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 OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG øe áÄæ¡J á«bôH ióØªdG
 äÉjBG  ≈ª°SCG  ¬àdÓéd  ºjôμdG  ΩÉ≤ªdG  ≈dEG  É¡«a  ™aQ  ,øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG
 »a øjôëÑdG áμ∏ªe ¬à≤≤M …òdG ô«ÑμdG ìÉéædG áÑ°SÉæªH äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG
 ’ƒeQƒa äÉbÉÑ°ùd ºdÉ©dG ádƒ£Ñd iôÑμdG øjôëÑdG IõFÉL ¥ÉÑ°S áeÉbEGh º«¶æJ

.ô«î°üdG ¢ùμdhQ ¥ÉÑ°Sh óMGh
 ≥«≤ëJ ¿CG ¬à«bôH »a áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG ócCGh
 á©HÉàeh  äGOÉ`̀°`̀TQEGh  äÉ¡«LƒJ  π°†ØH  ºK  ¬∏dG  øe  π°†ØH  AÉ`̀L  ìÉéædG  ∂`̀dP
 äÉÑ°ùàμªdG øe ójõªdG ±É°VCGh ,ájQÉ°†ëdG øjôëÑdG áfÉμe ¢ùμY Ée ;¬àdÓL
 Oƒ¡édG IAÉØμH OÉ°TCGh  .øjôëÑdG áμ∏ªªd á«eÓYE’Gh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G
 π¶àd  ±ô°ûªdG  ô¡¶ªdG  Gò¡H  É¡LGôNEGh  á«dÉ©ØdG  √òg  OGó`̀YEG  »a  âdòH  »àdG
 øjôëÑdG áμ∏ªªd kÉ«æªàe ,RÉéfE’Gh AÉ£©dG øe ≥jôY ïjQÉàd GOGóàeG øjôëÑdG
 kÉ«YGO  ,áª«μëdG  ¬àdÓL  IOÉ«b  πX  »a  QÉ`̀gOR’Gh  AÉªædGh  Ωó≤àdG  øe  ójõªdG
 ≈∏Y ºjójh √É£N ô«îdG ≥jôW ≈∏Y Oó°ùjh ¬àdÓL ßØëj ¿CG πLh õY ≈dƒªdG

 .¿ÉeC’Gh øeC’Gh äGõéæªdGh ìGôaC’G øjôëÑdG áμ∏ªe
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J  Éªc
 ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG øe áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 √ƒª°S ≈dEG É¡«a ™aQ ,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N
 áμ∏ªe  ¬à≤≤M …òdG  ô«ÑμdG  ìÉéædG  áÑ°SÉæªH  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  äÉjBG  ≈ª°SCG
 è«∏îdG  ¿Gô«£d  iôÑμdG  øjôëÑdG  IõFÉL  »bÉÑ°S  áeÉbEGh  º«¶æJ  »a  øjôëÑdG

.2020 ¿Gh ’ƒeQƒØ∏d iôÑμdG ô«î°üdG ¢ùμdhQ IõFÉLh ¿Gh ’ƒeQƒØ∏d

 øY  ¬à«bôH  »a  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  Üô`̀YCGh
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Oƒ¡éH √RGõàYGh √ôîa
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX  »a  ,ìÉéædG  Gòg  ≥«≤ëJ  »a  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ

.ÉfhQƒc áëFÉéd »ªdÉ©dG QÉ°ûàf’G É¡°Vôa
 Gò¡H É¡LGôNEGh á«dÉ©ØdG √òg OGóYEG »a âdòH »àdG Oƒ¡édG IAÉØμH OÉ°TCGh

 ,RÉéfE’Gh AÉ£©dG  øe ≥jôY ïjQÉàd  GOGóàeG  øjôëÑdG  π¶àd  ±ô°ûªdG  ô¡¶ªdG
 ¢ù«FQ  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ≥aƒj  ¿CG  πLh  õY  ≈dƒªdG  É«YGO
 ≈∏Y øjôëÑdG  áfÉμe  õjõ©àd  ∑QÉÑeh Ö«W ó¡L øe ¬dòÑj  Ée  πc  »a  AGQRƒ`̀dG
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a Ió©°UC’G πc

 .ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y

  ¿É`̀«`̀≤`̀∏`̀à`̀j AGQRƒ```````̀ dG ¢``ù``«``FQ ó``¡``©``dG »````̀ dhh ∂``∏``ª``dG
’ƒ``eQƒØdG äÉ``bÉÑ°S ìÉ``éæH ΩÉ``©dG ó``FÉ≤dG ø``e á``Äæ¡J »``à«bôH

.∂∏ªdG ádÓL |.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |.ΩÉ©dG óFÉ≤dG |

 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 øcôdG ≥jôØdG øe áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ™aQ  ,´É`̀aó`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô`̀jRh  »ª«©ædG  ø°ùM  øH  ¬∏dGóÑY
 äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG »eÉ°ùdG ΩÉ≤ªdG ≈dEG É¡«a
 áaÉ°†à°SGh  º«¶æJ  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ìÉéf  áÑ°SÉæªH
 AÉL …ò```dGh  ó``̀MGh ’ƒ`̀eQƒ`̀Ø`̀∏`̀d  ¢`̀ù`̀μ`̀dhQ  Iõ`̀FÉ`̀L  ¥ÉÑ°S
 áfÉμªdG ¢ùμY Ée ,áaÉc øWƒdG AÉæHCG Oƒ¡L ôaÉ°†J áé«àf

.¿óªàªdG ºdÉ©dG á£jôN ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªªd áeó≤àªdG
 ∂dP ≥«≤ëJ ¿CG ¬à«bôH »a ´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh ócCGh
 äôªKCG  »àdG  áªjôμdG  ¬àdÓL  ájÉYQ  π°†ØH  AÉL  ìÉéædG
 πX  »a  ô«ÑμdG  »ªdÉ©dG  »°VÉjôdG  çóëdG  Gòg  áaÉ°†à°SG
 ÉgQhOh  áμ∏ªªdG  áfÉμe  ¢ùμY  …òdGh  ,áægGôdG  ±hô¶dG
 ¥ô°ûdG  »a äGQÉ«°ùdG  á°VÉjôd  á«YƒædG  á∏≤ædG  çGóMEG  »a
 Égò«ØæJh á«ªdÉ©dG  á«dÉ©ØdG  √òg º«¶æJh OGóYE’ §°ShC’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  π¶àd  ±ô°ûªdG  ô¡¶ªdG  Gò¡H  É¡LGôNEGh

.¬àdÓL IOÉ«b πX »a AÉ£©dG øe ≥jôY ïjQÉàd kGOGóàeG
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏Jh
 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG

 »ª«©ædG ø°ùM øH ¬∏dGóÑY øcôdG ≥jôØdG øe áÄæ¡J á«bôH
 äÉjBG  ≈ª°SG  √ƒª°S  ≈`̀dEG  É¡«a  ™aQ  ,´ÉaódG  ¿hDƒ°T  ô`̀jRh
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ìÉéf  áÑ°SÉæªH  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG
 iôÑμdG ô«î°üdG ¢ùμdhQ IõFÉL ¥ÉÑ°S áaÉ°†à°SGh º«¶æJ
 Oƒ¡L  ôaÉ°†J  áé«àf  AÉL  …òdGh  2020  ¿Gh  ’ƒeQƒØ∏d
 áμ∏ªªd  áeó≤àªdG  áfÉμªdG  ¢ùμY  Éªe  áaÉc  øWƒdG  AÉæHCG

.øjôëÑdG
 Gòg ≥«≤ëJ ¿CG ¬à«bôH »a ´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh ócCGh
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M ájÉYQ π°†ØH  AÉL ìÉéædG
 äÉ¡«LƒJh ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 »àdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh ƒª°S
 ô«ÑμdG  »ªdÉ©dG  »°VÉjôdG  çóëdG  Gòg  áaÉ°†à°SÉH  äôªKCG
 á∏≤ædG  çGó`̀MEG  »a  É`̀gQhOh  áμ∏ªªdG  áfÉμe  ¢ùμ©j  …ò`̀dG
 ôÑY  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »`̀a  äGQÉ«°ùdG  á°VÉjôd  á«YƒædG
 É¡LGôNEGh Égò«ØæJh á«ªdÉ©dG á«dÉ©ØdG √òg º«¶æJh OGóYEG
 ïjQÉàd  G kOGóàeG  øjôëÑdG  áμ∏ªe π¶àd  ,±ô°ûªdG  ô¡¶ªdÉH
 ÖMÉ°U Iô°†ëd áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a AÉ£©dG øe ≥jôY

.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J  Éªc
 øe  áÄæ¡J  á«bôH  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 áÄ«g  ¢ù«FQ  »ª«©ædG  ô≤°U  ø`̀H  ÜÉ``̀jP  ø`̀cô`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG »eÉ°ùdG ΩÉ≤ªdG ≈dEG É¡«a ™aQ ,¿ÉcQC’G
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ìÉéf  áÑ°SÉæªH  äÉμjôÑàdG  Ö«WCGh
 ¥ÉÑ°ùd  iôÑμdG øjôëÑdG IõFÉL ¥ÉÑ°S áaÉ°†à°SGh º«¶æJ

 .ô«î°üdG ¢ùμdhQ IõFÉLh 2020 óMGh ’ƒeQƒØdG
 ∂dP ≥«≤ëJ ¿CG ¬à«bôH »a ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ ócCGh
 äôªKCG  »àdG  áªjôμdG  ¬àdÓL  ájÉYQ  π°†ØH  AÉL  ìÉéædG
 πX  »a  ô«ÑμdG  »ªdÉ©dG  »°VÉjôdG  çóëdG  Gòg  áaÉ°†à°SG
 É`̀gQhOh  áμ∏ªªdG  áfÉμe  ¢ùμY  …ò`̀dG  ,áægGôdG  ±hô¶dG
 ¥ô°ûdG  »a äGQÉ«°ùdG  á°VÉjôd  á«YƒædG  á∏≤ædG  çGóMEG  »a
 Égò«ØæJh á«ªdÉ©dG  á«dÉ©ØdG  √òg º«¶æJh OGóYE’ §°ShC’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  π¶àd  ±ô°ûªdG  ô¡¶ªdG  Gò¡H  É¡LGôNEGh
 ,¬àdÓL  IOÉ«b  πX  »a  AÉ£©dG  øe  ≥jôY  ïjQÉàd  GOGóàeG
 Éªd  ¬≤aƒjh ¬àdÓL ßØëj ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ≈dƒªdG  É«YGO

.¬≤«aƒJh ¬fƒ©H ÉªFGO √óªjh ô«îdG ¬«a
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏Jh

 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG
 »ª«©ædG  ô≤°U  øH  ÜÉ`̀jP  øcôdG  ≥jôØdG  øe  áÄæ¡J  á«bôH
 äÉjBG  ≈ª°SG  √ƒª°S  ≈`̀dEG  É¡«a  ™aQ  ,¿É``cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ
 øjôëÑdG áμ∏ªe ìÉéf áÑ°SÉæªH äÉμjôÑàdG Ö«WCGh »fÉ¡àdG
 iôÑμdG  øjôëÑdG  IõFÉL  »bÉÑ°S  áaÉ°†à°SGh  º«¶æJ  »a
 ô«î°üdG ¢ùμdhQ IõFÉLh ¿Gh ’ƒeQƒØ∏d è«∏îdG ¿Gô«£d

.2020 ¿Gh ’ƒeQƒØ∏d iôÑμdG
 Gòg ≥«≤ëJ ¿CG ¬à«bôH »a ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ ócCGh
 »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ π°†ØH AÉL ìÉéædG
 äôªKCG  »àdG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 πX »a ô«ÑμdG  »ªdÉ©dG  »°VÉjôdG  çóëdG  Gòg áaÉ°†à°SÉH
 ÉgQhOh  áμ∏ªªdG  áfÉμe  ¢ùμY  …òdGh  ,áægGôdG  ±hô¶dG
 ¥ô°ûdG  »a äGQÉ«°ùdG  á°VÉjôd  á«YƒædG  á∏≤ædG  çGóMEG  »a
 Égò«ØæJh á«ªdÉ©dG  á«dÉ©ØdG  √òg º«¶æJh OGóYE’ §°ShC’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  π¶àd  ±ô°ûªdG  ô¡¶ªdG  Gò¡H  É¡LGôNEGh
 áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a AÉ£©dG øe ≥jôY ïjQÉàd G kOGóàeG
 áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd

.≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG OÓÑdG πgÉY

¿ÉcQC’G ¢``ù«FQh ´É``aó`dG ¿hDƒ```°T ôjRh ø``e »``fÉ¡àdG ¿É``«`≤`∏àjh ..

 ø`̀cô`̀dG ô`̀«`̀°`̀û`̀ª`̀dG π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  áØ«∏N  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N
 á`̀eÉ`̀©`̀dG IOÉ``«``≤``dÉ``H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 ôÑª°ùjO 7 ø«æK’G ¢ùeCG ìÉÑ°U
 ∑É`̀L  …ô``̀ë``̀H  AGƒ``̀ ∏``̀ dG  2020
 ájôëÑdG  á≤£æªdG  óFÉb  OQÉjÉa
 IóYÉb  ó`̀FÉ`̀b  …ó`̀æ`̀¡`̀dG  §«ëª∏d
 á`̀ dhO  »`̀a  á«°ùfôØdG  äGƒ``≤``dG
 IóëàªdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  äGQÉ`````̀eE’G
 OQÉ°Tƒc  Ωhô«L  ó«°ùdG  ¬≤aGôj
 á«°ùfôØdG  ájQƒ¡ªédG  ô«Ø°S
 ó«≤©dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód
 …ôμ°ù©dG  ≥ë∏ªdG  ƒjQGO  ∑ƒd
 ,º«≤ªdG  ô«Z  øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 ¬∏dGóÑY øcôdG ≥jôØdG Qƒ°†ëH

 ô```jRh »`̀ª`̀«`̀©`̀æ`̀ dG ø`̀ °`̀ù`̀M ø```H
 øcôdG ≥jôØdGh ,´ÉaódG ¿hDƒ°T
 ¢ù«FQ »ª«©ædG ô≤°U øH ÜÉjP

.¿ÉcQC’G áÄ«g
 Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  Ö`̀MQh
 á≤£æªdG  óFÉ≤H  øjôëÑdG  ´É`̀aO
 …ó`̀æ`̀¡`̀dG §`̀«`̀ë`̀ª`̀∏`̀d á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 á«°ùfôØdG  äGƒ≤dG  IóYÉb  óFÉb
 á«Hô©dG  äGQÉ`````̀eE’G  á```dhO  »`̀a
 ájQƒ¡ªédG  ô«Ø°Sh  ,IóëàªdG
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ió``````̀d á``̀ «``̀ °``̀ù``̀ fô``̀Ø``̀ dG
 …ôμ°ù©dG  ≥ë∏ªdGh øjôëÑdG
 ,º«≤ªdG  ô«Z  øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 äÉ``̀bÓ``̀Y ¢``̀Vô``̀©``̀à``̀°``̀SG å``̀«``̀M
 á«îjQÉàdG  ábGó°üdGh  ¿hÉ©àdG
 áμ∏ªe ø«H §HôJ »àdG  áæ«àªdG

 É°ùfôa  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG
.á≤jó°üdG

 øcôdG  AGƒ∏dG  AÉ≤∏dG  ô°†M

 ¿GƒjO ôjóe ó©°S óªëe ø°ùM
 øcôdG  AGƒ∏dGh  ,áeÉ©dG  IOÉ«≤dG
 ¬∏dG  ∫Ée  óªMCG  ∞°Sƒj  …ôëH

 ¿É``̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  óYÉ°ùe
 AGƒ`̀∏`̀dGh ,ø`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dGh OGó`̀eEÓ`̀ d
 ∞°Sƒj  óªëe  …ô`̀ë`̀H  ø`̀cô`̀dG

 ájôëÑdG  ìÓ`̀°`̀S  ó`̀FÉ`̀b  º°ù©dG
 øe  Oó`̀Yh  ,»æjôëÑdG  »μ∏ªdG

.øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb QÉÑc

 á`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG á`̀ ≤`̀ £`̀ æ`̀ ª`̀ dG ó``̀ FÉ``̀ b π`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j ΩÉ```̀©```̀ dG ó``̀ FÉ``̀ ≤``̀ dG
äGQÉ```̀eE’É```̀H á`̀«`̀ °`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG Ió``̀YÉ``̀≤``̀dG ó``FÉ``b …ó`̀ æ`̀ ¡`̀ dG §`̀«`̀ë`̀ª`̀∏`̀d

 ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  πÑ≤à°SG
 ,á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH
 ,IQGRƒ∏d  ΩÉ©dG  ¿GƒjódÉH  ¬ÑàμªH
 ôÑª°ùjO 7 ≥aGƒªdG ø«æK’G ¢ùeCG
 ¿ÉªÑ«°ûJ  ¿ƒL  QƒàcódG  ,2020
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  ΩÉ©dG  ôjóªdG
 äÉ``̀°``̀SGQó``̀∏``̀d »````dhó````dG ó`̀¡`̀©`̀ª`̀∏`̀ d
 Qƒ°†ëH ,(IISS) á«é«JGôà°S’G
 ≈°ù«Y âæH ÉfQ áî«°ûdG IQƒàcódG
.IQGRƒdG π«ch áØ«∏N ∫BG è«YO øH

 ô`̀jRh Ö``MQ ,AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ∫Ó``̀Nh
 ¿ƒ``̀L Qƒ``̀à``̀có``̀ dÉ``̀ H á``̀ «``̀LQÉ``̀î``̀ dG
 √ô`̀jó`̀≤`̀J ø``Y É`̀ kHô`̀©`̀e ,¿É`̀ª`̀Ñ`̀«`̀°`̀û`̀J
 É¡dòH  »`̀à`̀dG  á°Sƒª∏ªdG  Oƒ¡é∏d
 äÉ``̀°``̀SGQó``̀∏``̀d »````dhó````dG ó``¡``©``ª``dG
 º«¶æJ »a (IISS) á«é«JGôà°S’G
 ¬`̀JQhó`̀H á`̀eÉ`̀æ`̀ª`̀dG QGƒ``̀M ô`̀ª`̀JDƒ`̀e
 ±hô¶dG πX »a ,Iô°ûY á°SOÉ°ùdG
 É¡à°Vôa  »àdG  áFQÉ£dG  á«ë°üdG

.19 ó«aƒc áëFÉL äÉ«YGóJ
 øY  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  Üô`̀YCGh
 …ò`̀dG  ôgÉÑdG  ìÉéædÉH  √RGõ`̀à`̀YG
 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh ,ô``̀ª``̀JDƒ``̀ª``̀dG ¬`̀≤`̀≤`̀M
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  AGQRh  ø`̀e  á`̀©`̀«`̀aô`̀dG
 QÉ``̀Ñ``̀ch ´É````̀aó````̀dGh á``̀ «``̀∏``̀NGó``̀ dGh
 á≤«≤°ûdG  ∫hó`̀ dG  »a  ø«dhDƒ°ùªdG
 Qhó``̀dG  ¢ùμ©j  É`̀ª`̀e  ,á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dGh
 Gò`̀g ¬``̀H ™`̀∏`̀£`̀°`̀†`̀j …ò````̀dG º`̀¡`̀ª`̀ dG
 ´Éæ°üd á°Uôa ô«aƒJ »a ôªJDƒªdG
 iDhôdG ∫OÉÑàd ø«°üàîªdGh QGô≤dG
 äÉjóëàdG  ∞∏àîe  ∫ƒM  QÉμaC’Gh
 õ`̀jõ`̀©`̀Jh ,á``̀«``̀dhó``̀dGh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G
 ∫hO  áaÉc  ø«H  »`̀dhó`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG

.ºdÉ©dG
 QƒàcódG  Üô``̀YCG  ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 √ô`̀μ`̀ °`̀T ø```̀Y ¿É`̀ª`̀ Ñ`̀ «`̀ °`̀ û`̀ J ¿ƒ````̀L
 ≈∏Y  á«LQÉîdG  IQGRƒ`̀d  √ôjó≤Jh
 ó¡©ªdG  ™``e  ôªà°ùªdG  É`̀¡`̀fhÉ`̀©`̀J

 á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d  »dhódG
 á£°ûfCG  áaÉμd  É¡ªYOh  ,(IISS)
 QGƒM ôªJDƒe É¡°SCGQ ≈∏Yh ó¡©ªdG
 πYÉØdG  Qhó```̀ dG  É`̀ kæ`̀ª`̀ã`̀e  ,á`̀eÉ`̀æ`̀ª`̀dG

 øeC’G ï«°SôJ »a øjôëÑdG áμ∏ªªd
 ,ºdÉ©dGh á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh
 øe  ácQÉ°ûªdG  OƒaƒdG  ¬à«≤d  É`̀eh

 .ΩÉªàgGh ájÉYQ

 RQÉ``̀ Ñ``̀ dG Qhó```̀ dÉ```̀ H √ƒ``̀ æ``̀ j á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀ dG ô`````̀jRh
á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G  äÉ`̀ °`̀ SGQó`̀ ∏`̀ d  »``̀ dhó``̀ dG  ó¡©ª∏d

 »fÉà°ùcÉÑdG ¢``ù«FôdG …õ©j ∂∏ªdG
≥Ñ°SC’G AGQRƒ`dG ¢``ù«FQ IÉ`ah »`a
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 …ƒ∏Y  ±QÉ`̀Y  QƒàcódG  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈`̀dEG  ájõ©J  á«bôH  ióØªdG  OÓÑdG
 AGQRh  ¢ù«FQ  IÉ`̀ah  »a  ∂`̀ dPh  ,á«eÓ°SE’G  ¿Éà°ùcÉH  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ

.¬∏dG ¬ªMQ »dÉªL ¿ÉN ¬∏dG ôØX ô«e ≥Ñ°SC’G ¿Éà°ùcÉH
 ¬JÉ°SGƒe  ¥OÉ°Uh  ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  øY  á«bôÑdG  »a  ¬àdÓL  Üô`̀YCGh
 ÓFÉ°S  ,ó«≤ØdG  Iô°SC’h  á«eÓ°SE’G  ¿Éà°ùcÉH  ájQƒ¡ªL  Ö©°ûdh  ¬àeÉîØd
 ¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh ¬fGƒ°VQh ¬àªMQ ™°SGƒH √óª¨àj ¿CG ôjó≤dG ≈dƒªdG

.¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG ¬jhP º¡∏j ¿CGh

ôμ°T  á`̀«`̀bô`̀``̀H  ≈≤∏àj  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
»fÉæÑ∏dG ¢``ù«Fô``dG ø```e á```«HGƒL
 ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J
 ¿ƒY ∫É°û«e OÉª©dG ¢ù«FôdG áeÉîa øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH ióØªdG OÓÑdG
 »àdG áÄæ¡àdG  á«bôH ≈∏Y GOQ ∂dPh ,á≤«≤°ûdG  á«fÉæÑ∏dG  ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ

.á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ªédG ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ¬«dEG ¬àdÓL É¡H å©H

 ô``μ°T  á```«`bô`H  ≈```≤`∏`àj  ∂``∏ªdG
…Éfhô`H ¿É```£`∏°S ø```e á``«`HGƒ`L
 ∂∏e ,áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH  óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 ø°ùM  êÉëdG  ¿É£∏°ùdG  ádÓL  øe  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH  ,ióØªdG  OÓÑdG
 »àdG  ájõ©àdG  á«bôH ≈∏Y G kOQ ∂dPh ,ΩÓ°ùdG  QGO …ÉfhôH ¿É£∏°S ,á«≤∏ÑdG
 ádÓL  πéf  ¬∏dG  ¬ªMQ  º«¶©dGóÑY  ô«eC’G  IÉah  »a  ¬«dEG  ¬àdÓL  É¡H  å©H

.ΩÓ°ùdG QGO …ÉfhôH ¿É£∏°S

 ≈≤∏àj AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh
…ÉfhôH ¿É``£∏°S ø``e ôμ°T á``«bôH
 »dh ,áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ≈≤∏J
 êÉëdG  ¿É£∏°ùdG  ádÓL  øe  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH  ,AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ájõ©àdG á«bôH ≈∏Y G vOQ ∂dPh ,ΩÓ°ùdG QGO …ÉfhôH ¿É£∏°S ,á«≤∏ÑdG ø°ùM
 πéf  ¬∏dG  ¬ªMQ  º«¶©dGóÑY  ô«eC’G  IÉ`̀ah  »a  ¬«dEG  √ƒª°S  É¡H  å©H  »àdG

.ΩÓ°ùdG QGO …ÉfhôH ¿É£∏°S ádÓL

 AGQRƒ``dG ¢``ù`«`FQ ó``¡`©``dG »```dh
»``fÉà°ùcÉÑdG ¢``ù``«Fô``dG …õ````©`j
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H
 ±QÉY  QƒàcódG  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈dEG  ájõ©J  á«bôH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 AGQRh ¢ù«FQ IÉah »a ∂dPh ,á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ …ƒ∏Y

.¬∏dG ¬ªMQ »dÉªL ¿ÉN ¬∏dG ôØX ô«e ≥Ñ°SC’G ¿Éà°ùcÉH
 ¬àeÉîØd  ¬JÉ°SGƒeh  ¬jRÉ©J  ¥OÉ°U  øY  á«bôÑdG  »a  √ƒª°S  Üô`̀YCGh
 ≈dƒªdG  ÓFÉ°S  ,ó«≤ØdG  Iô°SC’h  á«eÓ°SE’G  ¿Éà°ùcÉH  ájQƒ¡ªL  Ö©°ûdh
 ¿CGh  ¬JÉæL í«°ùa  ¬æμ°ùjh ¬fGƒ°VQh ¬àªMQ ™°SGƒH  √óª¨àj  ¿CG  ôjó≤dG

.¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG ¬jhP º¡∏j
 á«bôH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 ájQƒ¡ªL  AGQRh  ¢ù«FQ  ¿É`̀N  ¿GôªY  ó«°ùdG  á`̀ dhO  ≈`̀ dEG  á∏KÉªe  ájõ©J

.á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH

 ∑ô`̀à`̀ °`̀û`̀ª`̀dG ø``jô``ª``à``dG Aó```̀ H
z2020  ø``jô``ë``Ñ``dG  ΩÉ``̀¡``̀°``̀S{

 øjôªàdG  ò«ØæJ  Ω2020  ôÑª°ùjO  7  ø«æK’G  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  CGóH 
 AÉ©HQC’G óZ Ωƒj ≈àM ôªà°ùj …òdG z2020 øjôëÑdG ΩÉ¡°S{ ∑ôà°ûªdG
 Iƒb  äGó`̀Mhh  áë∏°SCG  øe  OóY  øjôªàdG  òØæjh  ,Ω2020  ôÑª°ùjO  9
 ájôμ°ù©dG  IQGOE’Gh  ájOÉ«≤dG  äGQÉ¡ªdG  π≤°U  ±ó¡H  ,øjôëÑdG  ´ÉaO
 iód á«μ«àμàdGh ájQGOE’G äGôÑîdG AGôKEGh ,Iô£«°ùdGh IOÉ«≤dG õcGôªd
 áaÉ°VE’ÉH  øjôªàdG  »a  ø«cQÉ°ûªdG  OGôaC’Gh  ∞°üdG  •ÉÑ°Vh  •ÉÑ°†dG
 øe  ácôà°ûªdG  äÉ«∏ª©dG  ò«Øæàd  äGAGô``̀LE’G  ó«MƒJ  ≈∏Y  πª©dG  ≈`̀dEG
 ájôμ°ù©dG áeƒ¶æªdG ôjƒ£J ¢Vô¨d á«JÉ«∏ª©dG äGôÑîdG ∫OÉÑJ ∫ÓN
 áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  √QGô≤à°SGh  øWƒdG  øeCG  øY  ´ÉaódG  π«Ñ°S  »a

 .√OhóMh ¬«°VGQCG

äÉ«°û«∏e  á`̀dhÉ`̀``̀ë`̀``̀e  ø`̀ jó`̀ J  ø`̀jô`̀``̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¿É````«````YC’G ±Gó```¡```à```°```SG »```̀Kƒ```̀ë```̀dG
á``jOƒ©°ùdG  »``a  ø``««`fó`ª`dGh  á```«fó`ª``dG
 äÉ«°û«∏e  ádhÉëe  Ió°ûH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  á«LQÉN  IQGRh  â`̀ fGOCG
 á«fóªdG  ¿É`̀«`̀YC’G  ±Gó¡à°SG  ¿Gô``̀jEG  øe  áeƒYóªdG  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  »KƒëdG
 á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »a  á«HƒæédG  á≤£æªdÉH  ø««fóªdGh

.(áîîØe) Iô«°ùe IôFÉW ∫ÓN øe
 »a á«Yô°ûdG  ºYO ∞dÉëJ äGƒb á¶≤«H  á«LQÉîdG  IQGRh ó«°ûJ  PEGh
 ≈∏Y  Oó°ûJ  É¡fEÉa  É¡WÉ≤°SEGh  IôFÉ£dG  ¢VGôàYG  øe  âæμªJ  »àdG  øª«dG
 á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªª∏d É kªFGO ºYGódG øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bƒe
 áeÓ°Sh  É¡æeCG  ±ó¡à°ùj  øe  πc  ó°V  äGAGô``̀LEG  øe  √òîàJ  Ée  πc  »a

 .É¡«a ø«ª«≤ªdGh É¡«æWGƒe
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 ó`̀ª`̀ë`̀e ï``̀«``̀°``̀û``̀dG ƒ``̀ª``̀°``̀S ¢```````̀SCGQ
 ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉ`̀ Ñ`̀ e  ø`̀ H
 …OÉ«àY’G  ´ÉªàL’G  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 ó≤Y …òdG AGQRƒdG ¢ù∏éªd »YƒÑ°SC’G

.ó©oH øY ¢ùeCG ìÉÑ°U
 ¢ù∏ée  ™aQ  ,á°ù∏édG  π¡à°ùe  »a
 ÖMÉ°üd  »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG  ¢`̀ü`̀dÉ`̀N  AGQRƒ````̀dG
 óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG
 øjôëÑdG IõFÉL »bÉÑ°S ìÉéf áÑ°SÉæªH
 ’ƒeQƒØ∏d  è«∏îdG  ¿Gô«£d  iôÑμdG
 iôÑμdG ô«î°üdG ¢ùμdhQ IõFÉLh ¿Gh
 ¢ù∏éªdG É k«æãe ,2020 ¿Gh ’ƒeQƒØ∏d
 QOGƒ`̀μ`̀∏`̀ d á`̀°`̀ü`̀∏`̀î`̀ª`̀dG Oƒ`̀ ¡`̀é`̀ dG ≈`̀∏`̀Y
 ìÉ`̀é`̀fEG »`̀a â`̀ª`̀¡`̀°`̀SCG »`̀à`̀dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ¬H Gõ«ªJ Éeh ø««dÉààe ø«bÉÑ°S º«¶æJ
 ï°Sôj  º«¶æàdG  »a  m∫É`̀Y  iƒà°ùe  øe
 º«¶æJ  ó«©°U  ≈`̀∏`̀Y  áμ∏ªªdG  á`̀fÉ`̀μ`̀e

.á«dhódG á«°VÉjôdG ä’ƒ£ÑdG
 ìÉéæH  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  Éªc
 çóëdG Gòg ¬H õ«ªàj Éeh ,áeÉæªdG QGƒM
 äÉjóëàdG  RôHC’  Iôªãe  äÉ°ûbÉæe  øe
 º¡°ùJh  ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  ¬LGƒJ  »àdG
 ,á≤£æªdG  QGô≤à°SGh  ø`̀eCG  õjõ©J  »a
 ÉjÉ°†≤H áμ∏ªªdG ΩÉªàgG ócDƒj Ée ƒgh

.»dhódGh »ª«∏bE’G øeC’G
 äÉ°ù∏L  Aó`̀Ñ`̀H  ¢ù∏éªdG  Ö``̀MQh
 ø«H  ∫hC’G  »`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G  QGƒ``̀ë``̀dG
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á∏°UGƒe  »a  º¡°ùj  …òdGh  ,á«μjôeC’G
 ø«H  á«é«JGôà°S’G  ácGô°ûdG  õjõ©J
 ƒëf  É¡H  ™aódGh  ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG
 ≥«°ùæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  ø``e  ™``̀°``̀ShCG  ≥```̀aCG

.∑ôà°ûªdG
 Ωƒ`̀«`̀dÉ`̀H ∫É``̀Ø``̀à``̀M’G á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀Hh
 ¢ù∏ée  ócCG  ,OÉ°ùØdG  áëaÉμªd  »ªdÉ©dG
 áªFÉ≤dG  Oƒ¡édG  á«ªgCG  ≈∏Y  AGQRƒ``dG
 áëaÉμeh  á`̀gGõ`̀æ`̀dG  õjõ©J  á∏°UGƒªd
 Iõ`̀¡`̀LC’G ô`̀jƒ`̀£`̀J ∫Ó``̀N ø`̀e OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG
 äÉ©jô°ûàdG  åjóëJh  ø°Sh  á«HÉbôdG
 á«eGôdG IOƒ°ûæªdG äÉ©∏£àdG Ωóîj ÉªH
.áÑ°SÉëªdGh á«aÉØ°ûdG è¡f ï«°SôJ ≈dEG
 »`̀a ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀ dG ô``̀¶``̀f ∂````̀dP ó``̀©``̀H 
 ∫hó`̀L  ≈∏Y  á`̀LQó`̀ª`̀dG  äÉYƒ°VƒªdG

:Qôbh ,∫ÉªYC’G
 äGô`̀cò`̀ª`̀dG  ≈∏Y  á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG  :k’hCG

:á«dÉàdG
 á```jQGRƒ```dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG  Iô``̀cò``̀e  -1
 á«©jô°ûàdGh  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀ d
 ≈∏Y  á∏NóªdG  äÓjó©àdG  ¢Uƒ°üîH
 ∞dÉëàdG  AÉ°ûfE’  á`̀jQÉ`̀WE’G  á«bÉØJ’G
 (ISA)  á«°ùª°ûdG  ábÉ£∏d  »ªdÉ©dG
 áμ∏ªe  ΩÉª°†fG  äGAGô````̀LEG  á©HÉàeh
 ,∞dÉëàdG  Gò`̀g  »`̀a  ƒ°†©c  øjôëÑdG
 ábÉ£dG äGQOÉÑe õjõ©J QÉWEG »a ∂dPh

 ô«¨à∏d  …ó°üàdG  Oƒ`̀¡`̀Lh  IOóéàªdG
.áeGóà°ùªdG á«ªæà∏d É k≤«≤ëJ »NÉæªdG

 á``̀ jQGRƒ``̀ dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  Iô``̀cò``̀e  -2
 á«©jô°ûàdGh  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 Ωƒ∏©d á«æWƒdG áÄ«¡dG  ΩÉª°†fG ¿CÉ°ûH
 áMÓª∏d  »dhódG  OÉëJ’G  ≈dEG  AÉ°†ØdG
 »a  º¡°ùj  É`̀ª`̀H  (IAF)  á«FÉ°†ØdG
 IOÉØà°S’G  ≥«≤ëJh  äGôÑîdG  ∫OÉÑJ
 á«ªdÉ©dG á«æWƒdG äÉÄ«¡dG ÜQÉéJ øe
 ≈°TÉªàj ÉªH AÉ°†ØdG »a á°ü°üîàªdG
 Ωƒ∏Y ∫Éée »a áμ∏ªªdG  äÉ¡LƒJ ™e

.AÉ°†ØdG

 á``̀ jQGRƒ``̀ dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  Iô``̀cò``̀e  -3
 á«©jô°ûàdGh  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 áeƒμM ø`̀«`̀H  º`̀gÉ`̀Ø`̀J  Iô`̀ cò`̀e  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 äÉj’ƒdG  áeƒμMh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ájÉªM ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 º¡°ùj ÉªH áæ«©e á«aÉ≤K ºdÉ©e ßØMh
 »aÉ≤ãdG  çGô`̀à`̀ dG  ájÉªM  õjõ©J  »`̀a
 ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d ™«ªé∏d ∫ÉéªdG áMÉJEGh
 á«æWƒdG  äÉaÉ≤ã∏d  …ôãdG  ¿hõîªdG

.á«ªdÉ©dGh
 á``̀ jQGRƒ``̀ dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  Iô``̀cò``̀e  -4
 á«©jô°ûàdGh  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d

 Ωƒ°SQ  ójóëàH  QGô`̀b  ´hô°ûe  ¿CÉ°ûH
 áaÉ°†ªdG  áª«≤dG  äGOÉ`̀¡`̀°`̀T  QGó``̀°``̀UEG
 AÓ``̀cƒ``̀dGh ø`̀«`̀∏`̀ã`̀ª`̀ª`̀dG ¢`̀ü`̀ «`̀NGô`̀ Jh
 »a  º¡°ùj  ÉªH  ,äÉ°VGôàY’G  ºjó≤Jh
 Gòg  »a  á«ª«¶æàdG  äÉ«∏ª©dG  ôjƒ£J

.¿CÉ°ûdG
 á``̀ jQGRƒ``̀ dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  Iô``̀cò``̀e  -5
 á`̀jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀ dG ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ ∏`̀ d
 á©°SƒJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  »`̀dÉ`̀ª`̀dG  ¿RGƒ```à```dGh
 ´ôÑàH  »ë°üdG  ºjó≤dG  OÓÑdG  õcôe
 ≥∏£æe øe á°UÉN ájô«N á«©ªL øe
 ´É£≤dG  áeóîd  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG

.øjôëÑdG áμ∏ªªH »ë°üdG
 á`̀«`̀ Hô`̀à`̀ dG  IQGRh  Iô```̀cò```̀e  -6
 äÉ°SGQódG õcôe áÑZQ ¿CÉ°ûH º«∏©àdGh
 »a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀eÉ`̀é`̀H á`̀«`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG
 á«©eÉédG ádÉcƒdG ájƒ°†©d ΩÉª°†f’G
 IOÉØà°S’G »a º¡°ùj ÉªH á«fƒØμfGôØdG
 Ö``fGƒ``é``dG »```a á``̀ dÉ``̀cƒ``̀ dG º````YO ø```e
 á«ª«∏©àdG  OQGƒ```̀ª```̀dGh  á`̀«`̀JÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ä’ÉéªdG  »`̀a  á«ªdÉ©dG  äGô`̀Ñ`̀î`̀dGh

