É¡à©«ÑW ≈dEG  IÉ«ëdG IOƒY ƒëf í«ë°üdG
 ƒëf ¬éàJ AÉæKC’G √òg »a ∫hódG øe Gô«Ñc GOóY ¿CG ºZôdÉH

.GOóée ¥ÓZE’G
 øjôëÑdG  »a  ≈¡≤e  130  »dGƒM  ¿CG  Ωƒ∏°ùdG  ø«Hh
 Éª«a  ,ô¡°TCG  7  ΩGO  ∞bƒJ  ó©H  É¡JÉWÉ°ûf  ±ÉæÄà°SG  OhÉ©J
 ÖÑ°ùH á∏Ñ≤ªdG ΩÉjC’G ∫ÓN ìÉààaÓd ó©à°ùJ »gÉ≤ªdG á«≤H
 ¿CG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,¢`̀ù`̀eCG  É`̀¡`̀HGƒ`̀HCG  ìÉààa’  É¡àjõgÉL  Ωó`̀Y
 ±’BG 6 øe ôãcCG áë∏°üe »a Ö°üj »gÉ≤ªdG ´É£b ¢TÉ©àfG

.´É£≤dG Gòg äGOGôjEG øe ¢û«©J á«æjôëH Iô°SCG
 øY  á«∏©a  Iôμa  É¡jód  ¢ù«d  »gÉ≤ªdG  á«ÑdÉZ  ¿EG  ∫Ébh
 áë°üdG IQGRh ™e Éæ∏°UGƒJ ∂dòdh ,á«ë°üdG äÉWGôà°T’G
 É¡HÉë°UCG OÉ°TQEG ±ó¡H »gÉ≤ª∏d á«fGó«ªdG É¡JGQÉjR ∞«ãμàd
 ∫ÓN  ÉgPÉîJ’  á«ë°üdG  äÉeGõàd’Gh  äGAGô``̀LE’G  ∫ƒM
 IOƒ©H  AGó©°S  ø«æWGƒªdG  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,áeOÉ≤dG  IôàØdG
 IÉ«ëdG  ¿CÉ`̀H  äÉ°SÉμ©fG  øe  ¬d  Éªd  »gÉ≤ªdG  ≈`̀ dEG  IÉ«ëdG
 ÖJôàj ób Éªe øjôëÑdG ≈dEG É«éjQóJ Oƒ©J äCGóH á«©«Ñ£dG

 .á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN á£°ûfC’G øe ôÑcCG OóY íàa ¬«∏Y

ô¡``°TCG 7 ΩGO ∞bƒJ ó©H á«æjôëH Iô``°SCG ±’BG 6 π«©J ≈¡≤e 130 ≈``dEG IÉ«ëdG IOƒ``Y

..¢TÉ©fE’G ±ôZ QOÉ¨j »gÉ≤ªdG ´É£b

GOóée ´É£≤dG ¢``TÉ©àfÉH ∫DhÉØJh øFÉHõ∏d á``«∏NGódG äÉeóîdG º``jó≤J »a CGóÑJ º``YÉ£ªdG

!IOƒY ÓH ´É£≤dG äQOÉ``Z iôNCGh ÉfhQƒc áLƒe ø``e âéf ájƒ«M øcÉeCG »a º``YÉ£eh √É``≤e

áë°üdG IQGRƒd áØãμe äÓªM §°Sh »gÉ≤ªdG ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ¢û©fCG »fÉÑ°SE’G zƒμ«°SÓμdG{
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رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة يف حوار �صامل مع »الأيام«:

»النظام املرن« والعمالة غري النظامية اأكرب حتٍد ل�صوق العمل

م تقرير ديوان الرقابة املالية.. امللك: جاللته ت�صلَّ

دور كبري لديوان الرقابة للحفاظ على املال العام

الديوان  اآل خليفة، وزير  اأحمد  ال�شيخ خالد بن  ت�شلَّم 

امللكي، من ال�شيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة، رئي�س ديوان 

ال�شنوي  الرقابة  ديوان  تقرير  واالإدارية،  املالية  الرقابة 

ال�شابع ع�شر لل�شنة املهنية )2019/  2020(، الذي رفعه 

اإىل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، 

عاهل البالد املفدى.

الكبري  الدور  املفدى على  امللك  واأثنى �شاحب اجلاللة 

وعلى  واالإدارية،  املالية  الرقابة  ديوان  به  ي�شطلع  الذي 

وما  املتميز  باالأداء  منوًها  كوادره،  تبذلها  التي  اجلهود 

اإجنازات للحفاظ على املال العام والتحقق من  حتقق من 

تطبيق  خالل  من  وذلك  اإنفاقه،  وم�شروعية  اإدارته  ُح�شن 

اأعلى معايري املهنية وال�شفافية.

ديوان  اأداء  امللكي  الديوان  وزير  اعترب  جهته،  من 

الرقابة مل�شوؤولياته املوكل بها مع احلفاظ على ا�شتقاللية 

املفدى،  امللك  جلاللة  االإ�شالحي  امل�شروع  من  كجزء  عمله 

م�شتوى  رفع  ي�شمن  الد�شتورية،  املوؤ�ش�شات  واكتمال 

االإنتاجية والكفاءة والتوظيف االأمثل للموارد، مبا ينعك�س 

امل�شلحة  حتقيق  وبالتايل  املقدمة  اخلدمات  م�شتوى  على 

الوطنية.

واأ�شار اإىل تبني ديوان الرقابة املالية واالإدارية الأف�شل 

املمار�شات املهنية مع االأخذ بجميع امل�شتجدات والتطورات 

والعاملي، واحلر�س على  واالإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على 

تطبيق اأعلى درجات النزاهة وال�شفافية.

من جانبه، قال ال�شيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة رئي�س 

ديوان الرقابة املالية واالإدارية اإن ما حتقق للديوان من تطور 

ومناء منذ اإن�شائه، ومتكنه من اأداء مهامه بكفاءة، يعود اإىل 

التي  الكرمية  والرعاية  ال�شديد  والتوجيه  املتوا�شل  الدعم 

يحظى بها من قبل عاهل البالد املفدى، مقدًرا ومثمًنا الدعم 

الالحمدود من لدن جاللته، االأمر الذي ي�شهِّل تنفيذ املهمات 

ويرفع من م�شتوى وجودة العمل.

ال�سري توم بكيت 

جاللة امللك

م����رن����ة؟ ف�����ي�����زا  ع�����ام�����ل  األ����������ف   36 اإىل  ب����ح����اج����ة  ف�����ع�����اًل  ن����ح����ن  ه������ل 

 م��ن��ف��ت��ح��ون ع��ل��ى حت��رك��ات ج����ادة لإ����ص���الح اخل��ل��ل بيننا و»����ص���وق ال��ع��م��ل«

ال�����را������ص�����ق يف »ال����ع����م����وم����ي����ات«  ال�����ت�����ج�����ار �����ص����ب����ب  دخ����������الء ع����ل����ى 

ل����ل����غ����رف����ة الخ�������ت�������ي�������اري�������ة  ال�����ع�����������ص�����وي�����ة  اإل�����������������ى  ع�������������ودة  ل 

ال����������ص���������راك���������ات  يف  ال�������ن�������ظ�������ر  لإع����������������������ادة  م�����������������ص��������روع 

»الغ�رف��ة«  ع�لى  البع�س  م�ن هيمن���ة  لأي خم���اوف  ل �صح���ة 

الرئي�س التنفيذي للمعهد الدويل للدرا�صات ال�صراتيجية ل�»الأيام«:

»حوار املنامة« يف موعده وتقلي�س اأعداد الوفود امل�صاركة

اأبو�شايف:  متام 

الــدويل  للمعهد  التنفيذي  الرئي�س  ــد  اأك

االأو�شط،  ال�شرق  يف  اال�شرتاتيجية  للدرا�شات 

على  بكيت  توم  ال�شري  متقاعد،  ركن  الفريق 

يف   »2020 املنامة  »حوار  االأمنية  القمة  اإقامة 

التدابري  اتخاذ  مع  القادم،  دي�شمرب   4 يف  وذلك  موعدها، 

امل�شاركة  الوفود  اأعداد  وتقلي�س  كافة،  الوقائية  ال�شحية 

ُبعد.  عن  للم�شاركة  افرتا�شية  من�شة  وو�شع  القمة،  يف 

املعهد  اإن  لـ»االأيام«  مقابلة  يف  بكيت  ال�شري  وقال 

البحرينية  احلكومة  مع  وين�شق  يعمل 

التي  بالقمة،  املتعلقة  الرتتيبات  ب�شاأن 

ا�شتثنائية  ظــروف  يف  العام  هذا  تعقد 

 ،»19 »كوفيد  كورونا  جائحة  فر�شتها 

احل�شور  عرب  امل�شاركة  �شتقت�شر  حيث 

كبار  على  املنامة  يف  القمة  موقع  اإىل 

الوفود  من  حمــدودة  ــداد  واأع والـــوزراء،  ال�شخ�شيات 

يف  امل�شاركة  اأخرى  لوفود  �شيت�شنى  فيما  لهم،  املرافقة 

يف  اجلل�شات  انعقاد  مع  متواٍز  وب�شكل  ُبعد  عن  القمة 

القمة.  موقع 

07-06

 ترامب يديل ب�صوته مبكًرا 

ويوا�صل حملته املاراثونية

وا�شنطن - وكاالت:

�شباح  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأدىل   

اأم�س ب�شوته مبكًرا يف االنتخابات الرئا�شية االأمريكية 

املقررة يف 3 نوفمرب، وذلك يف مكتب اقرتاع يف وي�شت 

بامل بيت�س بفلوريدا.

وو�شل الرئي�س االأمريكي اإىل مركز االقرتاع املقام 

ا ب�شكل مبكر  داخل مكتبة ملمار�شة حقه كمواطن واإمنمّ

على غرار 55 مليون اأمريكي �شبق اأن اأدلوا باأ�شواتهم 

فريو�س  تف�شي  ظل  يف  االقرتاع  يوم  الزحمة  خ�شية 

كورونا امل�شتجد.

واأعلن اأمام ال�شحافيني »�شتكونون م�شغولني جًدا، 

�شيجعلونكم تبذلون جهًدا كبرًيا«، وذلك قبل انطالقه 

جتمعات  بثالثة  خالله  �شي�شارك  ماراثوين  يوم  يف 

ال�شمالية  كارولينا  هي  واليات؛  ثالث  يف  انتخابية 

واأهايو ووي�شكن�شن.

ترامب ي�سل لالإدالء ب�سوته يف االنتخابات الرئا�سية

»املهن ال�صحية«: با�صرنا حتقيًقا 

مو�صًعا يف وفاة الر�صيعتني

لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  قالت 

اجلالهمة  مرمي  الدكتورة  ال�شحية  واخلدمات  املهن 

اإن الهيئة با�شرت منذ االأ�شبوع املا�شي حتقيًقا �شامالً 

امل�شتبه  الر�شيعتني  وفــاة  حالة  ب�شاأن  ومو�شًعا 

ال�شلمانية  جممع  يف  بوفاتهما  طبية  اأخطاء  بوجود 

التوا�شل  ال�شحافة ومواقع  ُن�شرت يف  الطبي، والتي 

االجتماعي.

واأكدت اجلالهمة اأن الهيئة با�شرت التحقيق بناًء 

كذلك  الر�شيعتني،  والد  من  املقدمة  ال�شكوى  على 

الطبي  ال�شلمانية  جممع  من  و�شل  الذي  االإخطار 

اإذ بداأت الهيئة بتجميع كل  والنيابة العامة ب�شاأنهما، 

املعلومات املتعلقة بوالدة الر�شيعتني وتاريخ دخولها 

اإىل امل�شت�شفى وتاريخها املر�شي، ثم طلبت من جممع 

ال�شلمانية الطبي اإمدادها بامللف ال�شحي. 

اإق����ب����ال ع���ل���ى امل���ط���اع���م ب���ع���د 7 ����ص���ه���ور م����ن الإغ������الق

م�شطفى ال�شاخوري:

فتحت املطاعم اأبوابها �شباح اأم�س ال�شتقبال 

الزبائن، لتقدمي خدماتها يف امل�شاحات الداخلية، 

وذلك وفق ا�شرتاطات وتعليمات اأ�شدرتها وزارة 

ال�شحة ب�شاأن اإجراءات مكافحة »كورونا«.

من  جيًدا  اإقباالً  واملقاهي  املطاعم  و�شهدت 

احل�شور، فيما ا�شتقبلت مقاهي ال�شي�شة زبائنها 

التي  اخلارجية  امل�شاحات  وبقيت  امل�شاء،  يف 

على  الزبائن  با�شتقبال  م�شبًقا  لها  ال�شماح  مت 

ا مع انخفا�س  حالها الطبيعي املنتع�س خ�شو�شً

ن اجلو يف فرتة ال�شباح. درجات احلرارة وحت�شمّ

من جانبه اأكد عبداهلل العرادي �شاحب مطعم 

جًدا  االإقبال جيد  اأن  ال�شعبية  لالأكالت  �س«  »امومّ

التامة وفق  اال�شتعدادات  موؤكًدا  متوقع،  كما هو 

املطعم،  بها  يلتزم  التي  ال�شحية  االإجراءات 

متوقًعا اأن ي�شهد القطاع اإقباالً اأكرب خالل الفرتة 

املقبلة.
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04 املطاعم ا�ستقبلت روادها يف اليوم االأول من افتتاحها

حاوره: خليل يو�شف - كاظم عبداهلل
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

�سة بهذه اجلرمية ال�سويخ: البحرين اأول دولة عربية تن�ساأ نيابة متخ�سّ

العب�سي يبحث �سبل التعاون مع رئي�ص نيابة الجتار بالأ�سخا�ص

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ا�ستقبل 

اللجنة  رئي�س  العمل  �سوق  تنظيم 

باالأ�سخا�س  االجتار  ملكافحة  الوطنية 

مكتبه  يف  العب�سي،  عبداهلل  بن  اأ�سامة 

املا�سي، رئي�س نيابة االجتار  اخلمي�س 

ال�سويخ،  علي  الدكتور  باالأ�سخا�س 

االجتار  نيابة  رئي�س  نائب  بح�سور 

باالأ�سخا�س نا�سر ال�سيب.

وهناأ العب�سي الدكتور ال�سويخ على 

م�سرًيا  للنيابة،  رئي�ًسا  بتعيينه  الثقة 

وا�سعة  بخربة  يتمتع  ال�سويخ  اأن  اإىل 

باالأ�سخا�س  االجتار  مكافحة  جمال  يف 

ب�سبب متثيله للنيابة العامة يف اللجنة 

باالأ�سخا�س،  االجتار  ملكافحة  الوطنية 

واأنه يحمل اأول �سهادة دكتوراه خمت�سة 

مبجال مكافحة االجتار باالأ�سخا�س يف 

اخلليج.

ال�سويخ  مــع  العب�سي  وبــحــث 

جماالت التعاون والتن�سيق بني اللجنة 

باالأ�سخا�س  االجتار  ملكافحة  الوطنية 

م�سرًيا  باالأ�سخا�س،  االجتــار  ونيابة 

احلكومية  اجلهات  بني  التعاون  اأن  اإىل 

باالأ�سخا�س  االجتار  نيابة  مع  املختلفة 

جهود  منح  يف  ي�سهم  اأن  �ساأنه  من 

قانونية  دفعة  اجلرمية  لهذه  الت�سدي 

مكافحة  يف  التو�سع  من  متكنها  �سلبة 

وتق�سي  باالأ�سخا�س،  االجتار  جرمية 

واأ�سكالها  �سورها  مبختلف  ق�ساياها 

وفق لقانون رقم 1 ل�سنة 2008 ب�ساأن 

والقوانني  باالأ�سخا�س  االجتار  مكافحة 

اأنه ي�سهم يف ت�سريع  املرتبطة بها، كما 

ومنحهم  ال�سحايا  اإن�ساف  عملية 

اجلناة،  من  االقت�سا�س  بعد  حقوقهم 

لتقدمي  الوطنية  اللجنة  ا�ستعداد  موؤكًدا 

جميع الدعم والعمل امل�سرتك مع النيابة 

مبا يدعم جهودها يف ان�ساف وم�ساعدة 

ال�سحايا.

ال�سويخ  الدكتور  اأعرب  من جانبه، 

وللجهود  للعب�سي  وتقديره  �سكره  عن 

اللجنة  التي يقوم بها من خالل رئا�سة 

باالأ�سخا�س،  االجتار  ملكافحة  الوطنية 

العديد من  اململكة حققت  اأن  اإىل  م�سرًيا 

االإجنازات يف هذا املجال خالل ال�سنوات 

عليه  للبناء  ن�سعى  ما  وهو  املا�سية، 

نيابة  يف  العمل  خالل  من  وتعزيزه 

حقوق  تثبيت  يف  باالأ�سخا�س  االجتار 

اجلناة  وحما�سبة  وان�سافها،  ال�سحايا 

ملنع تكرار مثل هذه اجلرائم.

واأ�سار اإىل اأن اإن�ساء مملكة البحرين 

ق�سايا  للتحقيق  متخ�س�سة  نيابة  اأول 

االجتار باالأ�سخا�س يف املنطقة العربية 

التي  املتقدمة  مملكة  مكانة  من  يعزز 

يف  الــدويل  امل�ستوى  على  بها  حتظى 

اإذ  اجلــرائــم،  من  النوع  هــذا  مكافحة 

نفت اململكة للعام الثالث على التوايل  �سُ

مكافحة  يف  االوىل  الدرجة  فئة  من 

االجتار باالأ�سخا�س .  

نيابة  اإن�ساء  قرار  اأن  بالذكر  جدير 

اأع�سائها  اإىل  اأ�سند  باالأ�سخا�س  االجتار 

زيارة مراكز االإيواء واأماكن �سكن املجني 

عليهم، واإعداد تقارير مبا ت�سفر عنه تلك 

والدرا�سات،  البحوث  واإعداد  الزيارات، 

عنه  تك�سف  مبا  تقارير  ــداد  اإع كذلك 

يف  م�ستحدثة  طرائق  من  التحقيقات 

اللجنة  واإبالغها  اجلرمية،  ارتكاب 

باالأ�سخا�س  االجتار  ملكافحة  الوطنية 

برامج  و�سع  عند  االعتبار  يف  الأخذها 

املكافحة.

كما اأناط القرار باأع�ساء هذه النيابة 

اإعداد االإح�ساءات، وتوفري ما ُيطلب من 

الوطنية  للجهات  واملعلومات  البيانات 

ما  حــدود  يف  ال�سلة  ذات  والدولية 

اإن�ساء  عن  ف�سالً  القانون،  به  ي�سمح 

فيه  ــدرج  ت للنيابة  الــكــرتوين  �سجل 

القرارات ال�سادرة ب�ساأن رعاية وحماية 

املتعلقة  كذلك  وتنفيذها،  عليهم  املجني 

اآلت  وما  فيها  والت�سرف  بامل�سبوطات 

اإليه مبوجب االأوامر واالأحكام النهائية.

العب�شي ي�شتقبل رئي�ص نيابة الجتار بالأ�شخا�ص

الهيئة ت�سلمت ملف الق�سية من وزارة ال�سحة والنيابة.. د. اجلالهمة: 

»املهن ال�سحية« با�سرت حتقيًقا مو�سًعا يف �سكوى وفاة الر�سيعتني

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  قالت 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

ال�سحية الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة 

اإن الهيئة با�سرت منذ االأ�سبوع املا�سي 

حالة  ب�ساأن  ومو�سًعا  �سامالً  حتقيًقا 

وفاة الر�سيعينت امل�ستبه بوجود اأخطاء 

ال�سلمانية  جممع  يف  بوفاتهما  طبية 

ال�سحافة  يف  ُن�سرت  والتي  الطبي، 

ومواقع التوا�سل االجتماعي.

واأكدت اجلالهمة اأن الهيئة با�سرت 

التحقيق بناًء على ال�سكوى املقدمة من 

الذي  االإخطار  كذلك  الر�سيعتني،  والد 

الطبي  ال�سلمانية  جممع  من  و�سل 

بداأت  اإذ  ب�ساأنهما،  العامة  والنيابة 

املتعلقة  املعلومات  كل  بتجميع  الهيئة 

بوالدة الر�سيعتني وتاريخ دخولها اإىل 

امل�ست�سفى وتاريخها املر�سي، ثم طلبت 

اإمدادها  الطبي  ال�سلمانية  جممع  من 

بامللف ال�سحي. 

واأ�سارت الدكتورة اجلالهمة اإىل اأن 

التحقيق �سيكون مو�سًعا لي�سمل جميع 

عليهم  مّرت  الذين  ال�سحيني  املهنيني 

مبختلف  واأطباء  متري�س  من  احلالة، 

الن�ساء  ــرا�ــس  اأم يف  تخ�س�ساتهم 

ا�ستعانت  كما  واالأطــفــال.  والـــوالدة 

اال�ست�ساريني  كبار  من  بعدد  الهيئة 

والوالدة  الن�ساء  اأمرا�س  تخ�س�س  يف 

ال�سلمانية  جممع  خارج  من  واالأطفال 

ب�ساأن  الفني  بــالــراأي  لالأخذ  الطبي 

احلالتني.

بعد  اأنه  اإىل  اجلالهمة  واأو�سحت 

املعلومات  جمع  من  الهيئة  انتهاء 

اأقوالهم  واأخذ  كافة،  املعنيني  ومقابلة 

جميع  االأ�سبوع  هذا  الهيئة  �ستعر�س 

الوقائع وامل�ستندات اأمام اللجنة الفنية 

واالإهمال  باخلطاأ  املت�سببني  لتحديد 

الطبي يف الق�سية، اإذ تتكون اللجنة من 

13 ا�ست�سارًيا ميثلون خمتلف اخلربات 

و�سيعر�س  الطبية،  والتخ�س�سات 

التقرير النهائي على النيابة العامة التي 

كلفت الهيئة بالتحقيق يف الق�سية. 

هيئة  اأن  التنفيذي  الرئي�س  واأكدت 

�سكاوى  بدرا�سة  تقوم  ال�سحية  املهن 

ب�ساأنها،  يتم  ما  ومتابعة  املر�سى 

عما  تاأديبًيا  لهم  املرخ�س  وم�ساءلة 

اأخطاء مهنية وخمالفات  يقع منهم من 

اأو  املهنة  ــة  مــزاول قــانــون  الأحــكــام 

اإذ  املهنة،  واآداب  ومقت�سيات  الأ�سول 

يف  الطبية  ال�سكاوى  وحدة  تخت�س 

والتكليفات  ال�سكاوى  بدرا�سة  الهيئة 

الطبية  باالأخطاء  املتعلقة  الق�سائية 

االأخطاء  عن  التاأديبية  وامل�ساءلة 

الطبية واملخالفات اخلا�سة باأخالقيات 

يف  ال�سحية  املهن  ممار�سة  وقانون 

ا  مملكة البحرين. كما تقوم الوحدة اأي�سً

بدرا�سة احلوادث التي يتم ابالغ الهيئة 

ال�سحية  الرعاية  مرافق  قبل  من  عنها 

جميع  مع  التعامل  ويتم  ومقدميها. 

ال�سرية  من  قدر  باأق�سى  ال�سكاوى 

لقواعد  ووفًقا  االعتبار  يف  وامل�ساواة 

واأنظمة الهيئة. 

التي  لل�سكاوى  االأولوية  وتعطى 

ينطوي  اإهمال  اأو  خطاأ  حدوث  تدعي 

على الوفاة اأو �سرر ج�سيم، وتلك التي 

اأو  ال�سحة  على  مبا�سًرا  تهديًدا  ت�سكل 

ال�سالمة العامة. ويف ختام ت�سريحها، 

الهيئة مبتابعة  قيام  د.اجلالهمة  اأكدت 

االأخــطــاء  و�سكاوى  ق�سايا  جميع 

والو�سوح  ال�سفافية  مبنتهى  الطبية 

واالن�سباط القانوين، مبا ي�سمن حقوق 

جميع االأطراف.

د.مرمي اجلالهمة

مواطنون: ملتزمون بالإجراءات الالزمة..

عودة احلياة اإىل امل�ساحات الداخلية للمطاعم بعد 7 �سهور من الإغالق

م�سطفى ال�ساخوري:

خدماتها  لتقدمي  الزبائن،  ال�ستقبال  اأم�س  �سباح  اأبوابها  املطاعم  فتحت 

وزارة  اأ�سدرتها  وتعليمات  ا�سرتاطات  وفق  وذلك  الداخلية،  امل�ساحات  يف 

ال�سحة ب�ساأن اإجراءات مكافحة »كورونا«.

فيما  احل�سور،  من  جيًدا  اإقبااًل  اأم�س  �سباح  واملقاهي  املطاعم  و�سهدت 

بقيت مقاهي ال�سي�سة بانتظار امل�ساء على اأمل عودة الزبائن، وبقيت امل�ساحات 

اخلارجية التي مت ال�سماح لها م�سبًقا با�ستقبال الزبائن على حالها الطبيعي 

فرتة  يف  اجلو  وحت�ّسن  احلرارة  درجات  انخفا�س  مع  ا  خ�سو�سً املنتع�س 

ال�سباح.

من جانبه اأكد عبداهلل العرادي �ساحب مطعم »امّو�س« لالأكالت ال�سعبية 

اأن االإقبال جيد جًدا كما هو متوقع، موؤكًدا اال�ستعدادات التامة وفق االإجراءات 

اأكرب خالل  اإقباالً  اأن ي�سهد القطاع  ال�سحية التي يلتزم بها املطعم، متوقًعا 

الفرتة املقبلة.

البديع و�سوق واقف،  »االأيام« على مطاعم مبناطق  اأجرتها  ويف جولة 

اأظهرت املطاعم واملقاهي التزاًما كبرًيا باالإجراءات االإلزامية املن�سو�س  فقد 

عليها يف القرار الوزاري، كما بدى وا�سًحا قيام عدد من املطاعم با�ستخدام 

طرق الدفع غري التالم�سية احرتاًزا من »كورونا« كما اأو�ست وزارة ال�سحة 

�سابًقا.

اأحد  زوار  واإحدى  ح�سن  فاطمة  البحرينية  ال�سابة  اأ�سارت  جانبها  من 

ال�سواء  على  املطاعم  واأ�سحاب  الرواد  قبل  من  الكامل  االلتزام  اإىل  املطاعم 

االجتماعي  والتباعد  امل�ستمر  التعقيم  من  االحرتازية،  ال�سحية  باالإجراءات 

اأنها  اإىل  الكمامة قبل وبعد اجللو�س على الطاولة، م�سرية  وااللتزام بلب�س 

البحرينيني باجلانب  الذي يعك�س وعي  االلتزام  باالطمئنان من هذا  ت�سعر 

ال�سحي املرتبط بـ»كورونا«.