.á«ãëÑdGh á«ª∏©dG
 »`̀JQGRh  øe  ácôà°ûe  Iôcòe  -7
 OÉ°üàb’Gh á«dÉªdGh ,º«∏©àdGh á«HôàdG

 ´hô°ûe  πjƒªJ  áëæe  ¿CÉ°ûH  »æWƒdG
 »`̀dÓ`̀b á``̀°``̀SQó``̀e õ`̀«`̀¡`̀é`̀Jh AÉ``̀ °``̀û``̀fEG
 ±ó¡H  äÉæÑ∏d  á`̀jOGó`̀YE’G  á«FGóàH’G
 »a á`̀©`̀bƒ`̀à`̀ª`̀dG IOÉ``̀ jõ``̀ dG ÜÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀SG
 ™°SƒàdG  øY  áéJÉædG  äÉÑdÉ£dG  Oó`̀Y
 ¿Éª°V ™e á≤£æªdG ∂∏J »a »fGôª©dG
 á«dÉYh á«LPƒªf á«°SGQO áÄ«H ô«aƒJ
 ≥aGôªdG  ™«ªL  ≈∏Y  πªà°ûJ  IOƒédG

.á«ª∏©dG äGôÑàîªdGh á«ª«∏©àdG
 ¿CÉ°ûH á«LQÉîdG ôjRh Iôcòe -8
 áæé∏dG  π«μ°ûJ  IOÉYEÉH  QGôb  ´hô°ûe
 çGóëà°SGh  ô¶M  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  á«æWƒdG

 áë∏°SC’G ∫Éª©à°SGh øjõîJh êÉàfEGh
 ,áë∏°SC’G  ∂∏J  ô«eóJh  á«FÉ«ª«μdG
 á∏°UGƒe  ≈`̀∏`̀Y  É`̀ k°`̀Uô`̀M  »`̀JCÉ`̀ j  …ò```dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬à≤≤M  …ò`̀dG  Ωó≤àdG
 äÉeGõàdÓd Égò«ØæJh ∫ÉéªdG Gòg »a

.á«dhódG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀ °`̀SG :É``̀ k«``̀fÉ``̀K

:»dÉàdG ´ƒ°VƒªdG
 á``̀ jQGRƒ``̀ dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  Iô``̀cò``̀e  -1
 á«©jô°ûàdGh  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 É kMGôàbG 13 ≈∏Y áeƒμëdG OhOQ ¿CÉ°ûH

 .ÜGƒædG ¢ù∏ée øe áÑZôH

∑QÉÑe øH óªëe á°SÉFôH …OÉ«àY’G ¬YÉªàLG »a

’ƒeQƒØdG äÉbÉÑ°S ìÉéæH AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh Åæ¡j AGQRƒdG ¢ù∏ée
á≤£æªdG ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG RGôHE’ IôªãªdG äÉ°ûbÉæªdGh áeÉæªdG QGƒM ìÉéæH IOÉ°TE’G

Éμ``jôeCGh ø``jôëÑdG ø``«H ∫hC’G »``é«JGôà°S’G QGƒ``ëdG Aó``ÑH Ö``Môj ¢``ù∏éªdG

 á«é«JGôà°S’  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äó`̀≤`̀Y
 É¡YÉªàLG  »æ¡ªdG  ÖjQóàdG  äÉ°ù°SDƒe  ôjƒ£J
 π°UGƒàdG  á°üæe ∫ÓN øe ,»dÉëdG  ΩÉ©∏d  »fÉãdG
 áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  ,ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y
 á«ÑjQóàdGh  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  AGOCG  á©LGôªd
 É«g IQƒàcódG  ÖjQóàdGh º«∏©àdG  IOƒL áÄ«g »a
 ø«∏ãªªdG  áæé∏dG  AÉ°†YCG  Qƒ°†ëHh  ,»YÉæªdG
 ,Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  º«∏©àdG  IOƒ``̀L  áÄ«g)  ø`̀e  π`̀c  ø`̀Y
 ¥hóæ°Uh  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRhh
 øjƒYóªdG  øe  OóY  ÖfÉL  ≈dEG  ,((ø«μªJ)  πª©dG
 ¢SQGóªdGh  ,»æ¡ªdG  ÖjQóàdG  ´É£≤H  ø««æ©ªdG

 .º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh »a á°UÉîdG
 ,É¡JÉYÉªàLG ó≤Y á«≤«°ùæàdG áæé∏dG π°UGƒJh
 äÉ°ù°SDƒªdG QƒeCG á«YôØdG áæé∏dG ™HÉàJ ø«M »a
 ,É¡¡LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  ó°UôJh  ,á«ÑjQóàdG
 äGP äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdÉH É¡©e πeÉ©àdG á«Ø«ch

.ábÓ©dG
 É«g IQƒ`̀à`̀có`̀dG äó```̀cCG ,¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG Gò``̀g »``̀ah
 ò«ØæJ »``a  QGô`̀ª`̀à`̀ °`̀S’G á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈`̀∏`̀Y  »`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 äÉ`̀Lô`̀î`̀e  ø«°ùëJh  ô`̀jƒ`̀£`̀J  äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »æ¡ªdG  ÖjQóàdG  äÉ°ù°SDƒe
 ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  IOƒ`̀L  ¿Éª°V  ô«jÉ©e  ≥`̀ah
 ΩGõàdG  ¿EG  å«M  ,á«dhódG  äÉ°SQÉªªdG  π°†aCGh
 »a IOƒédG ô«jÉ©ªH äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏J ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG
 ,äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏J AGOCG ™aQ »a º¡°ùj ,º¡JÉ°SQÉªe
 ôeC’G ,É¡«a ÖjQóàdG äÉLôîe ø«°ùëJ »dÉàdÉHh
 -  á∏gDƒe  á«æWh  äGAÉØc  OGó`̀YEG  ¬fCÉ°T  øe  …ò`̀dG
 ¥ƒ°ùd - á«∏Ñ≤à°ùªdGh á«∏©ØdG äÉLÉ«àM’G Ö°ùM
 AÉæÑdG ¿hÉ©àdG ∞«ãμJ á«ªgCG ≈∏Y kIócDƒe ,πª©dG
 ºjó≤Jh ,á«ÑjQóàdG ógÉ©ªdGh õcGôªdG ∞∏àîe ™e
 G kAõL É¡fƒc ;ÉgQhóH Ωƒ≤àd ,É¡d ºYódG ´GƒfCG áaÉc

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG ±GógCG øe

 AÉ`̀°`̀†`̀YC’G ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG ,´É`̀ª`̀ à`̀L’G ∫Ó```̀Nh

 øY IQOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dGh á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G ø`̀e G kOó```̀Y

 ,»æ¡ªdG  ÖjQóàdG  äÉ°ù°SDƒe  AGOCG  á©LGôe  IQGOEG

 ¢VÉjQh á°UÉîdG ¢SQGóªdG AGOCG á©LGôe IQGOEGh

 áÄ«¡H  »æWƒdG  QÉ`̀WE’G  äÉ«∏ªY  IQGOEGh  ,∫ÉØWC’G

 ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  ºJ  Éªc  ,ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  IOƒ`̀L

 IQGRh  ôjQÉ≤Jh  á£°ûfCG  ∫ƒM  IQOÉ°üdG  ôjQÉ≤àdG

 á«HôàdG  IQGRhh  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG

 äGRÉéfE’Gh (ø«μªJ) πª©dG ¥hóæ°Uh ,º«∏©àdGh

 πX »a ÉfQƒc áëFÉL ∫ÓN AÉ°†YC’G É¡H ΩÉb »àdG

.2020 á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG

 AÉæg  IPÉà°SC’G  øe  wπc  ´ÉªàL’G  ô°†M  óbh

 IQGRƒH äÉeƒ∏©ªdGh èjhôàdG º°ùb ¢ù«FQ ô°UÉf

 »∏Y  PÉ`̀à`̀°`̀SC’Gh  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG

 πª©dG ¥hóæ°üH OGôaC’G èeGôH IQGOEG ôjóe ø°ùM

 á«HôàdG IQGRh ÖfÉL øe äô°†M Éª«a ,(ø«μªJ)

 ΩÉ¡ªH  ºFÉ≤dG  »YÉaôdG  ióf  IQƒàcódG  º«∏©àdGh

 º«∏©àdG  IQGOEÉ``̀H  ôjƒ£àdGh  º««≤àdG  º°ùb  ¢ù«FQ

.º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒH ¢UÉîdG

 ô°†M  ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  IOƒL  áÄ«g  øeh

 IQGOE’ ΩÉ©dG ôjóªdG »YÉæªdG É«g IQƒàcódG øe wπc

 ,á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  AGOCG  á©LGôe

 QÉWEÓd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  …óæ°ùdG  ¥QÉ`̀W  QƒàcódGh

 ,á«æWƒdG  äÉ`̀fÉ`̀ë`̀à`̀e’Gh  äÓ`̀gDƒ`̀ª`̀∏`̀d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 á©LGôe  IQGOEG  ôjóe  …OÉªëdG  ø°ùM  QƒàcódGh

 ,∫É``̀Ø``̀WC’G  ¢``̀VÉ``̀jQh  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀ dG  AGOCG

 äÉ«∏ªY  IQGOEG  ôjóe  ôØ©L  âª°üY  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’Gh

 ÜÉgƒdGóÑY  AÉ`̀YO  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’Gh  ,»æWƒdG  QÉ``̀WE’G

 á©ªL ∫ÉeBG IPÉà°SC’Gh ,»ªjOÉcCG ô«ÑN /QÉ°ûà°ùe

 IQGOEÉH á«ÑjQóàdG äÉ°ù°SDƒªdG AGOCG á©LGôe ¢ù«FQ

 .»æ¡ªdG ÖjQóàdG äÉ°ù°SDƒe AGOCG á©LGôe

ôjQÉ≤àdG øe GOóY ¢Vô©à°ùJ ÖjQóàdG äÉ°ù°SDƒe ôjƒ£J á«≤«°ùæJ

 á«¡«LƒàdG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  äó`̀≤`̀Y
 π``μ``«``¡``dG ô```̀jƒ```̀£```̀J ´hô```̀°```̀û```̀ª```̀d
 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG IQGRƒ``````d »`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 …Qhó````dG É`̀¡`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 ∑QÉÑe  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  á°SÉFôH
 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh  π``̀«``̀ch  á`̀©`̀ª`̀L
 OQGƒ```ª```dG ¿hDƒ``̀ °``̀û``̀ d º`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dGh
 ™`̀«`̀ª`̀L Qƒ``°``†``ë``H äÉ```̀eó```̀î```̀dGh
 äÉ¡édG »∏ãªe øe áæé∏dG AÉ°†YCG
 ájQÉ°ûà°S’G  ácô°ûdGh  á«eƒμëdG

.´hô°ûª∏d
 OÉ°TCG  ,´ÉªàL’G  ájGóH  »ah
 áeƒμëdG  ΩÉªàgÉH  áæé∏dG  AÉ°†YCG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 QGô≤dGh  ,º«∏©àdG  ´É£b  ôjƒ£àH
 AGQRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ø``̀Y QOÉ``°``ü``dG
 á«HôàdG  IQGRh  º«¶æJ  IOÉ``̀YEÉ``̀H
 áæé∏dG AÉ°†YCG Ωó≤J Éªc .º«∏©àdGh
 ƒª°ùd  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ¢üdÉîH
 áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG
 AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀FÉ`̀f
 ôjƒ£àd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 á©HÉàe  ≈∏Y  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  º«∏©àdG
 ôjƒ£J ´hô°ûªd Iôªà°ùªdG √ƒª°S
 á«HôàdG  IQGRƒd  »ª«¶æàdG  πμ«¡dG
 áæé∏dG  AÉ°†YCG  √ƒ`̀fh  .º«∏©àdGh

 á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG ¥ô``̀Ø``̀dG ™`̀«`̀ª`̀L Oƒ`̀¡`̀é`̀H
.´hô°ûªdG RÉéfE’

 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â`̀°`̀û`̀bÉ`̀f ∂```̀dP ó`̀©`̀H
 ,´hô°ûªdG äGQOÉÑe ô«°S äÉjôée
 πcÉ«¡dG  ¢Uƒ°üîdG  ¬`̀Lh  ≈∏Yh
 IQGRƒ```̀dG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀d  á«∏«°üØàdG
 äGP  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dGh  ,áKóëà°ùªdG
 èeGôÑ∏d  óMƒªdG  QÉWE’ÉH  á∏°üdG
 »gh  ,á`̀jƒ`̀dhC’G  äGP  á«eƒμëdG
 á``̀jOó``̀©``̀dG äGQÉ```̀¡```̀ª```̀dG ô``«``jÉ``©``e

 á°üæe  IQOÉ```̀Ñ```̀eh  ,á``̀«``̀FGô``̀≤``̀dGh
 IQOÉ``Ñ``eh ,Ió``Mƒ``ª``dG äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG
 ,á«àëàdG  ≈æÑ∏d  á«°SÉ°SC’G  á£îdG
 â∏°Uh Ée  èFÉàf  OÉªàYG  ºJ  å«M
 É¡©aôd kGó«¡ªJ äGQOÉÑªdG √òg ¬«dEG
 ôjƒ£àd  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ≈```dEG

.ÖjQóàdGh º«∏©àdG
 GOóY  áæé∏dG  â°Vô©à°SG  Éªc
 ôjƒ£J  ´hô`̀°`̀û`̀e  äGQOÉ``̀ Ñ``̀e  ø``̀e
 âaQÉ°T  »àdG  »°ù°SDƒªdG  πμ«¡dG

 IQOÉ``̀Ñ``̀e »````̀gh AÉ``̀ ¡``̀ à``̀ f’G ≈``̀∏``̀Y
 ,äÉahô°üªdG  §Ñ°Vh  áfRGƒªdG
 ,á«ª«¶æàdG  π`̀cÉ`̀«`̀¡`̀dG  IQOÉ``̀Ñ``̀eh
 ,¢``̀SQGó``̀ª``̀ dG π``cÉ``«``g IQOÉ```̀ Ñ```̀ eh

.π°UGƒàdG IQOÉÑeh
 π«°UÉØJ  áæé∏dG  â°ûbÉf  Éªc
 á«Ø«XƒdG  äGQó`̀≤`̀dG  AÉæH  IQOÉ`̀Ñ`̀e
 »HÉ«°ùfG  ∫É≤àfG  ≥«≤ëJ  ±ó¡H
 ójóédG  »ª«¶æàdG  πμ«¡dG  ≈``̀dEG

.º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒd

ójóédG πμ«¡dG ò«ØæJ ôjQÉ≤J ¢ûbÉæJ zá«HôàdG{ á∏μ«¡d á«¡«LƒàdG áæé∏dG

áeOÉ≤dG á``∏MôªdG ∫Ó``N »≤ÑàªdG ∫É``ªμà°SGh äGQOÉ``Ñe ™``HQCG ø``e AÉ``¡àf’G
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 øH º`̀ °`̀SÉ`̀ H ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG ø``̀∏``̀YCG
 ¿CG  ¿Éμ°SE’G  ô`̀jRh  ôªëdG  Üƒ≤©j
 ΩÉY ∫ÓN á«æμ°ùdG äÓjƒªàdG ºéM
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  19  ƒëf  ≠∏H  2020
 600 øe ôãcCG É¡æe OÉØà°SG »æjôëH
 äÉeóîdG √òg ¿CG ócCG å«M ,øWGƒe
 IQGRƒ`````dG á`̀£`̀N QÉ`````WEG »``̀a »``̀JCÉ``̀J
 ø«æWGƒªdG  ΩÉeCG  äGQÉ«îdG  ™jƒæàd
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  π«¡°ùJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 ô«aƒàd  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G  äÓ`̀jƒ`̀ª`̀à`̀ dG
 ≈°TÉªàj …òdG ôeC’G ,ºFÓªdG øμ°ùdG
 ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M  iDhQ  ™e
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 ™jô°ùJ  ¿CÉ°ûH  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 äÉeóîdG  ≈∏Y  ø«æWGƒªdG  ∫ƒ°üM
 äÉeGõàd’G ÖcGƒj ÉªHh ,á«fÉμ°SE’G
 èeÉfôH  »`̀a  IOQGƒ````̀ dG  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G

.áeƒμëdG
 ¿CG ¿É`̀μ`̀ °`̀SE’G ô``̀jRh í``°``VhCGh
 AÉæH  á`̀eó`̀N  378  â`̀eó`̀b  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G
 ,QÉæjO  9^950^250  áª«≤H  πjƒªJ
 áª«≤H  AGô°T  πjƒªJ  áeóN  150h
 áeóN  74h  ,QÉ`̀æ`̀jO  7^522^000
 1^303^250  áª«≤H  º«eôJ  πjƒªJ
 ¿Éμ°SE’G  IQGRh  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,QÉ`̀æ`̀jO
 ∫ƒ``̀∏``̀ë``̀dG ô``̀jƒ``̀£``̀J ≈``````̀ dEG ±ó```̀¡```̀J

 »`̀à`̀dG á``̀«``̀fÉ``̀μ``̀°``̀SE’Gh á`̀«`̀∏`̀ jƒ`̀ª`̀à`̀dG
 á`̀jQƒ`̀ah  áYƒæàe  äGQÉ`̀«`̀N  ø`̀eDƒ`̀J
 ó«Øà°ùªdG  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ø`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d
 Ωƒ≤J  PEG  ,á«fÉμ°SE’G  äÉeóîdG  øe
 ,§°ùÑe ΩÉ¶f ≥ah πjƒªàdG äÉeóN
 á«∏ª©H  ≥∏©àj  Éª«a  É k°U ƒ°üN
 πNO  »YGôJ  »àdG  Iô°ù«ªdG  OGó°ùdG

.IóM ≈∏Y øWGƒe πc
 ¿CG  zô``̀ª``̀ë``̀dG{  í```̀°```̀VhCG  É``ª``c  
 øjò∏dG  AÉæÑdG  hCG  AGô°ûdG  »∏jƒªJ
 ∞dCG  60  ≈dEG  ≈∏YC’G  Éª¡Ø≤°S  π°üj
 ¥É≤ëà°S’G  ádõæªH  ¿Éeƒ≤j  QÉæjO
 …òdG  zÉjGõe{  èeÉfôH ÉeCG  ,»æμ°ùdG
 »æμ°ùdG  ¥É≤ëà°S’G  ádõæªH  Ωƒ≤j
 á∏°üØæe  á«fÉμ°SEG  áeóN  ƒ¡a  ∂dòc
 ¬`̀eó`̀≤`̀J …ò````̀dG º``̀Yó``̀ dG »``̀a π`̀ã`̀ª`̀à`̀J
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ≥jôW  øY  IQGRƒ`̀ dG
 ∞dCG  81 ≈dEG  π°üj  »aô°üe πjƒªJ
 %25  Ö∏£dG  Ωó≤e  Oó°ùjh  ,QÉ`̀æ`̀jO
 Ωõà∏Jh  ,…ô¡°ûdG  ¬`̀∏`̀NO  ø`̀e  §≤a
 ô«aƒàH IQGRƒdG ∫ÓN øe áeƒμëdG
 »£¨j …òdG »eƒμëdG »dÉªdG ºYódG
 ájô¡°ûdG  •É°ùbCÓd  á«≤ÑàªdG  áª«≤dG

 .∑QÉ°ûªdG ∂æÑdG iód
 º`̀«`̀eô`̀à`̀dG á`̀eó`̀î`̀d á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀Hh
 Üƒ≤©j  øH  º°SÉH  ¢Sóæ¡ªdG  QÉ`̀°`̀TCG

 »g á`̀eó`̀î`̀dG  √ò``̀g ¿CG  ≈``̀ dEG  ô`̀ª`̀ë`̀dG
 ,»æμ°ùdG  ¥É≤ëà°S’G  ≈dEG  á«aÉ°VEG
 ∞≤°S  ≈∏YCG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  øμªjh

 Éªc .QÉæjO ∞dCG  20 ≈dEG  π°üj »dÉe
 äÉeóîdG  √ò`̀¡`̀d  Ωó`̀≤`̀à`̀dG  øμªj  ¬``̀fCG
 á«fhôàμdE’G á°üæªdG ôÑY á«∏jƒªàdG

 øª°†àJ  »`̀à`̀dG  ¿É`̀μ`̀ °`̀ SE’G  IQGRƒ````̀d
 ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dGh äÉ`̀WGô`̀ à`̀ °`̀ T’G ™`̀«`̀ª`̀L

.ø«©Øàæª∏d

ó«ªëŸG ó«ª

:ô£°ùdG ∫hCG
 óLƒj ’{ :∫ƒ≤j á«bGô©dG  á«LQÉîdG ôjRh
 GPEGh  ,øjôëÑdG  ó°V  ¥Gô©dG  »a  πª©J  äÉfÉ«c
 ±ƒ°ùa  øjôëÑdG  øe  á«FÉæL  äÉÑdÉ£e  ÉæJAÉL
 ,»bGô©dG  ôjRƒdG  ôμ°ûf  É`̀fQhó`̀Hh  ..zÉ¡°SQóf
 ™`̀bGh  ø«H  ,É`̀fô`̀eCG  ø`̀e  Iô«M  »`̀a  Éæ∏©L  …ò`̀ dG
 ¬æe  π`̀eCÉ`̀fh  !!...√CGô``̀≤``̀ f  íjô°üJh  ,¬°ûjÉ©f
 ∞`̀bGƒ`̀eh ,äÉ`̀ fÉ`̀ «`̀ Hh  äÉ`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀J  ™`̀HÉ`̀à`̀j  ¿CG
 ,øjôëÑdG ó°V á«HÉgQE’G äÉYÉªédG ,äÉcôëJh
 ..á≤«≤°ûdG  á«bGô©dG  »°VGQC’G  øe  IQOÉ°üdGh
 ∫ƒ≤f  øëæa  ,á«FÉæédG  äÉÑdÉ£ªdG  ádCÉ°ùe  É`̀eCG
 ,ÉæY  º``̀gGPCG  GƒØc  :»`̀bGô`̀©`̀dG  ô`̀jRƒ`̀dG  IOÉ©°ùd
 ..¿Éμe  …CG  ≈dEG  ºghó©HG  hCG  ,ºcóæY  ºgƒ∏Nh

.Gô«N ¬∏dG ºcGõLh

 ..á«æjôëH ΩÉbQCG áKÓK

:ºgC’G äÉjóëàdGh
 ºd  ¿EG  ,è∏ãdG  Iôc  πãe  á«æjôëÑdG  ΩÉ`̀ bQC’G
 ºcGôJh  ,âØYÉ°†Jh äOGR  ,¢ü∏≤àJ  hCG  ∞bƒàJ
 ..áHƒ©°Uh  IQƒ£N  ôãcCG  äÉ«YGóJ  É¡FGQh  øe
 äÉjóëàdG  πμ°ûJ  á«æjôëH  ΩÉ`̀bQCG  áKÓK  ∑Éæg
 ..ÓÑ≤à°ùeh  Gô°VÉM  ,ádhó∏d  Rô``̀HC’Gh  º``gC’G
 äóYÉ°üJh  ,ÉgGƒà°ùe  ∞YÉ°†Jh  ,ÉgDhÉ≤H  ∫ÉW

.É¡JGô°TDƒe
 ƒg  ,äÉjóëàdG  Rô`̀ HCGh  ,ΩÉ``̀bQC’G  √ò`̀g  ∫hCG
 ø«ãMÉÑdG ø«æWƒªdG OóY ƒgh ,(10795) ºbôdG
 øe  %77h  QƒcòdG  øe  %23  º¡æe  ,πª©dG  øY
 29-20  ø«H  ìhGôàJ  ájôª©dG  º¡àÄah  ,çÉ`̀fE’G
 ,äGƒæ°S ô°ûY πÑb ¬H ÉfóY ƒd ºbôdG Gòg ,áæ°S
 ,IójóY  ±hô¶d  øμdh  ,ô«ãμH  πbCG  ¬fCG  ÉfóLƒd
 ájDhQ ≥ah ,ôeC’G º°ùM Ωó©dh ,Iô«ãc ÜÉÑ°SCGh
 ,Oó©dG  ∞YÉ°†Jh  ºcGôJ  ,»∏Ñ≤à°ùe  §«£îJh
 »a  áØYÉ°†e ÉaÉ©°VCG  IOÉjõ∏d  ∂dòc  ICÉ«¡e  ƒgh
 ,√QhòL øe ´ƒ°VƒªdG πMh º°ùëdG ΩóY ∫ÉM
 ,á«ÑæLC’G  ádÉª©dG  Oƒ`̀Lh  ádCÉ°ùe  »a  á°UÉNh
 á«é«JGôà°SG  z∞FÉXƒdG  áfôëH{  ádCÉ°ùe  π©Lh

 .ÉeGõdEGh É≤«Ñ£Jh Gò«ØæJ ,á∏LÉY á«æWh
 ,äÉjóëàdG  Rô`̀HCG  øeh  ,ΩÉ`̀ bQC’G  √òg  »fÉK
 äÉÑ∏£dG  Oó``̀Y  ƒ``̀gh  ,(55000)  º``bô``dG  ƒ``g
 áªFÉb  ≈∏Y  IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG  á«fÉμ°SE’G  äÉeóî∏d
 øe º¡à«ÑdÉZh ,ø«æWGƒªdG äÉÑ∏W øe QÉ¶àf’G
 äÉÑ∏£dG  áÑ°ùf  ¿CG  Éªc  ,%70  áÑ°ùæH  ÜÉÑ°ûdG
 ≈∏Y ¬fCG ôeC’G »a Öjô¨dGh ,%64 ≠∏ÑJ áãjóëdG

 äGQOÉÑªdGh ,™jQÉ°ûªdGh Oƒ¡édG πc øe ºZôdG
 ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™`̀e  ácGô°ûdGh  ,á«fÉμ°SE’G
 ,GóHCG  ô«¨àj  ºd  ÉàHÉK  πX  (55000)  ºbôdG  ¿EÉa
 á«ª°SôdG  äÉëjô°üàdG  øe  ócCÉàdG  ¿ÉμeE’ÉHh
 Ée  ,¢Uƒ°üîdG  Gò`̀g  »`̀a  äGƒæ°S  ô°ûY  ô`̀NB’
 áaô©eh  É¡μa  Öéj  º°SÓW  ΩÉ``̀eCG  É`̀æ`̀fCG  »æ©j
 RhÉéJh ,Oƒ°ûæªdG πëdG ≈dG ’ƒ°Uh ,ÉgQGô°SCG

.ºgC’G ºbôdGh ,RôHC’G …óëàdG
 ,äÉjóëàdG  Rô`̀HCG  øeh  ,ΩÉ`̀ bQC’G  √òg  ådÉK
 ƒgh  ,»æjôëH  QÉ`̀æ`̀jO  QÉ«∏e  (13)  º`̀bô`̀dG  ƒ`̀g
 áãdÉãdG  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ≈`̀∏`̀Y  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀jó`̀dG
 iƒà°ùe ≈∏Y ¿ƒjódG  iƒà°ùe å«M øe É«HôY
 èJÉædG  ø`̀e  %93  áÑ°ùæHh  ,»`̀Hô`̀©`̀dG  º`̀dÉ`̀©`̀dG
 %131  ≈`̀ dEG  π°ü«°S  ÉªHQ  ,»`̀dÉ`̀ª`̀LE’G  »∏ëªdG
 ø«∏∏ëªdG Ö°ùëH ,»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG øe
 ´ÉØJQ’G  »a  ò`̀NB’G  ºbôdG  ƒgh  ,ø«jOÉ°üàb’G
 Oƒ¡édG π`̀c ø`̀e º`̀Zô`̀dG ≈`̀∏`̀Y ,ΩÉ``̀Y ó`̀©`̀H É`̀eÉ`̀Y
 ¢†©H  ø`̀μ`̀dh  ,áÑ«£dG  É`̀jGƒ`̀æ`̀dGh  ,á`̀ë`̀°`̀VGƒ`̀dG
 óëdG ¿hO ∫ƒëJ ,á«FÉæãà°SGh á«©«ÑW ±hôX
 IQƒ£îdG ≠dÉH ôeCG Gògh ,ºbôdG Gòg óYÉ°üJ øe
 ™°VƒdGh  OÓ`̀Ñ`̀dG  πÑ≤à°ùe  ≈∏Y  á«°SÉ°ùëdGh
 ≠«°U OÉéjEG ≈dEG áLÉëH ÉæfCG hóÑjh ..É¡d »dÉªdG
 äÉédÉ©eh ∫ƒ∏Mh äÉcQÉ°ûeh ,IôμàÑe QÉμaCGh
 ≈àMh  ™jQÉ°ûeh  äGQÉªãà°SG  ÉªHQh  ,IójóL
 ∞bƒd  ,ácGô°ûdGh  ¿hÉ©àdG  øe  ,á«YGóHEG  ≠«°U

.≥∏≤ªdG ºbôdG Gòg
 ,á«æjôëÑdG  á`̀KÓ`̀ã`̀dG  ΩÉ````̀bQC’G  zô`̀«`̀Ø`̀°`̀ü`̀J{
 Éª¡e  É«æWh  É`̀aó`̀gh  ,ÉYhô°ûe  Éª∏M  ≈≤Ñ«°S
 ≥«≤ëJ  ƒëf  »°†ªf  ¿CG  øμªj  Óa  ,ÉjQhô°Vh
 ∂∏J  RhÉéàf  ¿CG  ¿hO  øe  ,∫É``̀eB’Gh  äÉ©∏£àdG
 iôÑμdG  áÑ≤©dG  π¶à°S  É¡fC’  ,áKÓãdG  ΩÉ``̀bQC’G
 ó`̀bh ,Ωó``̀≤``̀Jh Qƒ`̀£`̀J π`̀ c ¥ƒ`̀©`̀J »`̀à`̀dG ,É``̀ª``̀FGO
 ôãcCG  Qƒ``̀eCG  »`̀a  É``̀gQÉ``̀KBGh  É¡JÉ«YGóJ  ÖÑ°ùàJ
 »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G  ÖfÉédG  ≈∏Y  á«Ñ∏°S
 IQOÉb  IôbƒªdG  áeƒμëdG  ¿CÉH  ≥ãfh  ,ÓÑ≤à°ùe
 ,á«æWƒdG  IOGQE’É`̀H  ádCÉ°ùªdG  √òg  áédÉ©e  ≈∏Y

 .á«≤«≤ëdG ácGô°ûdGh

:ô£°ùdG ôNBG
 »a  ¬`̀JQOÉ`̀Ñ`̀eh  áª°UÉ©dG  ßaÉëe  ÜhÉ`̀é`̀J
 IQƒμ°ûe âeÉb »àdG zá«æ«°üdG{ áëFÉ°ùdG ºjôμJ
 ≥ëà°ùJ ,OÓÑdG πMGƒ°S óMCG ∞«¶æàd ´ƒ£àdÉH
 IOÉ`̀jR  ≈∏Y  ™«é°ûàdGh  ,ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  πc

.á«©ªàéªdG ácGô°ûdGh »Ä«ÑdG »YƒdG

malmahmeed7@gmail.com

..á«æjôëH ΩÉbQCG áKÓK
ºgC’G äÉjóëàdGh 

 GhOÉ``̀ Ø``̀ à``̀ °``̀ SG  ø````WGƒ````e  600  ø````e  ô````ã````cCG
ΩÉ``©``dG Gò````g á``̀«``̀fÉ``̀μ``̀°``̀SE’G äÓ``̀jƒ``̀ª``̀à``̀dG ø```e

 óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  â`̀Mô`̀°`̀U
 ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G  IQGRƒH ¥ô£∏d
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 hôîa  ¬∏dGóÑY  ió`̀g  á°Sóæ¡ªdG
 ´hô°ûªH  RÉ``̀é``̀fE’G  áÑ°ùf  ¿CÉ```̀H
 ¿Éμ°SEG ≈dEG ájODƒªdG ¥ô£dG AÉ°ûfEG
 â¨∏H  (ó``ª``M  á``æ``jó`̀ e)  …Rƒ``̀ ∏``̀ dG
 RÉéfE’G  áÑ°ùf  â¨∏H  Éª«a  ,%35
 á∏°UÉØdG  á«fÉ°SôîdG  õLGƒëdÉH
 ájQhôªdG  ácôëdG  »gÉéJG  ø«H
 ´hô°ûªdG  ¿CG  ≈``̀ dEG  á`̀à`̀a’  ,%70
 á`̀«`̀æ`̀eõ`̀dG á`̀£`̀î`̀ dG ≥```̀ ah ô`̀«`̀°`̀ù`̀j

 .áYƒ°VƒªdG
 hôîa ióg á°Sóæ¡ªdG âdÉbh
 §HQ ≈∏Y É k«dÉM πª©J IQGRƒdG ¿EG
 ´hô°ûªd  QÉ£eE’G  √É«e  ∞jô°üJ
 áμÑ°ûdG  ™`̀e  »`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G  …Rƒ`̀∏`̀ dG
 É`̀gDhÉ`̀°`̀û`̀fEG º`̀à`̀j »`̀à`̀ dG Ió`̀ jó`̀é`̀ dG
 ´hô°ûªdG  øª°V  ´QÉ`̀°`̀û`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 ™ªéJ  á∏μ°ûe  áédÉ©e  »dÉàdÉHh
 …Rƒ∏dG  ´hô°ûªH  QÉ`̀£`̀eC’G  √É«e
 É k°†jCG  πª©dG  ºàj  Éªc  ,»fÉμ°SE’G
 ,´QÉ°ûdG ≈∏Y â∏Ø°SE’G ™°Vh ≈∏Y
 Ió``̀ ª``̀YCGh á``̀ Ø``̀ °``̀UQC’G Ö``̀«``̀cô``̀Jh
 ∞jô°üàd  áμÑ°T  AÉ°ûfEGh  ,IQÉfE’G
 √É«e  §N  ójóªJh  ,QÉ£eC’G  √É«e

 AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG ∫É``̀ª``̀YCGh ,á`̀é`̀dÉ`̀©`̀ª`̀dG
.AÉªdGh

 ´hô°ûe ¿CG hôîa âë°VhCGh
 ≈``̀dEG á``̀jODƒ``̀ª``̀dG ¥ô``̀£``̀dG AÉ``̀°``̀û``̀fEG
 ™jQÉ°ûªdG  ó`̀MCG  …Rƒ`̀∏`̀dG  ¿Éμ°SEG
 áμÑ°T  ≈∏Y  áª¡ªdG  ájôjƒ£àdG
 ±ó¡J  »`̀à`̀dGh  á«°ù«FôdG  ¥ô`̀£`̀dG
 ájQhôªdG  ácôëdG  á«HÉ«°ùfG  ≈dEG
 Iô°TÉÑe  á∏°üàªdG  ≥WÉæªdG  »`̀a
 ™≤j  å«M ,…ƒ«ëdG  ´QÉ°ûdG  Gò¡H
 »bô°ûdG  ÜƒæédG  »a  ´hô°ûªdG
 ™jô°ùdG Iô«ªY øH ójR ´QÉ°T øe
 óàªjh  …Rƒ``̀∏``̀dG  Iô`̀«`̀ë`̀H  Üô```Zh
 ,•  26  ≥jôW  ™WÉ≤J  ≈dEG  É kHƒæL
 á≤£æe  …OÉ`̀Jô`̀eh  »dÉgCG  Ωóîjh
 ¿É``̀cRô``̀ch ¿É`̀à`̀ °`̀ù`̀eOh …Rƒ``̀∏``̀ dG
 ôÑà©jh  ,á«μdÉªdGh  óªM  áæjóeh
 áª¡e  á``̀aÉ``̀°``̀VEG  ´hô`̀ °`̀ û`̀ª`̀ dG  Gò```̀g
 ï«°ûdG  ´QÉ°ûd  …RGƒªdG  ≥jô£∏d
 óàªªdGh  á«Hô¨dG  á¡édG  øe  óªM
 Gò`̀g  á``jGó``H  ≈`̀à`̀M  18  QGhO  ø``e
 ´QÉ°T  ™e  ¬©WÉ≤J  ≈∏Y  ´hô°ûªdG

.7 QGhO øe Üô≤dÉH 26
 ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀ dG  ¿CG  â``̀ aÉ``̀ °``̀VCGh
 4^8 ∫ƒ£H ≥jôW AÉ°ûfEG øª°†àj
 øe  √ÉéJG  πc  »a  øjQÉ°ùªH  ,º`̀c

 ´QÉ°T ≈àM Iô«ªY øH ójR ´QÉ°T

 πc »a äGQÉ°ùe áKÓK AÉ°ûfEGh ,3

 ´QÉ°T  ≈àM  3  ´QÉ°T  øe  √ÉéJG

 äÉ©WÉ≤àdG  áaÉc  ôjƒ£J  ™e  ,26

 á«Fƒ°V  äGQÉ`̀°`̀TG  4  çGóëà°SGh

 º«¶æJh  äÉ©WÉ≤àdG  IAÉØc  ™aôd

 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh á``̀ jQhô``̀ª``̀ dG á``̀cô``̀ë``̀dG

.É¡«∏Y ájQhôªdG áeÓ°ùdG

 áμÑ°T  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  øª°†àj  É`̀ª`̀c

 ,QÉ£eC’G  √É«e  ∞jô°üàd  IójóL

 Ió`̀jó`̀L IQÉ`````̀fEG á`̀μ`̀Ñ`̀°`̀T ™``̀°``̀Vhh

 AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  áÄ«g  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉH

 π≤æ∏d  äÉ£ëe  AÉ°ûfEGh  ,AÉ`̀ª`̀dGh

 IQGRh  ™``̀e  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dÉ`̀H  ΩÉ``̀©``̀ dG