وين�س قرار وزيرة ال�سّحة ب�ساأن اإعادة فتح املطاعم على اإغالق فوري 

الأي مطعم اأو مقهى ال يلتزم بتطبيق اال�سرتاطات وااللتزامات الطبّية املقّررة.

»الرثوة البحرية«: دوريات بحرية ل�سبط املخالفات وفق خطة متكاملة

اإدارة  اإن  البحرية  والرثوة  الزراعة  وكالة  قالت 

ل�سبط  الالزمة  التدابري  اتخذت  البحرية  الرقابة 

مع  بالتعاون  االآ�سيوية  بالعمالة  اخلا�سة  املخالفات 

تاأتي  املخالفات  اأن هذه  ال�سواحل. وذكرت  قيادة خفر 

غري  ب�سكل  االآ�سيوية  العمالة  بع�س  ت�سرف  نتيجة 

ل�سنة   20 رقم  بقانون  للمر�سوم  وخمالف  م�سوؤول 

2002 ب�ساأن تنظيم �سيد وا�ستغالل وحماية الرثوة 

البحرية، وعليه جاء القرار رقم )201( ب�ساأن حتديد 

العمالة  عمل  لتنظيم  ال�سيد  �سفن  ظهر  على  العمالة 

و�سعت  االإدارة  اأن  واأو�سحت  وتقلي�سها.  االأجنبية 

خطة متكاملة لعمل الدوريات البحرية، ويجري العمل 

على تنفيذها �سمن اأ�س�س رقابية واإجراءات قانونية.

تدر�س  البحرية  الرقابة  اإدارة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

و�سالح  خري  فيه  ملا  البحريني  النوخذة  م�سروع 

ال�ستدامة الرثوة البحرية.

ال�سيد ر�سي حممد
 

من رّواد الرعيل الثاين يف وزارة 

جادة  �شخ�شية  ذو  والتعليم،  الرتبية 

فريق  مواليد  من  لعملها،  ومتقنة 

يف  طويل  باع  له  باملنامة،  الفا�شل 

والكتابة  والجتماعي  التطوعي  العمل 

يف  تدّرج  الأطفال،  ق�ش�ص  خا�شة 

الوظائف بوزارة الرتبية والتعليم حتى 

الأ�شتاذ  اإنه  مدر�شة،  مدير  اإىل  و�شل 

املولود  ح�شني  حممد  ر�شي  ال�شيد 

عام 1953م باملنامة، حيث دَر�ص يف 

مدار�شها البتدائية والإعدادية، فكانت 

ر�شي  ال�شيد  فيها  در�ص  التي  البتدائية  املدر�شة  هي  النافع  مدر�شة 

الأ�شتاذ  املدر�شة  التح�شريي، عندما كان مدير  والثاين  الأول  ال�شفني 

اإبراهيم  اإىل املدر�شة ال�شرقية )بيت  خليل زباري رحمه اهلل، ثم انتقل 

الأ�شتاذ  مديرها  كان  عندما  البتدائي  الثالث  ال�شف  ليدر�ص  قمرب( 

اأما ال�شفوف الرابع واخلام�ص وال�شاد�ص البتدائي فدر�ص  علي تقي، 

مبدر�شة راأ�ص رمان عندما كان مديرها حممد عدنان �شيخو، بالإ�شافة 

اإىل املرحلة الإعدادية، فكانت مدر�شة احلورة الإعدادية الثانوية عندما 

كان مديرها الأ�شتاذ خريالدين التا�شي ثم الأ�شتاذ ح�شن املحري.

بعد اأن اأنهى الأ�شتاذ ال�شيد ر�شي حممد الدرا�شة الثانوية يف عام 

1970م، ابتعث اإىل جامعة امللك �شعود )جامعة الريا�ص �شابًقا( وح�شل 

ذاته  العام  يف  ُعنّي  اإذ  1974م،  عام  التاريخ  يف  البكالوريو�ص  على 

مدّر�ًشا للمواد الجتماعية يف مدر�شة مدينة عي�شى الإعدادية الثانوية 

حتى عام 1982م، ونظًرا لبحرنة املعلمني الأوائل ومتيّز الأ�شتاذ ال�شيد 

ر�شي حممد ابتعث �شمن جمموعة من املعلمني لكلية البحرين اجلامعية 

)جامعة البحرين( للح�شول على دبلوم الدرا�شات العليا يف الرتبية عام 

1980م، وبعد �شنتني اأي يف عام 1982م ُعني الأ�شتاذ ال�شيد ر�شي 

اأول مبدر�شة مدينة عي�شى حتى عام 1985م، ويف عام  حممد ُمعلًما 

1986م ُعنّي مديًرا م�شاعًدا بالوكالة مبدر�شة عثمان بن عفان البتدائية 

للبنني ملدة اأربع �شنوات، ويف عام 1988م ح�شل على دبلوم يف الإدارة 

برنامج يف  انخرطوا يف  الذين  املديرين  من  املدر�شية �شمن جمموعة 

)درا�شة  البحرين  مع جامعة  بالتعاون  الأمريكية  اجلامعة  من  الإدارة 

يف اأثناء العمل(، ويف عام 1989م ُنِقل الأ�شتاذ ال�شيد ر�شي حممد اإىل 

لي�شغل وظيفة مدير م�شاعد وقائم  اأبي طالب  الإمام علي بن  مدر�شة 

بالوكالة  مديًرا  ُعنّي  حيث  1992م،  عام  حتى  املدر�شة  مدير  باأعمال 

مبدر�شة  مديًرا  1993م  عام  يف  ليُنقل  �شنتني،  ملدة  املدر�شة  بنف�ص 

جدحف�ص الإعدادية للبنني. يف هذه املدر�شة عمل الأ�شتاذ ال�شيد ر�شي 

حممد على تفعيل جمل�ص الإدارة ودور جمل�ص الطلبة، ويف عام 1999م 

ُنِقل مديًرا اإىل مدر�شة مدينة عي�شى البتدائية للبنني ومكث فيها حتى 

عام 2005م، ويف هذه املدر�شة عمل على تفعيل دور جمال�ص الإدارة 

والطالب واأولياء الأمور، ويف عام 2005م ُنِقل الأ�شتاذ ال�شيد ر�شي 

وظيفة  لي�شغل  للبنني  الإعدادية  البتدائية  ال�شهلة  مدر�شة  اإىل  حممد 

مدير، وملدة عام عمل يف برنامج حت�شني املدار�ص وذلك يف مدر�شتي 

الإمام الغزايل الإعدادية للبنني ومدر�شة النعيم الثانوية للبنني.

الندوات،  من  العديد  يف  حممد  ر�شي  ال�شيد  الأ�شتاذ  �شارك  وقد 

كذلك  1983م،  عام  تايوان  يف  ال�شينية  الدرا�شات  عن  ندوة  اأهمها 

ندوات وموؤمترات وور�ص عمل مبملكة البحرين.

تنّقل بني عدة مدار�ص وكان  ال�شيد ر�شي حممد  الأ�شتاذ  اإن  واإذ 

معلًما ومعلًما اأول، فقد تخّرج على يده العديد من اأبناء البحرين الذين 

املثال ل احل�شر  �شبيل  نذكر على  اململكة،  منا�شب خمتلفة يف  تبواأوا 

عي�شى،  مدينة  مبدر�شة  اأول  مدر�ص  عبدالكرمي  عبدال�شهيد  الأ�شتاذ 

والأ�شتاذ حممد �شعيد املبارك اخت�شا�شي يف اإدارة املناهج، والدكتور 

جهاد  والدكتور  اأمان  جميل  والدكتور  عائلة،  طبيب  العرّي�ص  اأ�شامة 

الطوارئ، والدكتور ح�شني حممد �شعيد  ا�شت�شاريا يف  عبدعلي رجب 

رئي�ص وحدة العناية املركزة، والدكتور عادل غلوم ا�شت�شاري اأمرا�ص 

القلب يف اأمريكا، واملهند�ص جا�شم يو�شف عبا�ص مهند�ص ميكانيكي يف 

األبا، واملهند�ص هاين �شلمان الدلل مهند�ص مدين وم�شرحي، والدكتور 

املو�شوي  جواد  �شادق  والدكتور  البحرين،  بجامعة  اإبراهيم  خليل 

بجامعة البحرين، ومن ال�شباط الع�شكريني ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد بن 

حممد اآل خليفة وعبدالرحمن جمعة �شامل وعي�شى ح�شن القطان.

ال�شيد ر�شي  الأ�شتاذ  اإىل تكرمي  اأدى  الرتبوي  العمل والزخم  هذا 

ال�شت�شارية  اللجنة  من  التكرميات  من  العديد  على  وح�شوله  حممد 

واأخريًا  �شابًقا،  الو�شطى  باملحافظة  املتعاونة  املدار�ص  ومن  للمعلمني 

تكرمي من مدر�شة ال�شهلة البتدائية الإعدادية للبنني.



�إن  �لذو�دي  عبد�هلل  �لدكتور  �لنائب  قال 

�لتخطيط  يف  تبد�أ  �أن  �ىل  بحاجة  �لبحرين 

على  تعمل  �لتي  �لدول  ومو�كبة  للم�ستقبل 

�ملجاالت  يف  �ملدى  وبعيدة  متو�سطة  خطط 

�لتقليدية  و�لطرق  �خلطط  وتغيري  �ملتقدمة، 

�لتي �ست�سبح من �ملا�سي.

و�أفاد لـ»�الأيام« �أنه مبعية رئي�سة �ملجل�س 

ب�ساأن  برغبة  مبقرتح  تقدما  زينل  فوزية 

لتوليد  �ساملة  جدوى  بدر��سة  �حلكومة  قيام 

با�ستخد�م  �ملياه  وحتلية  �لكهربائية  �لطاقة 

�لتكلفة  لتخفي�س  �ل�سلمية  �لنووية  �لطاقة 

تعرفة  خف�س  على  و�نعكا�سه  �لت�سغيلية 

يعترب  مما  �ملو�طنني،  على  و�ملاء  �لكهرباء 

�لتقليدية يف  �لطرق  خطوة مهمة نحو تغيري 

توليد �لطاقة �لكهربائية، ومتا�سًيا مع �خلطاب 

�مللك  �جلاللة  �ساحب  حل�سرة  �ل�سامي  �مللكي 

�ملفدى  �لبالد  عاهل  �آل خليفة  عي�سى  بن  حمد 

�لف�سل  من  �لثالث  �النعقاد  دور  �فتتاح  يف 

على  جاللته  وتركيز  �خلام�س،  �لت�سريعي 

�ل�سلمية  با�ستخد�ماتها  �لذرية  �لطاقة  علوم 

خلدمة �الإن�سانية، ومتكني �الأجيال من �سناعة 

نه�ستهم بال�سبق و�الحرت�ف �لعلمي و�ملعريف، 

�لقيمة  ذ�ت  �لتنموية  �ملجاالت  و�ال�ستثمار يف 

�مل�سافة.

�خلطاب  �أن  �إىل  �لذو�دي  �لنائب  و�أ�سار 

�ل�سلطتني  لعمل  طريق  خريطة  �مللكي 

�لت�سريعية و�لتنفيذية، وال بد من و�سع �لروؤى 

من  �لتي  �جلو�نب  جميع  ومناق�سة  و�خلطط 

�ساأنها �أن يحدث �لتحول لل�سنو�ت �ملقبلة، وهو 

و�جب على �ل�سلطتني من ناحية تاأمني م�ستقبل 

�حتياطي  ح�ساب  يعد  فلم  �ملقبلة  �الأجيال 

�الأجيال هو �ل�سبيل �لوحيد لتاأمني هذ� �جلانب، 

و�ملتقدمة  �لنوعية  �لعلوم  يف  بتاأهيلهم  بل 

كا�ستخد�م �لطاقة �لنووية، و�لتحول �لرقمي، 

الفًتا �إىل �أن جتارب �لطاقة �لنووية منت�سرة يف 

�لعربية  �الإمار�ت  دولة  و�أقربها  �لدول  بع�س 

من   %25 توفر  حمطات   4 خالل  من  �ملتحدة 

حاجة �الإمار�ت من �لطاقة ب�سكل �آمن وموثوق 

وبكفاءة عالية وبدون �بتعاثات كربونية.

�ستكون  �ال�ستهالك  تعرفة  �أن  وذكر 

منخف�سة جًد� بالن�سبة للمو�طن، كما �ستتوفر 

روؤو�س  وجذب  و��سعة  ��ستثمارية  جماالت 

وتقليل  �لبطالة  مل�سكلة  مهم  وحل  �أمو�ل، 

تو�فرها  خالل  من  �لعمل  عن  �لباحثني  ن�سبة 

و�لغاز  �لنفط  توجيه  و�إعادة  �مل�سروع،  يف 

�إىل م�ساريع نوعية كربى ت�ساهم مع �خلطوة 

م�سكلة  وحل  �القت�ساد،  ��ستقر�ر  يف  �جلديدة 

بالطاقة  �ملياه  حتلية  طريق  عن  �ملياه  �سح 

لتنفيذ  �لالزمة  �لطاقة  وتوفري  �لكهربائية، 

وتقليل  �لكربى،  �ال�سرت�تيجية  �مل�ساريع 

�نبعاثات غاز ثاين �أك�سيد �لكربون ب�سكل كبري 

وخف�س ن�سبة �لتلوث.
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وكيل اخلارجية الأمريكي: 

ملتزمون بالعمل مع البحرين ل�سمان ال�ستقرار

متام �أبو�سايف:

�الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  وكيل  �سدد 

كيث  و�لبيئة  و�لطاقة  �القت�سادي  للنمو 

كر��س على �لتز�م بالده بالعمل مع �لبحرين 

وحرية  و�ال�ستقر�ر،  �الأمن  �سمان  �أجل  من 

ال�سيما  �ملختلفة  �لتهديد�ت  �أمام  �لتجارة، 

�لتهديد�ت �لقادمة من �إير�ن. و�أ�ساد يف موؤمتر 

باتفاقية  �أم�س  �ملنامة  يف  عقده  �ل�سحايف 

»�إبر�هيم« بني �ململكة و�إ�سر�ئيل، مقدًر� �لدور 

�لكبري �لذي تلعبه �لبحرين يف تعزيز �ل�سالم، 

معترًب�  �لدينية،  و�حلريات  �لتعاي�س  وقيم 

�لبحرين منوذًجا يحتذى به يف هذ� �ل�سياق.

جولة  �سمن  �لبحرين  كر��س  ويزور 

ت�سمل عدة بلد�ن.

وجتارية  �أمنية  خماطر  هناك  �إن  وقال 

جر�ء ��ستخد�م تقنية هو�وي للبنية �لتحتية 

جي،   5 �خلام�س  �جليل  ب�سبكات  �خلا�سة 

م�سدًد� على �أهمية تاأمني تقنية �جليل �خلام�س 

وتطبيق مبادئ �الأمن �لقائمة على �ملخاطر.

من  �ملقبلة  �ملخاطر  �أن  على  كر��س  و�أكد 

�الأمريكية  باالإد�رة  فقط  ترتبط  ال  �ل�سني 

حولها  يتفق  خماطر  هي  بل  فح�سب، 

�لبحرين  �أن  معترًب�  �الأمريكي،  �لكونغر�س 

قادرة �ليوم على �أن تكون �أبرز رو�د �لت�سدي 

لل�سبكات غري �لنظيفة يف �ملنطقة.

�أن نحو 40 دولة قد �ن�سمت  و�أكد على 

دول  بينها  ومن  �لنظيفة  �ل�سبكات  لتحالف 

�أن جولته ترتكز على  �إىل  �لناتو، الفًتا  حلف 

عقد لقاء�ت مع خمتلف �ل�سركاء ال�سيما �لقطاع 

�لتجاري للتحدث عن �أهمية �ال�ستخد�م �الآمن 

ل�سبكات �جليل �خلام�س.

اأكثـر من 29 ت�سريًعا ت�ستعد اللجان لطرحها على املجل�س.. روؤ�ساء جلان »ال�سورى«:

م�ساعفة اجلهود الت�سريعية ومناق�سة امليزانية العامة مبا يراعي الظروف ال�ستثنائية

�ل�سورى  مبجل�س  �لد�ئمة  �لنوعية  �للجان  روؤ�ساء  �أكد 

�ملوجودة  �لت�سريعات  مناق�سة  من  �نتهت  �ملجل�س  جلان  �أن 

�القرت�حات  �أو  �ملوقر  �لنو�ب  �ملحالة من جمل�س  لديها �سو�ء 

خالل  �ل�سورى  جمل�س  �أع�ساء  من  عدد  قدَّمها  �لتي  بقو�نني 

�جلهود  مل�ساعفة  ��ستعد�دهم  موؤكدين  �لثاين،  �النعقاد  دور 

�لت�سريعية خالل دور �النعقاد �لثالث من �لف�سل �لت�سريعي 

�خلام�س، و�لذي يعترب من �أهم �الأدو�ر، حيث �ستحال للمجل�س 

م�سريين   ،2021-2020 للعامني  للدولة  �لعامة  �مليز�نية 

�لظروف  ير�عي  مبا  �مليز�نية  هذه  �سيناق�س  �ملجل�س  �أنَّ  �إىل 

�ال�ستثنائية �لتي متر بها دول �لعامل ومملكة �لبحرين ب�سبب 

جائحة كورونا )كوفيد - 19(.

�أن عدد �لت�سريعات  و�أكد روؤ�ساء جلان جمل�س �ل�سورى 

�لف�سل  �لثاين من  �نتهاء دور �النعقاد  �لتي تبقت لديهم بعد 

�لت�سريعي �خلام�س ي�سل �إىل نحو 16 ت�سريًعا، بو�قع )10( 

م�سروعات بقانون، و)6( �قرت�حات بقو�نني، وقامت �للجان 

خالل  �ملجل�س  على  لطرحها  ��ستعد�د�ً  ودر��ستها  مبناق�ستها 

�لدور �لثالث.

بدر��سة  كبرًي�  �هتماًما  �ستويل  �للجان  �أن  �إىل  و�أ�سارو� 

وبحث �ملر��سيم بقو�نني �لتي �سدرت عن جاللة �مللك �ملفدى 

ي�سل  و�لتي  �لت�سريعية،  �الإجازة  خالل  ورعاه  �هلل  حفظه 

عددها 13 مر�سوًما.

من جانبها، قالت دالل جا�سم �لز�يد رئي�س جلنة �ل�سوؤون 

�لت�سريعية و�لقانونية �إّن �للجنة و�سعت �أولويات ال�ستقبال 

متمثلة  �خلام�س  �لت�سريعي  �لف�سل  من  �لثالث  �النعقاد  دور 

يف ��ستعد�د �أع�ساء �للجنة ملناق�سة �ملو�سوعات �لتي �ستحال 

ا �ملر��سيم بقو�نني  �إليها خالل دور �النعقاد �لثالث، وخ�سو�سً

�لتي �سدرت خالل �الإجازة �لت�سريعية.

حالًيا  لديها  �لت�سريعية  �للجنة  �أنَّ  �إىل  �لز�يد  و�أ�سارت 

ودر��ستها  بحثها  من  لالنتهاء  ت�ستعد  قو�نني  م�سروعات   3

�أبرزها م�سروع قانون ب�ساأن  خالل دور �النعقاد �لثالث، من 

�إ�سافة مادة جديدة �إىل قانون �خلدمة �ملدنية يهدف �إىل تنظيم 

�خلدمة  قانون  ن�سو�س  �سمن  �ل�سنوية  �لدورية  �لعالوة 

�ملدنية عو�سا عن تنظيمها يف �للو�ئح و�لقر�ر�ت �لتنظيمية.

من جانبه �أكد يو�سف �أحمد �لغتم رئي�س جلنة �ل�سوؤون 

حاليا  ت�ستعد  �للجنة  �أن  �لوطني  و�الأمن  و�لدفاع  �خلارجية 

��ستعد�ًد�  �للجنة،  يف  لديهم  �ملوجودة  �لت�سريعات  لدر��سة 

�إىل  �إ�سافة  �ملقبلة،  جل�ساته  يف  �ملجل�س  على  لعر�سها 

�للجنة  �إىل  �ستحال  �لتي  بقو�نني  و�القرت�حات  �مل�سروعات 

خالل دور �النعقاد �لثالث.

 3 �حلايل  �لوقت  يف  لديها  �للجنة  �أن  �إىل  �لغتم  و�أ�سار 

ت�سريعات، منها م�سروع بقانون متعلق بتعديل بع�س �أحكام 

قانون �الإجر�ء�ت �جلنائية ب�ساأن تقليل عدد �لق�سايا �ملنظورة 

�أمام �ملحاكم.

�ملالية  �ل�سوؤون  جلنة  رئي�س  �مل�سقطي  خالد  و�أكد 

و�القت�سادية باملجل�س �أنَّ �للجنة �نتهت من جميع �لت�سريعات 

�لتي �أحيلت لها خالل �لدور �ملا�سي و��ستمرت �جتماعاتها بعد 

�نق�ساء �لدور ملناق�سة �لعديد من �الأمور �القت�سادية و�ملالية.

م�ستمرة  �جتماعات  �ستعقد  �ملالية  �للجنة  �أن  �إىل  و�أ�سار 

دور  خالل  �إليها  �ستحال  �لتي  �لت�سريعات  ومناق�سة  لبحث 

�النعقاد �لثالث من �لف�سل �لت�سريعي �خلام�س، و�لذي يعترب 

من �الأدو�ر �لتي ت�سكل حتدًيا كبرًي� للمجل�س ملناق�سة �مليز�نية 

�للجنة  �أن  موؤكًد�   ،2021-2020 للعامني  للدولة  �لعامة 

�لظروف  ير�عي  مبا  �مليز�نية  مناق�سة  عاتقها  على  �ستاأخذ 

�ال�ستثنائية �لتي متر بها �لبالد ب�سبب جائحة كورونا )كوفيد 

.)19

عبد�هلل  جهاد  �لدكتورة  �أ�سارت  مت�سل،  �سعيد  وعلى 

�للجنة  �أنَّ  �إىل  باملجل�س،  �خلدمات  جلنة  رئي�سة  �لفا�سل 

�نتهت من جميع م�سروعات �لقو�نني �ملحالة �إليها من جمل�س 

�لنو�ب قبل �نتهاء دور �النعقاد �لثاين من �لف�سل �لت�سريعي 

�خلام�س، �إال �أن �للجنة تبقى لديها �قرت�حان بقانونني مقدَّمان 

من عدد من �أع�ساء �ملجل�س.

علي  ح�سن  علي  حممد  �لدكتور  �أكد  ذ�ته،  �ل�سياق  ويف 

�للجنة  �أن  باملجل�س  و�لبيئة  �لعامة  �ملر�فق  جلنة  رئي�س 

لديها 6 م�سروعات بقو�نني قيد �لدر��سة ناق�ستهم بعد ف�س 

وكان  �خلام�س،  �لت�سريعي  �لف�سل  من  �لثاين  �النعقاد  دور 

�مل�سروع �الأول متعلق مبنح �أمانة �لعا�سمة و�ملجال�س �لبلدية 

ب�سكل  �لعامة  �لطرق  �إ�سغال  تر�خي�س  �إ�سد�ر  �خت�سا�س 

مبا�سر.

�سالح  حممد  �بت�سام  �لدكتورة  �أكدت  ذ�ته  �ل�سياق  ويف 

�لدالل رئي�س جلنة �سوؤون �ملر�أة و�لطفل باملجل�س �أنَّ �للجنة 

مكثفة  �جتماعات  عقد  على  �لت�سريعية  �الإجازة  عكفت خالل 

وحمايتهم  لالأطفال  �الإ�سالحية  �لعد�لة  قانون  لدر��سة 

لبحث  �ال�ستعد�د  �أمت  على  �للجنة  و�أن  �ملعاملة؛  �سوء  من 

�لت�سريعات �لتي �ستحال �إليها يف �لدور �حلايل و�لتي ت�سب 

يف م�سلحة �لطفل و�ملر�أة.

�سوؤون  جلنة  رئي�س  �لف�سالة  �سبيكة  �أكدت  جانبها  من 

قو�نني  م�سروعات  لديها  يتبقَّ  مل  �للجنة  باأنَّ  �ل�سباب 

بقانون و�حد فقط  �للجنة مقرتح  تبقى لدى  ملناق�ستها، فيما 

�لريا�سية  �ملنازعات  وف�س  ت�سوية  مركز  باإن�ساء  متعلق 

مبملكة �لبحرين و�ملقدم من �لع�سو دالل �لز�يد.

حقوق  جلنة  رئي�س  �حلد�د  مهدي  �أحمد  �أو�سح  فيما 

�الإن�سان باملجل�س �أن �للجنة �أنهت جميع م�سروعات �لقو�نني 

�لتي �أحيلت �إليها الإبد�ء �لر�أي خالل �لدور �لت�سريعي �لثاين، 

موؤكد�ً �أنَّ �أع�ساء �للجنة �سوف يناق�سون م�سروعات �لقو�نني 

و�لتقدم  �ملجل�س،  من  �إليهم  �ملحالة  بقو�نني  و�القرت�حات 

حقوق  منظومة  وتطوير  تعزيز  يف  ت�ساهم  �لتي  باالأ�سئلة 

من  �لثالث  �النعقاد  دور  يف  �لبحرين،  مملكة  يف  �الإن�سان 

�لف�سل �لت�سريعي �خلام�س.

د. جهاد الفا�ضل �ضبيكة الف�ضالةد. حممد علي د. ابت�ضام  الدالل دالل الزايديو�ضف الغتم اأحمد احلدادخالد امل�ضقطي

عمار اآل عبا�س

د.عبداهلل الذوادي

ترجمة خلطاب جاللة امللك وخف�س للفواتري وفر�س عمل نوعية.. مقرتح برملاين: 

ا�ستخدام الطاقة النووية ال�سلمية لتوليد الطاقة وحتلية املياه

حمرر �ل�سوؤون �لربملانية:

قام  �إنه  عبا�س  �آل  عمار  �لنائب  قال 

�لطفلتني  لقاء عاجل بني و�لد  �إىل  بالرتتيب 

وزيرة  وبني  وزهر�ء«  »فاطمة  �ملتوفيتني 

�ل�سحة وعدد من م�سوؤويل وموظفي �لوز�رة 

�ليوم يف مبنى �لوز�رة مبعيته.

�ل�سحة  وزيرة  �أن  عبا�س  �آل  و�أكد 

تطور�ت  متابعة  على  تعمل  �حلادثة  ومنذ 

�ملو�سوع عن كثب.

هزت  �لتي  �حلادثة  بعد  باأنه  و�أفاد 

موؤملة  فاجعة  كانت  فقد  �لبحريني  �ملجتمع 

للجميع، تو��سل مع �الأهل �ملفجوعني، �لذين 

عربو� عن بالغ �أملهم وقهرهم و�أن ما خ�سروه 

ال يقبل �لعو�س و�لبدل �أبد�.