 ,ä’É```̀°```̀ü```̀J’Gh äÓ``̀ °``̀UGƒ``̀ ª``̀ dG

 äÉ`̀eÓ`̀©`̀dGh äGQÉ``̀ °``̀TE’G ™`̀°`̀Vhh

 ájôjòëàdGh á«ª«¶æàdG ájQhôªdG

 áHƒ∏£ªdG áeÓ°ùdG ≥≤ëàd áeRÓdG

 äGƒ`̀æ`̀b ™`̀ °`̀Vhh ,´QÉ`̀ °`̀ û`̀ dG ≈`̀∏`̀Y

 øe  ÓÑ≤à°ùe  É¡eóîà°S’  á«°VQCG

 ™£b »aÓàd  á«æØdG  äÉeóîdG  πÑb

.ÓÑ≤à°ùe â∏Ø°SE’G

 âªJ ¬````fCG  ô`̀ cò`̀ dÉ`̀ H  ô`̀ jó`̀é`̀ dG

 ±ÓàFG  ≈∏Y  ´hô°ûªdG  á«°SôJ

 ácô°ûdGh ä’hÉ≤ª∏d Iô«ªY ácô°T

 â`̀ ∏`̀ Ø`̀ °`̀S’G êÉ````à````fE’ á``̀«``̀bô``̀°``̀û``̀dG

 ¢ù∏ée  π`̀Ñ`̀b  ø``̀e  á`̀fÉ`̀ °`̀Sô`̀î`̀ dGh

 áØ∏μH  äGó`̀jGõ`̀ª`̀dGh  äÉ°übÉæªdG

 QÉæjO 5^196^582 ≠∏ÑJ á«dÉªLG

 áFÉeh  ø«jÓe  á°ùªN)  »æjôëH

 áFÉª°ùªNh  É kØdCG  ¿ƒ©°ùJh  áà°Sh

 πjƒªàH (G kQÉæjO ¿ƒfÉªKh ¿ÉæKGh

.á«ªæà∏d …Oƒ©°ùdG ¥hóæ°üdG øe

…Rƒ`̀ ∏`̀ dG  ¿É`̀μ`̀ °`̀ SEG  ≈```dEG  á`̀ jODƒ`̀ ª`̀ dG  ¥ô`̀ £`̀ dG  ø`̀ e  ٪35 RÉ``̀é``̀fEG

 ∞`̀ °`̀Sƒ`̀j ó``̀«``̀°``̀ù``̀dG ó``````cCG
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG Ö``̀FÉ``̀f »`̀©`̀«`̀Ø`̀æ`̀dG
 äÉeóîdG  ôjƒ£àd  …ò«ØæàdG
 Ωõ`̀Y ≈`̀∏`̀Y zâ`̀Ø`̀æ`̀H{ á`̀cô`̀°`̀û`̀H
 øe ó`̀jõ`̀ª`̀dG á`̀MÉ`̀ JG ¬`̀à`̀cô`̀°`̀T
 âØæH{  ≥«Ñ£J ôÑY äÉeóîdG
 zâØæH{  ácô°ûd  ™HÉàdG  z»`̀H
 äÓjƒëàdG  ¿CG  ≈``dEG  Égƒæe
 ¿ƒ«∏ÑdG äRhÉéJ âØæÑdG ôÑY
 IOÉjR »a ΩÉ©dG Gòg ∞°üædGh

.%367 áÑ°ùf ¥ƒØJ
 »©«ØædG  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 DƒaÉμJ{ ôªJDƒe äÉ«dÉ©a øª°V
 …òdG zø«°ùæédG ø«H ¢UôØdG
 á`̀«`̀∏`̀gC’G á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG ¬`̀à`̀ª`̀¶`̀f

 »a zâØæH{ ácô°T áHôéJ á«fÉ£jôÑdG π«fhôH á©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉH
 √ÉéJG ∂∏¡à°ùªdG ∑ƒ∏°Sh ™ªàéªdG »a ô«ÑμdG ∫ƒëàdG ™e πeÉ©àdG
 ¬°VôY  ∫hÉæJh  ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  »a  á«fhôàμdE’G  äÉYƒaóªdG
 ÉgÉæÑàJ  »àdG  äÉeóîdG  øe  ójó©dG  »a  á«FÉ°üMEG  É kWÉ≤f  »ªjó≤àdG
 äÓeÉ©ªdG  AGôLEG  IOÉjR  í°VƒJ »àdGh  AÓª©∏d  ácô°ûdG  É¡ë«àJh

.ø«μ∏¡à°ùªdG πÑb øe á«ªbôdG
 ∫ƒëàdG  ≈dEG  √ÉéJ’G  »a  ®ƒë∏ªdG  ´ÉØJQ’G  »©«ØædG  øq«Hh
 …òdGh .19 ó«aƒc áëFÉL AÉæKCG É k°Uƒ°üN Iõ«Lh Iôàa »a »ªbôdG
 ≈dEG  2020  ôjÉæj  øe  ¿ƒ«∏H  ∞°üfh  ¿ƒ«∏Ñ`dG  ¬àª«b  äRhÉ`̀é`̀J
 ójó©dG CÉéd PEG ,%367 áÑ°ùf ¥ƒØJ IOÉjR »æ©j Éªe .2020 ôÑªaƒf
 äÉeóîdG ∫ÓN øe á«ªbôdG äÓeÉ©ªdG AGôLEG ≈dEG ø«μ∏¡à°ùªdG øe
 ô«JGƒØdG  ójó°ùJ  πãe  ácô°û∏d  ™HÉàdG  âØæH  ≥«Ñ£J  É¡eó≤j  »àdG
 á«μæÑdG äÉHÉ°ùëdG ≈dEGh øe ∫GƒeC’G πjƒëJh OƒbƒdG äÉYƒaóeh
 Ö∏£àJ ’ »àdG Iójó©dG äÉeóîdG øe Égô«Zh äÉ°ù°SDƒªdGh OGôaCÓd
 »dÉàdÉHh  ,ájó≤ædG  ¥GQhC’G  ™e  ¢Sƒª∏e πμ°ûHh Iô°TÉÑe  πeÉ©àdG
 øeh ,á¡L øe ¢Shô«ØdG ihóY QÉ°ûàfG øe π«∏≤àdG »a ∂dP º¡°SCG
 »ªbôdG  ∫ƒëàdG  Gòg  ôjƒ£J  »a  á°ù°SDƒªdG  ™«é°ûJ  iô`̀NCG  á¡L
 ìÉàJ ±ƒ°S iôNCG  IójóL äÉeóN áeõM ¢VôYh »HÉéjEG  πμ°ûH

.Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »a

:á«∏gC’G á©eÉédG ôªJDƒe »a »©«ØædG

 RhÉéàJ âØæ`ÑdG ô``ÑY äÓjƒ``ëàdG
2020 ΩÉY »a ¿ƒ«∏ÑdG ∞°üfh Éfƒ«∏H

.»©«ØædG ∞°Sƒj |

 á«dÉ°SQE’G  ≈Ø°ûà°ùe  ø∏YCG
 á≤HÉ°ùe  »a  øjõFÉØdG  á«μjôeC’G
 äRÉa  å«M  ,2020  ¿ƒ`̀∏`̀KCG  ó«e
 øjôëÑdG  »a  ájóæ¡dG  á°SQóªdG
 ,zIhôãdG  »g  áë°üdG{  IõFÉéH
 »`̀°`̀VGô`̀à`̀aG çó```M ∫Ó```N ∂```̀ dPh

.ΩÉjCG 3 ôªà°SG
 èFÉàædG ≈∏Y IõFÉédG óªà©J 
 ø«ª∏©ªdGh  ÜÓ£∏d  á«dÉªLE’G
 äÉ≤HÉ°ùe  »`̀a  Gƒ`̀cQÉ`̀°`̀T  ø`̀jò`̀ dG
 äÉ`̀≤`̀ HÉ`̀ °`̀ù`̀e â`̀ ∏`̀ ª`̀ °`̀T á`̀Ø`̀∏`̀ à`̀î`̀e
 ΩÓ`̀aC’Gh  äÉ°ûbÉæªdGh  áHÉ£îdG
 äÉYƒ°VƒªH â£ÑJQGh Iô«°ü≤dG
 äÉ`̀°`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dGh  AÉ`̀Hƒ`̀dÉ`̀H  ≥∏©àJ
 äGQƒ£Jh  á«Lƒdƒ«ÑdG  Ωƒ∏©dGh

.Ö£dG ∫Éée
 …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ∫É```̀bh
 ≈Ø°ûà°ùªdG  ió```̀d  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀∏`̀ d
 AÉæKCG  ¿Éjô«°T  êQƒ`̀L  QƒàcódG
 á«eÉàîdG á«dÉ©ØdG ∫ÓN ¬d åjóM
 ìÉjôdG  äOCG  ó≤d{  :äÉ≤HÉ°ùª∏d
 19-ó«aƒc  áëFÉéd  á°ùcÉ©ªdG
 º∏©àdG  áYÉæ°U  ÜGô`̀£`̀°`̀VG  ≈``̀dEG
 ™e  ,πHÉ≤ªdG  »a  øμd  .º«∏©àdGh
 ,Éæ≤jôW  πbô©j  ÜGô`̀£`̀°`̀VG  π`̀c
 πëd  á°Uôa  øY  åëÑf  ¿CG  óH  ’
 Üƒ∏°SC’G  ™e  ∞«μàdGh  á∏μ°ûªdG
 øe êhô``î``dG Oô`̀é`̀ª`̀H .ó`̀jó`̀é`̀dG
 Üƒ∏°SCG  ó©àÑ«°S  ,á```̀eRC’G  √ò`̀g
 á«°SGQódG  ∫ƒ°üØdG  ø`̀Y  º∏©àdG
 ≈Ø°ûà°ùe  »a  øëfh  .ájó«∏≤àdG
 ≈≤Ñæ°S  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  á`̀«`̀dÉ`̀°`̀SQE’G
 ™ªàéªdG ™e π°UGƒàdÉH ø«eõà∏e
 ΩÉ``ª``à``g’G π````̀LCG ø``̀ e »`̀∏`̀ë`̀ª`̀ dG

.zá«∏≤©dGh ájó°ùédG áë°üdÉH
 É`̀eGQ  QƒàcódG  ô`̀cP  ,√Qhó``̀H
 á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d º`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG É`̀æ`̀°`̀û`̀jô`̀c
 ƒ`̀HÉ`̀H Qƒ`̀ à`̀ có`̀ dG ™``̀e á`̀cGô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H
 »a â`̀cQÉ`̀ °`̀ T{ :¿GQó``̀fÉ``̀°``̀TÉ``̀eGQ
 º°†fGh ,¢SQGóe ™Ñ°S á≤HÉ°ùªdG
 ¢SQGóªdG  ∞∏àîe  øe  É kÑdÉW  60

.zó©H øY âª«bCG á«dÉ©a ≈dEG
 AGô```````LEG ≈``̀ ∏``̀ Y ±ô`````̀ °`````̀TCGh

 PÉà°SC’G  áÑMÉ°üªdG  äGQÉÑàN’G
 RÉah  ,¿’Éeô«f  ¢û«fCG  ô«¡°ûdG
 øe  πc  äGQÉÑàN’G  á≤HÉ°ùe  »a
 á°SQóªdG øe »LÉ°S ÉæjO π«éfCG
 ΩGôjô°S  â`̀«`̀ghQh  ,á`̀jƒ`̀«`̀°`̀SB’G
 ,IójóédG  ájóæ¡dG  á°SQóªdG  øe
 øe OÉ``̀°``̀SGô``̀H  QÉ``̀μ``̀fÉ``̀°``̀û``̀jQÉ``̀gh

.ájƒ«°SB’G á°SQóªdG
 á≤HÉ°ùe  »`̀a  ¿hõ`̀FÉ`̀Ø`̀dG  É``̀eCG
 øe  Qƒ°üæe  ∂∏a  º¡a  áHÉ£îdG
 É¡«fh  ,¢Só≤ªdG  Ö∏≤dG  á°SQóe
 ,ájóæ¡dG á°SQóªdG øe ¢ù«°ùfGôa
 á°SQóe  ø`̀e  Éà°SƒμjO  ¿hQBGh
 …ó`̀æ`̀jô`̀°`̀Sh ,¢`̀Só`̀≤`̀ ª`̀ dG Ö`̀∏`̀≤`̀ dG
 ájóæ¡dG á°SQóªdG øe ¿ÉLGQOQÉa
 ΩÉμëdG  QÉàNG  Éª«a  ..Ió`̀jó`̀é`̀dG
 á°SQóe  øe  ódÉN  á«fGO  áÑdÉ£dG
.IóYGh áKóëàªc á«æWƒdG á«dÉY

 ¿ƒ``̀ª``̀ ∏``̀ ©``̀ ª``̀ dG ™````̀ª````̀à````̀LGh
 áë°üdG{  ¿CG  ≈∏Y  ¿ƒ≤HÉ°ùàªdG
 á«dhDƒ°ùe  »g  ÜÓ£∏d  á∏eÉ°ûdG
 á≤HÉ°ùe  »`̀a  RÉ``̀ah  ,zá`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG
 á``°``SQó``ª``dG ≥``̀ jô``̀a ø`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀ª`̀ dG
 ÉfÉéfCG  º°†j  …ò``dG  ,á`̀jƒ`̀«`̀°`̀SB’G
 óbh  ,ódƒæjQ  Éã«fÉah  çÉæ«HƒL

.IôXÉæªdG ≥jôa Ö≤∏H RÉa
 »`̀ª`̀∏`̀©`̀e ≥```̀ jô```̀ a π````̀à````̀MGh
 øe  ¿ƒ`̀μ`̀ª`̀dG  ájóæ¡dG  á°SQóªdG
 ¿GQGó«dGQƒe  ƒéfCGh  »L’  ÉjôH
 á°SQóªdG »ª∏©e øe ôNBG ≥jôah
 Éãjƒ°T  ø``̀e  ¿ƒ`̀μ`̀ ª`̀ dG  á`̀jó`̀æ`̀¡`̀dG
 ôjÉf  ¢û«LGQ  Éã«aÉ°Sh  »LÉ°T

.ådÉãdGh »fÉãdG øjõcôªdG
 ΩÓ``````̀ aC’G á``̀≤``̀HÉ``̀°``̀ù``̀e »`````̀ah
 øe πc ó°üM ,ÜÓ£∏d  Iô«°ü≤dG
 á°SQóª∏d  zójóédG  ôéØdG{  ≥jôa
 zá∏MôªdG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e{h  ,ájóæ¡dG
 èæjôJ{h ,á«dhódG QƒædG á°SQóªd
 ájóæ¡dG  á°SQóª∏d  zè`̀æ`̀jô`̀J  ...
 á°SQóª∏d  zá`̀«`̀dÉ`̀Y  ∫É```̀ eBG  ™```̀e{h

.á©HQC’G ÜÉ≤dC’G ájƒ«°SB’G
 ƒ`̀HÉ`̀H Qƒ``̀à``̀có``̀dG í```̀°```̀VhCGh
 AGô```̀LEG º``à``j{ :¿GQó``̀fÉ``̀ °``̀TÉ``̀eGQ
 èeGôH  óMCÉc  É kjƒæ°S  á≤HÉ°ùªdG
 »`̀a á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG á``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG
 ,á«μjôeC’G  á«dÉ°SQE’G  ≈Ø°ûà°ùe
 »YƒdG  õjõ©J  ¢ù«d  É¡æe  ±ó¡dG
 øμdh  ,§`̀≤`̀a  Ö`̀£`̀dGh  áë°üdÉH
 ä’ÉéªH ΩÉªàgÓd ÜÉÑ°ûdG ΩÉ¡dEG

.zá«Ñ£dG Ωƒ∏©dGh AÉ«MC’G º∏Y

..z2020 ¿ƒ∏KCG ó«e{ »a øjõFÉØdG ¿ÓYEG

 Rƒ``Ø``J á``̀ jó``̀ æ``̀ ¡``̀ dG á```°```SQó```ª```dG
zá`̀«`̀μ`̀ jô`̀eC’G á`̀ «`̀ dÉ`̀ °`̀ SQE’G{ ¢`̀ SCÉ`̀μ`̀ H
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 á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  äOÉ`̀°`̀TCG
 Iô``̀jRh QGô`̀≤`̀ H ¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d
 äÉ``̀WGô``̀à``̀°``̀T’G ¿CÉ``̀°``̀û``̀H á`̀ë`̀°`̀ü`̀ dG
 øμ°ùd  á«ë°üdG  äÉ`̀Ø`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dGh
 ∫Éª©dG ™àªJ øª°†j …òdGh ,∫Éª©dG
 »a  ≥`̀ë`̀ dG  É`̀ª`̀«`̀°`̀S  ’h  º`̀¡`̀bƒ`̀≤`̀ë`̀H
 »a  ≥ëdGh  ≥F’  »°û«©e  iƒà°ùe
 ÜÉë°UCG QGô≤dG ΩõdCG å«M ,áë°üdG
 äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀TG  Ió``̀Y  ô«aƒàH  π`̀ª`̀©`̀dG
 ,º¡bƒ≤ëH  ∫Éª©dG  ™àªàd  ájQhô°V
 áaô¨dG »a ∫Éª©dG OóY ójóëJ É¡æe
 á«Yƒfh áaô¨dG áMÉ°ùeh IóMGƒdG
 ÜGƒ```̀HC’Gh ¿GQó``̀é``̀dGh á`̀«`̀°`̀VQC’G
 á`̀ jƒ`̀¡`̀ à`̀ dG ΩÉ```̀¶```̀fh ,ò````aGƒ````æ````dGh
 ±ô¨dG  ójhõJ  á«ªgCGh  ,IAÉ°V’Gh
 á«£ZCGh  Iô°SCG  øe  ΩƒædG  πFÉ°SƒH
 ø«H äÉaÉ°ùªdG ójóëJh ,äÉfGõNh
 OGôaCÓd  ≈°übC’G  Oó©dGh  ,Iô`̀°`̀SC’G
 QGô`̀≤`̀dG ¥ô`̀£`̀J Éªc ,á`̀aô`̀Z π`̀c »`̀a
 ∞«£∏J  Iõ¡LCG  ô«aƒJ  á«ªgCG  ≈`̀dG
 OGô`̀Hh  ,á«aÉμdGh  áÑ°SÉæªdG  ƒédG
 í`̀dÉ`̀°`̀Uh Qó`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ¿ƒ``̀eCÉ``̀e √É`̀«`̀e
 äGQhO  äÉ``Ø``°``UGƒ``eh  ,Üô`̀°`̀û`̀∏`̀ d
 ,ÉgóLGƒJ ¿Éμeh É¡ªéMh √É«ªdG
 πFÉ°S  ¿ƒHÉ°U  ô«aƒJ  IQhô`̀°`̀Vh
 äÉØ¶æªdGh  äGô¡£ªdGh  …ó`̀jCÓ`̀d
 ≥aGôªdG  ∞«¶æJh ô«¡£àd  áeRÓdG
 ±É`̀c Oó```̀Y ô``̀«``̀aƒ``̀Jh ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ,áeÉª≤dG ßØM á«YhCG øe Ö°SÉæeh

 ≥jôëdG áëaÉμªd áëdÉ°U πFÉ°Shh
 øe ∂dòH IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ™e
 ô«aƒJh  ,»`̀fó`̀ª`̀dG  ´É`̀ aó`̀ dG  IQGOEG
 ¢`̀ü`̀∏`̀î`̀à`̀∏`̀d á```̀eRÓ```̀ dG π``̀FÉ``̀°``̀Sƒ``̀dG
 ±ô`̀°`̀ü`̀dGh ø`̀μ`̀°`̀ù`̀dG äÉ`̀Ø`̀∏`̀î`̀e ø`̀e
 ¥hó``̀æ``̀°``̀U ™````̀°````̀Vhh »``̀ë``̀°``̀ü``̀dG
 Ö°SÉæàj  á```«```dhC’G  äÉ`̀aÉ`̀©`̀ °`̀SEÓ`̀ d
 øμ°ùdG  ¢ü°üîªdG  ∫Éª©dG  Oó`̀Yh
 Oó©d  Ö°SÉæe  ïÑ£e  ô«aƒJh  ,º¡d
 ø«∏é°ùªdGh  ø«ª«≤ªdG  ¢UÉî°TC’G
 ΩÉ©£dG ∫hÉæàd ¿Éμeh ,øμ°ùdG »a
 »a ¢ùHÓªdG π°ù¨d Iõ¡LCG ô«aƒJh
 QGô≤dG  í°VhCG  Éªc  ,Ö°SÉæe  ¿Éμe
 AGôLEÉH πª©dG ÖMÉ°U ΩÉ«b á«ªgCG
 πªYh  ,øμ°ù∏d  ájQhódG  áfÉ«°üdG
 áeRÓdGh á∏é©à°ùªdG  äÉMÓ°UE’G
 ¿CGh  ,¬`̀H  ´ÉØàfÓd  ÉëdÉ°U  ¬FÉ≤Ñd
 äÉ``WGô``à``°``TÓ``d É`̀≤`̀ HÉ`̀£`̀e ¿ƒ``̀μ``̀ j
 á``̀«``̀ë``̀°``̀ü``̀dG äÉ````̀Ø````̀°````̀UGƒ````̀ª````̀dGh
 ÉªH  ,QGô≤dG  »a  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG
 äGójóªàdGh  äÓ«°UƒàdG  ∂dP  »a
 ™e ,á`̀«`̀FÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀ dG  ≥`̀ jOÉ`̀ æ`̀ °`̀ü`̀ dGh
 ø`````̀eC’G äÉ```̀WGô```̀à```̀°```̀TG IÉ````̀YGô````̀e

.áeÓ°ùdGh
 É`̀ k«`̀dÉ`̀Y á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG â`̀æ`̀ª`̀Kh
 AÓ`̀jEG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Oƒ¡L
 ¿Éª°Vh  IóaGƒdG  ádÉª©∏d  ΩÉªàg’G
 Gòg  ¿CG  IócDƒe  ,º¡bƒ≤ëH  º¡©àªJ
 äGAGôLE’G ™e É k≤aGƒàe AÉL QGô≤dG

 áμ∏ªe  ø`̀e  IòîàªdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ¢Shô«a »°ûØJ øe óë∏d  øjôëÑdG
 ,(19-COVID)  É```̀fhQƒ```̀c
 »a πeÉ©dG ≥M ájÉªëd É¡æe É«©°S

.áë°üdG
 ΩÉ````¡````e ≥````∏````£````æ````e ø``````````̀eh
 »a á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG äÉ`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NGh
 ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤M  ´É`̀°`̀VhCG  á©HÉàe
 πª©à°S  ,É¡FÉ°ûfEG  ¿ƒfÉb  ≈∏Y AÉæH
 á©HÉàeh  áÑbGôe  ≈∏Y  á°ù°SDƒªdG
 QGô≤dG  Gò¡d  πª©dG  ÜÉë°UCG  ò«ØæJ
 á«fGó«e  äGQÉjõH  ΩÉ«≤dG  ∫ÓN øe
 ∫Éª©dG  øμ°ùd  áæ∏©e  ô«Zh  áæ∏©e
 Öãc ø``̀Y ´Ó````̀W’Gh ,ø``̀jó``̀aGƒ``̀dG
 äÉWGôà°T’ÉH  ΩGõàd’G  ióe  ≈∏Y
 OGó`````̀YEGh ,QGô```̀≤```̀dG »``̀a IOQGƒ``````̀ dG
 É¡©aQh É¡fCÉ°ûH áÑ°SÉæªdG ôjQÉ≤àdG
 É°†jCGh  ,¢UÉ°üàN’G  äÉ¡L  ≈dG
 ihÉμ°T  ø`̀e  √É≤∏àJ  É`̀e  ∫Ó`̀N  ø`̀e

.´ƒ°VƒªdG ∫ƒM
 πeÉ©àJ É¡fCG á°ù°SDƒªdG äócCGh
 hCG  äGRhÉ``é``J  á``̀jCG  ™`̀e  Ωõ``M πμH
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëH  ≥∏©àJ  äÉcÉ¡àfG
 É¡H  áWƒæªdG  äÉ°UÉ°üàNÓd  É k≤ah
 ƒëædG  ≈∏Yh  ,É¡FÉ°ûfEG  ¿ƒfÉb  »a
 áμ∏ªe  äÉ`̀eGõ`̀à`̀dGh  ≥aGƒàj  …ò`̀ dG
 É¡eÉª°†fG  øY  áéJÉædG  øjôëÑdG
 äGP  äÉ«bÉØJ’G  ≈∏Y  É¡≤jó°üJ  hCG

.á∏°üdG

 (á«HÉ≤ædG äÉjôëdGh ¥ƒ≤ëdG) IôFGO Iôjóe äOÉ°TCG
 Ió«HR  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  áÑbGôªd  øjôëÑdG  á«©ªéH
 äÉWGôà°T’G  ¿CÉ°ûH  áë°üdG  Iô`̀jRh  QGô≤H  »°Tƒ∏ÑdG
 øª°†j  …ò`̀dG  ,∫Éª©dG  øμ°ùd  á«ë°üdG  äÉØ°UGƒªdGh
 iƒà°ùe  »a  ≥ëdG  Éª«°S’h  º¡bƒ≤ëH  ∫Éª©dG  ™àªJ

n.áë°üdG »a ≥ëdGh ≥F’ »°û«©e
 äGQhO  ô«aƒàH  ∫Éª©dG  ÜÉë°UCG  ΩGõdG  ¿CG  äócCGh
 ø`̀eC’G  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀TEGh  ≥aGƒàJ  ±ô``̀Zh  ïHÉ£eh  √É`̀«`̀e
 áaô¨dG  »`̀a  §≤a  ∫ÉªY  8  Oƒ``Lh  ÖfÉéH  ,áeÓ°ùdGh
 óMGh  ¢VÉMôeh  Iô°SC’G  ø«H  ôàe  áMÉ°ùeh  IóMGƒdG
 AGƒ`̀jEG  ™æeh  ΩÉ©£dG  ∫hÉæàd  áaôZh  ,∫ÉªY  áKÓK  πμd
 ÖfÉéH  øμ°ùdG  π`̀NGO  Qƒ«£dGh  äÉfGƒ«ëdG  á«HôJh

.í«ë°üdG √ÉéJ’G »a Iƒ£N »g iôNCG äÉWGôà°TG
 »a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  Oƒ`̀¡`̀L  »°Tƒ∏ÑdG  â`̀æ`̀ª`̀Kh
 QGô≤dG Gòg ¿G å«M ,IóaGƒdG ádÉª©dG ¥ƒ≤ëH ΩÉªàg’G
 ¢Shô«a »°ûØJ øe óë∏d øjôëÑdG áμ∏ªe ΩÉªàgG ¢ùμ©j
 ≥M  ájÉªëd  É¡æe  É«©°S  ,(19-COVID)  ÉfhQƒc

.áë°üdG »a πeÉ©dG
 äÉ«dBG  π«©ØàH  áë°üdG  IQGRh  »°Tƒ∏ÑdG  âÑdÉWh
 Gò¡d  πª©dG  ÜÉë°UG  ò«ØæJ  »`̀a  á©HÉàªdGh  áÑbGôªdG
 ∫Éª©dG  øμ°ùd  á«ë°üdG  äÉØ°UGƒªdGh  äÉWGôà°T’G
 πμH ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£Jh É¡d ø«ØdÉîªdG ™e ¿hÉ¡àdG ΩóYh
 øY á«bƒ≤M ôjQÉ≤J  á«©ªédG  Ωó≤à°Sh ádGóYh á«aÉØ°T

.äÉWGôà°T’G Gòg ≥«Ñ£J

QGô``≤H  ó``«°ûJ  ¿É``°ùfE’G  ¥ƒ``≤ëd  á``«æWƒdG
∫Éª©dG øμ°S äÉWGôà°TG ¿CÉ``°ûH áë°üdG IôjRh

äÉWGôà°TG QGô``≤H ó``«°ûJ z¥ƒ``≤ëdG á``ÑbGôe{
É¡d ø«ØdÉîªdG á``ÑbÉ©ªH ÖdÉ£Jh ∫É``ª©dG ø``μ°S

 ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y á°SÉFôH

 Öàμe  ó≤Y  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ

 ìÉÑ°U  É kYÉªàLG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée

 hôîa óªëe ∫ÉªL Qƒ°†ëHh ¢ùeCG

 ,¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG

 »`̀fÉ`̀ã`̀dG Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S á`̀∏`̀«`̀ª`̀Lh

 ¿Éé∏dG  AÉ°SDhQh  ,¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd

 ¢ù∏éª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀ «`̀ eC’Gh  á`̀ª`̀FGó`̀dG

 ø`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀ Ä`̀ «`̀g ¢``̀ù``̀«``̀FQh

.ø««fƒfÉ≤dG

 Öàμe ó``̀cCG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G ∫Ó``̀Nh

 äÉbÓ©dG  á«ªæJ  á`̀«`̀ª`̀gCG  ¢ù∏éªdG

 á«©jô°ûàdG ¢ùdÉéªdG ™e á«fÉªdôÑdG

 ,á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dGh  á≤«≤°ûdG  ∫hó```̀dG  »`̀a

 ≥∏©àj  Éª«a  ≥«°ùæàdGh  á∏°UGƒeh

 øe  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’Gh  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ∫OÉÑàH

 äÉ©jô°ûàdG ø°ùH á≤∏©àªdG ÜQÉéàdG

 Qƒ°ùL  óªd  »©°ùdGh  ,ø«fGƒ≤dGh

 äÉ`̀ fÉ`̀eC’G  iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Y  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG

 Ωóîj ÉªH ¢ùdÉéªdG √òg »a áeÉ©dG

 Ö`̀jQó`̀à`̀ dG ä’É``̀é``̀e »``̀a É``gOƒ``¡``L

 Qhód  IófÉ°ùªdG  äÉeóîdG  õjõ©Jh

.á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG AÉ°†YCG

 Öàμe å`̀ë`̀H  ió```̀d  ∂```̀dP  AÉ```̀L

 áYƒaôªdG ádÉ°SôdG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée

 ¢ù«FQ  ø`̀e  ¢ù∏éªdG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ≈``̀ dEG

 ¿CÉ°ûH  »fÉà°ùcÉÑdG  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏ée

 äGôÑîdG ∫OÉÑàd ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ

 ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG õ``̀jõ``̀©``̀Jh ,ÜQÉ```é```à```dGh

 iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  ø«H  ∑ôà°ûªdG

 ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  »a  ñƒ«°ûdGh

 ™«aôdG  iƒà°ùªdÉH  ÖàμªdG  kÉgƒæe

 »a äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG √ò```̀g ¬`̀à`̀¨`̀∏`̀H …ò````̀dG

.áaÉc ä’ÉéªdG

 ¢ù∏éªdG  Öàμe  ô`̀¶`̀f  É`̀gó`̀©`̀H

 ¿ƒ`̀ fÉ`̀≤`̀ H ìGô````̀à````̀b’G ø```̀e π```̀c »```̀a

 ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉμMCG  ¢†©H  πjó©àH

 ájÉªM  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  2012  áæ°ùd  (35)

 :AÉ°†YC’G  øe  Ωó≤ªdGh  ,∂∏¡à°ùªdG
 ,π°VÉØdG  ¬∏dGóÑY  OÉ¡L  IQƒ`̀à`̀có`̀dG
 óªëe QƒàcódG  ,hôîa óªëe ∫ÉªL
 π«YÉª°SEG  ΩÉ°ùH  ,»∏Y  ø°ùM  »∏Y

.…OGô©dG ¬∏dGóÑY »∏Y ,óªëªæÑdG
 ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG É`̀ª`̀«`̀a ∂```̀dP »``̀JCÉ``̀j
 ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀e ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 âdGRÉe »àdG ø«fGƒ≤H äÉMGôàb’Gh

 ¿Ééd ió``̀d  å`̀ë`̀Ñ`̀dGh ¢``SQó``dG ó`̀«`̀b

 IõgÉédG  äÉYƒ°VƒªdGh  ,¢ù∏éªdG

 äÉ°ù∏L ∫ÉªYCG ∫hGóL ≈∏Y É¡LGQOE’

 m∞°ûc  ÖfÉL  ≈dEG  ,áeOÉ≤dG  ¢ù∏éªdG

 äGhóædG  »a  AÉ°†YC’G  äÉcQÉ°ûªH

 ,áØ∏àîªdG  á«fÉªdôÑdG  äÉYÉªàL’Gh

 ,á«fÉªdôÑdG  áÑ©°ûdG  Oƒah  ôjQÉ≤Jh

 ∂`̀ dPh ,¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG Oƒ```̀ah ô`̀jQÉ`̀≤`̀ Jh

.¢ù∏éªdG ≈∏Y É¡°Vô©d G kó«¡ªJ

 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  Öàμe  ™∏WGh

 OÉ¡L IQƒ``à``có``dG  ø``e ô`̀jô`̀≤`̀J  ≈`̀∏`̀Y

 ´ÉªàL’G  ∫ƒ``M  π°VÉØdG  ¬∏dGóÑY

 ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿CÉ°ûH …QÉ°ûà°S’G

 »`̀FGò`̀¨`̀dG ø```̀eC’G ∫ƒ``̀M »`̀LPƒ`̀ª`̀æ`̀dG

 øe  Ωó≤ªdG  É«≤jôaEG  »a  …hò¨àdGh

 á«æ≤J  ôÑY  É«≤jôaEG  ΩƒªY  ¿ÉªdôH

 ≈∏Y ¬```̀LGQOEG  Qô`̀ b  å«M ,ƒ`̀jó`̀«`̀Ø`̀dG

 äÉ°ù∏édG  ió````MEG  ∫É``̀ª``̀YCG  ∫hó```̀L

.¬H ¢ù∏éªdG QÉ£NE’ áeOÉ≤dG

á«fÉªdôÑdG äÉ``bÓ©dG á``«ªæJ á``«ªgCG ócDƒj iQƒ``°ûdG ¢``ù∏ée Ö``àμe
á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódG »a á«©jô°ûàdG ¢ùdÉéªdG ™e äGôÑîdG ∫OÉÑJh

 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  É`̀¡`̀JQÉ`̀jR  ¢ûeÉg  ≈∏Y

 Ió«°ùdG  âeÉb  ,záeÉæªdG  QGƒM{  »a  ácQÉ°ûª∏d

 IóëàªdG áμ∏ªªdÉH á«∏NGódG IôjRh πJÉH »àjôH

 áμ∏ªªdG ô«Ø°S ófƒeGQO ∂jQOhQ ó«°ùdG É¡≤aGôj

 ,≥aGôªdG óaƒdGh øjôëÑdG áμ∏ªe iód IóëàªdG

 ,¥ôëªdG  á¶aÉëe  áWô°T  ájôjóªd  IQÉ`̀jõ`̀H

 øH  ¥QÉ``̀W  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  É¡dÉÑ≤à°SG  »`̀a  ¿É`̀c  å«M

 ΩÉY  ôjóeh  ΩÉ©dG  øeC’G  ¢ù«FQ  ø°ùëdG  ø°ùM

 QÉÑc øe OóYh ¥ôëªdG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe

.•ÉÑ°†dG

 ≈∏Y  Iô`̀jRƒ`̀ dG  â©∏WG  ,IQÉ``jõ``dG  ∫Ó``̀Nh

 á`̀«`̀æ`̀eC’G  äÉ`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG  »`̀a  π`̀ª`̀©`̀dG  ô«°S  á«Ø«c

 ø`̀eCG  ¿É`̀ª`̀°`̀Vh  áªjôédG  ™æe  »`̀a  É`̀gOƒ`̀¡`̀Lh

 á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG á`̀«`̀Yƒ`̀æ`̀ dG äÉ``̀eó``̀î``̀dGh ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG

 »a  ájôjóªdG  áHôéJ  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,Qƒ¡ªé∏d

 áWô°T πªY Ωƒ¡Øe É¡æe ,™ªàéªdG áeóN ∫Éée

 ,áWô°ûdG  äÉeóN  äÉØ°UGƒe  ,™ªàéªdG  áeóN

 ™ªàéªdG  áeóN  áWô°T  äÉ`̀Ñ`̀LGhh  äÉ≤∏£æe

.á«©ªàéªdG ácGô°ûdGh á«YƒædG äÉeóîdGh

 É¡eó≤j  »àdG  äÉeóîdG  ≈∏Y  â©∏WG  Éªc

 ºàj  »`̀à`̀dG  ä’É``̀ë``̀dGh  Iô``̀°``̀SC’G  á`̀jÉ`̀ª`̀M  Öàμe

 É¡H  ™àªàj  »àdG  äÉØ°UGƒªdGh  ,É¡©e  πeÉ©àdG

 πNóe  ¢ü«°üîJ  É`̀gRô`̀HCG  øe  »àdGh  ÖàμªdG

 ™HÉ£dG äGP ™FÉbƒdG ÉjÉë°V ∫ÉÑ≤à°S’ π≤à°ùe

 äƒ°üdG  ∫RGƒ`̀©`̀ H  IOhõ```̀e  ±ô``̀Zh ,…ô``̀°``̀SC’G

 ,áeƒeC’Gh  ájÉYô∏d  ±ôZh  ,±Gô`̀WC’G  á∏HÉ≤ªd

 áeóN »a º¡°ùJ »àdG ¢üFÉ°üîdG øe Égô«Zh

 ¬eó≤j É`̀e ≈`̀∏`̀Y â`̀aô`̀©`̀J É`̀ª`̀c ,É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG √ò``̀g

 øe Rõ©J áaÉ°†e áª«b πãªJ äÉeóN øe ÖàμªdG

 QGô≤à°S’G  ≥«≤ëJ  »a  á«é«JGôà°S’G  ¬aGógCG

 áªFÓªdG áÄ«ÑdG ô«aƒJh ,á«ë°†∏d ¿ÉæÄªW’Gh

 ∂°SÉªàdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  ≥aGƒàdG  ≥«≤ëàd

.…ô°SC’G

 Iô```̀jRh â``̀Hô``̀YCG ,IQÉ```̀jõ```̀dG ΩÉ``à``N »```̀ah

 Égôjó≤J  ø`̀Y  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  áμ∏ªªdÉH  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG

 áWô°ûdG  äÉ`̀jô`̀jó`̀e  É`̀¡`̀eó`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  áHôéà∏d

 ÖàμªH  É`̀¡`̀HÉ`̀é`̀YEG  ájóÑe  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªH

 ºgÉ°ùJ  äÉeóN  øe  ¬eó≤j  Éeh  Iô°SC’G  ájÉªM

 ,¬μ°SÉªJh  …ô`̀°`̀SC’G  ¿É«μdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a

 äGôÑîdG  ∫OÉÑJ  õjõ©àd  OGó©à°S’G  øY  káHô©e

 ø«H áëLÉædG á«æeC’G äÉ°SQÉªªdGh ÜQÉéàdGh

.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG

 á`̀ Wô`̀ °`̀ T á``̀ jô``̀ jó``̀ e Qhõ`````̀ J á``«``fÉ``£``jô``Ñ``dG á``̀ «``̀ ∏``̀ NGó``̀ dG Iô``````̀ jRh
äÉ``̀ jô``̀ jó``̀ ª``̀ dG »```̀ a π``̀ ª``̀ ©``̀ dG ô``̀«``̀°``̀S ≈``̀ ∏``̀ Y ™``̀ ∏``̀ £``̀ Jh ¥ô```ë```ª```dG

 ó°TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  á«LQÉîdG  ô`̀ jRh  ó`̀cCG  
 É¡gÉ«e  ≈∏Y  É¡JOÉ«°S  ¢SQÉªJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  »fÉjõdG
 ¿CG  Éªc  ,Ω1993  áæ°ùd  (8)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  ≈∏Y  AÉæH  á«ª«∏bE’G
 É¡bƒ≤M  ¿Éª°†d  áeRÓdG  äGAGô``LE’G  ™«ªL  òîàà°S  áμ∏ªªdG
 á∏¶e âëJ áMÉàªdG äÉ«dBÓd kÉ≤ah É¡«æWGƒe ¥ƒ≤Mh ájOÉ«°ùdG
 ≈dEG  kGô«°ûe  ,π`̀bC’G  ≈∏Y  øgGôdG  âbƒdG  »a  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 RGõàH’G  øe ádÉM ≥∏N ¬aóg …ô£≤dG  …ôμ°ù©dG  ¿Ghó©dG  ¿CG
 á°SÉ«°ùH ≈∏ëàJ øjôëÑdG áμ∏ªªdG ¿CGh ,»°SÉ«°ùdG RGõØà°S’Gh

.¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ≈∏Y ®ÉØëdGh ,áªμëdGh ¢ùØædG §Ñ°V
 ¿CÉ°ûH  »fÉªdôH  ∫GDƒ°S  øY  ôjRƒdG  áHÉLEG  »a  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ¬eób  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ájôëÑdG  OhóëdGh  á«ª«∏b’G  √É«ªdG
 ácQÉ°ûªdG  ó©H  ,ø«æ«YƒÑdG  »°ù«°ùdG  óªëe  ¢Sóæ¡ªdG  ÖFÉædG
 á°üdÉîdG  ájOÉ°üàb’G  á≤£æªdGh  á«ª«∏b’G  √É«ªdG{  Ihóf  »a
 õcôe  É¡ª¶f  »àdGh  ,z»dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  »a  …QÉ≤dG  ±ôédGh

.(äÉ°SGQO) á«dhódGh á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG
..áHÉLE’G π«°UÉØJ »∏j Éª«ah 

 ájôëÑdG Ohóë∏d »fƒfÉ≤dG ™°VƒdG ƒg Ée ;∫hC’G ∫GDƒ°ùdG 
 á©«ÑW  ø`̀Y  ∞∏àîj  π``gh  ?É`̀¡`̀fGô`̀«`̀L  ™`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªªd

?π©ØdÉH áªFÉ≤dG ´É°VhC’G
 ,ájôëÑdG ÉgOhóëd øjôëÑdG áμ∏ªe ∞jô©J ¿EG :ÜGƒédG 
 ¿CÉ°ûH  Ω1993  áæ°ùd  (8)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  »a  OQh  Éªd  kÉ≤ah  ƒg
 ’h  ,áªNÉàªdG  á≤£æªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »ª«∏bE’G  ôëÑdG
 É¡JOÉ«°S ¢SQÉªJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿Gh ,kGòaÉf ¿ƒfÉ≤dG Gòg ∫Gõj
 ¥Éã«e  »a  OQh  ób  ¬fCG  Éªc  ,¬«∏Y  AÉæH  á«ª«∏bE’G  É¡gÉ«e  ≈∏Y
 É¡fÉ«c  ≈∏Y  â¶aÉM  øjôëÑdG  áμ∏ªe{  ¿CG  »æWƒdG  πª©dG
 É¡«a  §jôØà∏d  á∏HÉb  ô«Z  »gh  á«ª«∏bE’G  É¡gÉ«eh  É¡«°VGQCGh

 Rƒéj ’h ,±ôX …CG âëJh IQƒ°U …CÉH É¡«∏Y áehÉ°ùªdG hCG
 ¿CGh  ,zÉ¡ª«∏bEG  øe  A»°T  øY »∏îàdG  hCG  É¡JOÉ«°S  øY ∫RÉæàdG
 òæe  ƒg  Éªc  ôªà°ùe  ºFÉ≤dG  ™°VƒdG  ¿CG  ócDƒJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 è«∏îdG ∫hOh IóëàªdG áμ∏ªªdG ø«H ájÉªëdG äÉ«bÉØJG AÉ¡àfG

.»Hô©dG
 ájÉªëd  IòîàªdG  äGAGô```̀LE’G  »g  Ée  :»fÉãdG  ∫GDƒ°ùdG
 »a  äÉ≤jÉ°†ªd  ¿ƒ°Vô©àj  ø`̀jò`̀dG  ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG
 ºZQ ,(πÑjódGh-êô©dG ™£b) πãe ≥WÉæe »a º¡bGRQCGh º¡∏ªY
 ?øjôëÑdG áμ∏ªªd á«ª«∏bE’G √É«ªdG πNGO ó«°üdG ¿ƒdhGõj º¡fCG

.¿B’G ájQÉédG á«LQÉîdG äGRhÉéà∏d …ó°üàdG ºàj ∞«ch
 

 äGAGô``̀LE’G  ™«ªL  òîàà°S  øjôëÑdG  áμ∏ªe  :ÜGƒ`̀é`̀dG
 kÉ≤ah  É¡«æWGƒe  ¥ƒ≤Mh  ájOÉ«°ùdG  É¡bƒ≤M  ¿Éª°†d  áeRÓdG
 âbƒdG  »`̀a  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  á∏¶e  âëJ  áMÉàªdG  äÉ«dBÓd

.πbC’G ≈∏Y øgGôdG
 Éæbƒ≤M ≈∏Y è¡æªªdG AGóàY’G ºàj GPÉªd :ådÉãdG ∫GDƒ°ùdG 
 Éeh  øjôëÑdG  ∫Éª°T  »a  DƒdDƒ∏dG  äGô«g  óFÉ°üe  »a  ájOÉ«°ùdG
 ≈∏Y  ø`̀jô`̀NB’G  Ö`̀fÉ`̀L  ø`̀e  ≥««°†àdG  ø`̀Y  kÓ°†a  ,É`̀gQhÉ`̀é`̀j

?≥ëdG Gòg á°SQÉªe »a ø««æjôëÑdG
 ¢ùØædG §Ñ°V á°SÉ«°S äôKBG øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EG :ÜGƒédG 
 √É«ªdG  »a  ájô£≤dG  ájôμ°ù©dG  äGAGó`̀à`̀Y’G  ™e  πeÉ©àdG  »a
 í∏°ùªdG  …ôμ°ù©dG  ¿Ghó©dG  òæe  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«ª«∏bE’G
 ≈∏Y  ô«NC’G  ¢VGôàY’Gh  ,Ω1986  ΩÉY  πÑjódG  ∫Éë°V  ≈∏Y
 ¿ÉªjE’G  ÖÑ°ùH  ∂`̀dPh  ,πMGƒ°ùdG  ôØîd  ø«©HÉàdG  ø«bQhõdG

.¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∂°SÉªJ IQhô°†H øjôëÑdG áμ∏ªªd ï°SGôdG
 ≈∏Y  í∏°ùªdG  …ôμ°ù©dG  ¿Ghó`̀©`̀dG  ø`̀e  ±ó`̀¡`̀dG  ¿CG  Éªc  

 ΩÉY  »a  ø«bQhõdG  ¢VGôàYGh  ,Ω1986  ΩÉY  πÑjódG  ∫Éë°V
 »°SÉ«°ùdG  RGõàH’Gh  RGõØà°S’G  øe  ádÉM  ≥∏N  ƒg  Ω2020
 É¡fGô«L ™e øjôëÑdG áμ∏ªe á°SÉ«°S ¿CG  ’EG  ,øjôëÑdG áμ∏ªªd
 »ª∏°ùdG  πëdGh áªμëdÉH  »∏ëàdGh  QGƒédG  ø°ùM ≈∏Y áªFÉb

.äÉYGõæ∏d
 á«ª«∏bE’G  √É«ªdG  ÜÉ°ùàMG  ºàj  ºd  GPÉªd  :™HGôdG  ∫GDƒ°ùdG

?á«ª«∏bE’G ÉægÉ«e øe Aõéc IOGôL á©£b Iôjõéd IQhÉéªdG
 OhóëdG  ±ô©J  ºd  á«dhódG  ∫ó©dG  áªμëe  ¿EG  :ÜGƒédG  
 ¬«∏Y  ¢Uƒ°üæe  ƒ`̀g  Éªd  kÉ`̀≤`̀ah  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ájôëÑdG

 1982 ΩÉ©∏d QÉëÑdG ¿ƒfÉ≤d IóëàªdG ºeC’G á«bÉØJG »a áMGô°U
 Iôjõéd á«ª«∏bE’G √É«ªdÉH ≥∏©àj Éª«a »dhódG ±ô©dG óYGƒbh

.IOGôL á©£b
 »a  ô£b  ádhO  áeƒμM  á«f  Aƒ°S  ¿CG  πØ¨f  ¿CG  Éææμªj  ’h
 á«dhódG  ∫ó©dG  áªμëe  ΩÉ`̀eCG  IQƒ¶æªdG  á«°†≤dG  ™e  πeÉ©àdG
 É¡ª∏Y  ™`̀e  IQhõ``̀e  á≤«Kh  80  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  É¡ªjó≤J  »`̀a  ó°ùéJ
 Ωó©H äôbCG áªμëªdG øμdh ,É¡àë°U ΩóYh ÉgôjhõàH ≥Ñ°ùªdG

.á«°†≤dG ∞∏e øe É¡Jó©Ñà°SGh ≥FÉKƒdG áë°U
 ¢SÉ°SC’G  §N ÜÉ°ùàMG  ºàj  ºd  GPÉªd  :¢ùeÉîdG  ∫GDƒ°ùdG  

 áμ∏ªe ¿CG á°UÉNh ,IOGôL á©£b IôjõL øe á«ª«∏bE’G √É«ª∏d
?á«∏«ÑNQCG ádhO øjôëÑdG

 ÜÉ°ùàMG ΩóY á«dhódG ∫ó©dG áªμëe â∏ØZCG ó≤d :ÜGƒédG 
 IOGôL  á©£b  øe  á«æjôëÑdG  á«ª«∏bE’G  √É«ª∏d  ¢SÉ°SC’G  §N
 ≥Ñ°S  ¬fC’  kGô¶f  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á©HÉJ  IôjõL  ÉgQÉÑàYÉH
 •ô°ûc  IOGô`̀L  á©£b  IôjõL  á`̀dGREÉ`̀H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ΩGõ``dEG
 ∫Éë°†H  áÑbGôªdG  Iô`̀jõ`̀L  ø`̀e  ájô£≤dG  äGƒ`̀≤`̀dG  ÜÉë°ùf’
 á£≤æc ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée øe QGô≤H ÉgDhÉ°ûfEG ºJ »àdGh ,πÑjódG
 ó°ü≤H  ∂dP  πc  ,IQhÉéªdG  çÓãdG  ∫hó`̀dG  É¡eóîà°ùJ  áÑbGôe
 É¡æe  Ö°ùμàd  ájô£≤dG  OhóëdG  øY  ájôH  á£≤f  Üô`̀bCG  OÉ©HEG
 â≤aGh  óbh  ,≥M  ¬Lh  ¿hO  ™°ShCG  ájôëH  GOhóM  ô£b  ádhO
 ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd kÉ¶ØM IôjõédG  ádGREG  ≈∏Y øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á«©«Ñ£dG  É¡àdÉM  ≈`̀dEG  Oƒ©J  ±ƒ°S  IôjõédG  ¿CÉ`̀H  É¡àaô©eh
 ≈dEG  IôjõédG  äOÉY  óbh  ,á«YÉæ°U  ’  á«©«ÑW  IôjõL  É¡fƒc
 âaôàYGh  ,É¡àdGREG  øe  ô¡°TCG  áà°S  ó©H  kÓ©a  á«©«Ñ£dG  É¡àdÉM
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á©HÉJ  Iôjõéc  á«dhódG  ∫ó©dG  áªμëe  É¡H
 øe ¢SÉ°SC’G §N ÜÉ°ùàMG ºàj ¿CG  ióLC’G øe ¿Éc »dÉàdÉHh
 √òg  øe  á«ª«∏bE’G  √É«ªdG  ÜÉ°ùàMGh  ,IOGô`̀L  á©£b  IôjõL
 ÉgOóM  Éªc  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  π«ÑNQCG  øe  ÉgQÉÑàYÉH  á£≤ædG
 áμ∏ªªd »ª«∏bE’G ôëÑdG ¿CÉ°ûH Ω1993 áæ°ùd (8) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG

.áªNÉàªdG á≤£æªdGh øjôëÑdG
 ∞bƒªc  OhóëdG  º«°SôJ  IOÉ`̀YEG  ºàj  ºd  ÜÉÑ°SC’G  √ò¡dh
 ô«¨àj  º`̀dh  ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∂°SÉªJ  ≈∏Y  kÉXÉØM  »¶ØëJ
 áμ∏ªªd »ª«∏bE’G ôëÑdG ¿CÉ°ûH Ω1993 áæ°ùd (8) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG
 ™°VƒdÉH  ∂°ùªàdG  ºJ  ¬«∏Yh  ,áªNÉàªdG  á≤£æªdGh  øjôëÑdG

.ºμëdG ∂dP Qhó°U πÑb ºFÉ≤dG

É¡bƒ≤M ¿Éª°†d áeRÓdG äGAGôLE’G ™«ªL òîàJh á«ª«∏bE’G  É¡gÉ«e ≈∏Y É¡JOÉ«°S ¢SQÉªJ øjôëÑdG :á«LQÉîdG ôjRh

.á«LQÉîdG ôjRh |.»°ù«°ùdG óªëe |

 äÉ``̀eó``̀î``̀dG á`̀ æ`̀é`̀ d â``̀©``̀∏``̀WG
 É¡YÉªàLG ∫ÓN iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH
 ¢`̀ù`̀eCG  ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U  ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y  ó≤©æªdG
 ¬∏dGóÑY  OÉ¡L  IQƒàcódG  á°SÉFôH
 áÄ«¡dG  äÉ`̀«`̀Fô`̀e  ≈`̀∏`̀Y  π`̀°`̀VÉ`̀Ø`̀dG
 äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG
 ≈`̀ ∏`̀ YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dGh ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ¢Uƒ°üîH  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d
 ÉjÓîdG  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G
 :AÉ°†YC’G  øe  Ωó≤ªdGh  ,á«YòédG
 ,¢†jô©dG  ºdÉ°S  ó`̀ª`̀MCG  QƒàcódG
 ídÉ°U  óªëe  ΩÉ°ùàHG  IQƒàcódG
 ,ó`̀jDƒ`̀ª`̀dG ∞`̀°`̀Sƒ`̀j ≈`̀æ`̀e ,∫’ó````̀ dG
 ,ô«°ûªL  ó`̀ª`̀ë`̀e  ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y
.»∏Y ø°ùM »∏Y óªëe QƒàcódGh

 IQƒ`̀à`̀có`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â`̀Ø`̀ q∏`̀ch
 áæéd  ƒ`̀°`̀†`̀Y  ∫’ó`````̀ dG  ΩÉ``°``ù``à``HG
 AÉ°†YC’G ™e ´ÉªàL’ÉH äÉeóîdG
 ≈∏Y ´Ó`̀WÓ`̀d ìô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG »`̀eó`̀≤`̀e
 ¢Uƒ°üîH  á∏°üØªdG  º¡JÉ«Fôe
 áæé∏dG  IOÉ`̀ aEGh  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G

 ≈`̀dEG  ìGô`̀ à`̀ b’G ±ó`̀¡`̀j å«M ,É`̀¡`̀H
 á°UÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  ™«ªL  º«¶æJ
 πª°ûj  É`̀ª`̀H  á`̀«`̀Yò`̀é`̀dG  É`̀jÓ`̀î`̀dÉ`̀H
 »a  É¡eGóîà°SGh  É¡°UÓîà°SG

.çƒëÑdG hCG êÓ©dG
 áæé∏dG â¡àfG Éª«a Gòg »JCÉj
 á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e ø``̀e ´É``̀ª``̀à``̀L’G ∫Ó```̀N
 IOÉªdG  πjó©àH  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G
 (19)  º```bQ  ¿ƒ``fÉ``≤``dG  ø``̀e  (24)
 ¥ƒ°S  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  2006  áæ°ùd
 QÉ°ûà°ùªdG  ∞∏μJ  ¿CG  πÑb  ,πª©dG
 ôjô≤àdG  OGóYEÉH  áæé∏d  »fƒfÉ≤dG
 ìGô``̀à``̀b’G ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H »`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG
 ≈```dEG ±ó``̀¡``̀j …ò`````̀ dGh ,¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀H
 ójóéàd  ÉWhô°T  ¿ƒfÉ≤dG  ø«ª°†J
 ádÉª©∏d  áÑ°ùædÉH  πª©dG  íjô°üJ
 óëdG  »a  º o¡°ùJ  IóaGƒdG  á«ÑæLC’G
 á`̀Ä`̀HhC’Gh  ¢`̀VGô`̀eC’G  QÉ°ûàfG  øe
 ¢VGôeC’G  øe  ™ªàéªdG  ájÉªMh
 :AÉ°†YC’G øe Ωó≤ªdGh ,á«LQÉîdG
 ΩÉ°ùH  ,ádÉ°†ØdG  áØ«∏N  áμ«Ñ°S

 ¬∏dGóÑY »∏Y ,óªëªæÑdG π«YÉª°SEG
 »∏Y  óªëe  QƒàcódGh  ,…OGô`̀©`̀dG

.ø°ùM
 ™``̀aQ á``æ``é``∏``dG äQô`````̀ b É``̀ª``̀c
 Öàμe  ≈```̀ dEG  »`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG  É`̀gô`̀jô`̀≤`̀J
 ¢Uƒ°üîH  iQƒ``̀°``̀û``̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 IOÉ`̀e  áaÉ°VEÉH  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G
 º«¶æJ  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ≈``̀ dEG  Qô`̀μ`̀e  (23)
 ¿ƒfÉ≤dÉH  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG  πª©dG  ¥ƒ°S
 Ωó≤ªdGh  ,2006  áæ°ùd  (19)  ºbQ
 ,…OGô©dG ¬∏dGóÑY »∏Y ƒ°†©dG øe
 ìÉª°ùdG{ ≈dEG ìôà≤ªdG ±ó¡j å«M
 »a  ÖZôj  …ò`̀dG  πª©dG  ÖMÉ°üd
 ¬`̀«`̀dEG »`̀ Ñ`̀ æ`̀LC’G π`̀eÉ`̀©`̀dG ∫É`̀≤`̀ à`̀fG
 …ò`̀dG  »`̀Ñ`̀æ`̀LC’G  πeÉ©dG  áHôéàH
 ô``̀NBG π`̀ª`̀Y Ö`̀MÉ`̀°`̀U ió``̀ d π`̀ª`̀©`̀j
 πÑb  óMGh ô¡°T  ≈∏Y ójõJ  ’  Ióe
 ójóédG  πª©dG  íjô°üJ  QGó`̀°`̀UEG
 ™°†Jh  ,ô`̀«`̀NC’G  á≤aGƒe  •ô°ûH
 §HGƒ°†dGh  äGAGô````̀LE’G  áÄ«¡dG

.z∂dP ò«Øæàd áeRÓdG

zá«ë°üdG ø¡ªdG{ äÉ«Fôe ≈∏Y ™∏ q£J ziQƒ``°ûdG äÉeóN{
zá«YòédG ÉjÓîdG{ ¿ƒfÉb ¿CÉ°ûH zá«eÓ°SE’G ¿hDƒ``°ûdG{h

 ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒeh ¢UÉîdG ´É£≤dG QhO á«ªgCÉH ÉfÉªjEG
 ƒªædG  »a áªgÉ°ùªdGh ™ªàéªdG  äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J »a »fóªdG
 ∫ÉªYCÓd ójDƒªdG á°ûFÉYh ∞°Sƒj á°ù°SDƒe âeó≤J ,»©ªàéªdG
 ºjó≤dG  OÓÑdG  õcôe  á©°Sƒàd  »î°S  »æ«Y  ´ôÑàH  ájô«îdG
 ,õcôªdG åjóëJh á©°SƒàdG ´hô°ûe πjƒªàH πØμàdGh ,»ë°üdG

.á«©ªàéªdG ácQÉ°ûªdG á«ªgCÉH É¡fÉªjEG ≥∏£æe øe ∂dPh
 …OÉ`̀ jC’G  ÜÉë°UCG  øe  áªjôμdG  äGQOÉÑªdG  √ò`̀g  »`̀JCÉ`̀Jh
 á«dhDƒ°ùªdG  äGQOÉÑe  ò«Øæàd  ’Éªμà°SG  øjôëÑdG  »a  AÉ°†«ÑdG
 √ô«Zh  »`̀∏`̀gC’Gh  »ë°üdG  ´É£≤dG  »a  á«YƒædG  á«YÉªàL’G
 ¢ù«d  ,»î°ùdG  ´ôÑàdG  Gòg  ¿EG  å«M  ,ájƒ«ëdG  äÉYÉ£≤dG  øe
 É¡d  »àdGh  ,áªjôμdG  øjôëÑdG  äÓFÉYh  AÉ¡Lh  ≈∏Y  Öjô¨H
 ´ôÑàdGh á«ë°üdG äÉeóîdG ≥aGôe AÉ°ûfEG »a Iô«ãc äÉªgÉ°ùe
 πé°S  ¿EG  å«M  ,á«ë°üdG  äÉeóîdÉH  AÉ≤JQ’G  »a  Ö°üj  ÉªH
 ájô«îdG  äÉªgÉ°ùªdÉH  πaÉM  á«ë°üdG  ™jQÉ°ûªdÉH  äÉYôÑàdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«YÉªàL’G ácGô°ûdG CGóÑe ócDƒJ »àdG
 IôjRh ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa âeó≤J QÉWE’G Gòg »ah
 á°ûFÉYh  ∞°Sƒj  á°ù°SDƒªd  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  πjõéH  áë°üdG
 ¿CG  IócDƒe ,π«ÑædG  AÉ£©dG  Gòg ≈∏Y ájô«îdG  ∫ÉªYCÓd  ójDƒªdG

 »ah ,ácô°û∏d á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG πX »a »JCÉj ºYódG Gòg
 äÉeóN  Ωó≤J  »àdG  äÉ¡édG  ∞∏àîe  ºYO  ≈∏Y  É¡°UôM  QÉ`̀WEG
 áªYGódG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  á°UÉNh  ,≈°Vôª∏d  á«LÓYh  á«ë°U
 ∫ÓN øe »eƒj πμ°ûH ø«©LGôªdG É¡«∏Y OOôàj »àdG äÉeóî∏d

.á«ë°üdG ájÉYôdG ≥aGôe
 øe ºjôμdG ºYó∏d Égôμ°T øY zídÉ°üdG{ IôjRƒdG âHôYCGh
 ,zájô«îdG  ∫ÉªYCÓd  ójDƒªdG  á°ûFÉYh  ∞°Sƒj  á°ù°SDƒe{  πÑb
 π°†aCG  ºjó≤J  »a  ¬ªYójh  »ë°üdG  ´É£≤dG  ófÉ°ù«°S  …ò`̀dGh
 áμ∏ªe  ¢``VQCG  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  á«ë°U  äÉeóN
 ,»ë°üdG  ÉæYÉ£≤d  Qƒ£àdG  øe  ójõe  »a  º¡°ùjh  ,øjôëÑdG
 Éªe  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe  πÑ pb  øe  ¿hÉ©à∏d  ÉLPƒªf  ôÑà©jh

.Iõjõ©dG Éæàμ∏ªe »a á«©ªàéªdG ácGô°ûdG CGóÑe ó°ùéj
 ™jQÉ°ûªdG  »a  áªgÉ°ùªdG  ¿CG  ≈dEG  áë°üdG  IôjRh  âàØdh
 á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  CGóÑe  øe  »°SÉ°SCG  ô°üæY  »g  ájô«îdG
 ™jQÉ°ûªdG øª°V äÉYôÑàdG √òg ôÑà©Jh ,øjôëÑdG »a πaÉμàdGh
 ºYóJh ,¬ëFGô°T πμH ™ªàéªdG  ΩóîJ »àdG  ájô«îdG  áªjôμdG
 πμ°ûH  º¡°ùJh  á«æWƒdGh  á«YÉªàL’G  á£°ûfC’Gh  äÉ«dÉ©ØdG

.á«ªæàdG »a πYÉa

 á≤aGƒªH  Ωƒ∏°ùdG  ìÉÑ°U  óªMCG  ÖFÉædG  OÉ°TCG  ¬ÑfÉL  øe
 »ë°üdG  ºjó≤dG  OÓÑdG  õcôe  á©°SƒJ  ¿CÉ°ûH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  ≥∏£æe  ø`̀e  á`̀°`̀UÉ`̀N  á`̀jô`̀«`̀N  á«©ªL  ø`̀e  ´ô`̀Ñ`̀à`̀H

.øjôëÑdG áμ∏ªªH »ë°üdG ´É£≤dG áeóîd á«©ªàéªdG
 »a ójDƒªdG  á∏FÉY É¡eó≤J »àdG  á∏«∏édG äÉeÉ¡°SE’G  øªKh
 IóFÉØdÉH  Oƒ©J  »àdGh  áμ∏ªªdÉH  ájô«îdG  ™jQÉ°ûªdG  AÉ°ûfEG
 √ò¡d Éæe RGõàYGh ôîa πëe »gh ,ø«æWGƒªdGh øWƒdG ≈∏Y
 á°UÉNh  ,»fÉÑªdG  AÉ°ûfEG  ±ó¡à°ùJ  »àdG  ácQÉÑªdG  »YÉ°ùªdG

.»ë°üdG ´É£≤dG »a
 ºjó≤dG  OÓÑdG  õcôe IQÉjR âªJ ¬fCG  Ωƒ∏°ùdG  ÖFÉædG  ócCGh
 øY  ´Ó`̀W’G  πLCG  øe  ∂dPh  ,áë°üdG  Iô`̀jRh  á≤aôH  »ë°üdG
 Ö∏£H Ωó≤àdG ∂dP ôKCG ≈∏Y ºJh ,»dÉgC’G äÉLÉ«àMG ≈∏Y Öãc
 »àdGh ájô«îdG ∫ÉªYCÓd ójDƒªdG á°ûFÉYh ∞°Sƒj á°ù°SDƒe ≈dEG
 »a  »dÉgC’G  ÖdÉ£ªd  É¡àHÉéà°SGh  É¡àªgÉ°ùeh  É¡àÑZQ  äóHCG
 §FGôîdG ∫ÉªYCG Iô°TÉÑeh áª¡ªdGh ájQhô°†dG ≥aGôªdG AÉ°ûfEG
 π°†aCG  ô`̀«`̀aƒ`̀J  π``̀LCG  ø`̀e  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  ô`̀°`̀ü`̀Mh  á«°Sóæ¡dG

.»ë°üdG õcôªdG ≈∏Y øjOOôàª∏d äÉeóîdG

á`̀jô`̀«`̀î`̀dG ∫É``ª``YCÓ``d ó``jDƒ``ª``dG á`̀ °`̀ û`̀ FÉ`̀ Yh ∞`̀ °`̀ Sƒ`̀ j á`̀ °`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀e
»`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG º``̀ jó``̀ ≤``̀ dG OÓ```̀ Ñ```̀ dG õ``̀ cô``̀ e á`̀ ©`̀ °`̀ Sƒ`̀ à`̀ d ´ô``̀Ñ``̀à``̀J
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 ,ÜÉÄàc’G øY πªY á°TQh »a »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G âcQÉ°T
 øe  ÉæfG  á°TQƒdG  É¡dƒM  QhóJ  »àdG  á«°ù«FôdG  IôμØdG  âfÉch
 ôeCG  ƒgh  ô©°ûf  ¿CG  ¿hO  øe  ÜÉÄàc’G  ≈dEG  ≥dõæf  ¿CG  π¡°ùdG

 .∞«îe
 áë°üdG  ¢ùªJ  »àdG  ™«°VGƒªdG  º`̀gCG  øe  ÜÉÄàc’G  ó©j
 »°ùØædG  OÉ°TQ’Gh  á«YƒàdG  ô°ûf  …Qhô°†dG  øeh  ,á«°ùØædG

.ádƒ¡°ùH ÜÉÄàcÓd º∏°ùà°ùfh á∏¡°S á°ùjôa ¿ƒμf ’ ≈àM
 ÜÉÄàc’G πMGôe »a ∫ƒNódG äÉeÓY ¿G »gÉÑàfG âØd Ée
 ;É¡«∏Y  ±ô©àdG  hG  É¡°ùªd  π¡°ùdG  øe  ¢ù«dh  áë°VGh  â°ù«d
 •ôîæf ’ ≈àM É¡«∏Y ÉæjójCG ™°†f ¿CG …Qhô°†dG øe ¿EÉa ∂dòd

.…Qóf ¿CG ¿hO øe ÜÉÄàc’G »a
 É`̀¡`̀dhCGh  äÉeÓ©dG  √ò`̀g  º`̀gCG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ô°VÉëªdG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ób  áeÓ©dG  √ògh  ,ÉædƒM  •É°ûf  …CÉH  ΩÉ«≤dÉH  ΩÉªàg’G  ¿Gó≤a
 …P  πãe  ∞¨°ûdG  Éæjód  ó©j  º∏a  á«dÉëdG  IôàØdG  »a  ÉæÑMÉ°üJ
 ¿CG Éæ©£à°SG (real me) ¬ª°SG ™jô°S ≥«Ñ£J QÉÑàNÉHh ,πÑb
 É¡dÓN øe »àdGh ,ÉæJÉ«M »a ájóédGh á«≤£æªdG áÑ°ùf Oóëf

.IÉ«ëdG »a ÉæYÉàªà°SG ≈∏Y Égô«KCÉJ ióe ±ô©f
 ,ô°ùjC’Gh øªjC’G ø«ª°ùb ≈dEG º°ù≤æj ïªdG ¿G ¿ƒaô©J Éªμa
 äÉ«£©ªdGh  á«≤£æªdÉH  ô«μØàdÉH  ô`̀°`̀ù`̀jC’G  Aõ`̀é`̀dG  º°ùàjh
 ¬«a  ô¡¶J  …ò`̀dG  ƒg  ø`̀ª`̀jC’G  Aõ`̀é`̀dGh  á«HÉ°ùëdG  äÉ«∏ª©dGh

.Égô«Zh øØdGh ≈≤«°SƒªdÉc á«MhôdG äÉeÉªàg’G
 ø«H  ájhÉ°ùàe  QÉÑàN’G  áé«àf  ¿ƒμJ  ¿CG  π°†aC’G  øeh
 áehÉ≤e ™«£à°ùàd ,øªjC’G ÖfÉédG ≈dEG π«ªJ ∂fCG hCG ø«Ø°üædG

.ÜÉÄàc’G
 É¡æe  äóØà°SG  »àdG  íFÉ°üædG  ¢†©H  ºμcQÉ°TG  ¿G  ÖMCGh
 ô«îdG  πª©c  IôªãªdG  ∫ÉªYC’ÉH  ΩÉªàg’G  É¡ªgCGh  á°TQƒdG  øe
 ô«Z á£°ûfC’G  øY ó©àÑJ  ¿CGh  ,∂«æ«Y ΩÉeG  ¬àé«àf  iôJ …òdG
 ÓH  âbƒdG  ôªj  É¡©e  »àdG  á«fhôàμdE’G  ÜÉ©dC’G  πãe  Ió«ØªdG
 á°UÉNh ∂dƒM øe ácQÉ°ûe ∂«∏©a ádõ©∏d º∏°ùà°ùJ ’h ,IóFÉa
 AGQBÉH ó«≤àJ ’h ∂°ùØf ¿ƒμJ ¿CGh ,»∏FÉ©dG §«ëªdG êQÉN øe
 Ió«©°ùdG ∂JÉjôcP ™Lôà°ùJ ¿CG áë«°üf ºgCGh ,Gô«ãc øjôNB’G
 ¬H ™àªà°SGh πÑb øe ∑ó©°ùj ¿Éc •É°ûf …CG ¢SQÉeh ∂JÉjGƒgh

.á«æZG ´Éª°S hCG º∏«a IógÉ°ûe ¿Éc ƒd ≈àM
 ≈àM ΩhÉb ºK ΩhÉb :∞«°VCG …óæY øeh íFÉ°üædG »g ∂∏J

.ƒéæJ

ÜÉÄàc’G ïa

Ω2020 ôÑª°ùjO 8 - `g1442 ôNB’G ™«HQ 23 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15600) Oó©dG

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

 ™ØJôªdG ΩódG §¨°V øe ájÉbƒdG ¥ôW á«μjôeCG á°SGQO äOóM
 »dEG  ∫ƒ°UƒdG π«Ñb É°Uƒ°ùN É¡YÉÑJG Öéj,á«°SÉ°SCG  äGƒ£N 7 »a
 á°SQÉªe  á∏b  ¿G  á°SGQódG  äô¡XGh  áHÉ°UEÓd  Iô«Ñc  á«dÉªàMG  ∑Éæg  ¿’  ø«©HQC’G  ø°S
 ∫ƒëμdG  Üô°T,ø«NóàdGh  A»WÉN  »FGóZ  ΩÉ¶f  ´ÉÑJGh  ¿Rƒ`̀dG  IOÉ``̀jRhh  á°VÉjôdG
 ôJƒàdG πãe iôNCG πeGƒY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ΩódG §¨°V ´ÉØJQG ≈dEG …ODƒJ É¡©«ªL πeGƒY
 ´ÉØJQG »a Éª¡e GQhO ∂dòc Ö©∏J ±ƒîdGh ádõ©dGh ÜÉÄàc’Gh á«YÉªàLC’G πcÉ°ûªdGh

.ΩódG §¨°V
 ¢VôªH  áHÉ°UE’G  ô£N  øe  π∏≤J  á«dÉàdG  á£«°ùÑdG  äGƒ£îdG  7  ´ÉÑJG  ¿EÉa  ∂dòdh

: ÉÑjô≤J ∞°üædG QGó≤ªH ™ØJôªdG ΩódG §¨°V
.áaÉëædG øYh áæª°ùdG øY óFGõdG ¿RƒdG õ««ªàd º°ùédG á∏àc ô°TDƒe-1

…ƒb º°ùL AÉæÑd áë«ë°üdG ájò¨àdG-2
ø«Jƒμ«ædG øY OÉ©àH’G-3

ΩÉ¶àfÉH á°VÉjôdG á°SQÉªe-4
ΩódG »a ∫hôà°ù«dƒμdG áÑ°ùf á©HÉàeG-5

º°ùédG »a AÉªdG øjõîJ Öæéàd áXƒØëªdG ájòZC’Gh ìÓe’G π«∏≤J-6
ΩódG »a ôμ°ùdG áÑ°ùf á©HÉàe-7

 AGƒ°S  π«∏dG  äGôàa  »a  É°Uƒ°üNh  G kóL  áéYõe  á∏μ°ûe  OôÑdG  ä’õæd  ÖMÉ°üªdG  âbDƒªdG  hCG  ºFGódG  ∞fC’G  OGó°ùfG  ôÑà©j
 º«μM QƒàcódG z»Ñ£dG è«∏îdG{ QhÉM á∏μ°ûªdG √òg ∫ƒM ..?á∏μ°ûªdG √òg øe ¢ü∏îàdG Éææμªj ∞«c Gòd ,QÉÑμdG hCG ∫ÉØWC’G óæY

.§°ShC’G ¥ô°ûdG ≈Ø°ûà°ùªH ∞fC’G π«ªéJh IôéæëdGh ¿PC’Gh ∞fC’G áMGôLh êÓY …QÉ°ûà°SG »Ñjô©dG
?∞fC’G OGó°ùfG ƒg Ée -

 áLQO  »a  ±ÓàNG  øe  §«ëªdG  ƒédG  »a  É¡¡LGƒf  »àdG  äGô««¨à∏d  á°SÉ°ùM  á«FÉ°ûZ  á≤Ñ£H  IÉ£¨e  ∞fC’G  Üƒ«Lh  ∞fC’G
.áÑjôZ hCG ájƒb íFGhQ hCG QÉÑZ OƒLh hCG IQGôëdG

.ájhOC’G ¢†©H øe èàæJ ób »àdG äGô««¨àdG hCG ÉæeÉ°ùLCG »a á«fƒeô¡dG äGô««¨à∏d á«°SÉ°ùM »g ∂dòc
 øe  ºéëdG  »a  ºî°VCG  É¡∏©éj  …òdG  ôeC’G  ,É¡μª°S  »a  OGOõJ  »dÉàdÉHh  É¡fÉ≤àMGh  áé°ùfC’G  è«¡J  πª°ûJ  äGô««¨àdG  √òg