�أ�سفه وعظيم  بالغ  �آل عبا�س عن  وعرّب 

�أنه  �إىل  م�سري�  �لفقيدتني،  الأهايل  تعازيه 

�خلرب،  هذ�  فيها  �سمع  �لتي  �للحظة  ومنذ 

ب�سكل  و�أهلهم  �لفقيدتني  ذوي  مع  تو��سل 

مبا�سر للوقوف على مالب�سات �حلادثة.

مبا�سر  لتو��سٍل  عبا�س،  �آل  و�أ�سار 

وز�رة  م�سوؤويل  مع  حينها  من  به  قام 

مالب�سات  �سخ�سيا حول  و�لوزيرة  �ل�سحة 

�لفاجعة، ر�فعا لهم �سكوى �الأهل ومعاناتهم 

و�سدمتهم مبا ح�سل.

�ملتابعات حول هذه  �أن  �آل عبا�س  وبني 

حكومي  م�ستوى  وعلى  م�ستمرة  �حلادثة 

قلوب  الم�س  ماح�سل  �أن  �إىل  الفتا  رفيع، 

�ليوم  �الأمر  و�أن  �لبحريني،  �ل�سعب  كافة 

بات ق�سية ر�أي عام ت�سغل �جلميع.

لقاء بني والد املولودتني املتوفيتني ووزيرة ال�سحة اليوم

»اأمانة النواب« تطلق حزمة من الدورات التطويرية ال�سهر املقبل

�سرح �مل�ست�سار ر��سد حممد بوجنمة �الأمني �لعام ملجل�س �لنو�ب، 

�أنه تنفيًذ� لتوجيهات فوزية بنت عبد�هلل زينل رئي�سة جمل�س �لنو�ب، 

�ستطلق �الأمانة �لعامة خالل �ل�سهر �ملقبل حزمة من �لدور�ت �لتطويرية 

و�لد�عمة لعمل �ل�سادة �لنو�ب و�لعاملني يف �الأمانة �لعامة.

و�أ�ساف �مل�ست�سار ر��سد بو جنمة �أن �حلزمة �لتطويرية تاأتي متا�سًيا 

جمل�س  د�سنها  �لتي  �لربملانية  و�لتدريب  �لتطوير  ��سرت�تيجية  مع 

�لنو�ب منذ بد�ية �لف�سل �لت�سريعي �خلام�س، بهدف تبادل �خلرب�ت مع 

�ل�سركاء �ال�سرت�تيجيني و�ال�ستفادة من خرب�تهم يف وز�ر�ت وموؤ�س�سات 

وهيئات �لدولة ذ�ت �لعالقة.

�سهر  خالل  �لنو�ب  ملجل�س  �لعامة  �الأمانة  تعقد  �أن  �ملقرر  ومن 

�أهمها هي: جل�سة حو�رية حول م�سامني  نوفمرب عدة ور�س ودور�ت 

وجل�سة  �ل�سباب،  متكني  حول  عمل  وور�سة  �ل�سامي،  �مللكي  �خلطاب 

وور�سة  �لت�سامح،  حول  عمل  وور�سة  �ل�سباب،  فئة  ت�ستهدف  حماكاة 

و�للقاء  �ملر�أة،  �سد  للعنف  �لعاملي  �ليوم  مع  تز�مًنا  �ملر�أة  �سد  �لعنف 

�الأوروبي  و�لربملان  �لنو�ب  جمل�س  بني  �ل�سد�قة  للجنتي  �الفرت��سي 

بعنو�ن �لعالقات �لبحرينية – �الأوروبية �آفاق وتطلعات للعمل �لربملاين 

�مل�سرتك يف ظل جائحة كورونا وما بعدها، وحما�سرة �ملر�أة �لبحرينية 

يف �الأزمات.

وزير الرتبية: 6 ماليني زيارة 

للبوابة التعليمية منذ بدء العام الدرا�سي

ك�سف �لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي 

وزير �لرتبية و�لتعليم �أن عدد �مل�ستخدمني 

بعد  من  �لتعليمية  �لبو�بة  دخلو�  �لذين 

جتاوز  قد  �لتحديث  عملية  من  �النتهاء 

فيما   ،)80232( م�ستخدم  �ألف  ثمانني 

بدء  منذ  �لزيار�ت  عدد  �إجمايل  جتاوز 

زيارة  ماليني   6 �جلديد  �لدر��سي  �لعام 

�لو�سع  ظل  يف  �أنه  وبنّي   ،)6245359(

�ال�ستثنائي �لذي متر به �ملد�ر�س ويف ظل 

تطبيق  �سيتم  كورونا،  جائحة  ��ستمر�ر 

بدالً  �لكفايات  على  �لقائم  �لدر��سي  �ملنهج 

فقط،  �ملحتوى  على  �ملعتمد  �ملنهج  من 

ُبعد  عن  �لتعلم  توفري  يف  �لنجاح  موؤكًد� 

وتنويع �أ�سكاله و�أدو�ته، مع �سمان تقدمي 

�الحتياجات  لذوي  �خلا�س  �الهتمام 

�لتي  بالطريقة  �لدرو�س  وتوفري  �خلا�سة 

تنا�سبهم.

و�أكد د. �لنعيمي، يف حو�ر خا�س مع 

�لالحمدود  �لدعم  �لبحرين،  �أنباء  وكالة 

ح�سرة  لدن  من  �لوز�رة  تناله  �لذي 

عي�سى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب 

يعطي  �إذ  �ملفدى،  �لبالد  عاهل  خليفة  �آل 

�سمن  �الأولوية  �لوطني  �لتعليم  ملف 

وبنّي  �ململكة،  يف  �ل�ساملة  �لتنمية  م�سرية 

قوة  على  تعتمد  �ملقبلة  �ملرحلة  مالمح  �أن 

�ملتقدمة  و�لتقنية  �لتحتية  �لبنية  ومتانة 

�جلودة،  معايري  باأعلى  �لتعليم  ال�ستكمال 

و�ملدرو�س  �لدقيق  �الخت�سار  ير�عي  ومبا 

للمناهج، د�عًيا �أولياء �الأمور �إىل �لتعاون 

�ملطلوبة  �الإيجابية  وحتقيق  �لوز�رة  مع 

بنجاح  �لتعليمية  �لعملية  �سري  ل�سمان 

و�أمان وباأعلى �ملعايري.

وزير الرتبية والتعليم
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 املفتاح الرئي�س للنمو القت�صادي

ومكتبات الأطفال يف منازلنا حدث ول حرج،

جتدها »نرثة«.. وق�ص�س وجمالت ممزقة

عبيديل العبيديل ubaydli@alnadeem.com

اأحمد زمان

كلمات لها معنى

اإيقاف مو�صم التخييم

ب�صبب كورونا ومن اأجل الوطن

يف  التخييم  مو�سم  ت�أجيل  م�ستغرًب�  اأو  بعيًدا  يكن  مل 

اأجله  اأوقفت من  الذي  ال�سبب  لذات  الع�م، وذلك  لهذا  الرب 

احلي�ة الع�مة، فال �سلوات ب�مل�سجد، وال درا�سة ب�ملدار�س 

املع�هد واجل�مع�ت، وال جممع�ت وال �سينم�ت وال مق�هي 

)كوفيد  امل�ستجد  كورون�  فج�ئحة  غريه�،  وال  مط�عم  وال 

ملك�فحة  البحرين  لفريق  وك�ن  �سيء،  كل  اأوقفت   )19

كورون� امل�ستجد ومن خلفه املجل�س االأعلى لل�سحة ووزارة 

من  احلد  يف  االأكرب  الدور  واملقيمني  واملواطنني  الداخلية 

اجل�ئحة بعد اأن ك�ن التع�ون عنوان املرحلة.

ت�أجيل  عن  اأي�م  قبل  اجلنوبية  املح�فظة  اأعلنت  لقد 

 ،)2020  -  2021( الع�م  لهذا  الرب  يف  التخييم  مو�سم 

ج�ء  وقد  واملقيمني،  املواطنني  �سالمة  على  حف�ًظ�  وذلك 

يف البي�ن املخت�سر للمح�فظة اجلنوبية ب�أنه )بعد درا�سة 

الوطني  الفريق  مع  والت�س�ور  الراهنة  للظروف  مت�أنية 

على  وحف�ًظ�   »19 »كوفيد  كورون�  لفريو�س  للت�سدي 

لهذا  الرب  مو�سم  ت�أجيل  �سيتم  واملقيمني،  املواطنني  �سالمة 

الع�م متمنني ال�سالمة للجميع(.

نوفمرب  �سهر  ع�م يف  كل  تد�سينه  يتم  التخييم  مو�سم 

وي�ستمر حتى �سهر م�ر�س، فيتم فتح ب�ب الرتخي�س الإق�مة 

املخيم  الإق�مة  �سروًط�  يت�سمن  والتي  ال�ستوية،  املخيم�ت 

من حيث ال�سالمة والنظ�فة واملح�فظة على البيئة وغريه�، 

يق�سون  حيث  املخيمون،  عليه  اعت�د  �سنوي  تقليد  وهو 

اخلالبة  ال�سحراوية  الطبيعة  اأح�س�ن  يف  االأوق�ت  اأجمل 

واملن�خ واجلو الب�رد، واجتم�ع االأ�سر واالأ�سدق�ء يف اخليم 

ب�الإ�س�فة  ال�سمر،  وامل�س�وي وحفالت  الليلية  الن�ر  وحول 

اإىل تخييم الوزارات وال�سرك�ت واملوؤ�س�س�ت م�س�ركة فع�ل 

كل  له�،  للمنت�سبني  فع�لي�ته�  وتقيم  خي�مه�  تن�سب  حيث 

ذلك طلب�ً للراحة والت�سلية وبعيًدا عن الروتني، وتخ�س�س 

له وزارة الداخلية كل االإمك�ن�ت - �سرطة املجتمع والدف�ع 

املدين وغريه� - خدمة للمخيمني وحف�ًظ� على �سالمتهم.

اإعالن املح�فظة اجلنوبية قبل انطالق مو�سم  لقد ج�ء 

التخييم هذا الع�م، ف�إذا ك�ن من ا�سرتاط�ت التخييم كل ع�م 

�س�أنه�  من  اأعم�ل  ب�أي  القي�م  فيمنع  البيئة،  على  املح�فظة 

ب�حلي�ة  االإ�سرار  اأو  الطبيعية  البيئة  تدهور  اأو  اإتالف 

الربية، فمن ب�ب اأوىل املح�فظة على اجلن�س الب�سري الذي 

يتعر�س هذه االأي�م الأخطر الفريو�س�ت الفت�كة، الفريو�س 

امل�س�بني،  بخالف  الب�سر  من  االآالف  بحي�ة  اأودى  الذي 

اإغالق دور العب�دة لعدم انتق�ل العدوى وانت�س�ر  واإذا مت 

حتى  امل�س�عدة  االأهمية  من  لذا  اأوىل،  دونه�  فم�  املر�سى 

نتج�وز اجل�ئحة وتعود احلي�ة اإىل طبيعته�!.

م� ق�مت به املح�فظة اجلنوبية من ت�أجيل ملو�سم التخييم 

رغم مرارته على الذين اعت�دوا على التخييم كل ع�م اإال اأن 

العقل واملنطق يحتم التع�ون ملنع التجمع�ت، فقد ا�ستطعن� 

احلد من انت�س�ر اجل�ئحة بف�سل تطبيق التب�عد االجتم�عي 

منذ  البحرين  فريق  اعلنه�  التي  االحرتازات  وفق  والعمل 

االأي�م االأوىل للج�ئحة، من هن� يتفهم اجلميع اأ�سب�ب ت�أجيل 

مو�سم التخييم لهذا الع�م، فمو�سم يوؤجل وال اأرواح ت�س�ب 

بج�ئحة كورون� امل�ستجد!.

احــــــرتام الكتـــــــــــاب

من املعروف عن الدكتور اأحمد كمال اأبو املجد، وهو اأحد وزراء 

املفكرين  واأحد  العربية،  م�صر  جمهورية  يف  ال�صابقني  الإعالم 

والأدباء املعروفني، احرتامه ال�صديد للكتاب.

اأحد ال�صحافيني يف منزله ذات يوم، فعجب من نظافة  زاره 

اأنه كتب ولو  يلحظ  اأنه مل  كتبها ومراجعها حتى  مكتبته وجّدة 

كلها،  الكتب  هذه  قراأت  هل  ف�صاأله:  هوام�صها،  واحًدا يف  �صطًرا 

له  فقال  بالإيجاب،  املجد  اأبو  كمال  اأحمد  الدكتور  عليه  فرد 

بالأم�س،  ا�صرتيتها  وكاأنك  كلها  جديدة  كتبك  ولكن  ال�صحايف: 

اأقوم  الذي  فاأنا  الكتاب،  اأحرتم  لأنني وبب�صاطة �صديدة  فاأجابه: 

يف  اأبًدا  يحدث  مل  اإنني  ثم  اأرتبها،  الذي  واأنا  مكتبتي  بتنظيف 

واحدة يف  بعبارة  علقت  اأو  واحًدا  �صطًرا  كتبت  اأن  كلها  حياتي 

واأعتربها  كتبي  اأحب  ب�صيط  وبتعبري  لأنني  وذلك  هوام�صها، 

جزًءا مني يجب احلفاظ عليه.

وليت كلنا منلك هذا ال�صعور الفيا�س نحو الكتاب، وليتنا جميًعا 

وليتنا  والنور،  بالثقافة  متدنا  التي  الكتب  ونقد�س  ونحرتم  ل  جنِّ

فاأطفالنا  للكتاب،  الحرتام  هذا  ال�صغار  اأبنائنا  نفو�س  نغر�س يف 

يتعاملون مع الكتب املدر�صية منذ نعومة اأظافرهم، ولكن القليلني 

منهم من جتد كتبه الدرا�صية نظيفة وغري ممزقة، اأو جتد دفاتره 

وكرا�صاته مرتبة تخلو من ال�صطب والإهمال.

الدرا�صي،  للعام  الأول  اليوم  منذ  جديدة  كتبه  الطالب  ي�صتلم 

ولكن ما اأن مير �صهر اأو �صهران حتى يرثى حلال هذه الكتب.. ملاذا؟ 

لأن اأهله مل يغر�صوا فيه حب النظافة واحرتام الكتاب املدر�صي، ومل 

يتابعوا ويجلدوا له كتبه منذ ا�صتالمها.

ومكتبات الأطفال يف منازلنا حدث ول حرج، جتدها »نرثة«.. 

ل  اأطفالنا  تن�صيق..  اأو  ترتيب  ودون  ممزقة  وجمالت  وق�ص�س 

يحرتمون الكتاب لأنهم يروننا نحن اأولياء اأمورهم ل نحرتمه ول 

على  لناأكل  املجلة  اأو  اجلريدة  نفرت�س  يروننا  اإنهم  بل  به..  نهتم 

�صفحاتها.. اأي جنعلها »�صفرة« ثم نرميها يف �صلة القمامة بعد اأن 

ننتهي من الأكل.

لأنها  الدنانري؛  ماليني  عام  كل  يف  تخ�صر  الدولة  فاإن  ولذلك 

تكون م�صطرة لأن تطبع كتبًا جديدة؛ لأن معظم الكتب الدرا�صية 

قد تلفت ومتزقت قبل انتهاء العام الدرا�صي.

من  املاليني  �صببًا يف �صياع  الأمور  اأولياء  نحن  نكون  وهكذا 

الدنانري كل عام.. هذه املاليني التي ميكن – لو وفرت – اأن ت�صتخدم 

يف جمال اآخر يخدم العملية التعليمية والرتبوية.

�صميم  من  اعتربها  فقد  النظافة  دين  هو  الإ�صالمي  وديننا 

ر�صالته، فامل�صلم يجب اأن يكون ج�صمه نظيًفا وثوبه نظيًفا وبيته 

يف  عميق  النظافة  اأثر  لأن  وذلك  ومقتنياته،  كتبه  وكذلك  كذلك، 

تزكية النف�س ومتكني الإن�صان من النهو�س باأعباء احلياة. 

فمتى �صنتعلم من ديننا وعقيدتنا حب النظافة وخا�صة نظافة 

القلب والعقل واجل�صم ومنها نظافة ما منلك وما يقوي مداركنا من 

علوم وثقافة تزخر بها الكتب واملوؤلفات؟!!.

النموذج البحريني العربي من كلمة �صر بوابة ريادة الأعمال اإىل منظومة تنموية متكاملة )2 - 2(

يقوم  الذي  العربي«  البحريني  »النموذج  ا�سرتاتيجية  تتكون   

عليه برن�مج تنمية رواد االعم�ل واإن�س�ء املوؤ�س�س�ت املتن�هية ال�سغر 

وال�سغرية واملتو�سطة من ثالث مراحل اأ�س��سية متك�ملة. وقد حتدثت 

مطبوع�ت مكتب ترويج اال�ستثم�ر والتكنولوجي� مبنظمه االأمم املتحدة 

للتنمية »اليونيدو« ب�سكل تف�سيلي عن تلك اال�سرتاتيجية، التي ر�سمت 

مع�مل ذلك النموذج. وتوىل الكتب تطبيقه، يف مراحل متع�قبة، منذ اأن 

حمل هذا امل�سمى يف الع�م 2007، بعد اأن ك�ن يحمل ا�سم »النموذج 

ثالث  على  اال�سرتاتيجية  تلك  وتتوزع   .2001 الع�م  يف  البحريني« 

مراحل مف�سلية هي:

املرحلة االأوىل، ويطلق عليه� مرحلة »م� قبل االحت�س�ن«: وتتوزع 

على خم�س خطوات متك�ملة، تبداأ االأوىل منه� بربن�مج توعوي لن�سر 

روح ري�دة االعم�ل. تليه� خطوة اختي�ر رواد االعم�ل املحتملني. ثم 

ت�أتي بعده� خطوة اإعداد ومتكني رواد االعم�ل اأم� الرابعة منه� فتن�سب 

يوؤدي،  قد  والذي  التكنولوجي  والربط  امل�سورة  خدم�ت  تقدمي  على 

يف نه�ية االأمر، اإىل عقد �سراك�ت. وتتوج ب�خل�م�سة، التي تقوم على 

تلك  ت�أخذ  امل�لية.  واملوارد  امل�سروع  املطلوبة بني  الرتابط  دعم عملية 

اخلطوات، وهي غنية بتف��سيله� التي ت�سرحه� كتيب�ت ذلك النموذج، 

بيد رائد االأعم�ل من املرحلة اجلنينية كي ت�سل به اإىل مرحلة الن�سج.

)املرئي(  اجلدران  داخل  بنوعيه:  االحت�س�ن  الث�نية  املرحلة 

يتم  العمل  ورائد  امل�سروع  ومتطلب�ت  نوع  �سوء  فعلى  وخ�رجه�. 

خالل  من  او  االعم�ل  ح��سنة  خالل  من  اإم�  العمل  رائد  احت�س�ن 

في�ستجيب  املرئي،  وهو  االأول  النمط  اأم�  جدرانه�.  خ�رج  االحت�س�ن 

تلبي  التي  املتك�ملة  الحتي�ج�ت كل م�سروع ال�ستكم�ل هذه اخلدم�ت 

االحت�س�ن  عملية  خالل  من  ذلك  ويتم  الن��سئ.  امل�سروع  احتي�ج�ت 

والدعم املقدم من خالل برن�مج تدريب وتنمية رواد االأعم�ل واإن�س�ء 

املوؤ�س�س�ت ال�سغرية واملتو�سطة. اأم� النمط الث�ين، والذي يطلق عليه 

االحت�س�ن خ�رج اجلدران )غري املرئي(، فهو الذي يقوم فيه رائد العمل 

ب�لبدء ب�إن�س�ء وتنفيذ م�سروعه خ�رج ح��سنة االعم�ل. وي�ستمر تقدمي 

االعم�ل  املطلوبة لنج�ح م�سروعه من خالل م�ست�س�ري  كل اخلدم�ت 

ل�سم�ن حتقيق اال�ستمرارية والنمو املتوا�سلني. 

اأثبتت  قد  الع�ملية  التج�رب  نت�ئج  اأن  اإىل  هن�  االإ�س�رة  وجتدر 

جن�حه�  ن�سب  من  يرفع  الن��سئة  ال�سغرية  امل�سروع�ت  احت�س�ن  اأن 

يحقق  بدوره  هذا  ايل حوايل %87.  به�  لي�سل  من حوايل %50-45 

واالجتم�عية  االقت�س�دية  اخل�س�ئر  اأحج�م  ويخف�س  التنمية  اهداف 

الن�جمة عن انهي�ر وف�سل امل�سروع�ت ال�سغرية واملتو�سطة. 

ي�سل امل�سروع بعد اإىل مرحلته النه�ئية الث�لثة التي يطلق عليه� 

من  زمنية  فرتة  بعد  املرحلة  هذه  ت�أتي  االحت�س�ن.  بعد  وم�  النمو 

العمل  رائد  قبل  من  املطلوبة  اخلدم�ت  ت�سبح  امل�سروع، حيث  اإن�س�ء 

اأكرث تعقيًدا. وا�ستج�بة لذلك يتم تقدمي جمموعة من اخلدم�ت االإدارية 

التي  التكنولوجية  االحتي�ج�ت  مت�س  مب�سورات  امل�سحوبة  وامل�لية، 

ت�سمن دميومة امل�سروع، ومنوه على حد �سواء. تتم خالل هذه املرحلة 

جمموعة من عملي�ت الدعم تتوزع على املح�ور املف�سلية الت�لية:

اآخرين  املرافقة، حيث يتم ربط رائد العمل مع رواد اعم�ل   .1

العملية  امل�سورة  تقدمي  ذلك  من  والهدف  اأغنى.  بخربة  يتمتعون 

ب�الإ�س�فة اىل اإيج�د فر�س للتع�ون امل�سرتك.

العملي�ت  اخلطوة  هذه  وتغطي  واالإداري،  التقني  الدعم   .2

ال�سرورية الت�لية:

جمع وحتليل املعلوم�ت واالإح�س�ءات.  	•
اإعداد خطط العمل اخل��سة بنمو امل�سروع اإم� للح�سول على  	•

متويل اأو عقد �سراك�ت مع م�ستثمرين اأج�نب.

التكنولوجي�  وتقييم  حتديد  اآلي�ت  وو�سع  برامج  ت�سميم  	•
احلديثة التي تتالءم مع متطلب�ت امل�سروع وال�سوق ذات العالقة.

و�سع برامج رفع اجلودة كي تتالءم مع متطلب�ت اال�سواق  	•
الع�ملية.

توفري اخلدم�ت الق�نونية ملن يحت�جه� من رواد االأعم�ل.  	•
الت�سديرية  التجمع�ت  خالل  من  جديدة  ا�سواق  دخول   .3

والت�سهيالت التج�رية املت�حة، والتجمع�ت ال�سن�عية امل�سرتكة.

التمويل اإذ يتطلب منو امل�سروع�ت اإىل ا�ستثم�رات ومتويل   .4

من متو�سط اإىل طويل االأمد ب�الإ�س�فة اإىل اإيج�د حم�فظ املخ�طرة. 

ال�سن�عية  احل��سن�ت  على  ت�ستمل  والتي  التحتية  البنى   .5

املتخ�س�سة وجممع�ت العلوم التكنولوجي� ومراكز البحوث والتطوير.

وجتد االإ�س�رة هن� اإىل اأن هذا »النموذج البحريني العربي«، يهدف 

يف، جوهره واآف�قه اإىل اإعداد ومتكني رواد االأعم�ل وان�س�ء املوؤ�س�س�ت 

املتن�هية ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة من خالل تقدمي جمموعة من 

اخلدم�ت غري امل�لية، بعد اأن يجري ربطه� ب�سكل متك�مل مع نظريته� 

من اخلدم�ت امل�لية، التي ت�سهم يف دعم رواد االعم�ل املحتملني لتحويل 

طموح�تهم من جمرد اأفك�ر جمردة حتت�سنه� خميلتهم اإىل م�سروع�ت 

االقت�س�دية، ك�ل�سن�عة والزراعة  ق�ئمة وملمو�سة يف �ستى املج�الت 

وال�سي�حة واخلدم�ت ال�سحية. 

االن�سي�بي غري  االرتق�ء  هو  �سمولية  واأكرث  ذلك،  من  اأبعد  هو  م� 

املفتعل الذي يجعل من »النموذج البحريني العربي« حمرًك� م�ستمًرا، 

اأ�سبح  التي  املوؤ�س�سة«  »منو  �سم�ن  اأجل  من  احلركة  عن  يتوقف  ال 

متزامنتني  عمليتني  ت�سمنه  تن�م  تكفل  التي  االأعم�ل،  رواد  يديره� 

امل�ستدامة  واال�ستمرارية  املتوا�سل  النمو  هم�  متك�ملة  منظومة  يف 

والتو�سع غري الق�بل للتوقف. 

تعززه�  متك�ملة،  مراحل  على  املرتكزة  املتك�ملة  املنظومة  هذه 

البحريني  »النموذج  انطالقة  منذ  جنحت  را�سخة  متزنة  خطوات 

العربي« قبل مرحلته »البحرينية« اجلنينية من تقدمي الدعم وامل�س�ندة 

مل� يربو على 8500 رائد عمل من البحرين، واإن�س�ء 2000 م�سروع 

ذلك  خلق  وقد  دوالر.  ملي�ر   1.5 بـحوايل  تقدر  ب��ستثم�رات  جديد 

»النموذج  ب�أن  القول  لن�  ي�سمح  هذا  جديدة.  عمل  فر�سة   16،000

البحريني العربي« قد تطور، وارتقى ب�سكل تدريجي ث�بت اخلطوات 

كي ينتقل من جمرد كلمة �سر تفتح بوابة ري�دة االأعم�ل اإىل منظومة 

تنموية متك�ملة تبداأ من املرحلة االأوىل التي تنطلق من حمطة »م� قبل 

االحت�س�ن«، كي ت�سل اإىل املحطة النه�ئية التي يطلق عليه� ا�سم النمو 

وم� بعد االحت�س�ن، قبل اأن يحط رح�له يف املحطة الث�نية بر�سيفيه�: 

داخل اجلدران )املرئي(، وخ�رج اجلدران )غري املرئي(.

اأن برامج دعم رواد االأعم�ل وم�سروع�ته قد اأ�سبحت  وهذا يوؤكد 

االأ�س��سية  والقوة  االقت�س�دي  للنمو  الرئي�س  املفت�ح  مبث�بة  اليوم 

الدول  من  الكثري  به  تنعم  اأن  تريد  الذي  الرخ�ء  توليد  على  الق�درة 

ولي�س  املتطورة،  فيه�  مب�  الدول،  حكوم�ت  من  والعديد  ع�م،  ب�سكل 

الن�مية فح�سب. 

مالحظة. تقيًدا بقوانني امللكية الفكرية جتدر االإ�س�رة اإىل اأنه جرى 

تطبيقه،  وخطوات  امل�سروع،  مبوا�سف�ت  العالقة  ذات  املواد  اقتط�ف 

املركز  اإعداد  من  من�سورة  غري  ورد يف خمطوطة  اأ�س��سي مم�  ب�سكل 

العربي الدويل لري�دة االأعم�ل واال�ستثم�ر الت�بع ملنظمة االأمم املتحدة 

للتنمية ال�سن�عية »اليونيدو« - مملكة البحرين. وال يتحمل املركز م� 

اأجري على مواد املخطوطة من تعديالت يتحمله� ك�تب املق�ل.

»ديجاو« لبناين

 Déjà( هناك ظاهرة نف�صية اأو ع�صبية تعرف با�صم: ديجا و

اأو ديجاو، وهي كلمة فرن�صية تعني »�صوهد من قبل«، هي   )vu
املوقف  عا�س  اأو  راأى  باأنه  الفرد  به  ي�صعر  الذي  ال�صعور  ظاهرة 

احلا�صر من قبل. التجربة ال�صابقة التي يهياأ لنا باأننا ع�صناها عادة 

ما تكون زارتنا يف اأحد اأحالمنا... غري اأنه يف بع�س احلالت تكون 

الواقعة قد حدثت حًقا يف املا�صي، ويتم تكرارها يف حياتك فتنبهك 

لها ذاكرتك.

يف كل حال هذا بحث يخ�س اخلرباء واأهل العلم، بيد اأن �صاأن 

هذه الظاهرة طاف بخيايل واأنا اأقراأ خرب تعيني �صعد احلريري، اأو 

تكليفه، للمرة ل�صت اأعلم كم! بت�صكيل احلكومة اللبنانية...

وحتذيراته،  ووعوده،  البن،  احلريري،  كلمات  قراأت  وحني 

ومعه كالم مكلفه الرئي�س مي�صال عون، بعد ا�صطفاف نيابي من 

ال�صيعي،  الثنائي  من  »�صامتة«  وم�صاندة  وغريهم،  »م�صتقبله« 

�صكلت  مبجموعها،  اجلزئيات،  هذه  كل  و»اأمل«...  اهلل«  »حزب 

�صورة »ديجاو« �صيا�صي لبناين �صرق اأو�صطي عبثي جديد.

نتذكر ملاذا خرج �صعد احلريري اأ�صالً من ال�صراي احلكومي؟.

يف 17 اأكتوبر مظاهرات �صعبية غري م�صبوقة يف لبنان ا�صتمرت 

اأ�صهراً، ودفعت حكومة احلريري اإىل ال�صتقالة بعد نحو اأ�صبوعني. 

م�صوؤولية  ال�صيا�صيني  امل�صوؤولني  »ثورتهم«  يف  اللبنانيون  وحّمل 

يف  والإداري  والجتماعي  ال�صيا�صي  الف�صاد  وت�صرطن  التدهور 

»كلن  ال�صهري  ال�صعار  وكان  لبنان،  يف  واملجتمع  الدولة  ج�صد 

وجنبالط...  اهلل  ون�صر  وبري  وعون  با�صيل  �صامالً  كلن«  يعني 

واحلريري طبعاً.

الف�صاد،  ملفات:  يف  »اخلالد«  املكلف  الرجل  �صيفعل  ماذا 

للقرار  اإيران  واحتالل  العربي،  والعزوف  الأمريكية،  والعقوبات 

اللبناين... الخ؟

هل �صيخرج من الباب ال�صيا�صي اللبناين »الدوار« ليعود مرة 

اأقل يف دوران ودوار �صيا�صي مهلك، لتزجية  اأو  اأخرى بعد �صنة 

الإيراين، عرب وكيله »حزب اهلل«، ما هو فاعل  الوقت، حتى يقرر 

اأ�صابيع النتخابات  اأقرب من ذلك... بعد  املهلة  لبنان؟. ورمبا  يف 

الأمريكية الرئا�صية الو�صيكة؟ ديجاو م�صيو!

ال�صرق ال�صط
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 الملك: دور كبير وأداء متميز 
لديوان الرقابة في حفظ المال العام 

     تنفيذ 80٪ من التوصيات بزيادة 14٪ عن تقرير 2019-2018
أثنى حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
على الدور الكبير الذي يضطلع به ديوان 
الرقاب��ة المالية واإلدارية، وعلى الجهود 

التي تبذلها كوادره.
ون��وه جالل��ة المل��ك المف��دى ب��األداء 
المتمي��ز وما تحقق من إنجازات للحفاظ 
عل��ى المال الع��ام والتحقق من ُحس��ن 
إدارت��ه ومش��روعية إنفاق��ه، وذلك من 
خ��الل تطبي��ق أعل��ى معايي��ر المهنية 

والشفافية. 
وكان وزير الديوان الملكي الش��يخ خالد 
ب��ن أحمد آل خليفة تس��ّلم م��ن رئيس 
دي��وان الرقابة المالية واإلدارية الش��يخ 
أحم��د بن محمد آل خليفة، تقرير ديوان 
الرقابة الس��نوي الس��ابع عش��ر للس��نة 

المهني��ة 2020/2019، الذي رفعه إلى 
جاللة الملك المفدى.

م��ن جهته، اعتبر وزي��ر الديوان الملكي 
أداء ديوان الرقابة لمسؤولياته الموكل 

بها م��ع الحفاظ على اس��تقاللية عمله 
جزءًا م��ن المش��روع اإلصالح��ي لجاللة 
المؤسس��ات  واكتمال  المف��دى،  الملك 
الدستورية يضمن رفع مستوى اإلنتاجية 

والكفاءة والتوظيف األمثل للموارد.
بدوره قال رئيس ديوان الرقابة المالية 
واإلداري��ة الش��يخ أحم��د ب��ن محمد آل 
خليف��ة إن أعم��ال المتابع��ة أس��فرت 
عن تحق��ق الديوان م��ن تنفيذ الجهات 
المش��مولة برقابت��ه »أو ش��روعها في 
تنفيذ« نحو 80% من إجمالي التوصيات 
الص��ادرة ضمن تقاري��ره، وذلك بزيادة 
بلغت 14% قياس��ًا بتل��ك المتحققة في 

السنة المهنية 2019/2018.
وأك��د أنه تم إنج��از 96 مهم��ة رقابية، 
ُأص��در بموجبها 129 تقريرًا، إضافة إلى 
46 تقري��ر متابع��ة به��دف التأكد من 
قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ 
التقاري��ر  الت��ي وردت ف��ي  التوصي��ات 

السابقة.

 وزير الديوان: استقاللية ديوان الرقابة 
تضمن رفع مستوى اإلنتاجية والكفاءة

 إنجاز 96 مهمة رقابية 
وإصدار 129 تقريرًا و46 تقرير متابعة

رئيس ديوان الرقابة: إرساء دعائم النزاهة 
والشفافية في التعامل مع المال العام وإدارته

 عاهل البالد المفدى

أك��د مختص��ون أن األخب��ار المضللة 
والش��ائعات أخطر من فيروس كورونا 
)كوفي��د19(، مش��يرين إل��ى أن نش��ر 
أحاديث غير صحيحة أو فتوى مغلوطة 
ال يعاق��ب عليه��ا القانون كش��ائعة، 
وإنما تجرم تحت عنوان »هتك الدين«، 
ويعاقب عليها بالحبس ثالث سنوات. 

وأضاف��وا في ندوة »الوط��ن« بعنوان 
الف��رد  عل��ى  وأثره��ا  »الش��ائعات 

الش��ائعات  إلث��ارة  أن  والمجتم��ع«، 
أهداف��ًا وم��آرب، تماش��يًا م��ع مبتغى 
مثيريه��ا، الفتي��ن إل��ى أن��ه يمك��ن 
استغالل مش��اهير »السوشال ميديا« 
االجتماع��ي  التواص��ل  مواق��ع  عل��ى 
لتوعية األش��خاص ليكون سالحنا في 
التصدي للش��ائعات هو نفس السالح 

المستخدم في ترويجها. 
وبّي��ن المش��اركون أن القان��ون يجرم 

من يروج لمثل هذه الشائعات، إال أنه 
يشترط أن يكون الجاني على علم بأن 
تل��ك المعلومات كاذبة وغير صحيحة، 
وهو مدرك آلثارها السلبية ومردودها 

على المجتمع.
وأشاروا إلى أن أشكال الشائعات تتنوع 
وتختلف بحس��ب األح��داث المعاصرة، 
كما حدث خالل انتشار فيروس كورونا 

وغيرها من الظروف االستثنائية.
موسى الطارقيمحمود ربيع صالح أحمد

 ندوة                 : السجن 3 سنوات 
عقوبة نشر الشائعات والفتوى المغلوطة

 البحرين: إقامة العالقات بين السودان 
وإسرائيل خطوة على طريق السالم 

البحري��ن  ترحي��ب  ع��ن  الخارجي��ة  وزارة  أعرب��ت 
باإلع��الن عن التوص��ل إلى اتفاق لب��دء العالقات 
بي��ن جمهورية الس��ودان ودولة إس��رائيل برعاية 
من الواليات المتح��دة األمريكية، باعتباره خطوة 
تاريخي��ة إضافي��ة عل��ى طري��ق تحقي��ق الس��الم 

واالستقرار واالزدهار في منطقة الشرق األوسط.
وأش��ادت بالجهود الطيبة الت��ي بذلتها الحكومة 
األمريكية لتس��هيل التوصل إلى هذا االتفاق الذي 

من شأنه أن يعزز جهود السودان الشقيق لتحقيق 
تطلعات ش��عبه لألمن والنماء واالزدهار، ويسهم 
في إش��اعة أجواء صنع السالم وتعزيزه في منطقة 
الش��رق األوس��ط، مؤك��دة تضام��ن البحرين مع 
جمهورية السودان في مساعيها الحثيثة لالنتقال 
إلى مرحلة جديدة من التنمية والتقدم واالزدهار، 
وممارس��ة دوره��ا الفاع��ل والبن��اء ف��ي المجتمع 

الدولي.

األم تدلي بأقوالها في »قضية التوأم« 
اليوم.. واجتماع عاجل بـ»الصحة«

قالت الرئيس التنفيذي للهيئة 
المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة 
د.مري��م  الصحي��ة  والخدم��ات 
الهيئة باش��رت  إّن  الجالهم��ة 
تحقيق��ًا موس��عًا بش��أن حالة 
المش��تبه  الرضيعتي��ن  وف��اة 
بوجود أخط��اء طبية بوفاتهما 
في مجم��ع الس��لمانية الطبي. 
التحقي��ق  أن  إل��ى  وأش��ارت 

سيشمل كافة المهنيين الذين 
م��رت عليهم الحالة. من جهته 
أكد وال��د الفقيدتين أن زوجته 
س��تتوجه الي��وم إل��ى النياب��ة 

لإلدالء بأقوالها.
فيما قال النائب عمار آل عباس 
»إنه تم ترتيب لقاء عاجل بين 
والد الطفلتي��ن ووزيرة الصحة 

وعدد من مسؤولي الوزارة«.

 40 ألف طالب وطالبة
يعودون لمقاعد الدراسة اليوم 

أك��د وزي��ر التربي��ة والتعليم 
د.ماجد النعيمي أن %36 

)أكثر من 40 ألف( من 112 ألف 
ولي أمر شاركوا في االستطالع 
الرقم��ي الذي نفذت��ه الوزارة 
الصيفية فضلوا  العطلة  خالل 
التعلم الُمدمج ألبنائهم والذي 
يجمع بي��ن الدراس��ة الصفية 
والتعّلم عن بع��د، فيما اختار 
نحو 64% خيار التعّلم عن بعد 

بصورة كاملة.
ع��دد  أن  النعيم��ي  وبي��ن 
المس��تخدمين الذي��ن دخل��وا 

البواب��ة التعليمي��ة م��ن بعد 
االنتهاء من عملي��ة التحديث 
 80.232 إل��ى  األخي��رة، وصل 
ع��دد  كان  فيم��ا  مس��تخدمًا، 
الع��ام  ب��دء  من��ذ  الزي��ارات 
الدراس��ي الجديد 6.245.359 

زائرًا.
المؤقت  االنقط��اع  أن  وأوضح 
الذي أصاب البوابة اإللكترونية 
ف��ي 20 أكتوب��ر ق��د نجم عن 
الصيان��ة  إج��راءات  تنفي��ذ 
البيان��ات  لقاع��دة  الدوري��ة 

الخاصة بالبوابة التعليمية.

استخدام مشاهير »السوشال ميديا« للتصدي للشائعات

د. مريم الجالهمة

 وزير التربية والتعليم

 ترامب: مصر قد تفجر سد 
النهضة وإثيوبيا خرقت االتفاق

قال الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، إن »مصر 
قد تفجر سد النهضة اإلثيوبي«، مشيرًا إلى أن 
»أديس أبابا خرقت االتفاق«. وجاءت تصريحات 
ترامب للصحفيين عقب مكالمة هاتفية جمعت 
بينه وبين رئيس الحكومة السودانية، عبد اهلل 
حمدوك، للنق��اش حول س��د النهضة ومختلف 
القضاي��ا األخ��رى. وكش��ف ترام��ب، »دع��وت 

الس��ودان، لض��رورة التوصل إلى اتفاق بش��أن 
 الخالف حول س��د النهضة م��ع إثيوبيا ومصر«. 
وأض��اف الرئي��س األمريكي بقول��ه »نأمل في 
التوصل إلى حل ودي قريبًا، وأخبرت مصر أيضًا 

بنفس الشيء«.
واس��تدرك ترامب بقوله »الوضع حقيقة خطير، 

والقاهرة قد تفجر ذلك السد«.

كراش لـ                 : تعاون بحريني أمريكي 
5G في الطاقة واألمن السيبراني والـ

للنم��و  األمريكي��ة  الخارجي��ة  وزارة  وكي��ل  كش��ف 
االقتصادي والطاقة والبيئة، كيث كراش، عن تعاون 
بين »البحرين وأمريكا في مج��االت مختلفة، تتعلق 
بالطاق��ة، والبيئة، وأمن ال� 5G، والش��بكة النظيفة، 
واألمن الس��يبراني، واالقتصاد، واالس��تثمار، واألمن 
القومي المش��ترك«، موضحًا أنه »م��ن المرتقب أن 
تصل االس��تثمارات بين البلدين ف��ي تلك المجاالت 
إلى مليارات الدوالرات«، مشيرًا إلى أن »هناك تعاون 

أمن��ي بين البحرين وأمريكا م��ن أجل مكافحة إرهاب 
إيران«، واصفًا إي��ران بأنها »الدولة األكثر إرهابًا في 

العالم، كما أنها تصدر اإلرهاب إلى العالم«.
وأض��اف كراش في رد على أس��ئلة الوطن، خالل لقاء 
المائ��دة المس��تديرة، أن »مبادرة الش��بكة النظيفة 
تعد نهجًا ش��اماًل، لحماية المعلوم��ات واالتصاالت، 
من القرصنة، وكذلك من التدخ��الت العدوانية، من 

جهات أجنبية خبيثة«. 
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 »المهن الصحية«: تحقيق 
موسع في شكوى وفاة الرضيعتين

قالت الرئيس التنفيذي للهيئة 
المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة 
د.مري��م  الصحي��ة  والخدم��ات 
الجالهم��ة، إّن الهيئة باش��رت 
منذ األس��بوع الماض��ي تحقيقًا 
شاماًل وموسعًا بشأن حالة وفاة 
بوجود  المش��تبه  الرضيعيت��ن 
أخط��اء طبي��ة بوفاتهم��ا ف��ي 
والتي  الطبي،  السلمانية  مجمع 
نش��رت ف��ي الصحاف��ة ومواقع 

التواصل االجتماعي.
وأك��دت الجالهم��ة أن الهيئ��ة 
عل��ى  بن��اًء  التحقي��ق  باش��رت 
الش��كوى المقدم��ة م��ن وال��د 
الرضيعتي��ن وكذل��ك اإلخط��ار 
الذي وصل من مجمع السلمانية 
العام��ة  والنياب��ة  الطب��ي 
بش��أنهما، حيث ب��دأت الهيئة 
المعلوم��ات  كاف��ة  بتجمي��ع 
المتعلق��ة بوال��دة الرضيعتين 
وتاري��خ دخوله��ا للمستش��فى 
ث��م طلبت  المرضي  وتاريخه��ا 
م��ن مجم��ع الس��لمانية الطبي 

إمدادها بالملف الصحي. 
التحقي��ق  أن  إل��ى  وأش��ارت 

س��يكون موسعًا ليش��مل كافة 
المهنيين الصحيين الذين مرت 
عليه��م الحال��ة م��ن تمري��ض 
وأطب��اء بمختل��ف تخصصاتهم 
ف��ي أم��راض النس��اء وال��والدة 
واألطفال. كما استعانت الهيئة 
بع��دد من كب��ار االستش��اريين 
ف��ي تخصص أم��راض النس��اء 
وال��والدة واألطف��ال م��ن خارج 
مجمع الس��لمانية الطبي لألخذ 
بال��رأي الفني بش��أن الحالتين، 
موضحة أنه بعد انتهاء الهيئة 

م��ن جمع المعلوم��ات ومقابلة 
كاف��ة المعنيين وأخ��ذ أقوالهم 
س��تعرض الهيئة هذا األسبوع 
والمس��تندات  الوقائ��ع  جمي��ع 
أم��ام اللجن��ة الفني��ة لتحدي��د 
المتس��ببين بالخط��أ واإلهمال 
الطبي في القضية حيث تتكون 
اللجنة من 13 استشاريًا يمثلون 
مختل��ف الخب��رات والتخصصات 
التقري��ر  وس��يعرض  الطبي��ة 
النهائ��ي عل��ى النياب��ة العامة 
الت��ي كلفت الهيئ��ة بالتحقيق 

في القضية. 
هيئ��ة  أّن  الجالهم��ة  وأك��دت 
بدراس��ة  الصحية تقوم  المهن 
ش��كاوى المرض��ى ومتابعة ما 
يتم بشأنها ومساءلة المرخص 
لهم تأديبيًا عما يقع منهم من 
أخطاء مهنية ومخالفات ألحكام 
قانون مزاولة المهنة أو ألصول 
ومقتضيات وآداب المهنة، حيث 
تختص وحدة الش��كاوى الطبية 
الش��كاوى  بدراس��ة  الهيئة  في 
والتكليفات القضائية المتعلقة 
باألخط��اء الطبي��ة والمس��اءلة 

التأديبي��ة عن األخط��اء الطبية 
بأخالقيات  الخاصة  والمخالفات 
وقانون ممارسة المهن الصحية 

في البحرين.
الوح��دة  »تق��وم  وتابع��ت: 
أيض��ًا بدراس��ة الح��وادث التي 
يت��م إب��الغ الهيئ��ة عنه��ا من 
قب��ل مراف��ق الرعاي��ة الصحية 
ومقدميه��ا. ويت��م التعامل مع 
جميع الشكاوى بأقصى قدر من 
السرية والمس��اواة في االعتبار 
ووفقًا لقواع��د وأنظمة الهيئة. 
للش��كاوى  األولوي��ة  وتعط��ى 
الت��ي تدع��ي ح��دوث خط��أ أو 
إهم��ال ينط��وي عل��ى الوفاة أو 
ضرر جس��يم وتلك التي تش��كل 
تهديدًا مباش��رًا على الصحة أو 

السالمة العامة«.
وف��ي خت��ام تصريحه��ا أك��دت 
الجالهمة قيام الهيئة بمتابعة 
جميع قضايا وش��كاوى األخطاء 
الش��فافية  بمنته��ى  الطبي��ة 
والوض��وح واالنضباط القانوني 
جمي��ع  حق��وق  يضم��ن  بم��ا 

األطراف.

 د.مريم الجالهمة

 العبسي يبحث مع رئيس نيابة 
االتجار باألشخاص التعاون المشترك

بح��ث الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة تنظيم 
اللجن��ة الوطني��ة  س��وق العم��ل رئي��س 
أس��امة  باألش��خاص  االتج��ار  لمكافح��ة 
العبس��ي، خ��الل اس��تقباله ف��ي مكتب��ه 
الخميس، رئيس نيابة االتجار باألشخاص 
د.علي الشويخ، بحضور نائب رئيس نيابة 
االتجار باألش��خاص ناصر الشيب، مجاالت 
التع��اون والتنس��يق بين اللجن��ة الوطنية 
ونياب��ة  باألش��خاص  االتج��ار  لمكافح��ة 
االتجار باألش��خاص، مهنئًا إياه على الثقة 
بتعيين��ه رئيس��ًا للنيابة، مش��يرًا إلى أنه 
يتمتع بخبرة واس��عة في مج��ال مكافحة 
االتجار باألشخاص بس��بب تمثيله للنيابة 
العام��ة ف��ي اللجن��ة الوطني��ة لمكافح��ة 
االتجار باألشخاص، وأنه يحمل أول شهادة 
دكت��وراه مختصة بمج��ال مكافحة االتجار 

باألشخاص في الخليج.

وأشار العبسي خالل اللقاء إلى أن التعاون 
بي��ن الجه��ات الحكومي��ة المختلف��ة مع 
نياب��ة االتجار باألش��خاص من ش��أنه أن 
يس��هم ف��ي من��ح جه��ود التص��دي لهذه 
الجريم��ة دفع��ة قانونية صلب��ة تمكنها 
من التوس��ع ف��ي مكافحة جريم��ة االتجار 
باألش��خاص وتقص��ي قضاياه��ا بمختلف 
صورها وأشكالها وفق لقانون رقم 1 لسنة 
2008 بش��أن مكافحة االتجار باألشخاص 
والقوانين المرتبطة بها، كما أنه يس��هم 
في تسريع عملية إنصاف الضحايا ومنحهم 
حقوقه��م بع��د االقتص��اص م��ن الجناة، 
مؤكدًا اس��تعداد اللجن��ة الوطنية لتقديم 
كافة الدعم والعمل المش��ترك مع النيابة 
بما يدعم جهودها في انصاف ومس��اعدة 

الضحايا.
م��ن جانب��ه، أعرب د.الش��ويخ عن ش��كره 

وتقديره للعبسي وللجهود التي يقوم بها 
من خالل رئاس��ة اللجنة الوطنية لمكافحة 
االتجار باألش��خاص، مؤك��دًا أن »المملكة 
حققت العديد من اإلنجازات في هذا المجال 
خالل الس��نوات الماضية، وهو ما نس��عى 
للبن��اء عليه وتعزيزه م��ن خالل العمل في 
نيابة االتجار باألشخاص في تثبيت حقوق 
الضحايا وإنصافها، ومحاس��بة الجناة لمنع 

تكرار مثل هذه الجرائم«.
وأش��ار الشويخ إلى أن إنش��اء البحرين أول 
نياب��ة متخصصة للتحقي��ق قضايا االتجار 
باألشخاص في المنطقة العربية يعزز من 
مكانة مملك��ة المتقدمة التي تحظى بها 
عل��ى المس��توى الدولي ف��ي مكافحة هذا 
النوع من الجرائم، حي��ث صنفت المملكة 
وللعام الثالث على التوالي من فئة الدرجة 

األولى في مكافحة االتجار باألشخاص.

الجدير بالذكر أن قرار إنش��اء نيابة االتجار 
باألشخاص أسند إلى أعضائها زيارة مراكز 
اإلي��واء وأماك��ن س��كن المجن��ي عليهم، 
وإعداد تقارير بما تسفر عنه تلك الزيارات، 
وإعداد البحوث والدراس��ات، وكذلك إعداد 
تقاري��ر بما تكش��ف عن��ه التحقيقات من 
طرائق مس��تحدثة في ارت��كاب الجريمة، 
وإبالغها اللجن��ة الوطنية لمكافحة االتجار 
باألش��خاص ألخذها في االعتبار عند وضع 

برامج المكافحة.

كما أن��اط الق��رار بأعض��اء ه��ذه النيابة 
إعداد اإلحصائي��ات، وتوفير ما يطلب من 
البيان��ات والمعلوم��ات للجه��ات الوطنية 
والدولية ذات الصلة في حدود ما يسمح به 
القانون، فضاًل عن إنش��اء سجل الكتروني 
للنيابة تدرج فيه القرارات الصادرة بش��أن 
رعاية وحماية المجن��ي عليهم وتنفيذها، 
وكذلك المتعلقة بالمضبوطات والتصرف 
فيها وما آلت إليه بموجب األوامر واألحكام 

النهائية.