 OGó°ùf’G »Øàîj »dÉàdÉHh áàbDƒe äGô««¨àdG √òg ¿ƒμJ ÉªHQ ,¢ùØæàdG áHƒ©°Uh ∞fC’G OGó°ùfÉH ô©°ûf »dÉàdÉHh OÉà©ªdG
.É¡dGhR ™e

 ÖÑ°ùàj ºd Ée ΩÉcõdG øe AÉØ°ûdG ó©H OGó°ùf’G »Øàîj ∂dòch ΩÉcõdG πãe ΩÉjC’ ôªà°ùJ »àdG äGô««¨àdG ¢†©H ∑Éægh
 Üƒ«édGh ∞fC’G äGRGôaEG  ºcGôJ ≈dEG  ∂dP …ODƒj á∏jƒW äGôàØd á«°ûZC’G hCG  áé°ùfC’G ΩQƒàJ ÉeóæY øμd ,äÉØYÉ°†e »a
 äGRGôaG »£©Jh á«Øf’G ÉæHƒ«L äÉHhôμ«ªdG øWƒà°ùàa IócGQ äGRGôaG OƒLh »a π¡°SCG äÉHhôμ«ªdÉH ÉghõZ π©éj Éªe

.º°ûdG á°SÉM »a ô««¨Jh ºdC’ÉH Qƒ©°T ™e ôãcCG
?ÜÉÑ°SC’G øY GPÉe -

 ƒL »a á∏jƒW Iôàa AÉ≤ÑdG hCG ø«NóàdG πãe ¬d ¢Vô©àdG Iôàa ∫ƒWh ôKDƒªdG Iƒ≤H á≤∏©àªdG ÜÉÑ°S’G ¢†©H ∑Éæg 
.πªëdG AÉæKCG çóëJ »àdG πãe á«fƒeôg äGô««¨J çhóM hCG áæeõe á«°SÉ°ùM OƒLh ,çƒ∏e

 ô«Z äÉ«cƒ∏°S hCG  ¢VGôeC’G øY èJÉædG  áYÉæªdG ∞©°V πãe ¢üî°û∏d  áeÉ©dG áë°üdÉH ≥∏©àJ ÉHÉÑ°SG ∑Éæg ¿G Éªc
.∫ƒªîdG ÖÑ°ùH hCG á«aÉc äÉ«ªμH AÉªdG Üô°T ΩóY hCG ,»aÉμdG ΩƒædG ΩóY πãe á«ë°U

 …òdG ∞fC’G OGó°ùfG ≈dEG …ODƒJ ÜÉÑ°SC’G √ògh á«Ñ«côàdG á«MÉædG øe ∞fC’G πNGO äGOGó©à°SG hCG ÜÉÑ°SCG óLƒJ ∂dòc
 »a ±GôëfG OƒLh ÜÉÑ°SC’G √òg ô¡°TCG øeh ,»fƒeôg hCG »LQÉN ôKDƒªd ¢Vô©J Éª∏c ¢†jôªdG ¬H ô©°ûj

 øe á¡L »a É k≤«°†J ÖÑ°ùj ±Gôëf’G Gòg (∞fC’G »àëàa ø«H π°UÉØdG AõédG) ∞fC’G ±hô°†Z
 ÜÉ°üj ÉeóæY GAƒ°S ôeC’G OGOõjh á«©«Ñ£dG ∞fC’G äGRGôaG ∞jô°üJ ≥«©jh ø«à¡édG

.ΩÉcõdÉH ¢üî°ûdG Gòg
?á©FÉ°T á∏μ°ûe »g πg -

 IÉfÉ©e  ôãcCG  ∫ÉØW’G  øμdh  ∫ÉØWC’G  øe  ôãcCG  ø«¨dÉÑdG  óæY  ¿ƒμJ  á∏μ°ûªdG  √òg
 ,ºØdG øe ¢ùØæàdGh ô«î°ûdG É¡àeÓY ¿ƒμJh º¡jód á«ªë°ûdG ºî°†J ∂dP »a ÖÑ°ùdGh

.á«Øf’G äGRGôa’G QGôμJh
?êÓ©dG øY GPÉe -

 øe π∏≤J É¡«aÉ©Jh É¡à©«ÑW ≈dEG á«°ûZC’G ´ƒLQ áYô°S ¿’ ,∫ÉØW’G hCG QÉÑμdG óæY AGƒ°S ∫Éªg’G ΩóYh ÜÉÑ°S’G êÓY Öéj
.áæeõe äGô««¨J »a ∫ƒNódG hCG äÉ«ªë∏dG ºî°†J á°Uôa

 áYÉæe ™aQ ∂dòch ,ø«NóàdGh áHôJ’Gh QÉÑ¨∏d ¢Vô©àdG Ωó©H ájÉbƒdG k’hCG ƒg ÜÉÑ°SC’G ™«ªéd ΩÉY πμ°ûH ∞fC’G OGó°ùfG êÓY
.á«°üî°ûdG áaÉ¶ædG øe GAõL √QÉÑàYGh ∫õæªdG ≈dEG Éæ©LQ Éª∏c ¥É°ûæà°S’G ≈∏Y áehGóªdÉH ¿ƒμJh á«ë°üdG äÉ«cƒ∏°ùdÉH º°ùédG

 ΩÉªëdG »a ¢Sƒ∏édG hCG á«ØfC’G Üƒ«édG ∞«¶æJh •ÉîªdG AÉNQE’ QÉîÑdG ¥É°ûæà°SÉH ΩÉcõdÉH áHÉ°UE’G ádÉM »a í°üæf Éªc
.ájQÉL ¬«a áæNÉ°ùdG √É«ªdG ¿ƒμJh

 ôãcCG  É¡∏ª©à°ùJ  ’h  ¿É≤àMÓd  á∏jõªdG  ∞f’G  äGô£b  ∫Éª©à°SG  øe  ∞ØN
 Öéjh  CGƒ°SCG  á∏μ°ûªdG  π©éj  ∫ƒWCG  äGôàØd  É¡eGóîà°SG  ádÉM  »Øa  ,ΩÉjCG  5  øe
 »a IôaGƒàeh áæeBG »¡a ∞f’G ∫ƒ°ùZ hCG áëdÉªdG ∞fC’G äGô£≤H É¡dGóÑà°SG

.äÉ«dó«°üdG
 Ée  Gò`̀gh  ájƒ«ëdG  äGOÉ°†ªdG  ΩGóîà°SG  »Yóà°ùJ  ób  ä’ÉëdG  ¢†©Hh

.Ö«Ñ£dG √Oóëj
 êÉàëJh  áæeõe  ¿ƒμJ  ó≤a  ÖÑ°ùdG  áaô©e  Öé«a  ádÉëdG  äQôμJ  GPEG  É`̀eEG
 ∫É°üÄà°SGh äÉ«ªë∏dG  ô«¨°üJh ∞fC’G  ±hô°†Z πjó©J πãe »MGôédG êÓ©∏d

.∫ÉØWC’G »a á«ªë°ûdG
?Ö«Ñ£dG IQÉjR Öéj ≈àe -

 ó≤à©J âæc ƒd ≈àM »ë°U ¢VQÉY ∂d çóëj ÉeóæY ¿ƒμJ Ö«Ñ£dG ≈dEG  áLÉëdG
.êÓ©∏d áHÉéà°S’G áYô°S ≈dEG …ODƒJ Ö«Ñ£dG IQÉjR áYô°S ¿C’ §«°ùH ¬fG

 10  øe  ôãcC’  ¢VGôY’G  äôªà°SG  GPEG  Ö«Ñ£dG  IQÉ`̀jR  …Qhô°†dG  øeh
 ¿Éc  hCG  ,ΩÉ`̀jG  3  øe  ôãc’  IQGô`̀ë`̀dG  á`̀LQO  ´ÉØJQG  øe  â«fÉY  GPEG  hCG  ,ΩÉ`̀ jCG
 ôØ°UC’G hCG  ô°†N’G ¿ƒ∏dG  ≈dEG  äGRGôa’G ¿ƒd »a ô««¨J ∑Éæg
 »fÉ©J âæc GPG hCG  ,á«ØfC’G Üƒ«édG »a ºdCÉH áHƒë°üeh
 ,áYÉæªdG  RÉ¡éd  á£Ñãe  ájhOG  ∫hÉæàJ  hCG  ƒHôdG  øe
 RGôaEG  hCG  ∞fC’G  äGRGô`̀aG  »a  ΩO  Qƒ¡X  óæY  É°†jCGh

.¢SCGôdG »a áHÉ°UE’ ¢Vô©àdG ó©H ôªà°ùe ±ÉØ°T

 Gõfƒ∏ØfE’G ìÉ≤d :»ª°TÉ¡dG É«fO IQƒàcódG
 GóL º¡e ∫ÉØWCÓd á«ª°SƒªdG

..zQhÉM{
º¡jhPh ø«ÄJCÉàªdG IóYÉ°ùªd á«Yƒ£J IQOÉÑe

7™ØJôªdG ΩódG §¨°V øe ájÉbƒ∏d äGƒ£N

:(»Ñ£dG è«∏îdG)`d »Ñjô©dG º«μM QƒàcódG :(»Ñ£dG è«∏îdG)`d »Ñjô©dG º«μM QƒàcódG 

 ..∞fC’G OGó°ùfG ..∞fC’G OGó°ùfG
¬LÓYh ¬HÉÑ°SCG¬LÓYh ¬HÉÑ°SCG

 º°Sƒeh  AÉà°ûdG  π°üa  á`̀jGó`̀H  ™`̀eh  ∞`̀jô`̀î`̀dG  π°üa  ô```̀NGhCG  »`̀a
 á«ª°SƒªdG Gõfƒ∏ØfE’G ìÉ≤d  øY ä’DhÉ°ùàdG ôãμJ ,á«ª°SƒªdG Gõfƒ∏ØfE’G
 áëFÉL  QGôªà°SG  ™e  á°UÉNh  OôÑdG  ä’õf  …OÉØàd  …Qhô°V  ƒg  πgh
 QhÉM  ìÉ≤∏dG  ¢üîJ  »àdG  ä’DhÉ°ùàdG  ™«ªL  øY  áHÉLEÓdh  ,ÉfhQƒc
 »ãjóMh ∫ÉØWC’G ÖW …QÉ°ûà°SG »ª°TÉ¡dG É«fO IQƒàcódG »Ñ£dG è«∏îdG

.ôμ°ùdGh »Ñ£dG è«∏îdG õcôe IO’ƒdG
?…Qhô°V ƒg πgh ?á«ª°SƒªdG Gõfƒ∏ØfE’G ìÉ≤d ƒg Ée-

 øe …ƒ«M ô«Z ø«JhôH øY IQÉÑY ƒg á«ª°SƒªdG  Gõfƒ∏ØfE’G  ìÉ≤d
 IQGRh √OóëJ Éªd É≤ah ô£î∏d á°Vô©ªdG äÉÄØ∏d ¬H ¢ü°Uƒe ¢Shô«ØdG
 ø«àYôL AÉ£YEGh  ,É kjƒæ°S  Ió«Mh áYôéH ìÉ≤∏dG  AÉ£YEG  ºàjh ,áë°üdG
.äGƒæ°S 9 ≈dEG ô¡°TCG 6 øe ∫ÉØWCÓd (™«HÉ°SG 4 øY π≤j ’ ÉªH ádƒ°üØe)
 âbh  …CG  øe  á«ªgCG  ôãcCG  Gõfƒ∏ØfE’G  ìÉ≤d  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ó©jh
 É°†jGh ∂H ø«£«ëªdG ¢UÉî°TC’Gh ∂°ùØf ájÉªëd ΩÉ©dG Gòg ∫ÓN ≈°†e

.á«ë°üdG ájÉYôdG áª¶fCG ≈∏Y §¨°†dG π«∏≤J »a IóYÉ°ùª∏d
?á«ª°SƒªdG Gõfƒ∏ØfE’G ìÉ≤d ≈∏Y π°üëf ¿CG Öéj ≈àe-

 Gõfƒ∏ØfE’G  äÉ°Shô«a  CGóÑJ  ¿CG  πÑb  ìÉ≤∏dG  òNC’  í«ë°üdG  óYƒªdG
 Qƒ£àJ  ≈àM  ø«YƒÑ°SCG  º«©£àdG  ó©H  ô``̀eC’G  ¥ô¨à°ùjh  ,QÉ°ûàf’ÉH

.Gõfƒ∏ØfE’G ó°V ájÉªëdG ôaƒJh º°ùédG »a IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’G
 ¢UÉî°TC’G  π°üëj  ¿CÉ`̀H  ¢`̀VGô`̀eC’G  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  õcôe  »°Uƒj
 ºjó≤J  ôªà°ùj  ¿G  ≈∏Y  ,ΩÉY  πc  øe  ôHƒàcCG  ô¡°T  ájÉ¡f  »a  ìÉ≤∏dG  ≈∏Y

.∂dP ó©H hCG ôjÉæj ≈dEG Gõfƒ∏ØfE’G º°Sƒe ∫GƒW äÉª«©£àdG
 ìÉ≤∏dG  øe  ø«àYôL  ≈`̀dEG  ¿ƒLÉàëj  øjòdG  ∫ÉØWCÓd  áÑ°ùædÉH  É`̀eG
 ø«àYôédG  AÉ£YEG  …Qhô°†dG  øe  ¬fC’  ÜôbG  âbh  »a  ∫ƒ°üëdG  Öé«a

.πbC’G ≈∏Y ™«HÉ°SCG á©HQCG π°UÉØH
?á«ÑfÉL QÉKBG ¬d πgh ?ìÉ≤∏dG πª©j ∞«c-

 Éæjód  áYÉæªdG  RÉ¡L ÖjQóJ »a äÉMÉ≤∏dG  óYÉ°ùJ
 πeÉN AõL ∫ÉNOEG ≥jôW øY ihó©dG áëaÉμe ≈∏Y

 ,º°ùédG  ≈``̀dEG  äÉ°Shô«ØdG  hCG  º«KGôédG  ø`̀e
 Ωƒ≤jh ¢VôªdG »a ÖÑ°ùàj Óa πeÉN ¬fC’h

 êÉàfE’  º°ùédG  »a  áYÉæªdG  RÉ¡L  õ«ØëàH
 ,IOÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG  ΩÉ`̀°`̀ù`̀LC’G  ≈ª°ùJ  äÉ`̀YÉ`̀ aO

 âbh  …G  »a  ¢Shô«Ø∏d  â°Vô©J  GPGh
 ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dG  ¬jód  áYÉæªdG  ∑RÉ¡éa

.áehÉ≤ªdG
 ôãcC’G á«ÑfÉédG QÉKBÓd áÑ°ùædÉH
 á«©°VƒªdG  äÓYÉØàdG  »g  ÉYƒ«°T
 »a ñÉ`̀Ø`̀à`̀f’G ,º```̀ dC’G ∂``̀dP »`̀a É`̀ª`̀H
 ¢VGôYCG  óLƒJ  ’h  ,ø≤ëdG  ™bƒe
 ≈ªëdG  ∂dP  »a ÉªH  IOóëe á«ÑfÉL

 ≥«°†dÉH  Qƒ©°ûdGh  Iôjô©°û≤dGh

.»∏°†©dG ºdC’Gh
 áëFÉL  AÉæKCG  á«æ«JhôdG  äÉMÉ≤∏dG  ∫ÉØWC’G  AÉ£YEÉH  í°üæj  πg-

?19-ó«aƒc
 ™°VôdGh ∫ÉØWC’G  äÉª«©£J óYƒe ≈∏Y ßaÉëf ¿G  º¡ªdG  øe ,º©f
 áeóN  âfÉc  GPEG  GócCÉàe  øμJ  ºd  GPG  ,Iô«£N  ¢VGôeCG  øe  º¡«ªëJ  É¡fC’
 Ωó≤e  á©LGôe  Öé«a  OÉà©ªdÉc  πª©J  ∫GõJ  ’  ∂∏Ø£H  á°UÉîdG  º«©£àdG

.∂H ¢UÉîdG á«ë°üdG ájÉYôdG
?Gõfƒ∏ØfE’G ó°V É¡ª«©£J Öéj »àdG ájôª©dG áÄØdG »g Ée-

 ∫ÉØWC’G ∂dP »a ÉªH Gõfƒ∏ØfE’ÉH áHÉ°UEÓd á°VôY ôãcC’G ¢UÉî°T’G
.á«Ñ°ü©dG ¢VGôeC’G øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ∫ÉØWC’Gh ,¥ƒa Éªa ô¡°TCG 6 øe

 πgh ?º«©£àdG ó©H ≈àM Gõfƒ∏ØfE’ÉH πØ£dG ÜÉ°üj ¿CG  øμªj πg-
?19 ó«aƒμdG øe »≤j

 º°Sƒe  π`̀c  á`̀jGó`̀H  »`̀a  Gõ`̀fƒ`̀∏`̀Ø`̀fE’G  ó°V  ó`̀jó`̀L  ìÉ`̀≤`̀d  ôjƒ£J  ºàj
 »àdG  á≤jô£dG  ≈∏Y  GOÉªàYG  ,á«∏YÉa  ôãcCG  º«©£àdG  ¿ƒμ«d  Gõfƒ∏ØfEÓd
 øe  IójóédG  ä’Ó°ùdG  º«©£àdG  »£¨«d  ΩÉY  πc  ¢Shô«ØdG  É¡H  QƒëJ
 ób  ¬ë«≤∏J  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  πØ£∏d  ájÉªëdG  ôaƒj  »dÉàdÉHh  ¢Shô«ØdG

.IóM πbCG ¿ƒμj ¬æμdh πØ£dG ÜÉ°üj
 AÖ©dG  π«∏≤J  …Qhô`̀°`̀†`̀dG  ø`̀e  ó©j  19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  áëFÉL  ∫Ó``̀Nh
 áHÉ°UE’G ô£îd ø«°Vô©ªdG ájÉªëd »°ùØæàdG RÉ¡édG ¢VGôeC’ »dÉªLE’G

.Iô«£îdG ¢VGôeC’ÉH

 á¨∏dGh  ≥`̀£`̀æ`̀dG  »`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀NCG  ø`̀e  áYƒªée
 ¢UÉî°TC’G ºYO »a ∫É©a QhO º¡d ¿ƒμj ¿CG GhQôb
 ôãcCG  ±ô©àædh  QÉ`̀ª`̀YC’G  ™«ªL  ø`̀e  ø«ÄJCÉàªdG
 è«∏îdG{  QhÉ`̀M  IôμØdG  äAÉ`̀L  ∞«ch  IQOÉÑªdG
 »«FÉ°üNCG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  Iô`̀μ`̀a  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  z»`̀Ñ`̀£`̀dG
 IQOÉÑªdG  ≈∏Y  ôãcCG  ±ô©à∏d  ÜÉÑ°ûdG  ÖWÉîàdG

:É¡aGógCGh
 á«FÉ°üNCG  óªëe  ±ô°T  ™e  åjóëdG  ÉfCGóH
 ≈∏Y  AÉæH  äAÉ`̀L  IôμØdG  ¿EG  :âdÉb  »àdG  ≥£ædG
 á«æ©ªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  Ωó`̀bCG  √ÉæÑàJ  …òdG  ¬LƒàdG
 CGóÑe ≈æÑàJ »àdG ,á«dhódG áª¶æªdG »gh ICÉJCÉàdÉH
 »àdGh  ÅJCÉàj  …òdG  ¢üî°û∏d  á«JGòdG  IóYÉ°ùªdG
 ¢üî°û∏d  »`̀JGP  º`̀YO  Oƒ`̀Lh  »a  É¡Jôμa  Qƒ∏ÑàJ
 π«¡°ùJ πLG øe ¢†©Ñd º¡°†©H ¬jhP hCG ÅJCÉàªdG
 IóMƒdGh ádõ©dÉH  Qƒ©°ûdG  π«∏≤àH ∂dPh ,º¡JÉ«M
 ΩÓμdG  √É`̀é`̀J  á«Ñ£dG  ôYÉ°ûªdG  π≤J  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh

.∞bGƒªdGh
 πÑ≤J É`̀ª`̀∏`̀c  ¬```̀fCG  äÉ``̀°``̀SGQó``̀dG  â`̀à`̀Ñ`̀KCG  ó``̀ bh
 IóMƒdÉH  √Qƒ©°T  πb  ¬àdÉM  ÅJCÉàªdG  ¢üî°ûdG
 π°†aCG  IQƒ°üH  êÓ©dG  äÉ°ù∏L  ≈∏Y  ¬dÉÑbEG  OGRh
 äÉ«éJGôà°SG ≥«Ñ£Jh πÑ≤àd ¬Ä«¡j Gòg ™Ñ£dÉHh

.ôãcCG ádÉ©a IQƒ°üH êÓ©dG
 ÉgAÉØNEG  ÉædhÉM  Éª∏c  ICÉJCÉàdG  ¿CG  âaÉ°VCGh
 º∏©àjh º∏©àJ ºd  Ée í°VhCGh ó°TCG  IQƒ°üH ô¡¶J

.É¡©e πeÉ©àdG á«Ø«c ¿hôN’G
 ÖæjR  ≥£ædG  á«FÉ°üNCG  âaÉ°VCG  É¡ÑfÉL  øe
 »a  »côM  ÜGô£°VG  »`̀g  ICÉ`̀JCÉ`̀à`̀dG  ¿CG  ¿Éª∏°ùdG
 áHƒ©°üH ¢üî°ûdG ô©°ûj å«M á«eÓμdG ábÓ£dG
 QGôμàdÉc  äÉeÓ©dG  ¢†©H OƒLh ™e çóëàdG  »a
 QOÉb  ô«Z  ¿ƒμj  PEG  á°ùÑëdGh  äGƒ°U’G  ádÉWEGh
 á£«°ùH  ¿GƒK  øe  á°ùÑëdG  ôªà°ùJh  ,≥£ædG  ≈∏Y
 øe .πéîdÉH É¡«a ÅJCÉàªdG ô©°ûj á∏jƒW Ióe ≈dG
 ¿CG  äó`̀Lh  q»∏Y  äô`̀e  »àdG  ä’ÉëdG  ™«ªL  ø«H
 É«°ùØf  ôKCÉàJ  »àdG  äÉHGô£°V’G  ôãcCG  øe  ICÉJCÉàdG
 å«M  πØ£dG  ∫ƒM  IOƒLƒªdG  á«dõæªdG  áÄ«ÑdÉH
 ÖÑ°ùH á«Ñ∏°ùdG äGQƒ£àdGh äGó«≤©àdG ≈dEG …ODƒJ

.πeÉ©àdG »a áÄWÉîdG á≤jô£dG
 ≈dG ÉæJôμa ∫É°üjEG ≈∏Y πª©f IQOÉÑªc øëf
 Ö«ÑëdG  Éfó∏H  »`̀a  AGƒ`̀°`̀S  ¢SÉædG  ø`̀e  Oó`̀Y  ôÑcG
 ≈àM  QÉ`̀ª`̀Y’G  ∞∏àîªH  »Hô©dG  è«∏îdG  »a  hCG
 ™ªàéªdG Iô¶f ô««¨J É°†jCGh º¡JóYÉ°ùe ™«£à°ùf

.º¡«dEG

 »`̀FÉ`̀°`̀ü`̀NCG …hGô`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ dG ø`̀«`̀°`̀ù`̀M çó``̀ë``̀Jh
 ÖÑ°S  ø`̀Y  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  »`̀a  ∑QÉ`̀°`̀û`̀e  ≥`̀£`̀fh  ™ª°S
 ¬fÉªjEÉH ¬∏∏Yh IQOÉÑªdG »a ¬FÓeR ≈dEG ¬eÉª°†fG
 √ÉéJ  ™ªàéªdG  »`̀Yh  ô««¨J  IQhô°†H  ≥«ª©dG
 √òg ºgCG óMGh ,ΩÉY πμ°ûH π°UGƒàdG äÉHGô£°VG
 ¿ƒμj  ¿G  Öéj  »àdG  ICÉJCÉàdG  ƒg  äÉHGô£°V’G

.™ªàéªdG »a É¡H »Yh ∑Éæg
 ¿CG  ø`̀e  º`̀Zô`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ¬``̀fCG  ø«°ùM  ±É``̀°``̀VCGh
 øe  Gô«ãc  ¿G  ’G  É«°ùØf  É°Vôe  â°ù«d  ICÉ`̀JCÉ`̀à`̀dG
 ÅJCÉàªdG ¢üî°ûdÉH §«ëJ »àdG á«°ùØædG πeGƒ©dG

.Iô«ãc ∞bGƒªH É¡Jó°T øe ójõJ
 πØ£dG ™°Vh GƒÑæéàj ¿G πg’G ≈∏Y Öéjh
 ∫ÉY  äƒ°üH  IAGô≤dÉc  ¬d  íjôe  ô«Z  ∞bƒe  »a
 øe ôãcCG  ¬JOÉYEG  hG  ¬eÓc í«ë°üJ Ö∏W hG Óãe

.π©Ød ™«£à°ùj ¿Éc ƒd ¬f’ Iôe
 ódÉN  ∫ƒàH  ≥£ædG  á«FÉ°üNCG  äó¡°ûà°SGh
 ¿CÉH  IOÉ«©dG  »a  É¡°üëØJ  »àdG  ä’ÉëdG  ¢†©ÑH
 ¬°ùØf  ø`̀Y  ôÑ©jh  ¿É°ù∏dG  ≥«∏W  πØ£dG  ¿ƒ`̀μ`̀j
 ™ªéàdG  hG  á°SQóªdG  ≈dG  Ögòj  ¿EG  Éeh  IOÉ©°ùH
 Iô¶f ÖÑ°ùH Gògh ,™°VƒdG ¢ùμ©æj ≈àM »∏FÉ©dG

.ôªæJ øe ¬d ¢Vô©àj Éeh ¬«dEG ™ªàéªdG
 ∫ÓN  ø`̀e  IóYÉ°ùªdG  ºjó≤J  ∫ƒàH  äQô``̀bh

 .∫ÉØW’G IóYÉ°ùeh »YƒdG ô°ûæd zQhÉM{ IQOÉÑe
 áëLÉædG  êPÉªædG  øe  ô«ãμdG  ∑Éæg  ¿G  âaÉ°VCGh
 ™°VƒdG  ∞∏àNG  ºK  ICÉJCÉàdÉH  º¡JÉ«M  GhCGóH  øjòdG
 »`̀μ`̀jô`̀e’G »`̀eÓ`̀YE’É`̀c ô`̀gÉ`̀H É`̀MÉ`̀é`̀f Gƒ`̀ë`̀é`̀fh
 »©jòe  ô`̀¡`̀°`̀TCG  ø`̀e  ôÑà©j  …ò``̀dG  »`̀aQÉ`̀g  ∞«à°S

.™bGƒdG ¿ƒjõØ∏J
 á«FÉ°üNCG  ±ô°T  AGô``̀gR  âdÉb  É¡ÑfÉL  ø`̀e
 OOô`̀ JCG  º`̀dh  IQOÉÑª∏d  Gó`̀L  â°ùªëJ  :ÖWÉîàdG
 ióe  Gó«L  º∏YG  »æfC’  ,É¡«dEG  ΩÉª°†fÓd  á¶ëd
 ICÉ`̀JCÉ`̀à`̀dG  á∏μ°ûªH  »`̀Yƒ`̀dG  ™``̀aQ  ≈``̀ dEG  ÉæLÉ«àMG
 øjôëÑdG  ¢``̀SQGó``̀e  ¿G  »`̀fó`̀©`̀°`̀ù`̀jh  ,É`̀¡`̀LÓ`̀Yh
 øjôN’G  πÑ≤J  É¡æe  ,º«≤dG  øe  ójó©dG  ≈∏Y  õcôJ
.É¡d IQƒμ°ûªdG Oƒ¡édG óMCG ƒg ∑Ph ,º¡aÓàNÉH

 »FÉ°üNG  OGóëdG  ô¶àæe  åjóëdG  ºààNGh
 ¿ƒ`̀HQÉ`̀ë`̀jh  ¿ƒëª£j  º`̀¡`̀f’  Ó`̀FÉ`̀b  Ö`̀WÉ`̀î`̀à`̀dG
 º`̀Yó`̀ dG π``̀c É`̀ æ`̀e ¿ƒ`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀j º`̀¡`̀a ¿ƒ`̀Ñ`̀∏`̀¨`̀à`̀jh
 è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dÉ`̀H É`̀fƒ`̀ª`̀¡`̀∏`̀jh Ö``jQó``à``dÉ``H º`̀gó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀f
 πμH º¡©e πª©∏d º¡YGóHG »æHòL,ÉªFGO ô««¨àdGh
 ôYÉ°ûªdG  øe  á«dÉN  áÄ«H  ô«aƒàH  íª£fh.ÖM
 øe  Qƒ£J  á£°ûfCG  »a  º¡cGô°TGh  º¡d  á«Ñ∏°ùdG
 AÉ°T  ¿G  º¡©e  ôªà°ùfh  º¡∏LG  øe  ÉfCGóH  º¡JQÉ¡e

 .¬∏dG
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البحرين تتحلى ب�سبط النف�س واحلكمة.. وزير اخلارجية رًدا على �س�ؤال برملاين: 

ال�������ع�������دوان ال����ق����ط����ري ا�����س����ت����ف����زاز ���س��ي��ا���س��ي 

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:

اأكد وزير اخلارجية د.عبداللطيف الزياين 

الإجراءات  جميع  �شتتخذ  البحرين  مملكة  اأن 

وحق�ق  ال�شيادية  حق�قها  ل�شمان  الالزمة 

مظلة  حتت  املتاحة  لالآليات  وفًقا  م�اطنيها 

الأقل. الراهن على  ال�قت  التعاون يف  جمل�س 

واأ�شار وزير اخلارجية يف رده على �ش�ؤال 

اإثر  الب�عينني  ال�شي�شي  حممد  للنائب  برملاين 

واملنطقة  الإقليمية  »املياه  ندوة  يف  م�شاركته 

يف  القاري  واجلرف  اخلال�شة  القت�شادية 

اأن  اإىل  »درا�شات«  مبركز  الدويل«،  القان�ن 

حالة  خلق  هدفه  القطري  الع�شكري  العدوان 

ال�شيا�شي. وال�شتفزاز  البتزاز  من 

�شيا�شة  اآثرت  البحرين  مملكة  اأن  واأ�شاف، 

العــتــداءات  مع  التعامل  يف  النف�س  �شبط 

ململكة  الإقليمية  املياه  يف  القطرية  الع�شكرية 

على  امل�شلح  الع�شكري  العدوان  منذ  البحرين 

والعرتا�س  1986م،  العام  يف  الديبل  �شحال 

الأخري للزورقني التابعني خلفر ال�ش�احل، وذلك 

ب�شبب الإميان الرا�شخ ململكة البحرين ب�شرورة 

متا�شك جمل�س التعاون.
عبداللطيف الزياين

ال�شيخ حممد بن عبداهلل

دمج القطاع يف اخلطط ال�طنية لإدارة الأزمات.. ال�سيخة مي:

اإع������ادة ت�����س��م��ي��م ال�����س��ي��اح��ة ب�����س��ك��ل ���س��ام��ل

�شارة جنيب:

اأكدت رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار ال�شيخة مي بنت 

ه�شا�شة  ك�شفت  ك�رونا  فريو�س  اأزمة  اآثار  اأن  خليفة  اآل  حممد 

انهيار الطلب على  الأزمة من  الذي عانى خالل  ال�شياحي  القطاع 

حركة ال�شفر ال�شياحي.

ملنظمة  ميكن  »اإنــه  لـــ»الأيــام«:  خا�س  ت�شريح  يف  وقالت 

لدمج  الأع�شاء  الدول  م�شاعدة  على  تعمل  اأن  العاملية  ال�شياحة 

ال�شياحة يف اخلطط ال�طنية لإدارة الأزمات وتخفيف املخاطر«.

فريو�س  اأزمة  جتاوز  بعد  ال�شياحة  قطاع  م�شتقبل  وح�ل 

اأنه ت�جد فر�شة غري م�شب�قة لإعادة ت�شميم  اأو�شحت  ك�رونا، 

اأهداف التنمية امل�شتدامة،  قطاع ال�شياحة ب�شكل �شامل يّت�شق مع 

وي�شمل ذلك دعم اأ�شكال ال�شياحة املحلية التي باتت مزدهرة اأكرث 

ال�شيخة مي اآل خليفةمن اأي وقت م�شى.

ناأمل اأن تع�د احلياة اإىل طبيعتها بعد التطعيمات.. حممد بن عبداهلل:

اجل���اري ال�سهر  للبحرين  »ك����رون���ا«  ل��ق��اح  و���س���ل 

ال�شاخ�ري: م�شطفى 

حممد  ال�شيخ  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  ك�شف 

فريو�س  »تطعيمات«  ت�افر  عن  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

القادم. ال�شهر  بداية  البحرين  ك�رونا يف 

تلفزي�ين  لقاء  يف  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  وقال 

ال�شهر  منت�شف  البحرين  اإىل  �شت�شل  »التطعيمات  اأم�س: 

اجلاري اأو بداية ال�شنة اجلديدة، ونامل اأن تع�د احلياة 

اللقاحات«. ت�افر  بعد  طبيعتها  اإىل 

وذكر اأن م�شاهمة البحرين يف جتربة اللقاح ال�شيني 

الإمارات  ودولة  ال�شعبية  ال�شني  جمه�رية  مع  بالت�افق 

والتي مل  ال�شحية  التجارب  متقدمة يف جمال  ه� خط�ة 

احلجم. بهذا  �شابًقا  البحرين  بها  قامت  اأن  ي�شبق 

واأ�شار اإىل اأن ما قامت به البحرين من جه�د تنظيمية 

جعل  التجريبية  اللقاحات  اأخذ  يف  امل�اطنني  وم�شاهمة 

املخت�شني يف  قبل  من  واإعجاب  اإ�شادة  البحرين حمّل  من 

ال�شعبية. ال�شني  جمه�رية 

عرب  مبكرة  اإجراءات  اتخذت  البحرين  اأن  اإىل  واأ�شار 

اأي  اكت�شاف  قبل  الفريو�س،  مع  للتعامل  فريق  ت�شكيل 

حالة.

�شهدناه  كما  كبرًيا  تاأثرًيا  العامل  يتاأثر  مل  واأ�شاف، 

الثانية. العاملية  مّر عليه يف احلرب  اإل مبا  حالًيا 

»برملانية التقاعد« تطلب 

التفا�سيل »الكت�ارية« للتاأمينات

فاطمة �شلمان:

جلنة  بــاأن  برملانية  م�شادر  من  »الأيـــام«  علمت 

التحقيق النيابية ب�شاأن �شناديق التقاعد طلبت تزويدها 

مبعل�مات تف�شيلية عن تقاعد الن�اب وال�زراء وتاأثريه 

على ال��شع الكت�اري لل�شناديق التقاعدية.

التاأمني  هيئة  اإىل  رفعت  اللجنة  اإن  امل�شادر  وقالت 

معل�مات  فيه  طلبت  �ش�ؤالً   35 من  اأكرث  الجتماعي 

لة عن م��ش�عات خمتلفة ترتبط بال��شع  دقيقة ومف�شّ

الكت�اري لل�شناديق التقاعدية وال�شتثمارات وع�ائدها 

واخلطط ال�شتثمارية.

تط�ير نظام الهب�ط الآيل.. وكيل الطريان املدين:

ا�ستقطاب �سركات طريان �سحن جديدة باملطار اجلديد

متام اأب��شايف:

ك�شف وكيل وزارة امل�ا�شالت والت�شالت ل�ش�ؤون 

الطريان حممد الكعبي عن خطة لتط�ير اأنظمة هب�ط 

الطائرات اآلًيا واملتقدمة عن مرحلة »اأي ال ا�س« املت�فرة 

حالًيا يف مطار البحرين الدويل.

الذي  اللقاء  يتحدث خالل  كان  الذي  الكعبي  وقال 

برنامج  فعاليات  �شمن  ال�شيا�شي  التنمية  معهد  نّظمه 

»ترابط 3« م�شاء ي�م الأحد اأن هناك اآليات للهب�ط الآيل 

يف مطار البحرين مت�فرة منذ �شن�ات، اإل اأن ت�جهات 

القيادة نح� حتديث اأنظمة الهب�ط الآيل، وكذلك ا�شتثمار 

البحرين يف جمال تط�ير نظام الهب�ط الآيل يف مطارها، 

�شيتم على اإثرها تنفيذ م�شروع تط�ير النظم املعم�ل بها 

حالًيا. واأ�شار الكعبي اإىل وج�د خطط لتط�ير منطقة 

ال�شحن اجل�ي احلالية، ل�شتقطاب املزيد من الناقالت 

العاملة يف هذا املجال احلي�ي.

من  �شيعزز  اجلديد  املطار  افتتاح  اأن  الكعبي  واأكد 

م�قع البحرين كبيئة جاذبة لال�شتثمار، ل�شيما اأن املطار 

الذي �شيفتتح خالل العام اجلديد 2021، �ش�ف يك�ن 

�شن�ًيا،  م�شافر  ملي�ن   14 نح�  ا�شتيعاب  على  قادًرا 

يتم  بحيث  اجل�ي،  النقل  خدمات  تنظيم  اإىل  م�شرًيا 

امل�شافرين  ومنح  املت�فرة  الناقالت  �شبكة  يف  الت��شع 

خيارات اأكرث.

املدين  الطريان  م�شاهمة  اأن حجم  الكعبي  واأو�شح 

يف الناجت الإجمايل يتجاوز 18 ملي�ن دينار �شن�ًيا من 

الر�ش�م.

حتديث الت�سريعات لرت�سيخ ال�سفافية.. جمل�س ال�زراء:

تط�ير الأجهزة الرقابية ملكافحة الف�ساد

جل�شته  يف  ـــ�زراء  ال جمل�س  ــد  اأك

بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  برئا�شة  اأم�س 

جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك 

القائمة  اجله�د  اأهمية  على  الــ�زراء 

مل�ا�شلة تعزيز النزاهة ومكافحة الف�شاد 

الرقابية  الأجــهــزة  تط�ير  خــالل  من 

يخدم  مبا  الت�شريعات  وحتديث  و�شن 

تر�شيخ  اإىل  الرامية  املن�ش�دة  التطلعات 

نهج ال�شفافية واملحا�شبة.

مذكرة  على  ال�زراء  جمل�س  ووافق 

تفاهم  مذكرة  ب�شاأن  ال�زارية  اللجنة 

ال�ليات  البحرين وحك�مة  بني حك�مة 

وحفظ  حماية  ب�شاأن  الأمريكية  املتحدة 

معامل ثقافية معينة مبا ي�شهم يف تعزيز 

�شمو ال�شيخ حممد بن مبارك حماية الرتاث الثقايف.

هذه لي�ست مطالب.. بل حق�ق

وعندما  جريانها،  عن  اأذاها  قطر  تكفُّ  عندما 

وعندما  الداخلية،  �ش�ؤونهم  يف  التدخل  عن  تكفُّ 

وتق�ي�س  واخلــراب  الف��شى  ن�شر  عن  تت�قف 

ــاب،  الإره وم�شاندة  ودعــم  وال�شتقرار  ــن  الأم

لي�س  ما  على  ال�شتيالء  حماولة  عن  تكفُّ  وعندما 

�شيء  كل  فاإن  ذلك  كل  عن  قطر  تكفُّ  عندما  لها، 

كما  طبيعية  الأم�ر  كل  و�شتع�د  ينتهي،  �ش�ف 

كانت مع جريانها.

الدول،  لهذه  حق�ق  اإنها  مطالب،  لي�شت  هذه 

وا�شتقرارها،  اأمنها  اأن حتفظ  الدول  هذه  فمن حق 

وحتمي �شع�بها واأرا�شيها، فهذه الدول - كما قال 

 - املنامة  ح�ار  م�ؤمتر  يف  الفي�شل  تركي  الأمري 

الأمن  تق�ي�س  يف  قطر  ملحاولت  هدًفا  كانت  طاملا 

وال�شتقرار.

ما  تتخذ  اأن  الــدول  هذه  حق  فمن  وبالتايل 

اتخذته من اإجراءات من اأجل كّف يد قطر عن اإحلاق 

الأذى بها، فهي مل تتخذ اأية اإجراءات عدائية جتاه 

�شيادية حلماية  قرارات  هي  اتخذته  ما  وكل  قطر، 

م�شروعة مب�جب  قرارات  وال�شتقرار، وهي  الأمن 

الق�انني. كافة 

تركي  الأمري  خّل�شه  كما  ب�شاطة  بكل  الأمر  اإن 

عن  قطر  تكّف  اأن  ه�  كلمات  ب�شع  يف  الفي�شل 

الدول  هذه  يف  وال�شتقرار  الأمن  وتهديد  تق�ي�س 

»حينذاك لن جتد كلمة مقاطعة«، فكل �شيء �ش�ف 

يتخيله  اأكرث مما  ب�ش�رة طبيعية و�شريعة  ينتهي 

البع�س.

اأن تلتزم بذلك؟!! باإمكان قطر  هل 

من واقع التجربة املريرة مع هذا النظام نعرف 

اأن هذا النظام مل يلتزم ي�ًما باأي  واجلميع يعرف 

اتفاق اأو اأي تعهدات، وه� لي�س على ا�شتعداد على 

واأ�شقائه،  بجريانه  الأذى  اإحلاق  عن  يده  يكّف  اأن 

وليد  لي�س  نهج  وه�  النظام،  لهذا  دائم  نهج  فهذا 

هذه  تاأ�شي�س  بدايات  مع  ذلك  ترافق  واإمنا  الي�م، 

اإىل الي�م. الدولة وا�شتمر معها 

طبيعية  ن�شاأة  لي�شت  قطر  دولة  ن�ش�ء  اإن 

وكل  النق�س  عقدة  من  تعاين  فهي  لذلك  ح�شارية، 

تق�م  التي  وامل�ؤامرات  العبث  من  املحاولت  هذه 

اإمنا هي حماولة لإثبات نف�شها كدولة عظيمة. بها 

اأي  لذلك فاإن قطر وحتى الي�م مل ي�شدر عنها 

اإىل  اأنها على ا�شتعداد للع�دة  م�ؤ�شرات طيبة على 

ح�شن اخ�انها ول�شقائها، وكف اأذاها عنهم، وعدم 

ت�غل  قطر  اإن  بل  الداخلية،  �شئ�نهم  يف  التدخل 

ي�ًما بعد اآخر يف نهجها وهي لي�شت على ا�شتعداد 

لبدء �شفحة جديدة.

اإىل  حًبّا  نت�ق  اخلليج  يف  جميًعا  نحن  طبًعا 

ونعرف  ودمنا،  حلمنا  من  فهم  قطر،  يف  اخ�اننا 

الأزمة هي بعرثة جله�دنا وامكانياتنا، ولكننا  اأن 

امل�ش�ؤولية  يتحّمل  فمن  ذلك،  م�ش�ؤولية  نتحمل  ل 

ه� النظام القطري الذي نرج� اأن يع�د اإىل ر�شده 

اإخ�انه. وعقله، واإىل 

�سالح اجل� امللكي يجري

 متريًنا مع الق�ات الأمريكية 

تنفذ ق�ة دفاع البحرين متمثلة يف �شالح اجل� امللكي 

اجل�ية  الق�ات  مع  امل�شرتك  اجل�ي  التمرين  البحريني 

دي�شمرب   10 ولغاية   6 من  الفرتة  خالل  الأمريكية 

اجلاري.

امل�شرتك  التمرين  تنفيذ  اأم�س،  �شباح  بداأ  ذلك،  اىل 

»�شهام البحرين 2020«، والذي ي�شتمر لغاية ي�م غد 

الأربعاء.

ق�ة  ــدات  ووح اأ�شلحة  من  عدد  التمرين  وينفذ 

والإدارة  القيادية  املهارات  �شقل  بهدف  البحرين،  دفاع 

الع�شكرية ملراكز القيادة وال�شيطرة.

ال�سيادية حق�قها  ل�سمان  الالزمة  الإج��راءات  �ستتخذ  اململكة 
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حتديث الت�شريعات مبا يخدم التطلعات املن�شودة الرامية اإىل تر�شيخ نهج ال�شفافية.. جمل�س الوزراء:

تعزيز النزاهة ومكافحة الف�شاد من خالل تطوير الأجهزة الرقابية

راأ�س �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء الجتماع العتيادي الأ�شبوعي 

ملجل�س الوزراء الذي عقد �شباح اأم�س عن ُبعد.

يف م�شتهل اجلل�شة، رفع جمل�س الوزراء خال�س 

التهاين ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

الوزراء مبنا�شبة جناح  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين  جائزة  �شباقي 

الكربى  ال�شخري  رولك�س  وجائزة  واحد  للفورمول 

املجل�س على اجلهود  للفورمول واحد 2020، مثنًيا 

اإجناح  يف  اأ�شهمت  التي  الوطنية  للكوادر  املخل�شة 

م�شتوى  من  بهما  وما متيزا  متتاليني  �شباقني  تنظيم 

�شعيد  على  اململكة  مكانة  ير�شخ  التنظيم  يف  عاٍل 

تنظيم البطولت الريا�شية الدولية.

وما  املنامة،  حوار  بنجاح  الوزراء  جمل�س  اأ�شاد  كما 

يتميز به هذا احلدث من مناق�شات مثمرة لأبرز التحديات 

التي تواجه املنطقة والعامل وت�شهم يف تعزيز اأمن وا�شتقرار 

الأمن  بق�شايا  اململكة  اهتمام  على  يوؤكد  ما  وهو  املنطقة، 

الإقليمي والدويل.

ال�شرتاتيجي  احلوار  جل�شات  ببدء  املجل�س  ورحب 

الأمريكية،  املتحدة  والوليات  البحرين  مملكة  بني  الأول 

والذي ي�شهم يف موا�شلة تعزيز ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني 

العمل  من  اأو�شع  اأفق  نحو  بها  والدفع  ال�شديقني  البلدين 

والتن�شيق امل�شرتك.

ومبنا�شبة الحتفال باليوم العاملي ملكافحة الف�شاد، اأكد 

جمل�س الوزراء على اأهمية اجلهود القائمة ملوا�شلة تعزيز 

النزاهة ومكافحة الف�شاد من خالل تطوير الأجهزة الرقابية 

و�شن وحتديث الت�شريعات مبا يخدم التطلعات املن�شودة 

الرامية اإىل تر�شيخ نهج ال�شفافية واملحا�شبة.

على  املدرجة  املو�شوعات  يف  املجل�س  نظر  ذلك  بعد 

جدول الأعمال، وقرر:

- اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

القانونية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

التفاقية  املدخلة على  التعديالت  والت�شريعية بخ�شو�س 

 )ISA( الإطارية لإن�شاء التحالف العاملي للطاقة ال�شم�شية

ومتابعة اإجراءات ان�شمام مملكة البحرين كع�شو يف هذا 

املتجددة  الطاقة  اإطار تعزيز مبادرات  التحالف، وذلك يف 

وجهود الت�شدي للتغري املناخي حتقيًقا للتنمية امل�شتدامة.

القانونية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

والت�شريعية ب�شاأن ان�شمام الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء 

ي�شهم  مبا   )IAF( الف�شائية  للمالحة  الدويل  الحتاد  اإىل 

يف تبادل اخلربات وحتقيق ال�شتفادة من جتارب الهيئات 

يتما�شى مع  الف�شاء مبا  املتخ�ش�شة يف  العاملية  الوطنية 

توجهات اململكة يف جمال علوم الف�شاء.

القانونية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3

والت�شريعية ب�شاأن مذكرة تفاهم بني حكومة مملكة البحرين 

وحكومة الوليات املتحدة الأمريكية ب�شاأن حماية وحفظ 

الرتاث  حماية  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  معينة  ثقافية  معامل 

الثقايف واإتاحة املجال للجميع للو�شول اإىل املخزون الرثي 

للثقافات الوطنية والعاملية.

القانونية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .4

اإ�شدار  ر�شوم  بتحديد  قرار  م�شروع  ب�شاأن  والت�شريعية 

والوكالء  املمثلني  وتراخي�س  امل�شافة  القيمة  �شهادات 

العمليات  تطوير  يف  ي�شهم  مبا  العرتا�شات،  وتقدمي 

التنظيمية يف هذا ال�شاأن.

5. مذكرة اللجنة الوزارية لل�شوؤون املالية والقت�شادية 

والتوازن املايل ب�شاأن تو�شعة مركز البالد القدمي ال�شحي 

ال�شراكة  منطلق  من  خا�شة  خريية  جمعية  من  بتربع 

املجتمعية خلدمة القطاع ال�شحي مبملكة البحرين.

مركز  رغبة  ب�شاأن  والتعليم  الرتبية  وزارة  مذكرة   .6

الن�شمام  يف  البحرين  بجامعة  الفرن�شية  الدرا�شات 

ي�شهم  مبا  الفرانكفونية  اجلامعية  الوكالة  لع�شوية 

اخلدماتية  اجلوانب  يف  الوكالة  دعم  من  ال�شتفادة  يف 

واملوارد التعليمية واخلربات العاملية يف املجالت العلمية 

والبحثية.

والتعليم،  الرتبية  وزارتي  من  م�شرتكة  مذكرة   .7

م�شروع  متويل  منحة  ب�شاأن  الوطني  والقت�شاد  واملالية 

للبنات  الإعدادية  البتدائية  قاليل  مدر�شة  وجتهيز  اإن�شاء 

بهدف ا�شتيعاب الزيادة املتوقعة يف عدد الطالبات الناجتة 

توفري  �شمان  مع  املنطقة  تلك  يف  العمراين  التو�شع  عن 

بيئة درا�شية منوذجية وعالية اجلودة ت�شتمل على جميع 

املرافق التعليمية واملختربات العلمية.

8. مذكرة وزير اخلارجية ب�شاأن م�شروع قرار باإعادة 

واإنتاج  وا�شتحداث  حظر  ب�شاأن  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل 

تلك  وتدمري  الكيميائية  الأ�شلحة  وا�شتعمال  وتخزين 

ا على موا�شلة التقدم الذي حققته  الأ�شلحة، الذي ياأتي حر�شً

مملكة البحرين يف هذا املجال وتنفيذها لاللتزامات الدولية.

- ثانًيا: ا�شتعر�س املجل�س املو�شوع الآتي:

القانونية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   *

والت�شريعية ب�شاأن ردود احلكومة على 13 اقرتاًحا برغبة 

من جمل�س النواب.

»هيكلة الرتبية«: النتهاء من 4 مبادرات وا�شتكمال املتبقي باملرحلة القادمة

التوجيهية  اللجنة  عقدت 

املوؤ�ش�شي  الهيكل  تطوير  مل�شروع 

لوزارة الرتبية والتعليم اجتماعها 

حممد  الدكتور  برئا�شة  الدوري 

الرتبية  وزارة  وكيل  مبارك جمعة 

والتعليم ل�شوؤون املوارد واخلدمات 

من  اللجنة  اأع�شاء  جميع  بح�شور 

ممثلي اجلهات احلكومية وال�شركة 

ال�شت�شارية للم�شروع.

اأ�شاد  الجتماع،  بداية  ويف 

احلكومة  باهتمام  اللجنة  اأع�شاء 

ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  املوقرة 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

التعليم،  قطاع  بتطوير  الوزراء 

والقرار ال�شادر عن جمل�س الوزراء 

املوقر باإعادة تنظيم وزارة الرتبية 

اللجنة  اأع�شاء  تقّدم  والتعليم. كما 

ل�شمو  والتقدير  ال�شكر  بخال�س 

خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س 

التعليم  لتطوير  الأعلى  املجل�س 

�شموه  متابعة  على  والتدريب 

الهيكل  تطوير  مل�شروع  امل�شتمرة 

التنظيمي لوزارة الرتبية والتعليم. 

ونوه اأع�شاء اللجنة بجهود جميع 

الفرق العاملة لإجناز امل�شروع.

اللجنة  ناق�شت  ذلك  بعد 

امل�شروع،  مبادرات  �شري  جمريات 

الهياكل  اخل�شو�س  وجه  وعلى 

الوزارة  لقطاعات  التف�شيلية 

ال�شلة  ذات  واملبادرات  امل�شتحدثة، 

احلكومية  للربامج  املوحد  بالإطار 

ذات الأولوية، وهي معايري املهارات 

العددية والقرائية، ومبادرة من�شة 

اخلطة  ومبادرة  املوحدة،  البيانات 

الأ�شا�شية للبنى التحتية، حيث مت 

هذه  اإليه  و�شلت  ما  نتائج  اعتماد 

املبادرات متهيًدا لرفعها اإىل املجل�س 

الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.

عدًدا  اللجنة  ا�شتعر�شت  كما 

تطوير  م�شروع  مبادرات  من 

�شارفت  التي  املوؤ�ش�شي  الهيكل 

املوازنة  النتهاء وهي مبادرة  على 

ومبادرة  امل�شروفات،  و�شبط 

الهياكل التنظيمية، ومبادرة هياكل 

املدار�س، ومبادرة التوا�شل.

تفا�شيل  اللجنة  ناق�شت  كما 

الوظيفية  القدرات  بناء  مبادرة 

اإىل  ان�شيابي  انتقال  حتقيق  بهدف 

لوزارة  اجلديد  التنظيمي  الهيكل 

الرتبية والتعليم.

نظمها »الأعلى للمراأة« بالتعاون مع جمل�س املناق�شات واملزايدات

ندوة تبحث تعزيز امل�شاركة القت�شادية لرائدات و�شيدات الأعمال

للمراأة  الأعلى  املجل�س  نظم 

املناق�شات  جمل�س  مع  بالتعاون 

لتعريف  ُبعد  عن  ندوة  واملزايدات 

باآلية  الأعمال  و�شيدات  ــدات  رائ

املناق�شات واملزايدات  عمل جمل�س 

على  للح�شول  التقدم  وكيفية 

التي  واملـــزايـــدات  املناق�شات 

اخلدمات  اإىل  اإ�شافة  يطرحها، 

التدريبية  والربامج  وال�شت�شارات 

املجل�س  يوفرها  التي  املتخ�ش�شة 

امل�شاركة  ا�شتدامة  حتقيق  بهدف 

املناق�شات  يف  للمراأة  الفعالة 

واملزايدات احلكومية.

ملجل�س  العام  الأمــني  وافتتح 

الدكتور  واملــزايــدات  املناق�شات 

بكلمة  الندوة  بهزاد  علي  حممد 

يبذلها  التي  باجلهود  فيها  اأ�شاد 

ل�شمان  للمراأة  الأعلى  املجل�س 

اجلن�شني  بــني  ــوازن  ــت ال حتقيق 

واجلهات  املوؤ�ش�شات  خمتلف  يف 

حر�س  موؤكًدا  البحرين،  مبملكة 

واملــزايــدات  املناق�شات  جمل�س 

دور  تفعيل  يف  قدًما  امل�شي  على 

من  لديه  الفر�س  تكافوؤ  جلنة 

املوؤ�ش�شات  �شاحبات  دعم  اأجــل 

و�شيدات  واملتو�شطة  ال�شغرية 

الإر�شاد  عرب  الأعــمــال  ورائـــدات 

اإىل  اإ�شافة  جهة،  من  والتوجيه 

موظفي  بني  الفر�س  تكافوؤ  تعزيز 

واملــزايــدات  املناق�شات  جمل�س 

والبتعاث  والتدريب  التعيني  يف 

مراعاة  الوظيفي و�شمان  والرتقي 

جهة  من  العاملة  املراأة  احتياجات 

اأخرى.

املجل�س  اأن  اإىل  بهزاد  واأ�شار 

جمال  يف  ــرًيا  كــب �ــشــوًطــا  قطع 

مهاراتها  وتنمية  املراأة  دور  تعزيز 

اليوم  املراأة متثل  اأن  القيادية، كما 

ما يقارب 50% من اإجمايل موظفي 

املجل�س، موؤكًدا حر�س املجل�س على 

ت�شمح  التي  الإمكانات  كل  توفري 

للمراأة بالتميز واإثبات كفاءتها على 

قدم امل�شاواة مع الرجل.

من جانبها، اأ�شادت رانيا اأحمد 

بني  التوازن  مركز  مديرة  اجلرف 

اجلن�شني يف املجل�س الأعلى للمراأة 

املجل�س  بني  ما  القائم  بالتعاون 

واملزايدات  املناق�شات  وجمل�س 

املراأة  احتياجات  اإدماج  اأجل  من 

بني  التوازن  وحتقيق  التنمية  يف 

اخلطة  برامج  بح�شب  اجلن�شني 

لنهو�س  املعتمدة  الوطنية 

برفع  واملعنية  البحرينية  املــراأة 

البحرينية وتنويع  املراأة  تناف�شية 

�شمن  القت�شادية  م�شاهماتها 

م�شارات التنمية الوطنية وتطوير 

القت�شادي  العمل  منظومة 

لرائدات  الدعم  اأ�شكال  كل  وتوفري 

به  يقوم  ملا  نظًرا  وذلك  الأعمال، 

هام  دور  من  املناق�شات  جمل�س 

وفًقا  الوطني  القت�شاد  دعم  يف 

على  وحر�شه  لخت�شا�شاته، 

الفر�س  تكافوؤ  مبادئ  تطبيق 

البحرينية  املراأة  تناف�شية  ل�شمان 

اقت�شادًيا وا�شتدامة م�شاركتها يف 

التنمية. م�شار 

البحرين تدين حماولة ميلي�شيات احلوثي

 ا�شتهداف الأعيان املدنية يف ال�شعودية

اأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين ب�شدة حماولة ميلي�شيات احلوثي الإرهابية 

اململكة  يف  اجلنوبية  باملنطقة  واملدنيني  املدنية  الأعيان  ا�شتهداف  اإيران  من  املدعومة 

العربية ال�شعودية ال�شقيقة من خالل طائرة م�شرية )مفخخة(.

واأ�شادت وزارة اخلارجية بيقظة قوات حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن التي متكنت 

الداعم دائًما  البحرين  فاإنها ت�شدد على موقف مملكة  الطائرة واإ�شقاطها،  من اعرتا�س 

للمملكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة يف كل ما تتخذه من اإجراءات �شد كل من ي�شتهدف 

اأمنها و�شالمة مواطنيها واملقيمني فيها.

ال�شيخ: منح الفريق الطبي باحتاد ال�شيارات 

المتياز من FIA اإجناز كبري للبحرين

رجل  ال�شيخ،  عبداهلل  اإبراهيم  اأكــد 

»مونرتيال  �شركة  ومــالــك  ــال  ــم الأع

البحرين  فريق  ح�شول  اأن  لل�شيارات«، 

ــدويل  ال ـــاد  الحت تقرير  على  الطبي 

لل�شيارات بدرجة امتياز،

اأن التقرير الذي ت�شلمه  واأكد ال�شيخ، 

بدرجة  لل�شيارات  ــدويل  ال الحتــاد  من 

اخلربة  يوؤكد  الطبي  للفريق  امتياز 

والكفاءة واحلرفية للمنظمني البحرينيني 

عموما واأع�شاء الفريق الطبي خ�شو�شاً، 

الكوادر  اإليه  و�شلت  ما  يوؤكد  الذي  الأمر 

الوطنية من كفاءة ي�شهد لها اجلميع.

ال�شتعدادات  اأن  اإىل  نوه  ال�شيخ، 

املتوا�شلة التي قام بها الحتاد البحريني 

العاملي  ال�شباق  انطالق  قبل  لل�شيارات 

البحرين  فريق  جاهزية  على  والطمئنان 

الطبي للتعامل مع اأي حالة طارئة، �شاهم 

ما  التقرير،  هذا  على  الفريق  ح�شول  يف 

جمال  يف  البحرين  �شمعة  جناح  يوؤكد 

التقرير  هذا  وا�شتحقاقها  عاملياً  الريا�شة 

عن جدارة.

»اأع�شاء  اأن  على  ال�شيخ،  و�شدد 

لل�شيارات  البحريني  والحتــاد  الفريق 

هياأوا كافة الظروف بهدف �شمان �شالمة 

املت�شابقني يف ظل جائحة كورونا«، م�شيداً 

ترجمت  عالية  احرتافية  من  اأظهروه  مبا 

الكوادر  به  تتحلى  ملا  الواقع  اأر�س  على 

الوطنية من قدرات كبرية وح�شن تعامل 

مع اأي حالة طبية طارئة.

»حر�س  اأن  اأي�شاً،  ال�شيخ  واأو�شح   

على  لل�شيارات  البحريني  الحتـــاد 

التدريبات للفريق الطبي  ا�شتمرارية هذه 

للتاأكد من جاهزية جميع اأع�شائه، �شاهم 

تعزز  التي  املرجوة  الأهــداف  حتقيق  يف 

يف  وريادتها  البحرين  مملكة  مكانة  من 

والدولية  والإقليمية  الريا�شية  املجالت 

والعاملية.«

 اإبراهيم ال�شيخ

»الأ�شغال«: غلق م�شارات  على �شارع ال�شيخ خليفة بن �شلمان

تعلن وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين وبالتن�شيق مع الإدارة 

العامة للمرور بوزارة الداخلية، باأن اأعمال اإعادة تبليط �شارع ال�شيخ خليفة بن �شلمان 

يف اجلزء املح�شور بني كوبري دوار 18 وكوبري الزلق ت�شتدعي غلق م�شار وم�شارين 

على مراحل للمرور املتجه جنوًبا.

 2020 /12 /08 الثالثاء  اليوم  من  ابتداًء  املذكور  املوقع  يف  العمل  يتم  و�شوف 

وملدة �شهر، لذا يرجى من املواطنني واملقيمني الكرام اللتزام بالقواعد املرورية؛ حفاًظا 

على �شالمة اجلميع.
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اأكدت وكيل وزارة اخلارجية د. ال�شيخة رنا 

بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة، اأن مملكة البحرين 

التي  الأن�شطة  ال�شتثمار يف  على  دائًما  حتر�ص 

م�شتقبل  اأجل  من  ال�شباب  متكني  �شاأنها  من 

ال�شباب  متنح  التي  بالتجارب  وت�ؤمن  م�شتدام، 

اإىل  م�شرية  امل�شاركة،  من  �شبكات  لبناء  م�شاحة 

بامل�شاركة يف  لل�شباب  ي�شمح  برنامج  اأن وج�د 

يعك�ص  ال�شرتاتيجية  الق�شايا  ح�ل  بناء  ح�ار 

الإميان الرا�شخ الذي تتم�شك به مملكة البحرين 

املنطقة  هذه  �شباب  بها  يتمتع  التي  بالإمكانيات 

وبقدراتهم. 

األقتها وكيل وزارة  جاء ذلك يف الكلمة التي 

الثانية  الن�شخة  يف  م�شاركتها  خالل  اخلارجية 

من برنامج القادة ال�شباب، على هام�ص فعاليات 

م�ؤمتر ح�ار املنامة يف دورته ال�شاد�شة ع�شرة. 

بن  عي�شى  بنت  رنا  ال�شيخة  د.  واأ�شارت 

دعيج اآل خليفة اأن برنامج القادة ال�شباب يعترب 

وال�شفاف  املفت�ح  البيئي  النظام  اإىل  اإ�شافة 

ت�ؤمن  اأنها  البحرين، م�ؤكدة  اأ�ش�شته مملكة  الذي 

اإمكاناته  بتط�ير ال�شباب ودفع كل فرد لتحقيق 

جمال  يف  نا�شطة  ب��شفها  اأنها  م�ؤكدة  الكاملة، 

الدبل�ما�شية، فاإن التحدث اإىل غرفة مليئة بالقادة 

ال�شباب، وخا�شة اإىل القائدات ال�شابات اأمر يبعث 

على الفخر والعتزاز، اإذ اإن املراأة البحرينية رائدة 

الإقليمي  ال�شعيدين  على  املجالت  خمتلف  يف 

للمراأة  الأعلى  املجل�ص  يحتفل  حيث  والدويل، 

�شن�ًيا يف الأول من دي�شمرب، باملراأة البحرينية، 

معربة عن اعتزازها الكبري بتخ�شي�شه هذا العام 

للمراأة البحرينية يف جمال العمل الدبل�ما�شي. 

هذه  اأن  اخلارجية  وزارة  وكيل  اأكدت  كما 

امللكي  ال�شم�  �شاحبة  اأطلقتها  التي  املبادرة 

قرينة  خليفة،  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية 

عاهل البالد املفدى، رئي�شة املجل�ص الأعلى للمراأة، 

ت�شلط ال�ش�ء على املكانة التي و�شلت اإليها املراأة 

حيث  وال�شيا�شي،  الدبل�ما�شي  القرار  �شنع  يف 

الدبل�ما�شي  العمل  البحرينية يف  املراأة  �شاركت 

منذ اإن�شاء وزارة اخلارجية وحتى ال�قت احلايل، 

ن�شبة  بزيادة  اخلارجية  وزارة  قامت  حيث 

من   ٪5 بن�شبة  لديها  العاملة  الق�ى  يف  الن�شاء 

2016 اإىل 2019، م�شرية اإىل ك�نها اأول امراأة 

ال�طن  اخلارجية يف  وزارة  من�شب وكيل  تتقلد 

الدكت�رة  اإليه  اأ�شارت  الذي  الأمر  وه�  العربي، 

كانغ كي� وها، وزيرة خارجية جمه�رية ك�ريا، 

باأنه  اأم�ص،  �شباح  الأوىل  العامة  اجلل�شة  خالل 

يف  املراأة  تقدم  يف  حقيقية  فارقة  عالمة  ميثل 

اأمل  عالمة  ت�شكل  اأنها  كما  الدبل�ما�شي،  املجال 

فقط يف  لي�ص  النا�شئني  الدبل�ما�شيني  من  لكثري 

والعامل  املنطقة  يف  ا  اأي�شً ولكن  البحرين  مملكة 

باأ�شره. 

م�شطفى ال�شاخ�ري

بن عبداهلل  ال�شيخ حممد  الفريق طبيب  اكد 

اآل خليفة رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�شحة رئي�ص 

اإن  ك�رونا  لفريو�ص  للت�شدي  ال�طني  الفريق 

اللقاح امل�شاد لك�رونا �شيت�فر يف البحرين مع 

اأو  العام  هذا  نهاية  اأي  احلايل  دي�شمرب  نهاية 

بداية العام املقبل،متمنيا اأنه مع ت�فر اللقاح ان 

تع�د الأم�ر لطبيعتها ال�شابقة.

وا�شاف ال�شيخ حممد بن عبداهلل خالل لقاء 

مع تلفزي�ن البحرين اأن مملكة البحرين ابتداأت 

يف التجهيز للت�شدي ومكافحة فايرو�ص ك�رونا 

منذ يناير بداية العام احلايل عرب ت�شكيل فريق 

خمت�ص قبل و�ش�ل اأول حالة ا�شابة بك�رونا 

للبحرين، كما مت تق�شيم العمل لعدد من الفرق 

بينه الفريق الطبي وفريق اداري وفريق الدعم 

اول  امل�شتجدات  وفرق اخرى خمت�شة، ملتابعة 

باول.

انه  لل�شحة  العلى  املجل�ص  رئي�ص  واكد 

ا�شد  فرتة  والعامل  الب�شر  تاريخ  على  مير  مل 

�شع�بة بعد احلربني العامليتني الوىل والثانية 

فقيا�ص  ك�رونا  ازمة  ب�شبب  الفرتة  كهذه 

تاثريها على الن�شان هي ال�شد وطاأة من جميع 

الن�احي.

وا�شاف ان الدول ا�شبحت الن �شد الت�جه 

م�شارا  لالغالق  ان  ب�شبب  الكامل  الغالق  اىل 

حياتهم  وع�شب  النا�ص  ارزاق  امام  وعقبات 

الرئي�شي.

اجلهد  يف  البحرين  م�شاركة  ان  وا�شاف 

ال�شيني  اللقاح  بتجربة  اخلا�ص  العاملي 

بالت�افق مع ال�شني والمارات هي جتربة فريدة 

تطبيقها  لكن  �شابقا  ن�شهدها  مل  البحرين  يف 

الذي مت  املميز  لها والتنظيم  النا�ص  وا�شتجابة 

اثناء �شري العملية جهد جذب انظار العامل وه� 

جهد م�شه�د وم�شك�ر كما ان ال�شينيني انف�شهم 

ابدوا اعجابهم بالعمل وبتجربة اململكة يف هذا 

املجال.

وا�شاف انه قريبا ومع ت�فر التطعيم الذي 

الأم�ر  �شتع�د  مللي�ن �شخ�ص  البحرين  طلبته 

اىل طبيعتها كما كانت �شابقا ان �شاء اهلل تعاىل.

[  ما هو الو�ضع القانوين للحدود البحرية ململكة البحرين 

مع جريانها؟ وهل يختلف عن طبيعة الأو�ضاع القائمة بالفعل؟

- اإن تعريف مملكة البحرين حلدودها البحرية، ه� 

ب�شاأن  ل�شنة 1993م  القان�ن رقم )8(  ملا ورد يف  وفًقا 

البحر الإقليمي ململكة البحرين واملنطقة املتاخمة، ول زال 

القان�ن نافًذا، واأن مملكة البحرين متار�ص �شيادتها  هذا 

على مياهها الإقليمية بناًء عليه، كما اأنه قد ورد يف ميثاق 

كيانها  على  حافظت  البحرين  »مملكة  اأن  ال�طني  العمل 

واأرا�شيها ومياهها الإقليمية التي هي غري قابلة للتفريط 

ظرف،  اأي  وحتت  �ش�رة  باأي  عليها  امل�شاومة  اأو  فيها 

التخلي عن �شيء من  اأو  �شيادتها  التنازل عن  ول يج�ز 

القائم  ال��شع  باأن  ت�ؤكد  البحرين  مملكة  واأن  اإقليمها«. 

اململكة  بني  احلماية  اتفاقيات  انتهاء  منذ  كما ه�  م�شتمر 

املتحدة ودول اخلليج العربي.

[ ما هي الإجراءات املتخذة حلماية ال�ضيادين البحرينيني 

مناطق  واأرزاقهم يف  عملهم  مل�ضايقات يف  يتعّر�ضون  الذين 

ال�ضيد  يزاولون  اأنهم  رغم  والديبل(،   - العرج  )قطع  مثل 

الت�شدي  يتم  وكيف  البحرين؟  ململكة  الإقليمية  املياه  داخل 

للتجاوزات اخلارجية اجلارية الآن.

الالزمة  الإجراءات  جميع  �شتتخذ  البحرين  مملكة   -

ل�شمان حق�قها ال�شيادية وحق�ق م�اطنيها وفًقا لالآليات 

املتاحة حتت مظلة جمل�ص التعاون يف ال�قت الراهن على 

الأقل.

ال�ضيادية يف  املمنهج على حقوقنا  العتداء  يتم  ملاذا    ]

م�ضائد هريات اللوؤلوؤ يف �ضمال البحرين وما يجاورها، ف�ضالً 

عن الت�ضييق من جانب الآخرين على البحرينيني يف ممار�ضة 

هذا احلق؟

النف�ص  �شبط  �شيا�شة  اآثرت  البحرين  مملكة  اإن   -

املياه  يف  القطرية  الع�شكرية  العتداءات  مع  التعامل  يف 

امل�شلح  الع�شكري  العدوان  البحرين منذ  الإقليمية ململكة 

على �شحال الديبل يف العام 1986م، والعرتا�ص الأخري 

ب�شبب  وذلك  ال�ش�احل،  خلفر  التابعني  الزورقني  على 

الإميان الرا�شخ ململكة البحرين ب�شرورة متا�شك جمل�ص 

التعاون.

على  امل�شلح  الع�شكري  العدوان  من  الهدف  اأن  كما 

الزورقني  واعرتا�ص  1986م،  العام  يف  الديبل  �شحال 

يف العام 2020م ه� خلق حالة من ال�شتفزاز والبتزاز 

ال�شيا�شي ململكة البحرين، اإل اأن �شيا�شة مملكة البحرين 

مع جريانها قائمة على ُح�شن اجل�ار والتحلّي باحلكمة 

واحلل ال�شلمي للنزاعات.

[  ملاذا مل يتم احت�ضاب املياه الإقليمية املجاورة جلزيرة 

قطعة جرادة كجزء من مياهنا الإقليمية؟

- اإن حمكمة العدل الدولية مل تعّرف احلدود البحرية 

ململكة البحرين وفًقا ملا ه� من�ش��ص عليه �شراحة يف 

 )1982( للعام  البحار  لقان�ن  املتحدة  الأمم  اتفاقية 

الإقليمية  باملياه  يتعلق  فيما  الدويل  العرف  وق�اعد 

جلزيرة قطعة جرادة.

ول ميكننا اأن نغفل باأن �ش�ء نية حك�مة دولة قطر 

العدل  حمكمة  اأمام  املنظ�رة  الق�شية  مع  التعامل  يف 

مزّورة  وثيقة   80 من  اأكرث  تقدميها  يف  جت�شد  الدولية 

مع علمها امل�شبق بتزويرها وعدم �شحتها. ولكن املحكمة 

اأقرت بعدم �شحة ال�ثائق وا�شتبعدتها من ملف الق�شية.

الإقليمية  للمياه  الأ�ضا�س  يتم احت�ضاب خط  ملاذا مل   ] 

البحرين دولة  واأن مملكة  من جزيرة قطعة جرادة، خا�ضة 

اأرخبيلية؟

احت�شاب  عدم  الدولية  العدل  حمكمة  اأغفلت  لقد   -

خط الأ�شا�ص للمياه الإقليمية البحرينية من قطعة جرادة 

باعتبارها جزيرة تابعة ململكة البحرين؛ نظًرا لأنه �شبق 

اإلزام مملكة البحرين باإزالة جزيرة قطعة جرادة ك�شرط 

ب�شحال  املراقبة  جزيرة  من  القطرية  الق�ات  لن�شحاب 

التعاون  جمل�ص  من  بقرار  اإن�شاوؤها  مت  والتي  الديبل 

كنقطة مراقبة ت�شتخدمها الدول الثالث املجاورة، كل ذلك 

بق�شد اإبعاد اأقرب نقطة برية عن احلدود القطرية لتك�شب 

حق،  وجه  دون  اأو�شع  بحرية  حدوًدا  قطر  دولة  منها 

حفًظا  اجلزيرة  اإزالة  على  البحرين  مملكة  وافقت  وقد 

تع�د  �ش�ف  اجلزيرة  باأن  ومعرفتها  التعاون،  ملجل�ص 

اإىل حالتها الطبيعية ك�نها جزيرة طبيعية ل �شناعية، 

وقد عادت اجلزيرة اإىل حالتها الطبيعية فعالً بعد �شتة 

الدولية  العدل  حمكمة  بها  واعرتفت  اإزالتها،  من  اأ�شهر 

كجزيرة تابعة ململكة البحرين، وبالتايل كان من الأجدى 

اأن يتم احت�شاب خط الأ�شا�ص من جزيرة قطعة جرادة، 

واحت�شاب املياه الإقليمية من هذه النقطة باعتبارها من 

 )8( رقم  القان�ن  حددها  كما  البحرين،  مملكة  اأرخبيل 

البحرين  ململكة  الإقليمي  البحر  ب�شاأن  1993م  ل�شنة 

واملنطقة املتاخمة.

ولهذه الأ�شباب مل يتم اإعادة تر�شيم احلدود كم�قف 

حتفظي حفاًظا على متا�شك جمل�ص التعاون، ومل يتغري 

الإقليمي  البحر  ب�شاأن  ل�شنة 1993م   )8( رقم  القان�ن 

التم�ّشك  مت  وعليه  املتاخمة،  واملنطقة  البحرين  ململكة 

بال��شع القائم قبل �شدور ذلك احلكم.