التفاعل الحكومي والنيابي واإلعالمي والشعبي خفف مصابنا
والد التوأم: زوجتي تدلي بأقوالها في »النيابة« اليوم

قال قاس��م فاضل عبداهلل والد التوأم زهراء وفاطمة 
أتوج��ه من خالل منب��ر »الوطن« بش��كري إلى جميع 
الجه��ات الت��ي س��اندتني ف��ي مصاب��ي وجميع من 
تفاع��ل وتحرك من أجل إحق��اق الحق في هذا الحدث 
الجلل الذي ألم بي بوفاة ابنتي التوأم زهراء وفاطمة 
نتيجة اإلهمال الطبي فكل الشكر للجهات الحكومية 
والنيابة العامة والنواب والمؤسسات واإلعالم وأفراد 
الش��عب الذي س��اندني بدعائه��م لي عبر وس��ائل 

التواصل االجتماعي.
وأشار قاس��م أن التحرك الحكومي والنيابي باإلضافة 
إلى مس��اندة النواب عب��ر تصريحاتهم وتش��كيلهم 
لجنة تحقيق وتلويحه��م التخاذ بعض القرارات التي 
تصب في صالح القضية وحرص عدد كبير منهم على 
زيارتي في المنزل لمواس��اتي مسح على قلوبنا وأكد 

لي أن حقي وحق زوجتي لن يضيع؟ 
وذكر قاسم أن اليوم األحد ستتوجه زوجتي إلى النيابة 
العامة في الساعة 9 صباحًا لإلدالء بأقوالها رغم أنها 
لم تتمالك روحها حتى اآلن فصرخات الصغيرة عقب 
والدته��ا مازالت ت��دوي بإذنيها ودموعه��ا لم تجف 

لحظة.
يش��ار إلى أن النيابة العامة بادرت بمباشرة إجراءات 
التحقيق وتم س��ماع أق��وال والد الت��وأم والذي قدم 
مستندات تثبت تسليمهما إليه من قبل المستشفى 
بادع��اء أنهم��ا متوفيتان وتقري��رًا آخ��ر يثبت جلبه 
إلح��دى المولودتين بعد ذلك وهي عل��ى قيد الحياة 
وتبكي وأنه تم تقدي��م الرعاية الطبية إليها إال أنها 

فارقت الحياة في نفس اليوم مساًء.
وق��د أمرت النيابة العام��ة بالتحفظ فورًا على الملف 
الطب��ي الخ��اص بالمولودتين ووالدتهم��ا، كما تم 
ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المولودتين، فيما 
تم تكليف الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية بسرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة حول الواقعة 
وإعداد تقرير مفصاًل بش��أن الواقعة وموافاة النيابة 
بما تم من إجراءات وما أس��فرت عن��ه، فيما تواصل 
النيابة العامة تحقيقاتها بس��ماع ش��هادة الشهود 
وللوقوف على مالبس��ات الواقعة لتحديد المسؤولية 

الجنائية.
وقد ش��هدت القضية من��ذ طرحها تفاع��اًل من قبل 
جميع فئات الش��عب مطالبين بمحاسبة المتسببين 
في وفاة الت��وأم في حادث آلم الجمي��ع كما ألم األب 

واألم.
وبحسب تصريحات س��ابقة لقاسم والد التوأم زهراء 
وفاطمة، اللتي��ن توفيتا نتيجة خطأ طبي، إن زوجته 
كانت حاماًل بتوأم في شهرها السادس وولدت مبكرًا، 
رافضًا ما تم تداوله من أنها تعرضت لإلجهاض ولكن 
يد اإلهمال ش��اءت أن تؤدي إلى وفاتهما مشيرًا إلى 
أنه في يوم 15 أكتوبر عانت زوجته من بعض اآلالم 
واتجهت إلى أحد المستش��فيات الخاصة ونصحتهم 
بالتوجه إلى الس��لمانية، بعد أن أكد المستشفى أن 
زوجت��ه تتع��رض لحالة والدة مبك��رة، ولدت زوجتي 
أول طفلة في غرفة مش��تركة دون أي مساعدة طبية 
وكانت في كامل وعيها وكانت تحدثني عبر الواتساب 

وسمعت زوجتي صراخ الطفلة األولى.
ويقول األب المكلوم »تم نقل زوجتي لوالدة الطفلة 
الثاني��ة بمس��اعدة طبيب و3 ممرض��ات وبعد والدة 
الطفل��ة الثاني��ة ترجتهم زوجت��ي أن يتم وضعهما 
في الحضان��ة باعتبارهما من األطفال الخدج حديثي 
ال��والدة، إال أنه ت��م رفض طلبها بدع��وى أنهما لن 
يعيشا ألن نموهما لم يكتمل حيث تم إنجابهما في 

الشهر السادس من الحمل«.
ويواص��ل »بع��د أقل من س��اعة على ال��والدة ودون 
مراع��اة لمش��اعرها ودون انتظار أو إخط��اري أخبرت 

الممرض��ات األم ب��أن المولودتي��ن فارقت��ا الحي��اة 
وترجتهم األم أن تلقي عليهما نظرة الوداع ولكنهم 

رفضوا وتعاملوا معها دون أدنى ذرة من الرحمة«.
وقال »لو أبلغني المستش��فى أن حالتهما تحتاج إلى 
وضعهم��ا بحضانة لكنت دفع��ت كل ما أملك وبعت 
كل م��ا ل��دي من أج��ل أن تحييا«، ول��م يتمالك األب 
دموع��ه قائاًل: »لو ت��م توفير الرعاي��ة الالزمة لهما 
ووضعهما في الحضانة لكانتا حيتين اآلن، لكن قدر 

اهلل وما شاء فعل«.
واس��تطرد: »قام المعنيون بقس��م الوالدة بإعالمي 
بخبر الوف��اة وقاموا بل��ف المولودتي��ن المتوفيتين 
ببطانية ووضع كل منهما في كيس وأخبروني بوجوب 
اس��تالمهما في اليوم التال��ي أي يوم 16 أكتوبر عند 

التاسعة صباحًا من جناح 409 بالمستشفى«.
ويقول »تم تس��ليمي تقريرًا مف��اده أن التوأم ولدتا 
مجهضتين وهذا مخالف للواقع حيث س��معت أمهما 
صياحهم��ا عن��د خروجهم��ا م��ن بطنها فض��اًل عن 
أن المريض��ة األخ��رى المج��اورة ألم التوأم س��معت 

صياحهما«.
وتابع »اس��تلمت ابنت��ي من الس��لمانية وذهبت مع 
والدي وبعض المعارف فورًا إلجراء مراسم الغسل في 
مغتسل البالد القديم تمهيدًا لدفنهما ولكن بمجرد 
فتح الكيس وإزاحة البطانية وجدتهما في حال يرثى 
له، حيث لم يتلقيا أي رعاية أو تنظيف من آثار الوالدة 
ومازالت��ا بالحبل الس��ري والدماء تغطيهم��ا وكانتا 
حيتي��ن تتنفس��ان وتصيحان وقم��ت بتوثيق مقطع 
فيديو إلح��دى التوأم يبين صياحها أثناء عملية إجراء 

مراسم الغسل«.
ويضي��ف »هرعت فورًا بأخذهما مرة أخرى إلى قس��م 
ال��والدة بالمستش��فى حوالي الحادية عش��رة ظهرًا، 
إال أن إحداه��ن فارق��ت الحي��اة بع��د وصوله��ا إل��ى 

المستش��فى واألخرى ت��م إدخاله��ا العناية القصوى 
بجناح 307 

وتوفي��ت ف��ي الحادي��ة عش��رة مس��اًء«. وأردف »يد 
اإلهمال قتل��ت ابنتّي وفلذات كبدي من قبل الطبيب 
والممرضات الث��الث.. كانت زوجت��ي تتلقى الرعاية 
الصحي��ة من خ��الل المتابعة المس��تمرة منذ بداية 
الحمل ولدي جميع المس��تندات وصول الموجات فوق 
الصوتية التي تثبت أن التوأم كانتا تتمتعان بصحة 
جي��دة وال يوجد أي مش��اكل متعلقة ب��األم أو بهما 
أرفقت كل التقارير م��ع البالغ المقدم للنيابة العامة 
ووزارة الصح��ة وهيئة تنظيم المهن الصحية وانتظر 
يد العدال��ة أن تأخذ حقي وحق زوجت��ي التي تعاني 

من حالة انهيار«.

آل عباس: لقاء بين والد 
التوأم ووزيرة الصحة اليوم 

عب��ر النائب عمار آل عباس عن بالغ أس��فه وعظيم تعازيه 
ألهالي الفقيدتين، مش��يرًا إلى أنه ومنذ اللحظة التي سمع 
فيها هذا الخبر، تواصل مع ذوي الفقيدتين وأهلهم بشكل 

مباشر للوقوف على مالبسات الحادثه عن قرب.
وأش��ار أنه تواصل مباش��ر م��ن حينها مع مس��ؤولي وزارة 
الصحة والوزيرة شخصيًا حول مالبسات الفاجعة، رافعًا لهم 

شكوى األهل ومعاناتهم وصدمتهم بما حصل.
وبين آل عباس أن المتابعات حول هذه الحادثة مس��تمرة 
وعلى مس��توى حكوم��ي رفيع، الفتًا إل��ى أن ماحصل المس 
قلوب كافة الش��عب البحريني، وأن األم��ر اليوم بات قضية 

رأي عام تشغل الجميع.
وف��ي هذا الس��ياق، تم الترتي��ب إلى لقاء عاج��ل بين والد 
الطفلتي��ن ووزيرة الصح��ة وعدد من مس��ؤولي وموظفي 
ال��وزارة ي��وم غد ف��ي مبنى ال��وزارة بمعيته، حي��ث أكد آل 
عباس، أن وزي��رة الصحة ومنذ الحادثة تعمل على متابعة 

التطورات حول الموضوع عن كثب.

هدى عبدالحميد

13 استشاريًا من مختلف التخصصات إلعداد تقرير النيابة
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»األشغال«: بدء تطوير طريق 1218 بمدينة عيسى
البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال  وزارة  ب��دأت 
والتخطيط العمراني العمل على تطوير طريق 
1218 مجم��ع 812 بمدينة عيس��ى في الدائرة 
الثاني��ة بالمحافظة الجنوبي��ة، وذلك في الجزء 
المحص��ور بي��ن ش��ارع الدوحة ش��رقًا وش��ارع 
مس��قط غربًا، الم��درج ضمن برنام��ج الوزارة 
لتطوي��ر البني��ة التحتي��ة لالرتق��اء بالخدمات 

المقدمة للمواطنين والمقيمين. 
ويهدف المش��روع إل��ى تخفيف ح��دة االزدحام 
»أج��ود   77 ش��ارع  عل��ى  الموج��ود  الم��روري 
الجب��ري« كون��ه يس��تخدم بدياًل وطريق��ًا غير 
تجاري، كما أنه يس��تخدم مدخاًل رئيسًا لمجمع 
الخدمات االجتماعية الشامل في مدينة عيسى. 
وتتضمن أعمال مشروع تطوير الطريق 1218 
إنش��اء ش��بكة لتصريف مياه األمط��ار، وإعادة 
رص��ف الطري��ق بالكامل م��ن إنش��اء األرصفة 

المنخفض��ة والمرصوفة بالط��وب لتوفير أكبر 
عدد من مواقف الس��يارات، كما سيشتمل على 

تحسين اإلنارة وتوفير جميع متطلبات السالمة 
المرورية من عالمات وخطوط أرضية. 

وزير الكهرباء يناقش مع بلدي 
المحرق المشاريع الخدمية

بح��ث وزير ش��ؤون الكهرباء والماء م.وائ��ل المبارك، خالل 
اجتماعه عب��ر تقنية االتصال المرئي م��ع رئيس المجلس 
البل��دي لبلدية المح��رق غازي المرباط��ي وأعضاء المجلس 
بحض��ور نائب الرئي��س للتوزيعات وخدمات المش��تركين 
م.عدن��ان فخرو ومدي��ر إدارة توزيع الكهرب��اء علي نعمة، 
عددًا من المش��اريع المتعلقة باحتياج��ات أهالي المنطقة 
الت��ي تق��دم به��ا المجلس البل��دي م��ن مش��اريع اإلنارة 
والصيانة والخدمات المختلفة ومناقش��ة سير العمل فيها 
وم��ا تم إنجازه من قب��ل هيئة الكهرباء والم��اء والخدمات 

المستقبلية في المنطقة.
وخالل اللقاء أش��ار المبارك إلى حرص الوزارة على التعاون 
مع المجالس البلدية باعتبارها أحد روافد المشروع الوطني 
لحض��رة صاحب الجالل��ة عاهل الب��الد المفدى، وتس��خير 
الوزارة كافة اإلمكانات والم��وارد لدعم المجالس بناًء على 
توجيه��ات الحكوم��ة، مؤك��دًا حرصه��ا على االط��الع على 
األولوي��ات التي يرفعه��ا المجلس البل��دي باعتباره يمثل 

حلقة الوصل مع المواطنين والمشتركين بصورة عامة.

»الثروة البحرية«: خطة 
متكاملة لعمل الدوريات 
البحرية لضبط المخالفات

قال��ت وكال��ة الزراع��ة والث��روة البحري��ة إن إدارة الرقابة 
البحرية اتخذت التدابير الالزمة لضبط المخالفات الخاصة 

بالعمالة اآلسيوية بالتعاون مع قيادة خفر السواحل.
وذك��رت أن ه��ذه المخالف��ات تأتي نتيج��ة تصرف بعض 
العمالة اآلس��يوية بشكل غير مس��ؤول ومخالف للمرسوم 
بقانون رقم )20( لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغالل 
وحماية الثروة البحرية، وعليه جاء القرار رقم )201( بش��أن 
تحدي��د العمال��ة على ظه��ر س��فن الصي��د لتنظيم عمل 

العمالة األجنبية وتقليصها.
وأوضحت أن اإلدارة وضعت خطة متكاملة لعمل الدوريات 
البحري��ة وج��اٍر العمل عل��ى تنفيذها ضمن أس��س رقابية 
وإجراءات قانونية، مش��يرة إل��ى أن إدارة الرقاب��ة البحرية 
ت��درس مش��روع النوخ��ذة البحرين��ي لما فيه خي��ر وصالح 

الستدامة الثروة البحرية.

»األشغال«: معالجة 45٪ من مخلفات مدفن عسكر 
أكدت الوكي��ل المس��اعد للخدمات البلدية المش��تركة 
بوزارة األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
م.ش��وقية حميدان معالجة 45% من إجمالي المخلفات 
ال��واردة إلى مدفن عس��كر من إجمال��ي المخلفات التي 
تبل��غ قراب��ة ملي��ون و700 ألف ط��ن س��نويًا، الفتة إلى 
أن »هناك متابعة حثيثة ومس��تمرة من وزير األش��غال 
وش��ؤون البلديات والتخطيط العمران��ي م.عصام خلف 
له��ذا الملف م��ن أجل تنفي��ذ المبادرات الت��ي طرحتها 

الوزارة في مجال إدارة المخلفات«.
وأردفت: »ب��دأت الوزارة بع��دد من المب��ادرات انطالقًا 
من مركز اس��تدامة الذي يعنى بطبيعة هذه المخلفات 

وكمياته��ا وتحليلها وكل ما يتعلق به��ا من معلومات 
دقيق��ة تس��هم في تنفي��ذ التوصيات الت��ي خرجت بها 

اإلستراتيجية الوطنية«.
وبينت حميدان أن »44% مخلفات منزلية بواقع 444.755 
طنًا، فيما يبلغ حجم المخلفات التجارية والصناعية %27 
أي بواق��ع 275.480 طنًا، بينما تبلغ مخلفات البناء %24 
أي بواق��ع 239.254 طنًا من إجمال��ي المخلفات للفترة 
م��ن يناي��ر حت��ى س��بتمبر 2020، 1.021.759 طن��ًا«، 
مشددة على ضرورة مساهمة المجتمع في مجال تقليل 
وف��رز النفاي��ات م��ن المصدر، مش��يرة إلى أنه��ا نقطة 

االرتكاز المجتمعية فيما يتعلق بالجانب التوعوي.

 »أمانة العاصمة«: 
إزالة 17 »كراجًا« وجلستين 

بمجمع 602 في سترة
قام��ت أمانة العاصمة بحمالت تفتيش��ية عل��ى مخالفات 
إشغال الطريق العام بمنطقة س��ترة )مهزة( بمجمع 602 
حيث تم خاللها إزالة عدد من المخالفات المتعلقة بتشييد 

وإقامة الكراجات والجلسات في المواقف واألماكن العامة.
وبينت أمانة العاصمة أنه استنادا إلى قانون إشغال الطرق 
العامة الصادر بالمرسوم رقم )2( لسنة 1996 انتهت خالل 
حملته��ا التي نفذتها على مدى أس��بوع م��ن إزالة 17 من 
الكراجات وجلس��تين في سترة بمجمع 602، مشيرة إلى أن 
الحملة س��تطال كافة مناطق العاصمة بس��بب ما تس��ببه 
هذه المخالف��ات من إزعاج ألهالي المنطقة وعرقلة لحركة 

السير وتشويه المنظر الحضاري للمنطقة.  
وأهاب��ت أمان��ة العاصمة باألهال��ي والمقيمي��ن التعاون 
والمب��ادرة بتصحي��ح الوضع القائ��م وإزال��ة المخالفات إن 
وجدت في أس��رع وقت ممكن تالفي��ًا للعقوبات والغرامات 
المالية، حيث يتم احتس��اب كلفة اإلزالة على المخالف بعد 
انتهاء الفترة المحددة للمخالفة بموجب اإلجراءات اإلدارية 

والقانونية المتبعة.

م. شوقية حميدان

 الزايد: »الخدمة المدنية« يتابع تطبيق 
نظام الجودة مع الجهات الحكومية

الخدم��ة  دي��وان  رئي��س  أك��د 
المدني��ة أحمد ب��ن زاي��د الزايد 
أن الدي��وان يتاب��ع تطبيق نظام 
الج��ودة ف��ي الجه��ات الحكومية 
وذلك ع��ن طريق توظيف تقنيات 
االجتماعات عن ُبعد باس��تخدام 
تطبي��ق )Microsoft Teams( مع 
تنفيذ  لمتابعة  الجه��ات  ممثلي 

المشروع بمراحله المختلفة. 
وأوضح الزايد أن دي��وان الخدمة 
المدنية يتولى مس��ؤولية نش��ر 
الممارس��ات  أفض��ل  وتعمي��م 
المساندة لتطوير األداء الحكومي 
والمس��اندة  الدع��م  وتقدي��م 
للجهات الحكومي��ة في تطبيقها 
التش��ريعات  م��ع  يت��الءم  بم��ا 
والقوانين المنصوص عليها، عبر 
تطبي��ق وتطوير أنظم��ة الجودة 
ف��ي األجه��زة الحكومية، وأش��ار 
إل��ى أن ه��ذه األنظم��ة ته��دف 
إل��ى تعزيز رض��ا المس��تفيدين 
تصمي��م  ف��ي  ومش��اركتهم 
الجهة  وعمليات  وتطوير خدمات 
الحكومية، ووضع أس��اس لتقييم 
الحكومية، بحيث  الخدمات  جودة 
يتم متابعة تطبيقها وقياس��ها 
بشكل دوري، كما يسهم في دفع 

عجلة التطوير المستمر للخدمات 
الحكومية، و يس��اند في عمليات 
اتخ��اذ الق��رارات البن��اءة لتطوير 

أداء الجهات الحكومية.
الخدم��ة  دي��وان  رئي��س  وبي��ن 
المدني��ة أن تطبيق نظ��ام إدارة 
مراح��ل  بخم��س  يم��ر  الج��ودة 
ثقاف��ة  نش��ر  وه��ي:  أساس��ية 
التوثي��ق،  ومرحل��ة  الج��ودة، 
ومرحلة التدريب والدعم، ومرحلة 
والتدقي��ق  الداخل��ي،  التدقي��ق 
الخارجي، وتنبثق منها خطة عمل 
تفصيلي��ة لتطبي��ق المتطلب��ات 

األساسية في كل مرحلة.

وقال الزايد إنه ومنذ مطلع العام 
الجاري حت��ى اآلن واص��ل ديوان 
المدنية دعم ومس��اندة  الخدمة 
5 جه��ات حكومية في اس��تكمال 
متطلبات مرحل��ة التوثيق والتي 
م��ن   %70 نس��بته  م��ا  تش��كل 
إجمال��ي عملي��ة التطبي��ق، كما 
استكمل مع جهة واحدة المرحلة 
األولى وهي مرحلة نشر الثقافة، 
دراس��ة  عل��ى  تش��تمل  والت��ي 
الفج��وة في الجه��ة للوقوف على 
مس��توى تطبي��ق الجه��ة أله��م 
متطلب��ات نظ��ام إدارة الج��ودة، 
واالتفاق عل��ى الخطة التفصيلية 
للتطبي��ق والب��دء ف��ي المرحل��ة 
الثانية وه��ي التوثي��ق، كما تم 
مواصل��ة تقديم الدع��م للجهات 
الحكومية المطبق��ة لنظام إدارة 
ورش  بتقدي��م  وذل��ك  الج��ودة، 
للتدريب ومس��اعدة فرق الجودة 

في التطبيق.
وأض��اف رئي��س دي��وان الخدمة 
المدنية أن المعنيين وخالل هذا 
العام قاموا بأكثر من 16 اجتماع 
عمل عن بعد لمناقشة ومراجعة 
وثائق ومتطلب��ات تطبيق نظام 
إل��ى  باإلضاف��ة  الج��ودة،  إدارة 

ورش لتخطي��ط وتطوي��ر الخطة 
االس��تراتيجية للجهة الحكومية، 
ولضم��ان  أن��ه  إل��ى  مش��يرًا 
المع��ارف  نق��ل  اس��تمرارية 
بنظ��ام  للمعنيي��ن  والخب��رات 
الج��ودة ف��ي الجه��ات الحكومية 
قي��د التطبي��ق، فقد ت��م تحويل 
ورش التدري��ب إل��ى فيديوه��ات 
مس��جلة وتزوي��د الجه��ات به��ا 
كمرج��ع يمكن االعتماد عليه في 

التطبيق.
وأكد الزايد أنه ومنذ بدء التطبيق 
للجه��ات الحكومية حتى اآلن بلغ 
مؤشر تطبيق نظام إدارة الجودة 
 ،%68 الحكومي��ة  الجه��ات  ف��ي 
العمل جاٍرعلى استكمال الجهات 
المتبقي��ة، وذلك بإع��داد خطط 
س��نوية لجدولة التطبيق وتأهيل 
المزيد م��ن الجه��ات الحكومية، 
والعم��ل ج��اٍر حالي��ًا عل��ى إعداد 
 2021 القادم��ة  للس��نة  خط��ة 
إلدراج جه��ات حكومي��ة جدي��دة 
والبدء  التطبيق  اتفاقي��ة  لتوقيع 
إلى مواصلة  بالعمل، باإلضاف��ة 
العمل مع الجه��ات قيد التطبيق 
المتطلب��ات  جمي��ع  الس��تكمال 

واجتياز التدقيق الخارجي. 

أحمد الزايد

المحافظة الجنوبية توزع 10 آالف كمامة
ش��اركت المحافظة الجنوبي��ة في حملة 
واس��عة النطاق تش��مل مختلف مناطق 
المحافظ��ة وذلك بتوزيع 10 آالف كمامة 
وقائي��ة ت��م اس��تالمها من المؤسس��ة 
الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية، بحض��ور 
نائب محاف��ظ الجنوبية العميد عيس��ى 
ثامر الدوس��ري، وعدد من المس��ؤولين 

بالمحافظة.
ويأتي ذلك ضمن جهود الحملة الوطنية 
»فينا خي��ر« التي أطلقها س��مو الش��يخ 
ناص��ر بن حم��د آل خليف��ة ممثل جاللة 
وش��ؤون  اإلنس��انية  لألعم��ال  المل��ك 
الشباب في مكافحة جائحة كورونا، وفي 
إطار حرص محافظ الجنوبية سمو الشيخ 
خليف��ة بن علي بن خليفة آل خليفة على 
تعزيز مس��توى الوعي ومكافحة فيروس 
كورون��ا وإبراز دور الش��راكة المجتمعية 

في المبادرات األمنية والتوعوية.
وأش��اد نائ��ب المحاف��ظ به��ذه اللفتة 
الكريمة لحملة »فينا خير«، والتي كانت 
محط تقدير واعتزاز ل��دى كافة األهالي 
والمقيمي��ن في المحافظ��ة، مؤكدًا بأن 
المحافظ��ة مس��تمرة في التنس��يق مع 
مختل��ف المؤسس��ات األهلي��ة والخاصة 
لنش��ر الوعي من خالل تبني العديد من 

المبادرات األمنية واالجتماعية الرائدة.
الجنوبي��ة بتوزي��ع  المحافظ��ة  وقام��ت 
الكمام��ات الطبي��ة ف��ي نط��اق واس��ع 
بمختل��ف مناط��ق المحافظ��ة بالتعاون 
والتنس��يق مع ش��رطة خدم��ة المجتمع 
بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية، من 
أجل تعزيز الوعي بضرورة االلتزام بلبس 
الكمامات، ومراعاة تطبيق مبدأ التباعد 
الفري��ق  إرش��ادات  واتب��اع  االجتماع��ي 

الوطني لخفض معدل انتشار الفيروس.
يذكر أن عملي��ة التوزيع تمت وفق أعلى 
درج��ات تطبي��ق اإلج��راءات االحترازي��ة 
مقدمته��ا  وف��ي  الوقائي��ة  والتدابي��ر 
االلت��زام بارتداء كمام��ات الوجه ووجود 
مس��افة كافية بي��ن األفراد بم��ا يحقق 
معايير التباعد االجتماعي المعمول بها 
للحد من انتش��ار الجائحة والحفاظ على 

سالمة الجميع.

النعيمي يقترح  إنشاء هيئة 
إلدارة المنشآت النووية

تق��دم النائ��ب د.عل��ي 
بمقت��رح  النعيم��ي، 
هيئة  إلنش��اء  بقان��ون 
وتش��غيل  إلدارة 
النووي��ة  المنش��آت 

لألغراض السلمية. 
وين��ص المقت��رح عل��ى 
أنه يمنع استخدام كافة 
في  البحرينية  األراض��ي 
كاف��ة الم��واد النووي��ة 
ترخيص  بدون  السلمية 

وغير الس��لمية، بما يكفل القيام بأنشطة تتعلق بالطاقة 
النووية واإلش��عاعات المؤذية على نحو يوفر حماية وافية 
لألف��راد والممتل��كات من خالل وضع قانون »إنش��اء هيئة 
إلدارة وتشغيل المنش��آت النووية لألغراض السلمية« بما 
يش��كل المظلة الرئيس��ية التي تنظم االس��تخدام السلمي 
للطاقة النووية. وبين النائب، أن مش��روع القانون سيكون 
النواة األساس��ية للبنية التش��ريعية النووية الس��لمية في 
المملكة بما يلبي الطموحات المس��تقبلية المتنامية على 
مختلف األصعدة السلمية واحتياجات المجتمع المدني بما 
يضمن االستغالل األمثل للطاقة النووية بطريقة مشروعة 
ومنتظم��ة م��ن الناحي��ة التش��ريعية وعل��ى نح��و يتواءم 
ويتناغم مع أحكام االتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا 
الشأن وما يتطلبه تحقيق هذا الهدف من استصدار اللوائح 

التنفيذية الالزمة لتطبق هذا القانون.

د. علي النعيمي
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 »البورصة« تتبنى مبادرات لتمكين 
المرأة وتطوير إجراءات العمل عن ُبعد

تبنت بورص��ة البحرين عددًا من 
لتمكي��ن  الهادف��ة  المب��ادرات 
العمل  آلي��ات  الم��رأة وتطوي��ر 
عن ُبعد به��دف تعزيز وتمكين 
الموظفين العاملين فيها بشكل 
عام والموظفات في بيئة العمل 
بش��كل خ��اص، وذلك ف��ي إطار 
جهودها الرامية لدعم المساواة 
الجنس��ين وعماًل بتوصيات  بين 

»لجنة تكافؤ الفرص«. 
وتهدف المب��ادرات التي تبنتها 
البورص��ة إلى تعزيز بيئة العمل 
بما يتضمن التوفيق بين العمل 
للموظفات  االجتماعي��ة  والحياة 
عب��ر تحقيق المرون��ة عن طريق 
تحدي��ث إج��راءات العم��ل ع��ن 
الموظفات  ُبعد، حيث تستهدف 
الحوام��ل ف��ي األش��هر الثالث��ة 
باإلضافة  الحم��ل،  م��ن  األخيرة 
إلى الس��ماح للموظفات بالعمل 
ع��ن ُبعد لم��دة تصل إل��ى عام 
كامل ما بعد الوضع، كما تشمل 
الس��ماح بج��دول م��رن للعم��ل 
الموظفي��ن  ُبع��د لجمي��ع  ع��ن 
بالبورصة لمدة تصل إلى ش��هر 
كام��ل. وقال الرئي��س التنفيذي 
لبورص��ة البحرين الش��يخ خليفة 
بن إبراهي��م آل خليف��ة: »تفخر 

بتبنيه��ا  البحري��ن  بورص��ة 
لمبادرات مرن��ة للعمل عن ُبعد 
حيث يش��كل التنوع والمس��اواة 
بي��ن الجنس��ين باإلضاف��ة إل��ى 
تمكين المرأة جزءًا أساس��يًا من 
استراتيجيتنا. لقد شهدنا تحواًل 
رئيسًا على الصعيد العالمي نحو 
تبني مب��ادرات العم��ل عن ُبعد 
في ع��دد كبير من المؤسس��ات 
العالية  باإلنتاجي��ة  المدعوم��ة 
التي أظهرتها فرق العمل، حيث 
س��ّرعت الجائحة تبن��ي مبادرات 
العمل عن ُبع��د في العديد من 

المؤسسات«.
الرئي��س  قال��ت  جانبه��ا،  م��ن 

التنفي��ذي للعملي��ات ببورص��ة 
البحري��ن ورئي��س لجن��ة تكافؤ 
الف��رص نرجس جم��ال: »تلتزم 
البحرين بتبني أس��اليب  بورصة 
جدي��دة للعمل تش��مل تس��ريع 
عجلة العمل من خالل بيئة عمل 
دؤوبة تس��عى لتعزيز مس��توى 
الكفاءة واالبتكار بين الموظفين، 
حيث تتماش��ى هذه المبادرة مع 
جدول أعمال االستدامة ببورصة 
البحرين كما تتماشى مع مبادرة 
األمم المتحدة لألس��واق المالية 
اتح��اد  ومب��ادئ  المس��تدامة، 
لالس��تدامة  العالمي  البورصات 
وأه��داف لجن��ة تكاف��ؤ الفرص 

باإلضاف��ة إلى أهداف المس��اواة 
بين الجنس��ين وتمكي��ن المرأة. 
المب��ادرة  ه��ذه  وتأت��ي  كم��ا 
البورص��ة  لجه��ود  اس��تكمااًل 
في توظي��ف واس��تبقاء وتطوير 

الموظفين«.
الجدير بالذكر أن بورصة البحرين 
كان��ت ق��د تبن��ت مجموعة من 
بين  المساواة  لتعزيز  المبادرات 
الجنسين تضمنت تأسيس لجنة 
تكاف��ؤ الف��رص التي يترأس��ها 
المجلس األعلى للمرأة في العام 
البورص��ة  أعلن��ت  كم��ا   ،2019
عن التزامه��ا االختياري بمبادرة 
األمم المتحدة لألس��واق المالية 
المستدامة في 2019، باإلضافة 
لدلي��ل  البورص��ة  إص��دار  إل��ى 
للشركات  االختياري  االس��تدامة 
البورص��ة  ومش��اركة  المدرج��ة 
السنوية في فعالية قرع الجرس 
من أجل المساواة بين الجنسين 
منذ العام 2019. وتمثل نس��بة 
البورصة  ف��ي  العامالت  النس��اء 
41% من مجموع القوى العاملة 
ف��ي البورص��ة كما تصل نس��بة 
النساء اللواتي تتبوأن المناصب 

اإلدارية فيها إلى %30.

نرجس جمالالشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة

وكيل الصناعة تستعرض 
العالقات االقتصادية بين 

البحرين وأمريكا

اس��تعرضت القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة إيمان الدوس��ري، خالل اجتماع موسع مع وكيل 
وزارة الخارجي��ة األمريكي��ة للتنمي��ة االقتصادي��ة كي��ث 
كراتش، بحضور القائم بأعمال س��فارة الواليات المتحدة 
األمريكي��ة المعتم��دة ل��دى البحري��ن مارغري��ت ناردي، 
والوكيل المس��اعد للتج��ارة المحلية والخارجي��ة بالوزارة 
الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين 
من كال الجانبين، العالقات االقتصادية الثنائية والعريقة 
بي��ن البحرين وأمريكا، والمس��اعي الحثيث��ة التي تبذلها 
حكومتا البلدين في س��بيل تطويرها وتعزيزها بالش��كل 

الذي يرقى إلى طموحات قيادتي البلدين الصديقين.
وفي هذا السياق أكدت الدوسري أهمية مثل هذه اللقاءات 
المش��تركة في خل��ق واس��تحداث المبادرات والمش��اريع 
التي من ش��أنها تطوير العالقات المش��تركة، الفتة إلى 
الدعم الكبير الذي تبدي��ه الحكومة في الدفع باتجاه فتح 
آفاق أوس��ع للعالقات الثنائية وتقديم كافة التس��هيالت 
التي من شأنها تش��جيع حركة االستثمار وقيام المشاريع 
المش��تركة في كال البلدين الصديقين، منوهة إلى البيئة 
االستثمارية المرحبة في البحرين والمميزات التي تمنحها 
للمس��تثمرين من جميع أنحاء العال��م، وخصوصًا في ظل 
التش��ريعات الحامية لالس��تثمارات واالنفتاح االقتصادي 
الذي تتميز به في ظل اإلس��تراتيجيات والرؤى الحكومية 
الهادفة إلى توطين االس��تثمارات وجع��ل البحرين الخيار 

األمثل للمستثمرين.

 باتريك جينج شوا: الزبائن بدؤوا يعودون 
تدريجيًا للُمجمعات بفضل إجراءات اللجنة التنسيقية

     مدينة التنين البحرين تواصل دعمها للجهود الوطنية لُمكافحة الفيروس
أكد مدير عام ش��ركة »تش��اينا 
المش��غلة  الش��ركة  مك��س« 
لمدينة التنين البحرين، باتريك 
جين��ج ش��وا، أن الزبائ��ن بدؤوا  
يعودون تدريجيًا للتسوق بفضل 
والوقائية  االحترازي��ة  اإلجراءات 
بالُمجمع��ات  المفروض��ة 
التجارية، ُمش��يرًا إلى أن الزبائن 
يش��عرون الي��وم باألم��ان عن��د 
التس��وق بفضل ه��ذه اإلجراءات 
الُمطبق��ة للتعام��ل م��ع جائحة 
فيروس كورون��ا »كوفيد – ١٩« 

المستجد.
وأش��ار ش��وا إل��ى أن التعليمات 
م��ن  الص��ادرة  واإلرش��ادات 
وتوصي��ات  التنس��يقية  اللجن��ة 
الفريق الوطن��ي الطبي للتصدى 

لفي��روس كورون��ا )كوفي��د 19( 
بقي��ادة صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العهد نائ��ب القائد األعلى 
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س 

حف��ظ  ف��ي  س��اهمت  ال��وزراء، 
القطاعي��ن االجتماع��ي  متان��ة 
منوهًا  بالمملك��ة،  واالقتصادي 
أن البحري��ن أضحت مثااًل ُيحتذى 
ب��ه في التعامل م��ع هذا الظرف 

االستثنائي لجميع دول العالم. 
أن  حقيق��ة  عل��ى  ش��وا  وأثن��ى 
البحرين م��ن الدول القليلة التي 
ل��م تف��رض أي إج��راءات حظ��ر 
جزئ��ي او كل��ي للتج��وال خ��الل 
تعامله��ا م��ع الجائحة، مش��يرًا 
إلى أن ذلك يؤكد س��المة وقدرة 
المملكة على وضع الجائحة تحت 
السيطرة من خالل ما دشنته من 

تدابير احترازية.  
كم��ا أش��اد المدير الع��ام كذلك 
بالجه��ود الجب��ارة الت��ي يبذلها 

الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا، مقدرًا التنسيق 
المؤسس��ات  بي��ن  العال��ي 
الحكومية الت��ي يضمها الفريق، 
وعل��ى رأس��ها المجل��س األعلى 
للصحة، ووزارة الصحة، والخدمات 
الطبية الملكية، ووزارة الداخلية، 
والهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدم��ات الصحي��ة وغيرها من 
المؤسسات، وبالدور الرائد الذي 
يضطلع ب��ه الفريق ف��ي حماية 
وعالج وتثقيف المجتمع البحريني 

من مواطنين ومقيمين.
ولفت ش��وا أيًضا إلى أن اقتصاد 
البحري��ن أثبت قوت��ه خالل هذه 
األزمة بفضل ما قدمته المملكة 
م��ن ُمب��ادرات، وأهمه��ا الح��زم 

االقتصادي��ة الث��الث التي جاءت 
كدعامة لس��وق الم��ال واألعمال 
لضمان الوصول لبر األمان بأقل 

األضرار. 
التني��ن  وق��ال ش��وا أن مدين��ة 
س��تظل داعم��ة لجه��ود مملكة 
البحري��ن في ُمحارب��ة الفيروس، 
مشيًرا إلى أن المدينة كانت من 
أوائل المؤسس��ات التي ساهمت 
ف��ي ُمكافحة الجائح��ة من خالل 
ع��دة خط��وات فّعال��ة ومبادرات 
اإلرش��ادات  م��ع  تتس��ق  رائ��دة 
الصادرة عن الجه��ات المختصة 

في هذا الصدد. 
وتج��در اإلش��ارة إل��ى أن مدينة 
ب��دء  ومن��ذ  البحري��ن،  التني��ن 
العام  الجائح��ة مطل��ع  تفش��ي 

الجاري، اتخ��ذت خطوات مكثفة 
لتعقي��م وتطهير جميع المرافق 
ف��ي المجم��ع ع��دة م��رات ف��ي 
منه��ا  التزام��ًا  وذل��ك  الي��وم، 
وس��عيها الدؤوب لضمان صحة 
والمس��تأجرين  ال��زوار  جمي��ع 

والموظفين.
وأكدت مدينة التنين البحرين بأن 
هذه الخطوات تأتي ضمن خطة 
وقائية واحترازية شاملة لتعقيم 
وتطهير جمي��ع المرافق من أجل 
ضمان سالمة وصحة الجميع في 
المجم��ع، وتماش��يًا م��ع الجهود 
الجب��ارة الت��ي تبذله��ا الحكومة 
الرشيدة بجميع أجهزتها لحماية 
والمواطنين  والمقيمي��ن  ال��زوار 

في البحرين.

باتريك جينج شوا

 البحرين تستورد كمامات ومطهرات
وقفازات بنصف مليون دينار سبتمبر الماضي

مريم بوجيري

كش��فت إحصائية رسمية حديثة أن البحرين 
اس��توردت في نهاية سبتمبر الماضي أقنعة 
وقف��ازات  ومطه��رات  »كمام��ات«  للوج��ه 
وألبسة طبية بقيمة بلغت نحو نصف مليون 
دينار، وذلك بحسب البيانات الصادرة مؤخرًا 

عن شؤون الجمارك.
ووفقًا لألرقام الرسمية، فإن إجمالي الواردات 
للسلع المذكورة بلغت 681,801 دينار، حيث 
اس��توردت المملكة خالل الفت��رة المذكورة 
نح��و 19 ألف ط��ن من األقنعة المس��تعملة 
م��ن قب��ل الجراحي��ن ف��ي أثن��اء العملي��ات 
وأقنعة الوج��ه للوقاية من الغب��ار والروائح 
بقيم��ة إجمالي��ة قدره��ا 98 ألف دين��ار، في 
حين اس��توردت بنحو 124 ألف دين��ار أنواعًا 
مختلفة من المطهرات بكمية قدرها 57 ألف 
كيلوجرام، بينما بلغت قيمة األلبسة الطبية 
والقفازات نح��و 455 ألف دينار بكمية قدرها 
نحو 173 ألف كيلوجرام بينما اس��توردت 13 
أل��ف كيلوجرام من مقاييس للتنفس وغيرها 

بقيمة 5 آالف دينار.
واحتلت الصين المرتبة األولى التي استوردت 
منها المملكة األقنعة الطبية بقيمة 72 ألف 
دينار، تليه��ا المملكة المتحدة بنحو 14 ألف 
دينار، في حين تفاوت توزيع المبلغ اإلجمالي 
بي��ن كل م��ن اإلم��ارات والتش��يك وألمانيا 
وهونغ كونغ والهند وإيطاليا واليابان وكوريا 
والبرتغال  وباكس��تان  الجنوبية وس��يرالنكا 

وتونس وتركيا والواليات المتحدة األمريكية 
وفيتنام.

أما بالنس��بة إلى المطهرات، ف��إن المملكة 
اس��توردت بقيم��ة 21 أل��ف دين��ار مطهرات 
من اإلمارات العربية المتحدة، تليها فرنس��ا 
والمملكة المتحدة بقيمة 20 ألف دينار لكل 
منهم��ا، فيم��ا تفاوت��ت القيمة بي��ن الدول 
المص��درة وه��ي بلجي��كا، ألماني��ا، إيطاليا، 
األردن، الوالي��ات المتح��دة األمريكية، كندا، 
الصين، المملكة المتحدة، هولندا، س��لطنة 

وعمان، وتركيا.

وفيم��ا يتعلق باس��تيراد القف��ازات الطبية، 
احتل��ت تايلن��د المرتب��ة االول��ى م��ن حيث 
التصدير للبحرين بقيمة 47 الف دينار، تليها 
الدول التالية: الكويت، س��يرالنكا، جمهورية 
البرتغال،  مولودوف��ا، ميانم��ار، باكس��تان، 
روماني��ا، الس��عوديه، س��نغافوره، تون��س، 
تركيا، الواليات المتحدة االمريكية، وفيتنام.

بينم��ا اس��توردت المملك��ة خ��الل الش��هر 
الماضي مقايي��س للتنفس من س��نغافورة 
بقيم��ة 5 آالف دين��ار حي��ث بلغ��ت الكمي��ة 

المستورده 13 الف طن.

»األسواق الحرة« تتعاون مع 
»ثينك سمارت« إلعداد قادة 

تكنولوجيا المعلومات
أعلنت ش��ركة مجمع البحرين لألس��واق الحرة عن تعاونها 
مع معهد »ثينك س��مارت« للتدري��ب والتطوير في تنفيذ 
مش��روع فريد م��ن نوعه يهدف إلى إعداد ق��ادة في مجال 

تكنولوجيا المعلومات بمملكة البحرين. 
وس��يتم تنفيذ المش��روع من خ��الل برنام��ج »فرصتي«، 
وه��ي مب��ادرة مش��تركة بي��ن »ثينك س��مارت« وش��ركة 
مايكروسوفت تهدف لتزويد البحرينيين بأفضل المهارات 
الالزم��ة لمواكبة أح��دث التوجه��ات العالمي��ة في مجال 
تكنولوجي��ا المعلوم��ات، وإتاحة الفرص��ة لتوظيفهم في 
أفضل الشركات لتكنولوجيا المعلومات في مجال الصناعة. 
وم��ن خالل هذا التعاون س��تتولى ش��ركة مجمع البحرين 
لألس��واق الح��رة زم��ام المب��ادرة مع ع��دد من الش��ركاء 
اإلستراتيجيين في إعداد شباب البحرين لوظائف المستقبل 
ووضعهم في األدوار الرئيسية في السوق المحلي والدولي، 

والذي يدعم هذا البرنامج مبادرة فريق البحرين. 
وس��يتم اختيار مجموعة مكونة من عش��رة أش��خاص من 
الش��باب البحريني لخريج��ي تكنولوجي��ا المعلومات تحت 
رعاية ش��ركة مجم��ع البحرين لألس��واق الح��رة، ومن ثم 
سوف يخضعون لسلس��لة من أحدث التدريبات والمهارات 
الش��خصية والوظيفي��ة، باإلضافة إلى ذل��ك الحصول على 
ش��هادة معتمدة م��ن مايكروس��وفت، ستس��اعدهم في 

مواكبة متطلبات الصناعة. 
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األوطان ال تبنى 
إال بسواعد 

شبابها

أثب��ت الش��باب البحرين��ي من كال الجنس��ين في ظل تفش��ي 
جائح��ة فيروس كورون��ا )كوفيد19(، أنهم عل��ى قدر كبير من 
المس��ؤولية وس��نظل إلنجازاتهم من الذاكرين، والمش��يدين 
بما أنج��زوه في التصدي له��ذا الفي��روس، وخصوصًا من هم 
في خط الدف��اع األول من كادر الجه��ات الصحية المعنية في 
المملكة، وكذلك جهود منس��وبي وزارة الداخلية المس��اندين 
لهم، وأيضًا المتطوعين الذين ضربوا أروع األمثلة في العمل 

الوطني المخلص.
فالحقيق��ة تقول إن »ش��باب اليوم« هم امت��داد لألجيال التي 
س��اهمت في بن��اء الوط��ن وإن كان بحّلة جدي��دة وفي صورة 

مغايرة في ظل التكنولوجيا ووسائل االتصاالت الحديثة. 
الش��باب البحرين��ي كل ف��ي مجاله أثب��ت أنه م��ن المبدعين، 
عسكريين وأطباء وممرضين، مس��اعدين ومنفذين، معلمين 
وإداريين، مبرمجين وإعالميي��ن، كاتبين ومدربين، متحدثين 
وفنيي��ن. كل فرد س��واء مواطن��ًا أو مقيم��ًا يح��اول جاهدًا أن 
يقدم ما بوسعه وذلك أما لمس��اعدة مريض أصيب بفيروس 
)كوفي��د19(، أو لتقدي��م إعان��ة لم��ن وجد نفس��ه عالة على 
اآلخرين، أو أنه سجل اسمه كي يكون من المتطوعين للتجارب 
الس��ريرية للقاح، حيث تع��دت األرقام اآلالف لنج��د على رأس 
المتطوعين صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العه��د نائب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء الذي تص��دى لهذه الجائحة بكل كفاءة واقتدار 
وأثب��ت الحنكة والقدرة على إدارة ه��ذه األزمة، وهو رجل دولة 

حكيم بكل افتخار. 
وتقديرًا إلنجازات الش��باب فقد خصهم حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، بمكرمة 
سامية غالية، بإنشاء صندوق لتمكين الشباب، من واقع إيمان 
جاللته بأن األوطان ال تبنى إال بسواعد أبنائها خصوصًا الجيل 
الصاع��د من الش��باب، وهذه المكرمة تأت��ي ترجمة الهتمام 
جاللته بجيل الش��باب والذي يعتبره عم��اد هذا الوطن الواعد 

بالتأكيد. 
ومن هنا، على بالي، أن أرس��ل كلمة محبة، إلى جيل الش��باب 
الواع��د، أال تتهاونوا بمس��ألة العل��م والتعل��م وإن كان من 
الجميل أن تكونوا أناس��ًا عاملين منتجين، ولكن من الصح أن 
تعلموا أن العلم ودرجاته العليا هو سالحكم الوحيد، الذي به 
تواجهون به كل معتٍد أثيم. لذا فأرجوكم أال تلتفتوا إلى فئة 

المثبطين فإنهم متمسكون بجهلهم بالتأكيد.

يوم اهتزت 
العمامة!

للعمامة في كل البالد العربية واإلسالمية مكانة خاصة، يحظى 
أصحابه��ا باحت��رام وتقدير المجتم��ع بكل أطياف��ه، وفيها يقر 
الجميع بأن مرتديها يحفظ ويعرف من علوم الدين والش��ريعة 
م��ا ال يحفظه ويعرف��ه اآلخرون، وأنه بذلك يع��د مرجعًا ودلياًل 

لكل من تنقصه األحكام الشرعية.
هنا في البحرين نشأ الناس على احترام وتقدير رجال الدين، ولم 
يحدث قط أن ناقش��هم أحد في م��ا يقولون وما يفتون، فهم ال 
يقولون بغير ما يقوله الش��رع، وعندما يقولون فإن على الجميع 
االلتزام بم��ا يقولونه؛ فمخالفتهم تعني مخالفة الش��رع. وقد 
ظلت للعمامة هيبتها طوياًل في كل البالد العربية واإلس��المية 
حتى جاء اليوم الذي اختار فيه بعض مرتديها الدخول إلى عالم 
السياسة، فتسببوا بذلك في حصول االرتباك الذي ما كان ينبغي 
أن يحدث، فأن يعمل المعمم في السياس��ة يعني أنه س��يتوافر 
هن��اك من ال يوافقه على أقوال��ه ومواقفه وتحليالته ويرفضها 

ويقول له ال.
اليوم بس��بب اش��تغال عدد غير قليل من المعممين بالسياسة 
انخفض��ت هيبة ومكانة العمامة وصار متاح��ًا االختالف معها، 
حيث االختالف هنا ليس مع األحكام الش��رعية وإنما مع المواقف 
واآلراء الت��ي يتخذه��ا المعمم، بمعن��ى آخر صار متاح��ًا انتقاد 
المعمم أيًا كانت درجته ومكانته الدينية والعلمية والمجتمعية 
وصار أمرًا عاديًا مخالفته واتخاذ المواقف منه ومن الحزب الذي 
ينتم��ي إليه، إذ ليس ممكنًا وال منطقًا انتماء الجميع إلى الحزب 

نفسه وتوافقهم معه.
وعلي��ه، ف��إن انتق��اد المعم��م الفالني المش��تغل بالسياس��ة 
والمنشغل بها ال يمكن أن يؤخذ في كل األحوال على أنه انتقاد 
للدين والش��رع، فال أحد يمكنه الدخول في هذه المساحة وليس 

مقبواًل الدخول فيها.
الحقيق��ة الت��ي صار لزام��ًا أن يتفهمه��ا الجميع الي��وم هي أن 
لصاحب العمامة مكانته وتقديره طالما أنه لم يترك س��احته، 
أما إذا دخل في س��احة السياس��ة صار من ح��ق الجميع االختالف 

معه واتخاذ موقف مما يقول ويفعل وانتقاده.

تعلمت من هؤالء »1«

فوزية زينل: رئيس��ة مجلس النواب البحريني، هذه المرأة االستثنائية 
إن صح لي الق��ول، فهي التي خاضت ش��رف التنافس في االنتخابات 
مرتين متتاليتين، وخس��رت، ولكنها لم تَر الخس��ارة نهاية المطاف، 
فلق��د كان لديه��ا ه��دف وهو أن تصل إل��ى بيت الش��عب، وأن تزيد 
تمثيل الم��رأة البحريني��ة في المجل��س التش��ريعي، فحاولت المرة 
الثالث��ة وفازت، وألننا في وطن يؤمن بالمرأة اعتلت معالي الس��يدة 
»فوزية« مقعد رئيس المجلس باس��تحقاق لتكون أول امرأة بحرينية 

تحصل على هذا المنصب المهم. 
الفش��ل مرادف للنجاح في قاموس معالي الرئيس��ة، فإصرارها لبلوغ 
هدفه��ا ل��م يجعلها تي��أس، بل خلق عن��د معاليها حاف��زًا لمواصلة 
العم��ل؛ ألن معاليها تؤم��ن كما ذكرت في كلمتها ف��ي افتتاح دور 
االنعقاد الثالث من الفصل التش��ريعي الخام��س أن المرأة في عهد 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد 

المف��دى، حفظ��ه اهلل ورعاه، تعي��ش أزهى عصورها، م��ا مكنها من 
أن تكون ش��ريكًا رئيس��يًا في مسيرة التنمية الش��املة، كما أوضحت 
معاليها أن الجهود المخلصة والتوجيهات الكريمة لصاحبة الس��مو 
الملك��ي األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة قرين��ة عاهل البالد 
المفدى رئيس��ة المجلس األعل��ى للمرأة للنهوض بواقع ومس��تقبل 

المرأة البحرينية ساهم في النهوض بالمرأة البحرينية. 
تعلم��ت من فوزي��ة زينل أن الفش��ل ال يعني نهاي��ة العالم، بل هو 
فرصة للبدء من جديد لمواصلة تحقيق الهدف، تعلمت منها اإلصرار 
والثبات، كما تعلمت منها اإلق��دام والمحاولة، وتعلمت منها معنى 
التمس��ك بالحلم، والس��عي الدؤوب لتحقيقه، مهم��ا كانت الظروف، 
تعلم��ت منه��ا كيف يجب على أي ش��خص طموح أن يكون مس��تعدًا 
وجاهزًا ومتأهبًا ألي موقف، وأي فرصة، وتعلمت منها أنه إذا ما كانت 

خدمة الوطن هدفك، فال شيء سيقف في وجهك. وللحديث بقية.

جرائم ال تغتفر!

قب��ل أن يجف تراب قريبت��ي الغالية التي ووريت الث��رى قبل أيام قليلة 
بع��د معاناة طويلة وسلس��لة من األخط��اء الطبية الواضح��ة للعيان، 
وأقلها كان حرمانها من األكس��جين الذي كانت تحتاجه بسبب حالتها 
الصحية حتى قبل إصابتها بفيروس )كوفيد 19( قبل ش��هر ونيف، حيث 
ظل أبناؤها يستمعون لشكواها من اإلهمال طيلة مدة إقامتها بمجمع 
الس��لمانية الطب��ي دون أن يلووا على ش��يء، حيث إن من��ع الزيارة في 
مثل ظ��روف الجائحة الحالية وإن كان مفهومًا ومق��درًا فإنه ينبغي أن 
يتواكب معه مس��توى عاٍل من االهتمام والعناية الطبية والتمريضية 

بالمستشفى. وهذا ما لم تحصل عليه لألسف.
ومما زاد الطين بلة أنها ظلت مدة ثالثة أيام دون غسل أو تكفين إلى 
حين مواراتها الثرى في غير منطقة سكناها، وما كابده أحبتها من وجع 
ومعاناة بسبب ذلك االنتظار الطويل إلكرام ميتهم بدفنه، وهي ذاتها 
أيضًا التي كانت قد ودعت قبل أيام قليلة من رحيلها حفيدًا لها كان قد 
راح هو اآلخر ضحية خطأ طبي في أثناء والدته أدخله في غيبوبة أشهرًا 

قبل أن يفارق الحياة.
مقاب��ل ذلك وف��ي خضم الحالة التي عش��ناها وإذا بنا نج��د هذا الحزن 
يتضاءل ويصغر وقد يتالشى أمام وجع أكبر عاشه والدان بحرينيان فقدا 

للتو توأمهما بسبب تجاوزات وإهمال وأخطاء طبية صادمة ومفجعة!
قصة التوأم »البالدي« ليست قصة عادية و يجب أال تكون قضية عابرة 
نمر عليها مرور الكرام، وليس من المقبول أن تجمد في لجان التحقيق 
الروتيني��ة التي ما تلبث أن تتحول إل��ى أدراج صماء ُتخرس فيها آهات 

وأوجاع المكلومين والفاقدين والمفقودين.
التفاصيل المفجعة التي س��اقها األب المكلوم الذي فقد توأمه بسبب 
تصرفات وأخطاء ال إنس��انية ومهينة، يجب أن تقابل بإجراءات سريعة 
حازمة ورادعة؛ حتى ال يتكرر مثل هذه األخطاء الفادحة فيفقد المواطن 

الثقة بالقطاع الصحي.
فم��ا معن��ى أن يس��لم الوالد توأم��ه الخديجتي��ن على أنهم��ا ميتتين 
ليدفنهما وإذا بهما حيتان ترزقان، كيف مر ذلك كله على الطاقم الطبي 
والتمريض��ي واإلداري؟! أيعقل ذلك؟ أيعج��ز مجمع طبي يتعاطى يوميًا 
مع حيوات آالف البش��ر بكل ما يملك من أطباء وخبرات واستشاريين عن 

التفريق بين حياة طفل ومماته؟!
إنه��ا لعمري جريمة ال تغتفر في حق الطفلتي��ن في الحياة أوال، مهما 
كان��ت حالتهما الصحية، فاألعمار بي��د اهلل أواًل وأخيرًا، كما أنها جريمة 
ف��ي حق الوالدين اللذين فقدا فلذتي كبدهما وفي حق المجتمع بصفة 

عامة.
من المؤس��ف حق��ًا أن نعيش مثل ه��ذه األوقات الصعبة وأن نش��هد 
مث��ل هذه الحوادث التي تك��ون نتائجها كارثية ال تع��وض ذلك. إنها 
تتعلق بحياة بشر، بشر أعزاء جدًا على أهلهم وأحبتهم بغض النظر عن 
أعمارهم س��واء كانوا كبارًا في الس��ن أو أجنًة فقدوا ضوء الحياة قبل أن 

تتفتح أعينهم عليها!!