النائب حممد ال�ضي�ضي د.عبداللطيف الزياين

 البحرين تتحلى ب�سيا�سة �سبط النف�س واحلكمة.. وزير اخلارجية رًدا على �س�ؤال برملاين:

العدوان الع�سكري القطري هدفه خلق حالة من االبتزاز واال�ستفزاز ال�سيا�سي

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:

اأكد وزير اخلارجية د.عبداللطيف الزياين اأن مملكة البحرين متار�س �ضيادتها على مياهها 

الإقليمية بناًء على القانون قم )8( ل�ضنة 1993م.

ال�ضيادية  حقوقها  ل�ضمان  الالزمة  الإجراءات  جميع  �ضتتخذ  البحرين  مملكة  باأن  وقال 

وحقوق مواطنيها وفًقا لالآليات املتاحة حتت مظلة جمل�س التعاون يف الوقت الراهن على الأقل.

م�ضاركته  اإثر  ال�ضي�ضي  للنائب حممد  برملاين  �ضوؤال  على  رده  اخلارجية يف  وزير  واأ�ضار 

الدويل«  القانون  القاري يف  الإقليمية واملنطقة القت�ضادية اخلال�ضة واجلرف  »املياة  يف ندوة 

مبركز »درا�ضات« اإىل اأن العدوان الع�ضكري القطري هدفه خلق حالة من البتزاز وال�ضتفزاز 

ال�ضيا�ضي.

واأّكد الوزير اأن مملكة البحرين تتحلى ب�ضيا�ضة �ضبط النف�س واحلكمة، واحلفاظ على جمل�س 

التعاون. اجلدير بالذكر اأنه وبعد م�ضاركة النائب املهند�س حممد ال�ضي�ضي البوعينني يف ندوة 

والتي  الدويل«،  القانون  يف  القاري  واجلرف  اخلال�ضة  القت�ضادية  واملنطقة  الإقليمية  »املياه 

نظمها مركز البحرين للدرا�ضات ال�ضرتاتيجية والدولية »درا�ضات«، توجه ب�ضوؤال برملاين اىل 

وزير اخلارجية ب�ضاأن املياه الإقليمية واحلدود البحرية ململكة البحرين.

وفيما يلي تفا�ضيل الإجابة:

دمج القطاع يف اخلطط ال�طنية الإدارة االأزمات.. ال�سيخة مي:

اإعادة ت�سميم »ال�سياحة« وفق اأهداف التنمية امل�ستدامة

�شارة جنيب:

للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�شة  اأكدت 

والآثار ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة اأن 

ه�شا�شة  ك�شفت  ك�رونا  فريو�ص  اأزمة  اآثار 

القطاع ال�شياحي الذي عانى خالل الأزمة من 

انهيار الطلب على حركة ال�شفر ال�شياحي.

لـ»الأيام«:  خا�ص  ت�شريح  يف  وقالت 

»اإنه ميكن ملنظمة ال�شياحة العاملية اأن تعمل 

على م�شاعدة الدول الأع�شاء لدمج ال�شياحة 

يف اخلطط ال�طنية لإدارة الأزمات وتخفيف 

املخاطر«.

يف  املتكررة  الإغالقات  اأن  واأو�شحت 

العاملني  و�شعت  العامل،  بلدان  خمتلف 

ال�ظائف  فقدان  خطر  اأمام  القطاع  هذا  يف 

وانعدام اآفاق امل�شتقبل املهني. 

بعد  ال�شياحة  قطاع  م�شتقبل  وح�ل 

جتاوز اأزمة فريو�ص ك�رونا، اأو�شحت اأنه 

ت�شميم  لإعادة  م�شب�قة  غري  فر�شة  ت�جد 

مع  يّت�شق  �شامل  ب�شكل  ال�شياحة  قطاع 

اأهداف التنمية امل�شتدامة، وي�شمل ذلك دعم 

اأ�شكال ال�شياحة املحلية التي باتت مزدهرة 

اأكرث من اأي وقت م�شى.

ت�شرت�شد  اأن  مي  ال�شيخة  واقرتحت 

منظ�مة  داخل  اأخرى  مببادرات  املنظمة 

م�شاعدات  �شندوق  اإن�شاء  يف  املتحدة  الأمم 

كل  لدعم  العاملية  ال�شياحة  ملنظمة  تابع 

لتلبية  الع�ش�ية  كاملي  الأع�شاء  الدول 

الحتياجات الطارئة لقطاع ال�شياحة.

ال�شرتاتيجية  الروؤية  �شمن  ذلك  ياأتي 

اأهمية  تتناول  والتي  بن�د  �شبعة  املت�شمنة 

للم�شتقبل،  والتخطيط  الأزمات  اإدارة 

بنت حممد  مي  ال�شيخة  عنها  اأعلنت  والتي 

للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�شة  خليفة  اآل 

والآثار املر�شحة ملن�شب الأمني العام ملنظمة 

ال�شياحة العاملية.

تاأثري جائحة ك�رونا ه� االأ�سد بعد احلربني العامليتني.. الرئي�س االأعلى لل�سحة:

لقاح الك�رونا �سيت�فر يف البحرين مع بداية العام املقبل

ال�ضيخة مي بنت حممد اآل خليفة

 ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

 د. ال�ضيخة رنا بنت عي�ضى

م�ؤكدة اأن من�سات النقا�س ال�سبابية فر�سة ال�ستك�ساف عق�لهم.. رنا بنت عي�سى: 

اال�ستثمار يف االأن�سطة يهدف لتمكني ال�سباب وبناء م�ستقبل م�ستدام

حمافظ اجلن�بية يتابع اال�ستعدادات

 لالحتفال بالعيد ال�طني وعيد اجلل��س

اآل خليفة حمافظ اجلن�بية، بح�ش�ر  ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة  ا�شتقبل �شم� 

العميد عي�شى ثامر الدو�شري نائب املحافظ، كال من املهند�ص عا�شم عبداللطيف مدير عام 

�شرطة  مركز  رئي�ص  خليفة  اآل  اأحمد  بن  �شلمان  ال�شيخ  والعقيد  اجلن�بية،  املنطقة  بلدية 

الرفاع، وذلك ي�م اأم�ص مبجل�ص �شم�ه باملحافظة اجلن�بية.

اخلا�شة  ال�شتعدادات  ح�ل  لإيجاز  اجلن�بية  حمافظ  �شم�  ا�شتمع  اللقاء  وخالل 

م�ؤكدا  العام،  لهذا  املفدى  امللك  وعيد جل��ص جاللة  املجيد  ال�طني  العيد  ذكرى  مبنا�شبة 

جميع  يف  الأهايل  نف��ص  يف  بالغة  ومكانة  باأهمية  حتظى  ال�طنية  املنا�شبات  ان  �شم�ه 

مناطق املحافظة اجلن�بية، وان املحافظة اجلن�بية تتابع تنفيذ ال�شتعدادات ل�شتقبال هذه 

املنا�شبة ال�طنية الغالية، وذلك بالتعاون والتن�شيق مع الدارات المنية واجلهات املعنية.
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الرعاية  الوطني  البحرين  بنك  ــدم  ق

والــذي  #�سني_جيم،  امل�سابقات  لربنامج 

خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  وجه 

لل�سباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

والريا�سة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية، 

الربنامج  هذا  بتنظيم  ل�سموه  الإعالمي  املكتب 

بالتعاون مع وزارة �سوؤون الإعالم يف الفرتة 

من اخلام�س اإىل 16 دي�سمرب اجلاري، والذي 

للمجالني  الداعمة  �سموه  مبادرات  �سمن  ياأتي 

الثقايف والجتماعي.

اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  وثمن 

للمبادرات  والبنوك  ال�سركات  دعم  خليفة، 

بنك  بدعم  �سموه  م�سيًدا  �سموه،  يطلقها  التي 

#�سني_جيم،  لربنامج  الوطني  البحرين 

دعمه  تقدمي  يف  البنك  جهود  �سموه  مقدًرا 

يف  ي�سهم  والذي  �سموه،  ملبادرات  املتوا�سل 

اأن  �سموه  موؤكًدا  للربنامج،  النجاح  حتقيق 

دائًما  التي  البنوك  من  الوطني  البحرين  بنك 

خمتلف  دعم  يف  املميز  ح�سورها  توؤكد  ما 

الفعاليات، والتي تعك�س حر�سها على تفعيل 

املجتمعية. ال�سراكة 

رئي�س  اأبوالفتح  ه�سام  عرب  جانبه  من 

العالقات املوؤ�س�سية ببنك البحرين الوطني عن 

البحرين  بنك  مل�ساركة  و�سعادته  فخره  بالغ 

وجه  الذي  الربنامج،  هذا  دعم  يف  الوطني 

�سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة بتنظيمه، 

التي  النوعية  املبادرات  �سمن  ياأتي  والذي 

يطلقها �سموه دعًما للمجتمع البحريني، والذي 

ويدعم  واملعرفة  الثقافة  تعزيز  يف  �سي�سهم 

اأفراد الأ�سرة  العالقات والروابط الأ�سرية بني 

بني  الجتماعي  والرتابط  الأخوة  مبداأ  ويعزز 

م�سيًفا  الربنامج،  هذا  يف  امل�ساركة  الأ�سر 

الربنامج  هذا  بتخ�سي�س  �سموه  توجيه  اأن 

حر�س  يوؤكد  العزمية،  ذوي  اأ�سر  مل�ساركة 

�سموه املتوا�سل على دعم هذه الفئة املتميزة، 

من اأجل تعزيز اندماجها وم�ساركتها احلقيقية 

يف املجتمع البحريني الواحد.

حري�س  الوطني  البحرين  بنك  اأن  واأكد 

يف  القوية  وم�ساركته  ح�سوره  تاأكيد  على 

تت�سمنها  التي  اخلرّية  للربامج  دعمه  تقدمي 

مبادرات �سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة، 

ي�سعى  التي  النبيلة  الأهداف  من  تعزز  والتي 

ثقته  عن  معرًبا  املجتمع،  يف  لر�سمها  �سموه 

الوقت  يف  مقدًما  الربنامج،  بنجاح  الكبرية 

يف  �ساهم  من  جلميع  والتقدير  ال�سكر  ذاته 

الإعداد والتنظيم.

خطط لتطوير نظام الهبوط الآيل يف مطار البحرين.. وكيل الطريان املدين: 

اإيرادات الطريان املدين من الر�سوم 18 مليون دينار 
متام اأبو�سايف:

والت�سالت  املوا�سالت  وزارة  وكيل  ك�سف 

خطة  عن  الكعبي  ثامر  حممد  الطريان  ل�سوؤون 

واملتقدمة  اآلًيا  الطائرات  هبوط  اأنظمة  لتطوير 

عن مرحلة »اأي ال ا�س« املتوفرة حالًيا يف مطار 

البحرين الدويل.

وقال الكعبي الذي كان يتحدث خالل اللقاء 

الذي نظمه معهد التنمية ال�سيا�سي �سمن فعاليات 

هناك  اأن  الأحد  يوم  م�ساء   »3 »ترابط  برنامج 

متوفرة  البحرين  مطار  يف  الآيل  للهبوط  اآليات 

البحرينية  القيادة  توجهات  اأن  اإل  �سنوات،  منذ 

نحو حتديث اأنظمة الهبوط الآيل، وكذلك ا�ستثمار 

البحرين يف جمال تطوير نظام الهبوط الآيل يف 

تنفيذ م�سروع تطوير  اإثرها  مطارها، �سيتم على 

النظم املعمول بها حالًيا.

لتطوير  خطط  وجود  اإىل  الكعبي  واأ�سار 

العديد  واإ�سافة  احلالية،  اجلوي  ال�سحن  منطقة 

اململكة  موقع  تعزيز  اأجل  من  اإليها،  املرافق  من 

من  املزيد  وا�ستقطاب  اجلوي،  ال�سحن  قطاع  يف 

الناقالت العاملة يف هذا املجال احليوي.

واأكد الكعبي اأن افتتاح املطار اجلديد �سيعزز 

لال�ستثمار،  جاذبة  كبيئة  البحرين  موقع  من 

العام  خالل  �سيفتتح  الــذي  املطار  اأن  ل�سيما 

اجلديد 2021، �سوف يكون قادر على ا�ستيعاب 

نحو 14 مليون م�سافر �سنوًيا.

الطريان  م�ساهمة  اأن حجم  الكعبي  واأو�سح 

مليون   18 تتجاوز  الإجمايل  الناجت  يف  املدين 

دينار �سنوًيا من الر�سوم، لفًتا اإىل حجم التاأثري 

قطاع  على  »كوفيد-19«  تداعيات  خلفته  الذي 

الطريان يف خمتلف اأنحاء العامل.

»بال  الكعبي:  قال  املطار،  تو�سعة  وحول 

و�ستبداأ  جاهزة،  باتت  الأوىل  املرحلة  اأن  �سك 

روؤيتنا  نحن  القادم،  العام  يف  الت�سغيل  عملية 

املتعلقة  �سواء  الت�سغيلية  الإجراءات  من  التاأكد 

الطريان،  باأمن  املتعلقة  او  اجلوية،  بال�سالمة 

وجميعها م�ستوفية لال�سرتاطات اجلوية، وكذلك 

بالتن�سيق  نقوم  كذلك  الدولية،  ال�سرتاطات 

من  للتاأكد  املعنية  والوزارات  املطار،  م�سغل  مع 

ان�سياب  حركة  تعزز  التي  املتطلبات  جميع  اأن 

امل�سافرين، وكذلك اخلدمات متوفرة«.

وتابع: »كذلك نحن ن�سعى اىل تنظيم خدمات 

النقل اجلوي، بحيث يتم التو�سع ب�سبكة الناقالت 

املتوفرة مما يوفر خيارات اكرث للم�سافرين«.

وحول ال�سحن، قال الكعبي: »قطاع ال�سحن 

يحتل اأهمية كبرية، ونعتقد اأن لديه اأهمية كبرية 

يف  ل�سيما  امل�سافرين،  نقل  اأهمية  مع  تتوازى 

حيث  كورونا،  ازمة  مثل  ال�ستثنائية،  الظروف 

ا�ستمرارية ال�سحن اجلوي كانت مهمة جًدا خالل 

اجلائحة«.

من  هي  التطوير  عملية  »بالطبع  وتابع: 

ولديهم خطة  البحرين،  مطار  �سركة  اخت�سا�س 

طموحة من اأجل تطوير منطقة ال�سحن اجلوي«.

الن  املتوفرة  املرافق  ان  �سك  »بال  واأ�ساف، 

بحاجة للتطوير، واإ�سافة مرافق اأخرى من اأجل 

ت�سويق البحرين لل�سحن اجلوي وجذب املزيد من 

�سركات الطريان امل�ستغلة بال�سحن اجلوي«.

الكعبي:  قال  املطار،  تطوير  مراحل  وحول 

»املرحلة الثانية هي �سم ن�سف املبنى القدمي، اإىل 

املبنى اجلديد، بحيث تزيد القدرة ال�ستيعابية،

املرحلة الأخرية فهي ف�سل املبنى كلًيا، ويبقى 

ال�سخ�سيات،  لكبار  القاعات  احلايل  املبنى  من 

وهذا ما يتم انتظار التوجيه حياله«.

وحول ما اإذا كان تو�سعة املطار، �ستوؤثر على 

بها  لطاملا متيز  التي  والن�سيابية  ال�سرعة  ميزة 

الكعبي:  قال  املنطقة،  يف  الدويل  البحرين  مطار 

الأكرب  الهاج�س  كان  الت�ساميم،  »عندما و�سعت 

هذا اجلانب، اإذ ل ميكن اأن نناف�س الدول الأخرى 

اأن  نريد  ل  الوقت  وبنف�س  القدمي،  املطار  بحجم 

عند  امليزة  هذه  مراعاة  مت  لذا  امليزة،  هذه  نفقد 

و�سع الت�ساميم بحيث مت و�سع ت�سميم �سل�س، 

تعزيز  وكذلك  الو�سول،  ناحية  من  و�سهل، 

م�ستوى اخلدمات كي ل نفقد هذه امليزة«.

»طريان  الوطنية  الناقلة  اأن  الكعبي  واأكد 

بها  خا�سة  ومرافق  ب�سالت  حتظى  اخلليج« 

امل�ستخدمة  الطائرات  بقية  عن  منف�سل  ب�سكل 

للمطار.

مبادرات  عدة  هناك  اأن  اىل  الكعبي  ولفت 

اطلقت للت�سهيل اأمام ال�سركات العاملة يف جمال 

اإلكرتونًيا،  املعامالت  يتم اجناز  الطريان، بحيث 

مبا يتواءم مع تعزيز مبداأ ت�سهيل املعامالت

كما لفت الكعبي اإىل اأن �سوؤون الطريان املدين 

تعمل حالًيا على م�سروع اخلدمة الذاتية لتزويد 

الطائرات بحالة الطق�س.

الكعبي وجود  اأكد  الوطنية،  الكوادر  وحول 

اجلويني،  املراقبني  اأعداد  لزيادة  تدريبية  برامج 

حيث هناك برنامج »اأجواء« الذي يتم من خالله 

تدريب 12 مراقًبا جوًيا.

املراأة من خطط  اىل ح�سة  الكعبي  لفت  كما 

ن�ساء   9 هناك  حيث  الوطنية،  الكوادر  تاأهيل 

ولديهن  جويات،  كمراقبات  يعملن  بحرينيات 

ال�سعي  على  م�سدًدا  اجلوية،  املراقبة  رخ�س 

خطط  من  جزًءا  اعتربه  والذي  املزيد  لتدريب 

متكني املراأة يف كافة املجالت.

الرقابي  الدور  اأهمية  على  الكعبي  و�سّدد 

املهم  من  اإذ  القطاع،  �سركائهم يف  مع  والتن�سيق 

اإ�سراك  يتم  اأن  لوائح،  اأي  ا�ستحداث  عند  جًدا 

يتم  كما هناك خطة مو�سوعة  املعنية،  الأطراف 

اجلوية  ال�سالمة  اإدارات  قبل  من  عليها  الإ�سراف 

للتاأكد من ا�ستيفائها لكافة املعايري.

اخلدماتية  القطاعات  تاأثر  الكعبي  وتناول 

نتيجة ملا تعّر�س له قطاع الطريان من تاأثري كبري 

م�ساهمة  تبلغ  اإذ  »كوفيد-19«،  جائحة  نتيجة 

القطاع نحو 7% من الناجت الإجمايل املحلي.

الآيل،  الهبوط  نظام  تطوير  خطط  وحول 

الهبوط  نظم  لتطوير  خطة  عن  الكعبي  ك�سف 

الآيل ب�سكل متقدم عن النظم املتوفرة حالًيا.

فئة  من  الآيل  الهبوط  »نظام  الكعبي:  وقال 

منذ  البحرين  مطار  يف  موجودة  ا�س«  ال  »اأي 

فرتة، اإذ اإن البحرين ا�ستثمرت يف جمال الهبوط 

وهي  تقدًما،  والأكرث  الثالثة  الفئة  وتبقى  الآيل، 

التي ترتبط مب�ستوى الروؤية، وتتطلب املزيد من 

بحيث  اأجهزة،  تركيب  فقط  ولي�س  الإجــراءات، 

بهذه  الهبوط  ل�ستخدام  مرّخ�سة  الطائرة  تكون 

الآلية«.

وتابع: »وتنفيًذا لتوجيهات �سمو ويل العهد 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ــوزراء  ال رئي�س 

لل�سعي  خطة  لدينا  خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان 

البحرين  مطار  يف  الآيل  الهبوط  اأجهزة  لرتقية 

الدويل، �سمن خطة �سيتم تنفيذها بالتوازي مع 

خطط تطوير املدرجات«.

وقال الكعبي: »تاريخ البحرين يف الطريان 

املدين تاريخ عريق، ميتد ل�سنوات طويلة تخلّلها 

جمال  يف  اململكة  ريــادة  تثبت  كثرية  حمطات 

بريطانية  طائرة  اأول  هبطت  اإذ  املدين،  الطريان 

رحلة  اأول  يف   1918 العام  يف  البحرين  يف 

للخطوط  جتارية  رحلة  تبعها  ا�ستك�سافية، 

الربيطانية، كانت يف طريقها من لندن اإىل دلهي، 

وكان عليها 24 م�سافًرا فقط، كذلك قامت ال�سركة 

كانت  الهند  اإىل  منتظمة  برحالت  العام  بنف�س 

تتوقف خاللها يف البحرين«.

وتابع: »يف العام 1950 تاأ�س�ست اأول �سركة 

طريان حملية ا�سمها »جليف افي�سن«، والتي باتت 

تعرف فيما بعد با�سم »طريان اخلليج«.

واأ�ساف، »اأما يف العام 1956 فقد اأُن�سئ اأول 

مركز للمراقبة اجلوية يف البحرين، حيث قّدم هذا 

املركز ل  املركز اخلدمات اجلوية للمنطقة، وهذا 

ويقدم خدمات 6500  الآن،  اإىل حتى  قائًما  زال 

طائرة �سنوية

ويف العام 1961 افتتح مبنى املطار القدمي، 

والآن حتّول هذا املبنى اإىل مقر ل�سوؤون الطريان 

ت�سغيل  بــداأ  فقد   1971 العام  يف  اأمــا  املــدين، 

مرافق  يتطلب  ذلك  وكان  الكبرية،  الطائرات 

اإذ  خا�سة، حيث كانت البحرين �سّباقة يف ذلك، 

مت   1976 العام  ويف  احلايل.  املطار  افتتاح  مت 

ولندن،  البحرين  بني  منتظمة  رحالت  ت�سغيل 

للخطوط  والتابعة  الكونكورد،  طائرة  وعلى 

الربيطانية ويف العام 1994 مت تو�سعة املطار 

العام  اإليه، ويف  املرافق  بع�س  واإ�سافة  احلايل، 

اإ�سافة  عرب  احلايل  املطار  تو�سعة  متت   1994

ال�سوق  وتو�سعة  اجلوية  اجل�سور  من  املزيد 

اإن�ساء  برنامج  اأطلق   2016 العام  ويف  احلرة، 

املطار اجلديد، الذي نتطلع اإىل ت�سغيله يف مطلع 

العام اجلديد«.

وحول الطريان املدين قال الكعبي: »يف العام 

املدين  الطريان  اتفاقية  وقعت  البحرين   1971

الطريان  منظمة  يف  ع�سًوا  ت�سبح  لكي  الدويل 

املدين الدويل. 

قبل  بالتكرمي من  البحرين  واأ�ساف، حظيت 

»ايكاو« منظمة الطريان املدين الدويل، من بني 48 

دولة اأحزرت تقدًما يف جمال ال�سالمة اجلوية«.

حممد الكعبي

خالد بن حمد ي�سيد بدعم بنك البحرين الوطني لربنامج »�سني جيم«

 �شمو ال�شيخ خالد بن حمد

�سمن فعاليات موؤمتر تكافوؤ الفر�ص باجلامعة الأهلية.. ال�سلمان: 

متثيل املراأة يف احلوكمة عّزز من اإ�سهاماتها يف الرعاية ال�سحية
اأكدت د. جميلة حممد ال�سلمان ا�ست�سارية 

الطبي  ال�سلمانية  مبجمع  املعدية  الأمرا�س 

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  وع�سو 

يف  املراأة  متثيل  زيادة  باأن  كورونا  لفريو�س 

يف  اإ�سهاماتها  من  عزز  ال�سحية  احلوكمة 

الرعاية ال�سحية.

موؤمتر  فعاليات  �سمن  ال�سلمان  وقالت 

نظمته  الذي  اجلن�سني  بني  الفر�س  تكافوؤ 

اجلامعة الأهلية بالتعاون مع جامعة برونيل 

الربيطانية للعام الرابع على التوايل باأن زيادة 

متثيل املراأة يف احلوكمة ال�سحية و�سنع القرار 

وبع�س املهن مثل كبار الأطباء اأو الأ�ساتذة اأو 

ح�سول  �سمان  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  الباحثني 

قرارات  لت�سكيل  فر�سة  على  ا  اأي�سً الن�ساء 

الرعاية ال�سحية املهمة.

ورقة  ال�سلمان  جميلة  الدكتورة  وقّدمت 

النظام  يف  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  حول 

و�سط  كورونا  جائحة  ظل  يف  ال�سحي 

من  وباحثني  واأكادمييني  لعلماء  ح�سور لفت 

الربيطانية  برونيل  وجامعة  الأهلية  اجلامعة 

واملخت�سني بتكافوؤ الفر�س يف القطاع ال�سحي 

باأن  وقالت  احليوية،  القطاعات  وخمتلف 

غري  �سغوًطا  يواجه  ال�سحية  الرعاية  قطاع 

جمال  يف  العاملون  يتواجد  حيث  م�سبوقة، 

الرعاية ال�سحية يف اخلطوط الأمامية ملواجهة 

مدار  على  ويعملون  »كوفيد-19«،  جائحة 

اأنف�سهم وعائالتهم للخطر  ال�ساعة ويعر�سون 

بعدوى  امل�سابني  للمر�سى  رعايتهم  من خالل 

الفريو�س.

تعر�س  من  الرغم  على  اأنه  واأو�سحت 

غالبية العاملني يف هذا القطاع للفريو�س رجالً 

اأكرث  الن�ساء  تكون  اأن  املحتمل  فمن  ون�ساًء، 

غالبية  ي�سكلن  لأنهن  العدوى  خلطر  عر�سة 

العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية.

العرتاف  اأهمية  على  ال�سلمان  و�سّددت 

ل�سالح  املراأة  لها  تتعر�س  التي  بالتحديات 

ال�سحة املهنية والرعاية ال�سحية، ما يوؤكد على 

وا�ست�سارتها  املراأة  نظر  بوجهات  الأخذ  اأهمية 

اأثناء  القرارات  باتخاذ  تتعلق  التي  الأمور  يف 

الأزمات من اأجل حتقيق التوازن بني اجلن�سني، 

وهذا ما اتبعه الفريق الوطني الطبي ملواجهة 

اجلائحة يف مملكة البحرين

احلديثة  البحوث  اإىل  ا�ستناًدا  واأ�سافت، 

التي مت اإجراوؤها وحتليل خمرجاتها ونتائجها 

على  التعرف  اأن  تبني  اجلائحة،  بداية  منذ 

الرجال  بني  الوباء  تف�سي  م�ستويات  اختالف 

والن�ساء يعترب خطوة اأ�سا�سية لفهم اآثار حالت 

واملجتمعات  الأفراد  على  ال�سحية  الطوارئ 

�سيا�سات  و�سع  عليه  ويرتتب  املختلفة، 

وتدخالت فعالة ومن�سفة لكال اجلن�سني.

د. جميلة ال�شلمان

موؤ�س�سة يو�سف وعائ�سة املوؤيد اخلريية 

تتربع لتو�سعة مركز البالد القدمي ال�سحي

اخلا�س  القطاع  دور  باأهمية  اإمياًنا 

تلبية  يف  ــدين  امل املجتمع  وموؤ�س�سات 

النمو  يف  وامل�ساهمة  املجتمع  احتياجات 

يو�سف  موؤ�س�سة  تقدمت  املجتمعي، 

بترّبع  اخلريية  لالأعمال  املوؤيد  وعائ�سة 

القدمي  البالد  مركز  لتو�سعة  �سخي  عيني 

م�سروع  بتمويل  والتكفل  ال�سحي، 

التو�سعة وحتديث املركز، وذلك من منطلق 

اإميانها باأهمية امل�ساركة املجتمعية، لطاملا 

واللتزام  الأعمال  هذه  مثل  جناح  كان 

بامل�سوؤولية ي�سب يف خدمة الوطن واأفراد 

املجتمع.

من  الكرمية  املــبــادرات  هــذه  وتاأتي 

البحرين  يف  البي�ساء  الأيــادي  اأ�سحاب 

امل�سوؤولية  مبادرات  تنفيذ  يف  ا�ستكمال 

ال�سحي  القطاع  يف  النوعية  الجتماعية 

والأهلي وغريه من القطاعات احليوية، اإذ 

ال�سخي، لي�س بغريب على  التربع  اإن هذا 

والتي  الكرمية  البحرين  وعائالت  وجهاء 

مرافق  اإن�ساء  يف  كثرية  م�ساهمات  لها 

ي�سب  مبا  والتربع  ال�سحية  اخلدمات 

اإن  حيث  ال�سحية،  باخلدمات  الرتقاء  يف 

ال�سحية حافل  بامل�ساريع  التربعات  �سجل 

مبداأ  توؤكد  التي  اخلريية  ت  بامل�ساهمات 

ال�سراكة الجتماعية يف مملكة البحرين.

ويف هذا الإطار تقدمت الأ�ستاذة فائقة 

بنت �سعيد ال�سالح وزيرة ال�سحة بجزيل 

وعائ�سة  يو�سف  ملوؤ�س�سة  والتقدير  ال�سكر 

العطاء  هذا  على  اخلريية  لالأعمال  املوؤيد 

ياأتي يف ظل  الدعم  هذا  اأن  موؤكدة  النبيل، 

اإطار  امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركة، ويف 

التي  اجلهات  خمتلف  دعم  على  حر�سها 

للمر�سى،  وعالجية  �سحية  خدمات  تقدم 

التي  للخدمات  الداعمة  املبادرات  وخا�سة 

من  يومي  ب�سكل  املراجعني  عليها  يرتدد 

خالل مرافق الرعاية ال�سحية.

�سكرها  عن  ال�سالح  الوزيرة  واأعربت 

يو�سف  موؤ�س�سة  قبل  مع  الكرمية  للدعم 

والذي  اخلريية،  لالأعمال  املوؤيد  وعائ�سة 

يف  ويدعمه  ال�سحي  القطاع  �سي�ساند 

للمواطنني  �سحية  خدمات  اأف�سل  تقدمي 

البحري،  مملكة  ــس  اأر� على  واملقيمني 

لقطاعنا  التطور  من  مزيد  يف  وي�سهم 

من  للتعاون  منوذًجا  ويعترب  ال�سحي، 

مبداأ  يج�سد  مما  املجتمع،  موؤ�س�سات  قبل 

ال�سراكة املجتمعية يف مملكتنا العزيزة.

ولفتت وزيرة ال�سحة اإىل اأن امل�ساهمة 

اأ�سا�سي  عن�سر  هي  اخلريية  امل�ساريع  يف 

يف  والتكافل  املجتمعية  ال�سراكة  مبداأ  من 

�سمن  التربعات  هذه  وتعترب  البحرين، 

تخدم  التي  اخلريية  الكرمية  امل�ساريع 

الفعاليات  وتدعم  �سرائحه،  بكل  املجتمع 

والأن�سطة والجتماعية والوطنية وت�سهم 

ب�سكل فاعل يف التنمية.

»الوطنية حلقوق الإن�سان« ت�سيد 

بقرار ال�سحة ب�ساأن ا�سرتاطات �سكن العمال

حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأ�سادت 

ب�ساأن  ال�سحة  وزيرة  بقرار  الإن�سان 

ل�سكن  ال�سحية  واملوا�سفات  ال�سرتاطات 

العمال، الذي ي�سمن متتع العمال بحقوقهم 

لئق  معي�سي  م�ستوى  يف  احلق  ول�سيما 

واحلق يف ال�سحة.

مملكة  جهود  عالًيا  املوؤ�س�سة  وثمنت 

البحرين يف اإيالء الهتمام للعمالة الوافدة 

هذا  اأن  موؤكدة  بحقوقهم،  متتعهم  و�سمان 

القرار جاء متوافًقا مع الإجراءات الحرتازية 

املتخذة من مملكة البحرين للحد من تف�سي 

فريو�س كورونا )كوفيد-19(، �سعًيا منها 

حلماية حق العامل يف ال�سحة.

واخت�سا�سات  مهام  منطلق  ومن 

املوؤ�س�سة يف متابعة اأو�ساع حقوق الإن�سان 

بناء على قانون اإن�سائها، �ستعمل املوؤ�س�سة 

على مراقبة ومتابعة تنفيذ اأ�سحاب العمل 

لهذا القرار من خالل القيام بزيارات ميدانية 

العمال  �سكن  اإىل  معلنة  وغري  معلنة 

مدى  على  كثب  عن  والطالع  الوافدين، 

القرار،  يف  الواردة  بال�سرتاطات  اللتزام 

ورفعها  ب�ساأنها  املنا�سبة  التقارير  واإعداد 

ا من خالل ما  اإىل جهات الخت�سا�س، واأي�سً

تتلقاه من �سكاوى حول املو�سوع.
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 »مجلس الوزراء«: تطوير األجهزة الرقابية 
وسن التشريعات الالزمة لمكافحة الفساد

أكد مجل��س الوزراء عل��ى أهمية الجه��ود القائمة 
لمواصلة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خالل 
تطوير األجهزة الرقابية وسن وتحديث التشريعات 
بما يخدم التطلعات المنش��ودة الرامية إلى ترسيخ 
نهج الشفافية والمحاسبة، وذلك بمناسبة االحتفال 

باليوم العالمي لمكافحة الفساد.  
ورف��ع مجلس الوزراء خالل جلس��ته ع��ن بعد أمس 
برئاس��ة نائب رئيس مجلس الوزراء س��مو الش��يخ 
محمد بن مبارك آل خليفة خالص التهاني لصاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس الوزراء بمناس��بة نجاح س��باقي 
جائ��زة البحرين الكب��رى لطيران الخلي��ج للفورموال 
وان وجائ��زة رولك��س الصخي��ر الكب��رى للفورموال 
وان 2020، مثني��ًا على الجه��ود المخلصة للكوادر 
الوطني��ة التي أس��همت في إنجاح تنظيم س��باقين 
متتاليي��ن وم��ا تميزا بهم��ا من مس��توى عاٍل في 
التنظيم يرس��خ مكانة المملكة على صعيد تنظيم 

البطوالت الرياضية الدولية.
كما أش��اد مجلس الوزراء بنجاح ح��وار المنامة، وما 
يتمي��ز به هذا الح��دث من مناقش��ات مثمرة ألبرز 
التحديات التي تواجه المنطقة والعالم وتسهم في 
تعزيز أمن واس��تقرار المنطقة، وهو ما يؤكد على 

اهتمام المملكة بقضايا األمن اإلقليمي والدولي.
ورحب ببدء جلس��ات الحوار االس��تراتيجي األول بين 
البحري��ن والوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة، والذي 
يس��هم في مواصلة تعزيز الش��راكة االستراتيجية 

بين البلدين الصديقين والدفع بها نحو أفق أوس��ع 
من العمل والتنسيق المشترك.

بعد ذلك نظر المجلس ف��ي الموضوعات المدرجة 
على جدول األعمال، وقرر:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذك��رة اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون القانوني��ة 
والتش��ريعية بخصوص التعدي��الت المدخلة على 
االتفاقية اإلطارية إلنشاء التحالف العالمي للطاقة 
الشمسية )ISA( ومتابعة إجراءات انضمام البحرين 
كعض��و في ه��ذا التحال��ف، وذلك في إط��ار تعزيز 
مب��ادرات الطاقة المتجددة وجهود التصدي للتغير 

المناخي تحقيقًا للتنمية المستدامة.
2. مذك��رة اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون القانوني��ة 
والتش��ريعية بشأن انضمام الهيئة الوطنية لعلوم 
 )IAF( الفضاء إلى االتحاد الدولي للمالحة الفضائية
بما يس��هم في تبادل الخبرات وتحقيق االس��تفادة 
من تجارب الهيئات الوطنية العالمية المتخصصة 
في الفضاء بما يتماش��ى مع توجهات المملكة في 

مجال علوم الفضاء.
3. مذك��رة اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون القانوني��ة 
والتش��ريعية بش��أن مذك��رة تفاهم بي��ن حكومة 
البحرين وحكومة الواليات المتحدة األمريكية بشأن 
حماية وحفظ معالم ثقافية معينة بما يس��هم في 
تعزيز حماية التراث الثقافي وإتاحة المجال للجميع 
للوص��ول إل��ى المخزون الث��ري للثقاف��ات الوطنية 

والعالمية.

4. مذك��رة اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون القانوني��ة 
والتش��ريعية بش��أن مش��روع قرار بتحديد رس��وم 
المضاف��ة وتراخي��ص  القيم��ة  إص��دار ش��هادات 
الممثلين والوكالء وتقديم االعتراضات، بما يسهم 

في تطوير العمليات التنظيمية في هذا الشأن.
المالي��ة  للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .5
واالقتصادية والتوازن المالي بش��أن توسعة مركز 
الب��الد القدي��م الصحي بتب��رع من جمعي��ة خيرية 
خاصة م��ن منطلق الش��راكة المجتمعي��ة لخدمة 

القطاع الصحي بالمملكة.
6. مذكرة وزارة التربية والتعليم بش��أن رغبة مركز 
الدراسات الفرنسية بجامعة البحرين في االنضمام 
لعضوي��ة الوكال��ة الجامعي��ة الفرانكفوني��ة بما 
يسهم في االستفادة من دعم الوكالة في الجوانب 
الخدماتية والم��وارد التعليمية والخبرات العالمية 

في المجاالت العلمية والبحثية.
7. مذكرة مش��تركة من وزارت��ي التربية والتعليم، 
والمالي��ة واالقتص��اد الوطني بش��أن منحة تمويل 
مش��روع إنش��اء وتجهيز مدرس��ة قاللي االبتدائية 
اإلعدادية للبنات بهدف استيعاب الزيادة المتوقعة 
ف��ي عدد الطالب��ات الناتجة عن التوس��ع العمراني 
ف��ي تلك المنطق��ة مع ضمان توفير بيئة دراس��ية 
نموذجية وعالية الجودة تشتمل على جميع المرافق 

التعليمية والمختبرات العلمية.
8. مذكرة وزير الخارجية بش��أن مشروع قرار بإعادة 
تش��كيل اللجن��ة الوطنية بش��أن حظر واس��تحداث 

وإنت��اج وتخزين واس��تعمال األس��لحة الكيميائية 
وتدمي��ر تل��ك األس��لحة، ال��ذي يأتي حرص��ًا على 
مواصل��ة التقدم الذي حققت��ه مملكة البحرين في 

هذا المجال وتنفيذها لاللتزامات الدولية.
ثانيًا: استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذك��رة اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون القانوني��ة 
والتشريعية بش��أن ردود الحكومة على 13 اقتراحًا 

برغبة من مجلس النواب.