* سانحة:
التحقي��ق في األخط��اء الطبية يجب أن يكون محايدًا وش��اماًل، على نحو 
يجتث أس��اس هذه األخطاء التي تكررت وتزايدت على نحو غير مقبول، 
ووجب اتخاذ إجراءات فورية رادعة حيالها، على أن تستهدف أعلى الهرم 

المسؤول عنها.
وف��ي مث��ل هذه الح��االت وج��ب أن تتقدم المس��اءلة السياس��ية على 
المس��اءلة القضائية؛ ففي البلدان التي يحترم ال��وزراء فيها مواطنيها 
ويخشون محاس��بتهم ال أقل من استقالة الوزير المعني عن أي تقصير 

فور حدوثه، وقبل أن تبدأ أي لجنة تحقيق عملها حياله.

إنه محمد رسولنا الكريم.. يا ماكرون!

أن تصدر إس��اءات م��ن جماعات متطرف��ة، أو ش��خصيات عنصرية بحق 
رس��ولنا الكريم صلوات اهلل عليه، فإن المس��ألة قد تك��ون مفهومة في 
إطار أولئك الذين يعيشون على الكراهية، وعلى استهداف األديان، وعلى 
اس��تهداف اآلخرين ممن يختلفون معهم ف��ي المعتقد والدين، لكن أن 
تصدر من رئيس دولة يدعي أنه داع��م للحرية والديمقراطية والثقافة، 
م��ن رئيس يفترض أن��ه يحكم بلدًا في��ه األعراق المتع��ددة، فإن هذه 
المس��ألة ليس��ت س��وى »وصمة عار« في جبينه، وداللة على أن معاداة 

اإلسالم متأصلة فيه. 
م��ا صدر عن الرئيس الفرنس��ي ماك��رون بحق المس��لمين أجمعين عبر 
انتقاص��ه م��ن قدر ومقام رس��ولنا الكريم أمر يس��توجب إدان��ات كبيرة 
عريض��ة ال تنتهي، فه��و خرج من إطار انتقاد فعل قام به ش��خص بحق 
مدرس، ليحول المس��ألة كلها إلى »معاداة صريحة« لإلسالم، و»استفزاز 
مقصود« لكل المس��لمين، فمنح عملية »االس��تهزاء برسولنا« الشرعية 

من رئاسة أي دولة ليس سوى إعالن حرب على المسلمين. 
م��ا فعله ماكرون تصرف ال يرتقي إلى مس��توى رئيس دولة يفترض أن 
يراعي التنوع الديني في بالده، بل هو يرتقي أكثر لش��خص وكأنه يروج 
ل�»حرب صليبية« جديدة على اإلس��الم، هكذا نراها كش��عوب مسلمة ال 
تقبل أن يس��تهان برس��ولها األعظم، باإلنس��ان الذي يقول خالقنا عنه، 

بأنه هو ومالئكته يصلون عليه. 
ال تنتقد اإلس��الم والمسلمين على ردود فعلهم واستيائهم الكبير، وأنت 
تتعم��د اإلس��اءة لنبيه��م، ال تح��اول أن تلصق اإلرهاب به��م، وأنت من 
تمارس اإلرهاب الفكري والديني حينما »تش��رعن« بل تدعو لالس��تهزاء 

برسولهم. 
معي��ب ومخجل ما فعل��ه الرئيس الفرنس��ي، وهي ليس��ت المرة األولى 

التي تتكش��ف فيه��ا مكنونات بداخله ضد اإلس��الم والمس��لمين، وهي 
ليس��ت المرة األولى التي تس��قط »الصورة المزعومة« لفرنسا كحاضنة 
للثقاف��ة ف��ي الحضيض، فف��ي حين ترى ال��دول األوروبي��ة األخرى مثل 
بريطاني��ا وألمانيا ترفض اإلس��اءة لكل األديان، وترفض أي ممارس��ات 
تهين المسلمين ودينهم، نجد في فرنسا دائمًا النقيض، نجد استهداف 
المس��لمين و»شيطنتهم«، واليوم يخرج رئيسهم بصورة لم نجدها يومًا 

تتجسد حتى في هتلر وال موسليني وال غيرهما. 
أه��ذه هي ثقافتكم؟! أهذه هي مبادئكم الت��ي تدعي التعددية واحترام 
اآلراء؟! تصرف ش��خصي مدان من إنسان استفزه استخدام مدرس لرمزه 
الدين��ي األول بطريقة بدت كأنها اس��تهزاء وانتقاص من مقامه، يقوم 
على أثرها رئيس دولة باس��تفزاز جميع المسلمين وإهانتهم عبر تشريع 
االستهزاء بالرسول ونشره هذه الرسومات »المنحطة« كأخالق أصحابها 

على المباني؟! أال تبا لكم. 
محمد رسول اهلل، خاتم األنبياء والمرسلين، هو الذي علم المسلمين كيف 
يحترمون البش��ر أيًا كان دينهم وأيًا كان لونهم وجنسهم، هو الذي حرم 
هدم الكنائ��س ودور العبادة، هو الذي حفظ دماء أهل الذمم، وهو الذي 
جعل��ت أخالقه كثيرًا من العلم��اء والدكاترة في العالم الغربي يعتنقون 

اإلسالم، فقط بأخالق محمد. 
مهم��ا حاول ه��ذا الرئيس الذي يق��دم للعالم يومًا إثر ي��وم دالئل على 
عنصريت��ه الديني��ة، وكرهه لإلس��الم، مهما ح��اول أن ينتقص من قدر 
رس��ولنا الكري��م، فإنه لن ينقص أفضل البش��ر قدره، ب��ل على العكس، 
هو -ماكرون- من س��جل اس��مه بقوة ف��ي مزبلة التاريخ بالنس��بة إلينا 
كمسلمين، يكفي أنه وحد جميع المسلمين ضده وضد انحطاط »ثقافته 

المزعومة.



قال نائب رئيس جمعية البحرين  «
لالستقدام محمد التميمي إن 
عدد الجنسيات المسموح بها 

فعليا حاليًا هي 3 جنسيات 
)الفلبين وسيرالنكا والهند( فقط. 
وذكر أن 40 % من مكاتب الخدم 

معطلة.

يعتبر بنك البحرين اإلسالمي BisB أول  «
شريك إستراتيجي يطرح هاكاثون حصري 
بعنوان “تحدي اإلسالمي لالبتكار” والذي 
سيتحدى من خالله شركات التكنولوجيا 

المالية العالمية لتطوير حل يدعم 
العمليات االئتمانية بالبنك وقسم 

الخدمات المصرفية لألفراد.

يستعد ناشطون عراقيون للخروج  «
في تظاهرات، اليوم، بمناسبة مرور 
عام على االحتجاجات التي دعت إلى 

محاربة الفساد واإلطاحة بالطبقة 
السياسية. وعززت السلطات 

العراقية األمن، ووضعت حواجز 
خرسانية جديدة حول ساحة التحرير.

تتعاون شركة الحداد للسيارات  «
مع المستشفى الملكي للنساء 

واألطفال وشركة طلبات 
للتوصيل و مجمع األفنيوز 

التجاري و كذلك مع مركز الحداد 
التجاري للمساهمة في زيادة 

التوعية بسرطان الثدي.

نعى رئيس االتحاد الدولي  «
لكرة القدم جياني إنفانتينو، 

وفاة المدرب البحريني القدير 
عبدالعزيز أمين، الذي انتقل إلى 
جوار ربه، الجمعة، مبيًنا أنه أحد 

المدربين الذين لن ينسوا على مر 
التاريخ.

اشترك في برنامج والء الحداد للسيارات و احصل على عروض حصرية كونك مالك مرسيدس بنز.

انضم إلى برنامج الوالء لشركة 
الــحــداد للسيـــارات اليوم

برنامج والء مرسيدس-بنز.

The best or nothing.

“نهرا” باشرت تحقيقا موسعًا في وفاة الرضيعتين

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

*تطبق الشروط واألحكام.

الفئة-A سيدان مع التحكم الصوتي الذكي.

 موديل عام 2021 ابتداءً من

* د.ب16,200   

ملزيد من املعلومات اتصل
بنا أو قم بزيارة موقعنا االفتراضي 

"أهال مرسيدس، هل يمكنك التغيير إلى املوسيقى التالية وقم بفتح فتحة السقف." وبمساعدة  التحكم 
الصوتي الذكي MBUX، يمكنك اآلن التركيزفي قيادتك سيارة الفئة-A سيدان الخاصة بك.

المنامة - نهرا

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  صرحـــت 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الهيئـــة  أّن  الصحيـــة مريـــم  الجالهمـــة 
باشـــرت منذ األســـبوع الماضـــي تحقيقا 
وفـــاة  حالـــة  بشـــأن  وموســـعا  شـــامالً 
أخطـــاء  بوجـــود  المشـــتبه  الرضيعيتـــن 
طبيـــة بوفاتهمـــا فـــي مجمـــع الســـلمانية 
الطبـــي، والتـــي نشـــرت فـــي الصحافـــة 
ومواقـــع التواصل االجتماعـــي. وأكدت 

الجالهمـــة أن الهيئـــة باشـــرت التحقيـــق 
بنـــاًء علـــى الشـــكوى المقدمـــة مـــن والد 
الرضيعتين وكذلك اإلخطار الذي وصل 
مـــن مجمـــع الســـلمانية الطبـــي والنيابـــة 
الهيئـــة  بـــدأت  بشـــأنهما، حيـــث  العامـــة 

المتعلقـــة  المعلومـــات  كافـــة  بتجميـــع 
دخولهـــا  وتاريـــخ  الرضيعتيـــن  بوالـــدة 
للمستشفى وتاريخها المرضي ثم طلبت 
مـــن مجمـــع الســـلمانية الطبـــي إمدادهـــا 

بالملف الصحي.

ســـيكون  التحقيـــق  أن  إلـــى  وأشـــارت 
موسعًا ليشمل كافة المهنيين الصحيين 
الذيـــن مـــرت عليهم الحالة مـــن تمريض 
فـــي  تخصصاتهـــم  بمختلـــف  وأطبـــاء 
واألطفـــال.  والـــوالدة  النســـاء  أمـــراض 
كمـــا اســـتعانت الهيئـــة بعـــدد مـــن كبـــار 
أمـــراض  تخصـــص  فـــي  االستشـــاريين 
النســـاء والـــوالدة واألطفـــال مـــن خارج 
مجمـــع الســـلمانية الطبـــي لألخـــذ بالرأي 

الفني بشأن الحالتين.

بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الملكـــي  الديـــوان  وزيـــر  تســـّلم 
أحمـــد آل خليفة، من رئيـــس ديوان الرقابـــة المالية 
واإلدارية الشـــيخ أحمد بن محمـــد آل خليفة، تقرير 
ديوان الرقابة الســـنوي الســـابع عشر للســـنة المهنية 
)2019/2020(، الـــذي رفعه إلى عاهل البالد صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأثنى صاحب الجاللة الملك على الدور الكبير الذي 
يضطلـــع به ديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية، وعلى 
الجهود التـــي تبذلها كوادره، منوها بـــاألداء المتميز 
ومـــا تحقـــق من إنجـــازات للحفاظ على المـــال العام 
والتحقق من ُحسن إدارته ومشروعية إنفاقه، وذلك 

من خالل تطبيق أعلى معايير المهنية والشفافية.
من جهتـــه، اعتبر وزير الديـــوان الملكي أداء ديوان 
الرقابـــة لمســـؤولياته المـــوكل بهـــا مع الحفـــاظ على 
اســـتقاللية عملـــه كجـــزء مـــن المشـــروع اإلصالحي 
المؤسســـات  واكتمـــال  المفـــدى،  الملـــك  لجاللـــة 

الدستورية، يضمن رفع مستوى اإلنتاجية والكفاءة 
والتوظيف األمثل للموارد، بما ينعكس على مستوى 
المصلحـــة  تحقيـــق  وبالتالـــي  المقدمـــة  الخدمـــات 

الوطنية.
وأشـــار إلـــى تبني ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية 
بكافـــة  األخـــذ  مـــع  المهنيـــة  الممارســـات  ألفضـــل 
المســـتجدات والتطـــورات علـــى المســـتوى المحلي 
واإلقليمـــي والعالمـــي، والحرص علـــى تطبيق أعلى 

درجات النزاهة والشفافية.
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس  قـــال  مـــن جانبـــه، 
واإلداريـــة إن مـــا تحقـــق للديـــوان من تطـــور ونماء 
منذ إنشـــائه وتمكنه مـــن أداء مهامه بكفـــاءة، يعود 
إلـــى الدعم المتواصـــل والتوجيه الســـديد والرعاية 
الكريمـــة التـــي يحظى بها مـــن جاللة الملـــك، مقدرا 
ومثمنـــا الدعـــم الالمحـــدود من لـــدن جاللتـــه، األمر 
الـــذي يســـّهل تنفيـــذ المهمـــات ويرفـــع من مســـتوى 

وجودة العمل.

جاللة الملك يتسّلم تقرير “الرقابة” 2019 - 2020
جاللته أشاد بجهود الديوان في الحفاظ على المال العام والتحقق من ُحسن إدارته

المنامة - بنا
أرســـلت إدارات المـــدارس الحكومية 
لطـــالب  والتعليمـــات  اإلرشـــادات 
الدراســـي  للعـــام  الجزئـــي  الحضـــور 

الجديد.
وتضمنـــت االرشـــادات وقـــت الـــدوام 
ومنـــع دخول أولياء األمور إلى داخل 
حرم المدرســـة، مع التأكيد على تنبيه 
لمنصـــات  مباشـــرة  للتوجـــه  الطلبـــة 
أخذ درجـــة الحرارة مـــن المعلمين أو 
المعلمات المعنيـــات، وعدم مصافحة 
الطالب أو الطالبة للزمالء مع االلتزام 

بالمسافة االحترازية.

المدرســـي  الـــدوام  يتضمـــن  كمـــا 
الطلبـــة  فيهـــا  ســـيتواجد  فســـحتين 
داخـــل الصفـــوف مـــع ضـــرورة توفير 
الوجبـــات والمشـــروبات مـــن المنزل، 

نظًرا إلغالق المقصف المدرسي.
التربيـــة  وزارة  أعلنـــت  ذلـــك،  إلـــى 
والتعليـــم فـــي تعميم موجـــه لمديري 
االعداديـــة  المـــدارس  ومديـــرات 
واالبتدائيـــة اإلعداديـــة عـــن إرســـال 
تـــم  الذيـــن  للطلبـــة  نصيـــة  رســـائل 
اختيارهـــم للفحص الســـريع للكشـــف 

عن فيروس كورونا كوفيد 19.

إرشادات المدرسة للطلبة:
 ال مصافحات والفسحة بداخل الصف

الجالهمة: الهيئة استعانت بعدد من كبار 
االستشاريين لتحديد المتسببين في الخطأ

رئيس “الفيفا” ينعى المدرب عبدالعزيز أمين“الحداد” تساهم في التوعية بسرطان الثديالعراقيون يحيون ذكرى االحتجاجات“BisB” يطرح الهاكاثون “تحدي اإلسالمي”40 % من مكاتب الخدم معطلة

06071012

عواصم - وكاالت

أفاد مصدر عسكري حكومي 
في اليمن، أمـــس، بمقتل 13 
مســـلحا من جماعة الحوثي، 
مجموعـــة  مســـؤول  بينهـــم 
مسلحة، في هجوم للجيش، 
شـــرقي البـــالد. و قال ضابط 
إن  اليمنـــي،   بالجيـــش 
“الجيش هاجم، فجر السبت، 

مواقـــع للحوثييـــن في جبهة 
محافظـــة  غربـــي  المخـــدرة، 

مأرب”.
وأضاف المصدر، أن “الجيش 
تمكن خالل الهجوم من قتل 
بينهـــم  حوثيـــا،  مســـلحا   13
هشام السقاف، وهو مسؤول 

مجموعة مسلحة”.

مقتل 13 حوثيا بهجوم للجيش اليمني

المنامة - بنا

عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
ترحيـــب مملكة البحرين باإلعالن 
لبـــدء  اتفـــاق  إلـــى  عـــن التوصـــل 
العالقات بين جمهورية الســـودان 
مـــن  برعايـــة  إســـرائيل  ودولـــة 
األميركيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات 
باعتباره خطوة تاريخية إضافية 
الســـالم  تحقيـــق  طريـــق  علـــى 
واالستقرار واالزدهار في منطقة 

الشرق األوسط.
الخارجيـــة  وزارة  وأشـــادت 
بذلتهـــا  التـــي  الطيبـــة  بالجهـــود 
لتســـهيل  األمريكيـــة  الحكومـــة 
التوصـــل إلـــى هـــذا االتفـــاق الذي 
من شأنه أن يعزز جهود السودان 
الشـــقيق لتحقيق تطلعات شـــعبه 
لألمن والنماء واالزدهار، ويســـهم 
في إشـــاعة أجـــواء صنع الســـالم 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  وتعزيـــزه 

األوسط.

ترحيب باتفاق 
بدء العالقات بين 

السودان وإسرائيل

16 صفحة - 210 فلوس

المواطنون يستمتعون بأول وجبة في المطاعم بعد توقف دام 7 أشهر

تناول الطعام في ردهات المجمعات نكهة مختلفة عن المنزل

بـــدأ المواطنـــون والمقيمـــون مـــن عوائـــل 
وأفـــراد زيـــارة المطاعـــم وتنـــاول الطعـــام 
لداخلهـــا بعـــد توقـــف دام قرابـــة 7 شـــهور 
بســـبب اإلجـــراءات االحترازيـــة لجائحـــة 
“كوفيـــد - 19”، كمـــا بدأت بعـــض المطاعم 
في المجمعات التجارية بتقديم الشيشـــة 

ألول مرة منذ تفشي الجائحة.
وعبـــر مواطنـــون عـــن ســـعادتهم لتنـــاول 
وجبتهـــم منذ أشـــهر في ردهـــات المطاعم 
الداخلية في أجواء يحبها الكبار والصغار 
وشـــهودت حركـــة فـــي قاعـــات المطاعـــم 
التجاريـــة  المجمعـــات  لبعـــض  الداخليـــة 
الطعـــام  لقاعـــات  افتتـــاح  يـــوم  أول  فـــي 
الداخليـــة، بعـــد أن ســـمح بتنـــاول الطعام 
في المســـاحات الخارجية للمطاعم الشهر 
الماضـــي، حيث إن أغلـــب المطاعم تعتمد 
على الجلســـات الداخليـــة. وذكرت إحدى 
التـــي جـــاءت بصحبـــة زوجهـــا  األمهـــات 
وأبنهـــا أنهـــا ســـعيدة للغاية لعـــودة الحياة 

أن  طبيعتهـــا خصوصـــا  إلـــى  التدريجيـــة 
المطاعـــم تشـــكل متنفســـا لألســـر، منوهة 
الصحيـــة  بالتدابيـــر  االلتـــزام  بأهميـــة 
الضروريـــة تحســـبا للجائحـــة ومـــن أهمها 
ارتداء الكمامات. ويـــرى أصحاب مطاعم 

أن أجـــواء اليوم األول محفـــزة، آملين أن 
تجـــري األمـــور على خير مايـــرام وأن يتم 
زيـــادة عدد من يســـمح لهـــم بالدخول إلى 
المطاعـــم ألكثـــر من 30 شـــخصا في وقت 

واحد شيئا فشيئا.
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قالـــت وكالـــة الزراعـــة والثـــروة 
الرقابـــة  إدارة  إن  البحريـــة 
البحرية اتخذت التدابير الالزمة 
الخاصـــة  المخالفـــات  لضبـــط 
بالعمالة اآلســـيوية بالتعاون مع 

قيادة خفر السواحل.
وذكرت أن هذه المخالفات تأتي 
نتيجـــة تصـــرف بعـــض العمالـــة 
اآلســـيوية بشـــكل غير مسؤول 
ومخالف للمرســـوم بقانون رقم 
20 لســـنة 2002 بشـــأن تنظيـــم 
صيد واستغالل وحماية الثروة 
البحرية وعليـــه جاء القرار رقم 
)201( بشان تحديد العمالة على 
ظهر ســـفن الصيـــد لتنظيم عمل 

العمالة األجنبية وتقليصها .
وأوضحـــت أن اإلدارة وضعـــت 

خطـــة متكاملة لعمـــل الدوريات 
علـــى  العمـــل  البحريـــة وجـــاري 
تنفيذهـــا ضمـــن أســـس رقابيـــة 

وإجراءات قانونية.
وأشـــارت إلـــى أن إدارة الرقابـــة 
مشـــروع  تـــدرس  البحريـــة 
فيـــه  لمـــا  البحرينـــي  النوخـــذة 
خيـــر وصالح الســـتدامة الثروة 

البحرية.

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

خطة متكاملة لعمل الدوريات 
البحرية لضبط المخالفات

المنامة - بنا

الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
عـــن ترحيـــب مملكـــة البحريـــن 
باإلعالن عن التوصل إلى اتفاق 
لبـــدء العالقـــات بيـــن جمهورية 
إســـرائيل  ودولـــة  الســـودان 
برعاية مـــن الواليـــات المتحدة 
خطـــوة  باعتبـــاره  األمريكيـــة، 
تاريخيـــة إضافيـــة علـــى طريق 
واالســـتقرار  الســـالم  تحقيـــق 
واالزدهـــار فـــي منطقة الشـــرق 

األوسط.
الخارجيـــة  وزارة  وأشـــادت 
بالجهـــود الطيبـــة التـــي بذلتهـــا 
الحكومـــة األمريكيـــة لتســـهيل 

االتفـــاق  هـــذا  إلـــى  التوصـــل 
الـــذي من شـــأنه أن يعـــزز جهود 
لتحقيـــق  الشـــقيق  الســـودان 
تطلعـــات شـــعبه لألمـــن والنماء 
واالزدهار، ويســـهم في إشـــاعة 
أجـــواء صنـــع الســـالم وتعزيزه 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، 
مؤكـــدة تضامن مملكة البحرين 
فـــي  الســـودان  جمهوريـــة  مـــع 
لالنتقـــال  الحثيثـــة  مســـاعيها 
إلى مرحلـــة جديدة من التنمية 
والتقـــدم واالزدهار، وممارســـة 
فـــي  والبنـــاء  الفاعـــل  دورهـــا 

المجتمع الدولي.

ترحيــب باتفـــاق بــدء العالقات 
بين السودان وإسرائيل

دور تاريخي لسمو رئيس الوزراء في دعم القطاع المصرفي
القاسم: النهضة المصرفية بدأت منذ السبعينات بفضل الرؤية الثاقبة لسموه

أكــد الرئيــس التنفيــذي لجمعيــة مصــارف البحريــن  وحيــد القاســم أن 
الرعايــة الكريمــة مــن لــدن رئيس الــوزراء  صاحب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفة  الحتفالية جمعية مصــارف البحرين بذكرى 
مرور 100عام على تأسيس القطاع المصرفي في البحرين تمثل امتدادا 
للدور التاريخي الذي نهض به ســموه في دعم هذا القطاع وجعله نقطة 
بــارزة مضيئــة فــي مســيرة التنميــة واالزدهــار الوطنــي يفخــر بهــا جميــع 
البحرينييــن، معتبــرا أن القطــاع المصرفي قد نال زخما عــاد بالخير عليه 

وعلى البحرين ككل.

وأضـــاف القاســـم: “إذا كان تاريـــخ 
فـــي  المصرفـــي  القطـــاع  تأســـيس 
البحريـــن يعـــود للعـــام 1919 إال أن 
المســـيرة الحقيقـــة لنهضـــة وتميـــز 
هـــذا القطـــاع بـــدأت منذ ســـبعينات 
الرؤيـــة  بفضـــل  الماضـــي  القـــرن 
الثاقبـــة والجهود الكبيـــرة لصاحب 
الـــوزراء،  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
توجيـــه كل  إلـــى  ســـموه  ومبـــادرة 
المعنييـــن لتوفير األرضية المواتية 
مـــن تشـــريعات وتســـهيالت جعلت 
البحرين الوجهـــة األولى لعدد كبير 
من المصـــارف اإلقليميـــة والعالمية 
التـــي اتخـــذت مـــن البحريـــن مقـــرا 
لهـــا وانطلقـــت منهـــا إلـــى المنطقـــة 

والعالم”.
وقـــال إن القطـــاع المصرفـــي بـــات 
فـــي  مســـاهمًة  القطاعـــات  أكثـــر 
الدخل الوطني بعد النفط، ووصفه 
المؤسســـات  لعجلـــة  بالمحـــرك 
الخـــاص  القطـــاع  فـــي  والشـــركات 
بما فـــي ذلك الشـــركات العاملة في 
مجـــال الطاقـــة النظيفة مـــن خالل 
والممـــول  الخضـــراء،  القـــروض 
الرئيســـي لمشـــاريع البنيـــة التحتية 
فـــي  األكبـــر  والمســـاهم  العمالقـــة، 
المســـؤولية االجتماعيـــة، والوجهة 
األولى لتوفير فرص العمل النوعية 
أمـــام البحرينيين، والمدرســـة التي 
تخرج منهـــا بحرينيون كثر اتجهوا 
نحـــو تأســـيس أعمـــال خاصـــة بهم 
التـــي  الخبـــرات  مـــن  مســـتفيدين 

تلقوها خالل عملهم في مؤسســـات 
القطـــاع الماليـــة والمصرفية، وغير 
القاســـم  د  ولفـــت  الكثيـــر.  ذلـــك 
إلـــى أهميـــة اتخـــاذ إجـــراءات غير 
التحديـــات،  الجتيـــاز  تقليديـــة 
مـــن بينهـــا التوجـــه نحـــو االندمـــاج 
الحقيقـــي بيـــن مصرفيـــن أو أكثـــر 
بهدف تعزيـــز المالئـــة المالية ورفع 
التنافســـية والقـــدرة علـــى الدخول 
في مشـــاريع تمويـــل ضخمة داخل 
فاالحتفاليـــة  البحريـــن،  وخـــارج 
بمئويـــة القطـــاع المصرفـــي فرصة 
مواتيـــة لمناقشـــة التحديـــات على 
مستوى القطاع ككل ورسم مالمح 
نهضـــة جديدة للقطاع تســـتمر لمئة 

عام قادمة إن شاء هللا.
بعـــد  عـــن  التعامـــل  أبعـــاد  وعـــن 
والتطـــور التقني على هـــذا القطاع 
وتأثيراتـــه قـــال د القاســـم: “عندمـــا 
تصبـــح  متينـــة  األساســـات  تكـــون 
إضافة أجـــزاًء أخرى للبنـــاء عملية 
نـــرى  ونحـــن  وموثوقـــة،  ســـهلة 
والمصرفيـــة  الماليـــة  المؤسســـات 
في البحرين اليوم تواصل مســـيرة 
تطورها بتوجيهات وجهود مصرف 
اقة  المركـــزي، وهـــي ســـبَّ البحريـــن 
في تبني التطـــور التقني، وتحرص 
جمعية مصارف البحرين على وضع 
هـــذا التحـــول فـــي إطـــاره الواســـع 
للتحول الرقمي في مملكة البحرين 
ككل، انطالقـــا مـــن إدراكنـــا ألهمية 
التناغـــم بيـــن جميـــع القطاعات في 

عمليـــة التحـــول الرقمـــي، فالقطاع 
المصرفـــي يســـتفيد أكثـــر ويتطور 
أكثر كلما كان هناك تطور رقمي في 
قطـــاع العدل وإجـــراءات التقاضي 
مثال، أو فـــي قطاع التعليم وتوفير 
الخريجيـــن البحرينييـــن المؤهليـــن 
لشغل الوظائف المصرفية والبنكية 
عن كفـــاءة وجـــدارة. فنحن ننطلق 
مـــن حقيقـــة أننا فـــي بلد مســـاحته 
الجغرافيـــة صغيـــرة، ومـــن الســـهل 
تطبيـــق االســـتراتيجيات الوطنيـــة 
مثل رؤية البحرين 2030 والتحول 
نحـــو اقتصاد المعرفـــة في مختلف 

القطاعات”.
وزاد فـــي التوضيـــح قائـــال: “خيـــر 
دليل على تطـــور القطاع المصرفي 
رقميا هو كيف تمكَّنت المؤسســـات 
فتـــرة  خـــالل  والمصرفيـــة  الماليـــة 
مـــن  الكثيـــر  تقديـــم  مـــن  وجيـــزة 
اإلضافيـــة  الرقميـــة  الخدمـــات 
اإلجـــراءات  يلبـــي  بمـــا  للعمـــالء 
االجتماعـــي  للتباعـــد  االحترازيـــة 
التـــي فرضتها جائحـــة “كوفيد19”، 
وهذا ما كان ليحدث بهذه الســـرعة 
لـــوال االســـتثمار الكبير الـــذي قامت 
مـــدى  علـــى  المؤسســـات  تلـــك  بـــه 
األعوام السابقة في مجال التحول 
الرقم مضيفا إن أهداف االحتفالية 
بمئويـــة القطـــاع المصرفـــي أثـــارت 
النقـــاش حول كيفيـــة المضي قدما 

في تعزيز ريادة المؤسسات المالية 
فـــي  البحريـــن  فـــي  والمصرفيـــة 
مجال الخدمـــات الماليـــة والحلول 
المصرفية الرقميـــة، والحفاظ على 
أعلـــى درجـــات األمـــن اإللكترونـــي 
خدمـــات  وإدخـــال  والســـيبراني، 
مصرفيـــة رقميـــة جديـــدة، وزيـــادة 

المعامالت الرقمية للمستخدمين”.
بخصوصيـــة  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
وأوجـــه  الحقبـــة  هـــذه  مؤشـــرات 
قـــال   وإرهاصاتهـــا  فيهـــا  التغييـــر 
القاســـم: “التطـــور عملية مســـتمرة، 
وال أبالـــغ إذا قلـــت إن المؤسســـات 
الماليـــة والمصرفيـــة فـــي البحريـــن 
فـــي مقدمة المؤسســـات التي تبادر 
إلـــى تطويـــر عملهـــا وادائهـــا دائمـــا، 
العالميـــة،  التوجهـــات  وتراقـــب 
وتســـارع إلـــى تجريبهـــا وتطبيقها، 
العاليـــة  التنافســـية  أن  شـــك  وال 
التـــي يشـــهدها القطـــاع المصرفـــي 
البحرينـــي والعالمـــي تدفـــع البنـــوك 
لالستثمار أكثر في تدريب كوادرها 
والحفـــاظ عليهـــا وتطويـــر أنظمتها 

اإلدارية والتشغيلية وغير ذلك”.
وأضاف: “ســـرعت جائحة كوفيد - 
19 مـــن توجـــه البنـــوك نحـــو تقديم 
وبـــات  متقدمـــة،  رقميـــة  خدمـــات 
باإلمـــكان إجراء معظـــم المعامالت 
المصرفيـــة عـــن بعد، وقـــد تحورت 
االتجاهـــات الرقميـــة الشـــائعة فـــي 
الخدمـــات المصرفية التي شـــهدها 
الســـوق البحرينـــي بمعظمهـــا حول 
إدخـــال الفـــروع الرقميـــة مـــن قبـــل 
البنـــوك، وتعزيـــز الميـــزات الرقميـــة 
للعمالء، فضالً عن تقديم الخدمات 
المصرفية المفتوحة، وهذا التوجه 
أصبح معتمدا بشكل دائم، وجمعية 
دائمـــا  تؤكـــد  البحريـــن  مصـــارف 
أهميـــة الحفـــاظ على هذه الســـرعة 
فـــي  الرقميـــة  الحلـــول  تبنـــي  فـــي 
القطـــاع المصرفي حتى بعد انتهاء 

الجائحة”.

المنامة - بنا

تناول الطعام في ردهات المجمعات نكهة مختلفة عن المنزل

بــدأ المواطنــون والمقيمــون مــن عوائــل وأفــراد زيــارة المطاعــم وتنــاول 
الطعام لداخلها بعد توقف دام قرابة 7 أشهر بسبب اإلجراءات االحترازية 
لجائحــة “كوفيــد - 19”، كما بدأت بعض المطاعم فــي المجمعات التجارية 

بتقديم الشيشة ألول مرة منذ تفشي الجائحة.

وعبـــر مواطنـــون عـــن ســـعادتهم لتناول 
وجبتهـــم منـــذ أشـــهر وذلك فـــي ردهات 
المطاعـــم الداخليـــة فـــي أجـــواء يحبهـــا 
الكبـــار والصغـــار، وشـــهودت حركـــة في 
لبعـــض  الداخليـــة  المطاعـــم  قاعـــات 
المجمعات التجارية في أول يوم افتتاح 
لقاعـــات الطعام الداخلية، بعد أن ســـمح 
بتناول الطعام في المساحات الخارجية 
للمطاعم الشـــهر الماضي، حيث أن أغلب 
المطاعم تعتمد على الجلسات الداخلية.

وذكـــرت إحـــدى األمهـــات التـــي جـــاءت 
بصحبة زوجها وابنها أنها ســـعيدة للغاية 
لعـــودة الحياة التدريجية إلـــى طبيعتها، 
خصوصـــا أن المطاعـــم تشـــكل متنفســـا 
لألســـر، منوهة بأهمية االلتزام بالتدابير 
للجائحـــة  تحســـبا  الضروريـــة  الصحيـــة 

ومن أهمها ارتداء الكمامات.
وعبـــر أحد الشـــباب عن ســـعادته بالقول 
مطعـــم  داخـــل  األولـــى  وجبتـــي  “هـــذه 

منـــذ أشـــهر طويلة” مشـــيرا إلـــى أنه كان 
يطلـــب الطعـــام للمنزل، لكـــن تناولها في 
أجواء المطاعم والمجمعات هو جو آخر 
ويختلـــف تمامـــا عـــن المنـــزل حيث ترى 

الناس والحياة”.
وال يقتصر الســـرور على الكبار، بل حتى 
األطفال بدوا سعداء بالعودة والحصول 
علـــى وجبتهـــم المفضلة، كمـــا عبرت عنه 

إحدى الصغيرات.

مـــن جهة أخـــرى يـــرى أصحـــاب مطاعم 
أن أجـــواء اليوم األول محفزة، إذ اشـــار 
مديـــر مطعم “بابل” إلى أن األمور تجري 
األول  اليـــوم  فـــي  خصوصـــا  بسالســـة، 
مشـــيدا بخطوات الجهات الرســـمية في 
معبـــرا  والمـــدروس،  التدريجـــي  الفتـــح 
عـــن أملـــه بـــأن تجـــري األمور علـــى خير 
مايـــرام وأن تتـــم زيادة عدد من يســـمح 
لهـــم بالدخـــول إلـــى المطاعـــم ألكثـــر من 

شـــيئا  واحـــد  وقـــت  فـــي  شـــخصا   30
فشـــيئا، خصوصا أن المطعم الذي يديره 
يستطيع استقبال زبائن أكثر، كما أوضح 
أن هناك إقباال جيدا على تناول الشيشة، 
كانـــت  اليـــوم  الخارجيـــة  األجـــواء  وأن 

لطيفة.

يشار إلى أن وزيرة الصحة فائقة الصالح 
أصدرت قرارين بخصوص االشتراطات 
الصحية الواجـــب تطبيقها في المطاعم 
والمقاهي الحتواء ومنع انتشار فيروس 
كورونا. وســـمح للمطاعم باســـتقبال 30 
زبونـــا داخـــل المطاعـــم، مـــع التأكـــد مـــن 

تعقيم األسطح والمناطق المشتركة مرة 
واحـــدة على األقل كل ســـاعتين ووجود 
مســـافة آمنة بيـــن الطـــاوالت. كما حثت 
وزارة الصحـــة علـــى اســـتخدام القنوات 

اإللكترونية في عملية تسديد الفواتير.
فـــي  الشيشـــة  تقديـــم  القـــرار  ويمنـــع 

المناطـــق المغلقـــة ووضـــع حواجز التقل 
عـــن متريـــن ونصـــف المتـــر بيـــن منطقة 
للمشـــاة  المخصـــص  والممـــر  المدخنيـــن 
واســـتخدام الخراطيم ذات االســـتخدام 
الواحـــد وعـــدم اختبار الشيشـــة من قبل 

العاملين في المقهى.

وحيد القاسم

أشــهــر  7 دام  تـــوقـــف  ــد  ــع ب ــم  ــاع ــط ــم ال ــي  فـ وجـــبـــة  ــأول  ــ بـ يــســتــمــتــعــون  الـــمـــواطـــنـــون 
المحرر االقتصادي | تصوير: رسول الحجيري
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الحيـــاة ســـباق مـــع النجاح إذا كنـــت بفريق يشـــارك بصنع الفوز، ال أن تســـتولي عليه 
وحـــدك، الكثيـــر منا ســـباقه نحـــو الهاوية، ويظن أنه ســـباق النجاح والفـــوز والتغلب 
على الحياة بتحقيق نصر مؤزر حينما يكتســـح كّل شـــيء أمامه ويدوس على القيم 
اإلنســـانية، بـــل يدهس كّل من يقـــف بطريق ظفره المكلل بهالـــة النصر على الجميع، 
هـــذا الســـباق المحموم ال يعكس لدى البعض طاقـــة العمل اإليجابية وال اإلقبال على 
الحيـــاة بروح المثابـــرة وتحقيق الذات باإلنجاز، بل ما أعنيه هـــو أولئك الذين باعوا 
أرواحهـــم للفـــوز بأي ثمن حتى لو أدى ذلك الكتســـاح قيم ومبادئ العيش اإلنســـاني 
ولو دهســـوا غيرهم بســـبيل بلوغ المجد! مستنفدين جّل طاقاتهم في الغدر وخيانة 
ضميرهـــم ببيعـــه حتى ال يســـكنهم أو يؤثـــر عليهم، ثم بخيانة غيرهم ممن اشـــتغلوا 
معهـــم ورافقوهـــم بطريق النجاح الذي عادة ما يؤسســـُه فريق عمل تكاتف لتحقيق 
هـــدف حضاري غير مســـبوق بأي إطـــار أو مجال ثقافي أو تجاري أو حتى سياســـي 
رغم مســـتنقع السياســـة، الحياة نجاح إذا حققته وحدك فأنت أحق به، لكنه يتحول 

لجريمة إذا سرقتُه من فريقك الذي أسس النجاح معك.
ظاهرة مجتمعنا بهذا الزمن انسحاق الضمير تحت وطأة أنانية النجاح، سرقة جهد 
اآلخرين عالمة مميزة لدى البعض ولكن ذلك ال يلغي عشـــرات قصص الفوز الفردي 

الذي وراءه روح مبدعة وابتكار ذاتي نابع من ذات إنسانية تسعى لالبتكار، متسلحة 
بقيم إنســـانية عظيمة نابعة من وفاء المرء لذاته ومجتمعه ومحبيه، ألنه خرج من 
منعطف اإلنســـانية العظيمة التي اكتســـبها من وعي وثقافة وحب للحياة ال يشـــوبه 
الحســـد واألنانيـــة، لماذا برأيكـــم تتراكم ظاهرة القفز على اآلخرين وســـرقة جهدهم 
واالستيالء على مشاريعهم؟ لم تكن حياتنا منذ أمد بعيد بهذه الدرجة من األنانية، 
لكن إيقاع العصر وطبيعة المنافســـة وشـــراهة المال والجاه والمكانة اســـتولت على 
النفـــوس بصـــورة غير مســـبوقة، حّولـــت اإلنســـان أو بعضا منه إلى حيـــواٍن مفترس 
ال يـــرى بالغابـــة إال نفســـه، فراح يصـــارع ويفتعل الحـــروب الوهميـــة، يغلفها بمظاهر 
المثابرة والدأب، ليخفي نيته بســـرقة ثمرة غيره حتى تســـتغرب لجوقة المصفقين 
لـــه عندمـــا يخرج منتشـــًيا كما ظن بتحقيق نصـــره الوهمي الذي ســـيتركه الحًقا ألن 
الحياة قصيرة أكثر مما نعتقد دون أن يســـعد ويســـتمتع بتلك االنتصارات التخيلية، 
ألن االنتصـــار الحقيقـــي صديقي، هو ســـعادتك بما حققت وليـــس بمعاناتك وآالمك 
وأمراضـــك وقلقـــك وتوتـــرك الذي صاحب حياتك كلها وأنت تســـعى لهـــذا النصر، ما 

فائدة نصر بال سعادة؟.
تنويرة: كّل نجاح سرقته عن غيرك فيه شقاؤك. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

نصر بال طعم!

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

للتواصل: 17111483

رسالة سيدي سمو رئيس الوزراء... قوة فعالة األثر لمستقبل العالم
دائمـــا يرســـم ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقـــر حفظه هللا ورعـــاه في أحاديثـــه بمختلف 
المناســـبات الدوليـــة الصـــورة التـــي تســـاعد المجتمـــع الدولي فـــي تحديد 
وإبـــراز المشـــكالت التي تواجهـــه وكيفية حلها ومواجهة الواقع، فلســـموه 
حفظه هللا مكانة في قلوب مختلف دول العالم من أقصى الشرق ألقصى 
الغرب وذلك لسعة وعمق توجيهاته وآرائه وقيمة المعلومات التي يقدمها 

لإلنسانية لشق طريقها نحو المستقبل األفضل.
في الرســـالة التي وجهها ســـموه حفظه هللا ورعاه إلى العالم بمناسبة يوم 
األمم المتحدة الذي وافق يوم أمس الســـبت 24 أكتوبر الجاري نظرة إلى 
المســـتقبل تتســـع لتشـــمل كل األجنـــاس وكل المعتقدات، ولها قـــوة فعالة 

األثر في مختلف مجاالت الحياة وبالتفاصيل المتنوعة.
يقول ســـموه أيده هللا )إن الظروف الراهنة التي يعيشـــها العالم ال تقل في 
خطورتهـــا عن تلك التي كانت ســـائدة قبل خمســـة وســـبعين عاًما، عندما 
نشـــأت األمـــم المتحدة، مـــع اختالف في طبيعـــة الخطر الماثـــل الذي يتم 
التعامـــل معـــه، حيـــث حـــل الخطر الصحـــي العالمـــي حاليا مـــكان التهديد 

العسكري المدمر الذي مثلته الحرب العالمية الثانية(.
هنا رسالة واضحة للمجتمعات بدراسة التاريخ للتعرف على أولئك الناس 
الذين كانوا، وكيف بدأوا وكيف انتهوا، وما عملوا وفيما أخطأوا وفشلوا، 
وفيمـــا أصابـــوا ونجحوا، وســـر النجاح وســـر الخيبة، وكل هـــذا لنتعلم من 
الماضـــي لينفعنا في الحاضـــر، فصورة تلك الحياة قد مضت، ونحن اليوم 
وفي الظروف الراهنة نعيش صورة مماثلة ولكن بحياة لم تمض بعد ولم 
تنتـــه، وأســـاس العبـــرة هنا كما بينها ســـموه حفظه هللا ورعـــاه أن التاريخ 

يعيد نفسه.
لقـــد فهم العالم وأدرك طبيعة التحديات التي يواجهها، ولهذا حث ســـموه 
أيـــده هللا على أن يســـير العمـــل الدولي المشـــترك على وتيـــرة واحدة من 
التنســـيق والنظـــام، وحول ذلك يقول ســـموه “إن مواجهـــة جائحة كورونا 
يجـــب أال تشـــغل العالـــم عـــن أهمية وجود تنســـيق مشـــترك فـــي مواجهة 
التحديات التي تمثل أيضا تهديدا مباشرا لحاضر ومستقبل البشرية، ومن 
بينهـــا الصراعـــات والنزاعات المســـلحة، ومحاوالت التدخل في الشـــؤون 

الداخلية للدول، واإلرهاب والعنف والتطرف والتغير المناخي وغيرها”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني
ســـعدنا كثيرا بفـــوز ثالث طبيبـــات بحرينيات مـــن وزارة الصحة 
بجائـــزة ســـمو األمير الوالـــد خليفة بن ســـلمان آل خليفة للطبيب 
البحريني، وكانت سعادتنا ألكثر من سبب، فتكريم األطباء رجاال 
كانوا أو نســـاء أمر رائع جدا وتقدير كبير من ســـمو األمير خليفة 
راعي العلم ألصحاب هذه المهنة اإلنسانية في الظروف التي نمر 
بهـــا ويمـــر بها العالم التي ينتشـــر فيهـــا وباء كورونـــا الذي تصدى 
لـــه األطباء ومن معهم من أصحاب المهـــن الطبية األخرى، وقدم 
الكثيـــرون منهم أرواحهم وهم على خط النار في الحرب مع هذا 
الفيـــروس اللعيـــن، لذلك فتكريـــم الطبيبات له رمزيتـــه وله معناه 
لدى جميع العاملين في مهنة الطب، فهو تكريم لهم جميعا ذكورا 
وإناثـــا، ولـــه داللـــة أخرى وهي أن ســـمو األمير خليفة بن ســـلمان 
سيبقى دائما رمزا للعطاء ورعاية المجتهدين في كل المجاالت.

هذه الجائزة تقدير وشـــهادة ثقة ألطباء البحرين من قبل خبراء 
ومحكميـــن دوليين ممن عبروا عـــن انبهارهم بما رأوه من أبحاث 
في المجال الطبي والبحث العالجي والســـريري بمملكة البحرين، 
وقد ذكرت األســـتاذة فائقة بنت ســـعيد الصالح وزيرة الصحة أن 
هـــؤالء الخبراء أبدوا إعجابهـــم بما قدم من بحوث وأعمال بارزة 
فـــي مجـــال مهنة الطب، وقالت إن أعضاء لجنـــة اختيار الفائزين 
أبـــدوا دهشـــتهم فـــي مـــا قدم مـــن أوراق وبحـــوث متميـــزة، وكم 
الكوادر الطبية التي تزخر بها مملكة البحرين، ما جعل المنافســـة 
قويـــة بحيـــث يحتـــار المحكـــم فـــي اختيـــار الفائز في ظـــل تعدد 

الكفاءات.
وال يغيب عنا أن هذا التكريم هو تكريم لوزيرة الصحة وقيادات 
الـــوزارة، ألن هذا النجاح ال يأتـــي دون أن تكون هناك بيئة مهنية 
وتنظيمية تســـاعد علـــى االجتهاد والتنافس وبـــذل الجهد. وتبلغ 
الســـعادة منتهاها كون الفائـــزات الثالث ســـيدات بحرينيات، ألن 
هذا األمر يقدم شهادة جديدة للمرأة البحرينية وقدراتها الرفيعة 
فـــي كل المجـــاالت ويعطـــي برهانـــا جديـــدا علـــى ما نالتـــه المرأة 
البحرينية من رعاية ودعم في عهد جاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة عاهل البالد المفدى.

كل التهاني للدكتورة جميلة السلمان والدكتورة نجاة أبوالفتح  «
والدكتورة مريم الهاجري التي فازت بالفئة الثانية من الجائزة 

“فئة الوفاء والعطاء الممتد” على هذا الفوز الذي هو فوز للمرأة 
البحرينية وفوز لكل أطباء البحرين.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

المرأة البحرينية وعصر النهضة
هو عصر النهضة بامتياز الذي نعيشه حاليا وال نستطيع إنكاره لما 
فيه من قفزات هائلة لها عالقة مباشرة بتمكين المرأة البحرينية 
والتحليق بها عاليا إلى ما ال ســـقف له وال حدود، فشـــتان بين من 
يـــردد العبارات ومن يقدم على خطـــوات ثابتة، والبحرين تمضي 
بخطـــى ثابتة للوصول بنصف المجتمع إلـــى أعلى المراتب تحت 
رايـــة جاللـــة الملـــك المفـــدى وقرينته ســـمو األميرة ســـبيكة بنت 

إبراهيم.
واألمثلة تكثر ونرى في مجتمعنا ما يبشر دائما بالخير وما يثلج 
الصدر ليس فقط فيما يخص المرأة ولكن لدعم الرجل الالمتناهي 
لهـــا ووعيه بأهمية وجودها معه جنبا إلـــى جنب لتحقيق العدالة 
بين الجنسين وعلى شتى األصعدة، والحقيقة أنني كامرأة أشعر 
بالفخـــر واالعتـــزاز لما وصلنا له نحن النســـاء من مراكز ومناصب 

مشرفة في مملكتنا الغالية.
في دور االنعقاد األخير جاءت كلمة رئيسة مجلس النواب فوزية 
زينل واضحة متأللئة ترســـم أهم ما وصلت له المرأة البحرينية، 
وتؤكد على الســـير دوما نحو النهج الســـليم الذي خطه لنا جميعا 
جاللـــة الملك المفـــدى وتحت رعاية مباشـــرة واهتمام حثيث من 
ســـمو األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم في رســـالة مفادهـــا أن هذه 
الســـفينة تســـير بتعاضد الجنســـين ووئامهـــم واهتمامهم كل في 
تخصصـــه وعطائـــه لخدمـــة هـــذا المجتمـــع، فســـالح مملكتنـــا هو 
مواطنوها من الجنســـين ممن أخلصوا وقدموا وسيقدمون دوما 

ما فيه الخير لهذا الوطن.

سمر األبيوكي

من حق الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون أن يعطي أعلى وســـام شرف 
لمـــدرس التاريـــخ “صامويـــل باتي” الـــذي قطع رأســـه خارج مدرســـته في 
باريـــس علـــى يد شـــاب “متطرف فكًرا وســـلوًكا” من أصول شيشـــانية ظن 
أنـــه بهـــذا العمل ينتقم ويغضب لرســـول هللا صلى هللا عليه وســـلم بعد أن 
قام هذا المدرس بعرض رســـوم كاريكاتورية للنبي محمد، كما أن من حق 
الحكومة الفرنســـية ما اتخذته من إجـــراءات في التعامل مع هذا الحادث 

طالما تتفق مع القانون وحقوق اإلنسان.
لكـــن أليـــس مـــن الواجب أيًضـــا أن يكون ذلك نهًجـــا ثابًتا ومقياًســـا واحًدا 
فـــي التعامـــل مـــع كل الحـــاالت المشـــابهة، وأال يتـــم التغاضـــي أو التقليـــل 
مـــن حـــوادث العنف التي تســـتهدف المســـلمين حتـــى ال تكون رســـالة بأن 
أرواحهـــم وحياتهم أرخص كثيًرا من غيرهم، فيفتح الباب على مصراعيه 
أمـــام إيذائهـــم، كما وقع حادث طعن امرأتيـــن عربيتين محجبتين على يد 
امرأتيـــن فرنســـيتين وتحت بـــرج إيفل فـــي العاصمة باريـــس، في هجوم 
عنصري بغيض كشفت عنه بكل قبح صرخة المعتديتين، أثناء محاولتهما 

قتل السيدتين بقولهما: “ارجعي لبلدك يا عربية يا قذرة”.

هذا التناقض في التعامل واالزدواجية في التعاطي مع الحوادث اإلرهابية 
دفع األزهر الشـــريف إلصدار بيان لم يكتف فيـــه بإدانة حادث الطعن، إنما 
كان بمثابـــة صرخـــة واضحة وتحذير شـــديد من االزدواجيـــة في التعامل 
مـــع الحوادث اإلرهابية طبقـــا لديانة الجاني كأمر مخز ومعيب يخلق جوا 
مـــن االحتقان بين أتباع الديانات، ويزيد من تداعيات اإلرهاب، واإلرهاب 

المضاد بين أصحاب العقائد المختلفة.

ليتنا شهدنا حمالت استنكار وإدانة ورفض من قبل المؤسسات  «
الرسمية الفرنسية واألوروبية أو استياًء شعبًيا من حادث الطعن أو 

تعاطًفا مع الضحيتين كما يحدث دائًما في حوادث العنف التي يتهم 
فيها المسلمون وتستهدف غير المسلمين، وليتنا سمعنا عن دعوات 

من هنا أو هناك لتجديد الخطاب الديني ألتباع الديانات األخرى، لكننا 
في كل مرة ال نجد أنفسنا إال أمام جناة من المختلين عقلًيا أو المرضى 

نفسًيا أو أمام حاالت فردية ال تمثل ظاهرة عامة وربما يتم خلق 
المبررات الكافية أو المخارج القانونية لها!.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

ازدواجية التعامل مع العمليات اإلرهابية
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