مشروع قرار بتحديد 
رسوم إصدار شهادات 

القيمة المضافة
توسعة مركز البالد 

القديم الصحي وتجهيز 
مدرسة قاللي االبتدائية 

اإلعدادية للبنات
إعادة تشكيل اللجنة 

الوطنية بشأن حظر 
واستحداث األسلحة 

الكيميائية

 »IISS«وزير الخارجية: جهود ملموسة لـ 
في تنظيم حوار المنامة رغم »كورونا«

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
بمكتب��ه بالدي��وان العام لل��وزارة، أمس، 
المدير العام والرئي��س التنفيذي للمعهد 
 »IISS« الدولي للدراس��ات االس��تراتيجية
الدكت��ور ج��ون تش��يبمان، بحض��ور وكيل 
الوزارة الش��يخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل 

خليفة.
للجه��ود  تقدي��ره  ع��ن  الزيان��ي  وأع��رب 
الملموس��ة الت��ي بذلها المعه��د الدولي 
للدراسات االستراتيجية »IISS« في تنظيم 
مؤتمر ح��وار المنام��ة بدورته السادس��ة 
عش��رة، في ظل الظ��روف الصحية الطارئة 
الت��ي فرضتها تداعي��ات جائح��ة كورونا، 
ال��ذي  الباه��ر  بالنج��اح  اعت��زازه  مؤك��دًا 
حقق��ه المؤتمر، والمش��اركة الرفيعة من 
وزراء الخارجي��ة والداخلي��ة والدف��اع وكبار 
المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة، 
مم��ا يعكس ال��دور المهم ال��ذي يضطلع 
ب��ه هذا المؤتمر في توفي��ر فرصة لصناع 
القرار والمختصين لتب��ادل الرؤى واألفكار 

حول مختلف التحديات اإلقليمية والدولية، 
وتعزي��ز التع��اون الدولي بي��ن كافة دول 

العالم.
م��ن جانبه، أعرب الدكتور جون تش��يبمان 
عن ش��كره وتقديره ل��وزارة الخارجية على 
تعاونه��ا المس��تمر م��ع المعه��د الدولي 

للدراسات االس��تراتيجية »IISS«، ودعمها 
لكافة أنشطة المعهد وعلى رأسها مؤتمر 
حوار المنامة، مثمنًا الدور الفاعل للبحرين 
في ترس��يخ األمن واالستقرار في المنطقة 
والعالم، وما لقيته الوفود المش��اركة من 

رعاية واهتمام.

قضاة جدد يؤدون اليمين 
القانونية أمام »األعلى للقضاء«

أدى قضاة المعينون الجدد اليمين القانونية أمام أعضاء المجلس 
األعل��ى للقضاء صباح أمس وذلك تنفي��ذًا لألمر الملكي رقم )45( 
لس��نة 2020 بتعيينات قضائي��ة تضمن تعيين قضاة مش��روع 
قضاة المس��تقبل بنس��خته الثانية لع��ام 2019 الذي��ن اجتازوا 

معايير االختيار.
وبعد ختام مراس��يم أداء القسم، هنأ رئيس محكمة التمييز نائب 
رئي��س المجل��س األعلى للقضاء المستش��ار عب��داهلل البوعينين، 
القضاة الجدد متمنيا لهم التوفيق والس��داد في مهامهم وتأدية 
واجبه��م ف��ي تطبي��ق س��يادة القانون وحثه��م لبذل المس��اعي 
الصادقة لتعزيز قدراتهم إلصدار أح��كام قضائية عادلة وحماية 

حريات الناس وحفظ كرامتهم وممتلكاتهم. 
من جانبه، أفاد القاضي األمين العام للمجلس األعلى للقضاء علي 
الكعبي بأن مش��روع قضاة المس��تقبل 2019 في نسخته الثانية 
تكلل بالنجاح ما جعله حافزًا للس��لطة القضائية لتعزيز المشروع 
بنس��خ متتالية مس��تمرة دعمًا للنهضة واالزدهار التي تعيش��ها 
المملك��ة في ظ��ل العهد الزاه��ر لحضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، حيث يعد مشروع 
قضاة المستقبل رافدًا للسلطة القضائية في استقطاب الكفاءات 

القانونية البحرينية وفق أسس ومعايير شفافة وموضوعية.
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أك��د أكاديمي��ون بالتعليم العالي 
التربي��ة  وزارة  إع��ادة هيكل��ة  أن 
األول  قطاعي��ن،  إل��ى  والتعلي��م 
للسياسات واالستراتيجيات واألداء، 
والثاني لش��ؤون المدارس، خطوة 
تطويري��ة مهم��ة ج��دًا، س��تعزز 
م��ن الجه��ود المبذول��ة لالرتقاء 
الخدم��ات  بمس��توى  الم��دروس 
فاعلي��ة  وتعزي��ز  التعليمي��ة، 
وكف��اءة إدارة النظ��ام التعليم��ي 
ف��ي المدارس، في إطار المش��روع 
الوطني لتطوير التعليم والتدريب، 
بما ينعكس بصورة إيجابية نوعية 

على تنمية االقتصاد الوطني.
اللغ��ة  قس��م  رئيس��ة  وقال��ت 
اإلس��المية  والدراس��ات  العربي��ة 
د.أمل  للمعلمين  البحري��ن  بكلية 
الجالهم��ة إن إع��ادة هيكلة وزارة 
والتعليم تجس��يد جديد  التربي��ة 
لمحوري��ة التعلي��م في سياس��ات 
وخططه��ا  البحري��ن  مملك��ة 
التنموي��ة الش��املة القائمة على 
الم��ال  ل��رأس  مس��تمّر  تطوي��ر 
البش��رّي، وعلى حس��ن االستعداد 
للمس��تقبل لنيل الس��بق في عالم 
اقتص��اد المعرفة وصناعة الذكاء، 
وعل��ى الحرص على تبن��ي الجودة 
ومجتمعي��ًة  مؤسس��يًة  ثقاف��ًة 

مشتركًة.
وأضافت أّن ه��ذا القرار تعبير عن 
التطوي��ر  تنش��د  سياس��ية  إرادة 
ال��ذي يتطل��ب بالض��رورة هيكلة 
والتعليم  التربي��ة  ل��وزارة  جديدة 
تحوي��ل  األساس��يان:  مقّوماه��ا 
وزارة التربي��ة والتعليم إلى مركز 
دراس��ات اس��تراتيجّي كبير يسطر 
ويضب��ط  التربوي��ة  السياس��ات 
التوجه��ات الكب��رى بما يتناس��ب 
الحاض��رة  التحدي��ات  وطبيع��ة 
القادم��ة،  التغي��رات  ويس��تبق 
ويضع معايي��ر مرجعية تدرُك بها 
ج��ودة أداء المنظوم��ة التربوي��ة 
في مختل��ف مكّوناتها ومدخالتها 
وعملياته��ا ومخرجاته��ا، إضاف��ة 
إلى جعل القسم الثاني من هيكل 
الوزارة التنظيمّي مهتما بش��ؤون 
المدارس إدارة وتنظيمًا وتس��ييرًا، 

بما يمكن اإلدارة المدرسية من أن 
يتناغم إيقاع عملها مع التوجهات 
االس��تراتيجية الكبرى التي تبنتها 
مردودي��ة  م��ن  للرف��ع  ال��وزارة 
الم��دارس وتطوي��ر ظ��روف إدارة 
التعلم فيها بحسن توظيف المتاح 
م��ن الم��وارد المادية والبش��رية 
وتحس��ين مخرج��ات التعل��م بما 
يتناسب ومعايير الجودة العالمية.

ومن جانبه، قال األس��تاذ مساعد 
بكلية البحرين للمعلمين د.موسى 
وزارة  هيكل��ة  إع��ادة  إن  فتي��ل: 
التربي��ة والتعلي��م إل��ى قطاعين 
ال��دور  عل��ى  إيجاب��ًا  س��ينعكس 
المن��وط بوزارة التربي��ة والتعليم 
على الم��دى القريب والمتوس��ط 
والبعي��د؛ إلحداث التغيير اإليجابي 
في منظومة التعليم في المجتمع 
البحرين��ي، عن طريق االس��تفادة 
م��ن كاف��ة اإلمكاني��ات المتاحة، 
وتوحي��د كاف��ة الجهود نح��و رفع 
التعليمية  العملية  جودة  مستوى 
إع��ادة  أن  وأض��اف  التعلمي��ة. 
الهيكلة س��تؤدي إلى االس��تفادة 
م��ن كاف��ة الطاق��ات الموج��ودة 
الم��دارس،  وف��ي  ال��وزارة  داخ��ل 
ال��وزارة،  وف��ق حاجات  وتوجيهها 
ونحو الوجهات المناسبة لها، كما 
س��ينعكس ذلك إيجاب��ًا على طلبة 
والخاص��ة  الحكومي��ة  الم��دارس 
والمعاهد التابع��ة لوزارة التربية 
والتعلي��م، حيث إن ه��ذه الجهود 
األه��داف  تحقي��ق  نح��و  س��تقود 
االستراتيجية للوزارة وتحقيق رؤية 

مملكة البحرين 2030.
اللغوي��ات  أس��تاذ  وأوضح��ت 
التطبيقية المساعد ومدير مكتب 
ضم��ان الج��ودة بكلي��ة البحري��ن 
للمعلمين د.ميرفت البوفالسة أن 
وجود قطاعين منفصلين يس��هم 
في تحسين األداء الوظيفي للكادر 
التعليمية  والمخرج��ات  التعليمي 
والت��ي تتفق م��ع أفض��ل معايير 
المتع��ارف عليها  الج��ودة  ضمان 
عالمي��ًا، كم��ا يدعم ذل��ك عملية 
والمس��ؤوليات  الجه��ود  توجي��ه 
بص��ورة أكث��ر تخصص��ًا وتركي��زًا 

وفاعلية، حيث يهتم القطاع األول 
برسم السياس��ات واالستراتيجيات 
واألداء لقط��اع التعلي��م من جهة 
والثاني بمتابعة شؤون المدارس 

من جهة أخرى.
وأضافت أن ه��ذا القرار جاء ليؤكد 
عل��ى أهمية األخذ بعي��ن االعتبار 
ومواكبته��ا  التعلي��م  عملي��ة 
لتحديات القرن الحادي والعشرين 
ليصبح التعليم في مملكة البحرين 
أكثر عالمي��ة خصوصًا بعد جائحة 
كورون��ا )كوفي��د19( التي وضعت 
التعلي��م أمام تح��د عالمي جديد، 
اإللكتروني  التعلي��م  أصب��ح  حيث 
من سمات مناهج التعليم الحديثة 
التي تش��مل العديد م��ن مهارات 
التفكير النقدي واإلبداع والتعاون 
الرقمي  واالتصال  الذاتي  والتعلم 
الت��ي تع��د م��ن أه��م متطلبات 
المه��ارات  لتقيي��م  الج��ودة 
والمخرج��ات التعليمي��ة. والجدير 
بالذكر أن القطاع األول اآلنف ذكره 
س��وف يكون فاعاًل في عملية رسم 
اإلس��تراتيجيات  ووضع  السياسات 
وتقيي��م األداء ال��ذي م��ن ش��أنه 
خدم��ة التعليم ووضع��ه في إطار 
بالعملي��ة  للنه��وض  العولم��ة 
التعليمية في قطاع التعليم العام 
وتنظيم التعلي��م الخاص والمبكر 

في مملكة البحرين.
وأك��دت رئيس قس��م برامج إعداد 
التربي��ة  وأس��تاذ  المعلمي��ن 
البحري��ن  بكلي��ة  المش��ارك 
المطاوعة  د.معصومة  للمعلمين 
أن ق��رار إعادة الهيكل��ة يدل على 

رؤي��ة ناف��ذة لكيفية خل��ق توازن 
إيجابي فاع��ل في تقديم الخدمات 
وتعزي��ز ج��ودة التعلي��م. فه��ذه 
الخط��وة الرائدة ف��ي تنظيم عمل 
الوزارة من خالل فصل السياس��ات 
ش��ؤون  ع��ن  واالس��تراتيجيات 
المدارس س��يعزز من فاعلية إدارة 
النظام التعليمي، سواء إدارة كفاءة 
جودة الخدمات التعليمية أو إدارة 
الخطط اإلس��تراتيجية ودراس��ات 
الج��دوى ومتابع��ة تنفيذه��ا. إن 
التط��ورات العالمي��ة المس��تجدة 
في مجال التعليم والتعلم تتطلب 
وجود منظومة إدارية ذكية ومرنة 
ق��ادرة عل��ى تقديم خدم��ات ذات 
ج��ودة عالية دون ه��در الكثير من 
الوقت والجهد، فمع واقع التس��ارع 
المستمر الحاصل في مجال العلوم 
االستفادة  يمكننا  ال  والتكنولوجيا 
م��ن خططن��ا التطويري��ة إذا ل��م 
نتمكن م��ن تفعيلها ف��ي الوقت 
المناس��ب، وه��ذا ما جع��ل جميع 

البلدان النامي��ة في مجال التعليم 
تنجح في تطوير نظامها التعليمي 
لي��س فق��ط لج��ودة مش��اريعها 
ب��ل بس��بب فاعلية إدارته��ا لتلك 
المشاريع والتي كفلت لهذه الدول 
جني ثم��ار جهودها في التخطيط 
بين  العم��ل  فتوزي��ع  والتطوي��ر. 
هذين القطاعين سيس��هل عملية 
م��ن  األداء  ومتابع��ة  التخطي��ط 
س��ير  متابع��ة  وس��يكفل  جه��ة، 
العملي��ة التعليمي��ة وم��ا يترافق 
معها من تقديم الخدمات للطلبة 
والمعلمين في المدارس من جهة 
أخرى، إضافة إلى تعزيز الش��راكة 
البحري��ن  وكلي��ة  ال��وزارة  بي��ن 
للمعلمي��ن لتقدي��م أفضل برامج 
التطوير المهني للمعلمين حسب 
الدولي��ة مما س��يصب  المعايي��ر 
الطموح  النهائي��ة بتحقي��ق  ف��ي 
ف��ي االرتق��اء بمخرج��ات التعليم 

الحكومي بالبحرين.
وقال��ت د.فاطم��ة مجي��د أس��تاذ 

مس��اعد في االقتص��اد بالجامعة 
األمريكي��ة ف��ي البحري��ن: س��وف 
يس��هم هذا القرار -بال ش��ك- في 
التعليمي��ة،  بالخدم��ات  االرتق��اء 
إدارة  وكف��اءة  فاعلي��ة  وتعزي��ز 
النظ��ام التعليم��ي ف��ي المدارس 
الحكومية. سوف يسهم هذا القرار 
في تعزي��ز حوكم��ة وزارة التربية 
والتعلي��م م��ن حي��ث تخصي��ص 
لتنظي��م  منفصلي��ن  قطاعي��ن 
عم��ل الوزارة، وهو ما س��ينتج عنه 
تحديد سياس��ات وإجراءات واضحة 
آللية العمل وكيفي��ة قياس األداء 
ف��ي كل قط��اع مما س��يؤدي إلى 
تحقي��ق أهداف الحوكم��ة الفاعلة 
والمتمثل��ة ف��ي تطبي��ق مب��ادئ 
الفاعل��ة  والمحاس��بة  الش��فافية 
للقائمي��ن عل��ى القطاعين؛ وذلك 
المس��تفيدين من  لجمي��ع  خدمًة 
وزارة  تقدمه��ا  الت��ي  الخدم��ات 

التربية والتعليم.
وأكد د.حس��ن كاظم من الجامعة 
األمريكية في البحري��ن أن عملية 
إعادة هيكلة المؤسس��ات وس��يلة 
كف��اءة  رف��ع  ف��ي  تس��هم  وأداة 
األداء وإزال��ة القي��ود الت��ي تح��د 
إل��ى أن  م��ن اإلنتاجي��ة، مش��يرًا 
ه��ذا القرار يش��تمل عل��ى تعديل 
لل��وزارة  المؤسس��ية  للوظائ��ف 
التواص��ل  وقن��وات  وهياكله��ا 
وض��ع  لمهم��ات  وفص��ل  فيه��ا، 
السياس��ات التعليمي��ة والمعايير 
والج��ودة  األداء  مراقب��ة  ومه��ام 
التش��غيلية  والمه��ام  والرقاب��ة، 
للعملي��ة التعليمي��ة، مم��ا يعني 
العملي��ات  نظ��ام  م��ن  التح��ول 
نظ��ام  إل��ى  التقليدي��ة  اإلداري��ة 
التعليمية  يهتم برسم السياسات 
ودع��م التنفيذ لهذه السياس��ات، 
ومراقب��ة تقيي���م األداء والتطوي�ر 
والرقاب���ة وضم���ان الج��ودة. كل 
هذا سيسهم في تحسين الكفاءة، 
للمتطلبات  االس���تجابة  وتس�ريع 
سياس���ات  ف��ي  والمتغي��رات 
فعالي���ة  وتحس���ين  التعلي���م، 
ال���وزارة وقدرته���ا عل���ى تقدي�م 

الخدم�ات التعليمية.
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 أكاديميون: إعادة هيكلة »التربية« خطوة 
استراتيجية لتطوير المخرجات ورفد جهود التنمية

    إعادة الهيلكة ستحقق االستفادة من كافة الطاقات

د.معصومة المطاوعة  د.فاطمة مجيد  د. موسى فتيل 

د.ميرفت البوفالسة د.حسن كاظم 

 جامعة البحرين الطبية 
تحتفل بالفائزين بجائزة الملهمين

أعلن��ت الكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن في 
 RCSI( أيرلن��دا - جامعة البحرين الطبية
Bahrain( عن الفائزين بجائزة الملهمين 
 ،)Inspiring Excellence( الع��ام  له��ذا 
والتي تم إطالقه��ا في عام 2018 بهدف 
تقدي��ر واالحتف��ال بإنج��ازات خريجيه��ا 
وإلهام الط��الب. والحاصالن على الجائزة 
إبراهيم  هما النقيب طبي��ب عبدالرحمن 
الش��افعي، خريج كلية الطب لعام 2011 
وأخصائ��ي جراحة عامة ومس��الك بولية 
 )BDF( لألطفال بالمستش��فى العسكري
واألس��تاذة نازية العام��ري، خريجة كلية 
التمري��ض والقبالة عام 2014 وممرضة 
مسجلة ورئيس��ة فريق الممرضات لقسم 
التولي��د ف��ي مستش��فى المل��ك حم��د 

 .)KHUH( الجامعي
وق��ال رئيس الكلي��ة الملكي��ة للجراحين 
ف��ي أيرلن��دا - جامعة البحري��ن الطبية، 
البروفيس��ور سمير العتوم: »يسعدني أن 
أهنئ النقيب طبيب عبدالرحمن الشافعي 
ونازي��ة العام��ري عل��ى فوزهم��ا بجائزة 
الملهمين لهذا العام، حيث حصل النقيب 

الطبيب الش��افعي على درجة الماجستير 
ف��ي الجراحة )MCh( م��ن الكلية الملكية 
للجراحي��ن في أيرلندا وس��اهم في نش��ر 
العديد من األبح��اث في مجاله، وحصلت 
العام��ري عل��ى زمال��ة كلي��ة التمريض 
والقبالة من الكلية الملكية للجراحين في 
أيرلندا وتم تعيينه��ا مؤخرًا نائبًا لفريق 
أبح��اث التمري��ض في قس��م التوليد في 
مستش��فى الملك الحمد الجامعي. أظهر 
كال الفائزي��ن امتي��ازًا ف��ي مجالهما من 
خالل إنجازاتهم��ا الممي��زة، وأتطلع إلى 
رؤية المزيد م��ن نجاحهما وأتمنى لهما 

كل التوفيق«.
وهنأ نائب الرئيس للش��ؤون األكاديمية 
الجامع��ة  ف��ي  الط��ب  كلي��ة  ورئي��س 
والرئيس  نيكولسون  البروفيس��ورألفريد 
 RCSI« ف��ي  للعملي��ات  التنفي��ذي 
Bahrain« س��تيفن هاريس��ون ميرفيلد، 
ورئيس قس��م تحس��ين الج��ودة والقائم 
بأعمال رئيس كلي��ة التمريض والقبالة 
الدكت��ورة كاثرين س��تراكان ومس��ؤول 
ش��ؤون الخريجين ت��وم هانراتي بتهنئة 

الفائزين في حفل صغير أقيم في الجامعة 
حيث تم الكشف عن اللوحات التي تحتوي 
علي صورهم والتي س��يتم تعليقها على 

جدران ردهة الحرم الجامعي.
قال النقيب الطبيب الشافعي تعليقًا على 
فوزه: »هو ش��رف كبير لي أنه تم اختياري 
لتلقي ه��ذه الجائ��زة وأن أك��ون بجانب 
العديد من خريج��ي الجامعة المتميزين 
وآم��ل أن أس��تمر ف��ي جع��ل الجميع في 

الجامعة فخورين بي«. 
وأضافت: »يش��رفني الحص��ول على هذه 
الجائزة المرموقة ألنها تعني أنني ُأضيف 
إل��ى إرث جامعة البحري��ن الطبية والذي 
سيس��تمر طالبن��ا المس��تقبليين الذين 

ينضمون إلى الجامعة بالحفاظ عليه«.
وتعرض جامعة البحرين الطبية إنجازات 
الفائزي��ن المختارين في ش��كل معرض 
الجامع��ة  للص��ور عل��ى ج��دران رده��ة 
كدليل عل��ى التزام الجامعة بتخريج قادة 
الرعاية الصحي��ة جاهزون ليصبحوا أطباء 
وممرضين محترفي��ن وناجحين يقدمون 

أفضل رعاية صحية لمرضاهم.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني
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»مترو البحرين« يضم 20 محطة 4 تتواجد في المحرق 
    المرحلة األولى بطول 30 كيلومترًا بمسار معلق تبدأ عند »المطار«

مريم بوجيري

المواصللات  وزارة  ممثلللو  كشللف 
متللرو  خللط  مشللروع  أن  واالتصللاالت 
 109 علللى مسللافة  البحريللن سلليمتد 
المملكللة،  حاجللة  حسللب  كيلومتللرات 
حيث سللتضم المرحلة األولى تنفيذ 30 
كيلومترًا بحيث يكون كامل مسار المترو 

معلقًا على غرار تجربة »مترو دبي«.
آلخللر  اسللتعراضهم  خللال  وأكللدوا 
المشللروع باجتماع مجلس  مسللتجدات 
المحللرق البلللدي، أنلله تم دراسللة حجم 
الطلللب والمناطللق السللكنية والتجارية 
والصناعية ليخدم المشروع اكبر شريحه 
ممكنة، حيث تم تقسلليم مسللافة 109 
كيلومتللرات لمراحل مختلفلله تبدأ بها 
المرحلة األولى الممتللدة على طول 30 
كيلومتللرًا من من مطار البحرين الدولي 
حتللى المنطقللة التعليمية فللي مدينة 
عيسى عن طريق خطين رئيسيين، فيما 
سلليتم إنشللاء 20 محطللة فللي المرحلة 
المذكورة، بينما ستضم مدينة المحرق 
تحديدًا 4 محطات، منها محطة رئيسللة 
بالقللرب مللن مستشللفى الملللك حمد، 
ومحطة مركللز المحرق الصحي، ومحطة 

قرب مجمع الواحة المحرق.
سللتقوم  أنهللا  الللوزارة  ممثلللو  وأكللد 
بمراجعة الدراسللات الخاصة بالمشروع 

والعمللل على إعللداد الدراسللات األولية 
بشللكل تفصيلللي أكبر للمرحلللة األولى 
من هللذه الشللبكة، مشلليرين إلللى أنه 
مللن  االنتهللاء   ،2018 عللام  فللي  تللم 
تحديد المسللار الخاص بمشللروع مترو 
األولى«، ودراسللة  »المرحلللة  البحريللن 
حجللم الطلب وتنفيللذ التصاميم األولية 
لهللذه المرحلة، وإعداد دراسللة الجدوى 
الماليللة واالقتصاديللة والنظر في طرق 

التمويل المتاحة للمشللروع، إلى جانب 
المواصفللات الفنيللة والتشللغيلية، في 
حين سيتم ربط المرافق جغرافيًا ضمن 
المشللروع و الهدف منه خدمة المنطقة 
ككل خصوصللًا لوجللود الحاجللة لعبللور 
الشللوارع المراحل األولية من الدراسللة 

االنتقالية.
وأكدوا حاجة تنفيذ المشللروع بالتعاون 
مع القطاع الخاص سواء شركات بحرينية 
أو عالميللة لتنفيللذ المشللروع بالصورة 

المطلوبة، في حين تم اعتماد النموذج 
والعوائللد  المشللروع  لتكلفللة  المالللي 

المالية والخيار األنسب للطرح.
األولى  المرحلللة  واسللتعرضوا تفاصيل 
من المشللروع، حيث سيبلغ طول المسار 
29 كللم  للمرحلللة األولللى مللا يقللارب 
20 محطللة علللى خطيللن،  باسللتخدام 
أحدهمللا ينطلللق مللن مطللار البحريللن 
الدولي إلللى منطقة السلليف واآلخر من 
منطقة الجفير إلللى المنطقة التعليمية 
في مدينة عيسللى مرورًا بمرفأ البحرين 
المالللي والسللوق المركللزي بالمنامللة، 
وسللتتوفر محطتين رئيسيتين للتبديل 

بين الخطوط في مرفللأ البحرين المالي 
والسللوق المركزي، فيما ستصل الطاقة 
االسللتيعابية للقطللارات إلى مللا يقارب 
43,000 راكللب فللي السللاعة، في حين 
سيتم ربط المسار بالقطار الخليجي عبر 
محطة الملك حمد الدولية، حيث سيمثل 

هذا الربط المرحلة األولى أ.
وفيمللا يتعلق بأسللعار التذاكللر، أكدوا 
أنها ستكون ميسللرة للجميع، إلى جانب 
تقليللل فترة االنتظار وجعلها قياسللية، 
في حيللن ال يعرف أي تاريللخ محدد لبدء 
تنفيذ المشللروع واحتماليللة أن يتم في 

عام 2030.

 الطاقة االستيعابية 
43 ألف راكب في الساعة

 »البحرين التخصصي«: مرضى القلب يحصلون 
على الرعاية رغم عدم قدرتهم على السفر

أكللد مستشللفى البحريللن التخصصللي أن 
األشللخاص الذيللن يعانللون مللن أمراض 
في القلللب مازالوا يحصلون علللى الرعاية 
الصحيللة للقلللب علللى الرغللم مللن عللدم 
قدرتهللم على السللفر إلى الخللارج في ظل 

جائحة فيروس كوفيد-19.
وقال العضو المنتدب لمستشفى البحرين 
التخصصي الدكتور قاسللم عرداتي ضمن 
الحديث عن السياحة العاجية والسفر في 
المنطقة: بدعم من مجموعة مستشفيات 
وبجهللود مستشللفى  الهنللد  فللي  أبولللو 
البحرين التخصصي الدؤوبة لتتماشى مع 
رؤيللة مملكللة البحريللن 2030 فقد تمكنا 
من إدارة وتشللغيل مركللز أبولو للقلب في 
مستشللفى البحرين التخصصي مع مختبر 
قسللطرة القلللب الخللاص على مللدار عام 
كامل. ما ضمن إتاحة الفرصة لجميع أفراد 
المجتمع  للحصللول على رعاية صحية ذات 
جودة ومسللتوى عالمي، وباألخص الحاالت 
المتعلقللة بالقلب، على الرغللم من وجود 
قيود السللفر الحالية حللول العالم في ظل 

جائحة فيروس كورونا.
كمللا أضاف الدكتور قاسللم: »خللال العام 
الماضللي، أصبح من الضللروري وجود بنية 
تحتية مهيللأة ومجهزة بالكامللل للرعاية 
الصحيللة في الباد حتللى تكون قادرة على 
مواجهة جائحللة عالمية أخرى مثل جائحة 

فيروس كوفيد-19«.
حيللث صللرح الدكتللور قاسللم  بمناسللبة 
الذكرى السللنوية األولى لمختبر قسللطرة 
القلللب التابللع لمركز مستشللفى البحرين 
التخصصللي أبولللو للقلب، وهللو األول من 

نوعه في القطاع الخاص في المنطقة.
تللم إطاق المشللروع فللي محاولللة لدعم 

مسللعى البحريللن لتصبح مركزًا للسللياحة 
تعللاون  وهللو  المنطقللة،  فللي  الطبيللة 
التخصصللي  البحريللن  مستشللفى  بيللن 
ومستشللفيات أبولللو، التي تعالج سللنويًا 
أكثر من 60 ألف مواطللن من دول مجلس 

التعاون الخليجي في الهند.
وأضللاف دكتور قاسللم : »لقد تم تدشللين 
مختبللر قسللطرة القلب قبيللل الوقت الذي 
بللدأت فيلله جائحللة فيللروس كوفيد-19 
بجذب االنتباه والقلق الدولي بفترة قليلة. 
وأضاف أنه يسللعدنا أن نكون قادرين على 
تقديللم الرعاية واالهتمللام ونكون صمام 
األمان وضمان عدم حدوث أي اضطراب في 
الرعايللة الصحية المقدمللة للفئات األكثر 

ضعفًا في مجتمعنا«.
»اآلن بعللد أن أصبح تأثير اإلصابة بمرض 
فيروس كوفيد-19 على صحة القلب واضحًا 
على المدى البعيد على الرغم من التعافي 
منها؛ فقد أصبح من المهم مراقبة أعراض 

أمللراض القلللب ومعالجتها بأسللرع وقت 
ممكللن. وأضللاف الدكتور عبدالعزيز أسللد 
محمد طبيب القلب التداخلي ومدير مختبر 
قسللطرة القلب: »تسللمح لنا بروتوكوالت 
السامة التي أنشأناها في مختبر القسطرة 
بالقيام بذلك مع الحفاظ على مستوى عاٍل 

من السيطرة على العدوى«.
كمللا قللام مختبللر قسللطرة القلللب فللي 
مستشللفى البحريللن التخصصللي بإجللراء 
أكثللر مللن 150 عمليللة حتللى اآلن، كمللا 
قللدم أطباء القلب التابعيللن لمختبر أبولو 
الخاص لقسللطرة القلللب الرعاية الصحية 
ألكثر مللن 3500 مريض قلللب. باإلضافة 
إلللى ذلك حقللق مختبر القسللطرة العديد 
من اإلنجللازات خللال العللام الماضي، وال 
سلليما تقليل وقللت انتقللال المريض إلى 
غرف الطوارئ عند تعرضه للنوبات القلبية 
الحادة بمعدل متوسط 42 دقيقة مقارنًة 

بالمعيار العالمي البالغ 90 دقيقة.

»المؤيد لألعمال الخيرية« 
تتكفل بتمويل مشروع 
توسعة »البالد الصحي«

تقدمت مؤسسة يوسف وعائشة المؤيد لألعمال 
الخيرية بتبرع عيني سللخي لتوسللعة مركز الباد 
والتكفللل بتمويللل مشللروع  الصحللي،  القديللم 
التوسللعة وتحديللث المركز، وذلك مللن منطلق 
إيمانها بأهمية المشللاركة المجتمعية، لطالما 
كان نجاح مثل هذه األعمال وااللتزام بالمسؤولية 
يصللب في خدمة الوطن وأفللراد المجتمع، إيمانًا 
بأهمية دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع 
المدني في تلبية احتياجات المجتمع والمساهمة 

في النمو المجتمعي.
وتأتللي هللذه المبللادرات الكريمللة مللن أصحاب 
األيادي البيضاء في البحرين اسللتكمااًل في تنفيذ 
مبللادرات المسللؤولية االجتماعيللة النوعيللة في 
القطللاع الصحي واألهلللي وغيره مللن القطاعات 
الحيوية، حيث إن هذا التبرع السخي، ليس بغريب 
علللى وجهللاء وعائللات البحرين الكريمللة والتي 
لها مسللاهمات كثيرة في إنشاء مرافق الخدمات 
الصحية والتبرع بما يصب في االرتقاء بالخدمات 
الصحيللة، حيللث إن سللجل التبرعات بالمشللاريع 
الصحية حافل بالمسللاهمات الخيرية التي تؤكد 

مبدأ الشراكة االجتماعية في مملكة البحرين.
وفللي هذا اإلطللار تقدمللت وزيرة الصحللة فائقة 
لمؤسسللة  والتقديللر  الشللكر  بجزيللل  الصالللح 
يوسللف وعائشللة المؤيد لألعمللال الخيرية على 
هذا العطللاء النبيل، مؤكدة أن هللذا الدعم يأتي 
فللي ظل المسللؤولية االجتماعية للشللركة، وفي 
إطللار حرصها علللى دعللم مختلف الجهللات التي 
تقدم خدمات صحيللة وعاجية للمرضى، وخاصة 
المبللادرات الداعمة للخدمات التللي يتردد عليها 
المراجعون بشكل يومي من خال مرافق الرعاية 

الصحية.
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ش��ارك رئي��س هيئ��ة الطاق��ة المس��تدامة 
عبدالحسين ميرزا كمتحدث رئيس في القمة 
االفتراضي��ة الت��ي أقامتها مجموع��ة تايمز 
للحلول االس��تراتيجية ومقره��ا الهند، تحت 
عنوان »الرابط��ة العالمية للتح��ول الرقمي 
لالقتص��اد«، الخمي��س الماضي، بمش��اركة 
كبار المس��ؤولين وصناع الق��رار من مختلف 

دول العالم في هذا المجال.
وتناولت القم��ة فكرة إنش��اء رابطة عالمية 
كمنصة فكرية لتبادل خبرات واستراتيجيات 
الدول المش��اركة ف��ي الرابط��ة للتحول إلى 
اقتص��اد رقم��ي أكث��ر مرون��ة واس��تعدادًا 
لمواجه��ة كاف��ة المتغيرات الت��ي تفرضها 
مفاهيم االس��تدامة كحتمية لتحقيق الرؤى 
العالمية،  للتح��ركات  التنموي��ة ومواكبتها 
وتنبث��ق فك��رة القم��ة كذلك م��ن التجربة 

العالمية في مواجهة فيروس كورونا.
وفي كلمته الرئيس��ة ذكر مي��رزا أن التجربة 
العالمي��ة في مواجه��ة في��روس كورونا قد 
وضعت العدي��د من الدول ف��ي اختبار قاٍس 
لمدى استعداديتها وفعالية استراتيجياتها 
وم��دى مرون��ة اقتصادها، األم��ر الذي أثبت 
ب��دوره أهمي��ة الرقمن��ة م��ن أج��ل تحقيق 

الخطط التنموية واالستدامة. 
وأض��اف أنه ال يمك��ن في هذا الس��ياق عدم 
االلتفات إلى أهمية الطاقة ومواردها ودورها 

في دعم مختلف الركائز الوطنية االقتصادية 
والتنموي��ة عل��ى كافة األصع��دة، ونحن في 
البحري��ن فخ��ورون بإنجازات فري��ق البحرين 
الطبي بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
ال��وزراء التي كان لها األث��ر الواضح في دعم 
الجهود الوطنية للتص��دي لفيروس كورونا، 
وفي دعم االقتصاد الوطني في ظل التحديات 

الراهنة.
كم��ا ش��ارك في ه��ذه القم��ة أيض��ًا الخبير 
والباحث في مجال الذكاء االصطناعي جاس��م 
حاجي ال��ذي ألقى الضوء ب��دوره على أهمية 

المس��يرة  ف��ي  ودوره  االصطناع��ي  ال��ذكاء 
التنموية العالمية في التحول الرقمي، حيث 
ذكر حاج��ي بأنه س��وف نستكش��ف التنفيذ 
المتن��وع لل��ذكاء االصطناع��ي ف��ي مجاالت 
التمويل واألعمال واألمن الس��يبراني والتي 
تعد أساس��ية للعدي��د من القطاع��ات أثناء 
انتش��ار كورونا، وق��دم ش��كره وتقديره إلى 
مي��رزا لمش��اركته بكلم��ة رئيس��ة في هذه 
الفعالي��ة وقال: »إنه لطالما وجدنا في ميرزا 
قدوة وأس��بقية ودعم��ًا لعلوم المس��تقبل، 
تستلهم منها كافة شرائح المجتمع لتحقيق 

المزيد من التطور«.
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 »جائزة يوسف بن أحمد كانو« يصادق 
على التقارير التقييمية للجان التحكيم

لجائ��زة  األمن��اء  مجل��س  عق��د 
يوس��ف بن أحمد كان��و اجتماعًا 
برئاسة خالد محمد كانو رئيس 
المجل��س، وبحض��ور ومش��اركة 
ناق��ش  حي��ث  األعض��اء  جمي��ع 
المجل��س الكثي��ر م��ن القضايا 
والموضوع��ات الت��ي تضمنه��ا 
جدول األعم��ال وتم اعتماد أهم 
الق��رارات المتعلقة بالجائزة في 
دورتها العاش��رة والمتمثلة في 

األمور التالية:
- صادق المجلس على التوصيات 
المرفوعة م��ن اللجنة التنفيذية 
بخص��وص التقاري��ر التقييمي��ة 
للج��ان التحكي��م ف��ي مج��االت 

الجائزة األربع وهي:
• مجال االقتصاد

• مجال األدب
• مجال الفن التشكيلي

• مجال البحث العلمي الجامعي
التوصي��ات  اعتم��اد  ثاني��ًا: 
المرفوعة م��ن اللجنة التنفيذية 
الفائزين  فيما يتعلق بتس��مية 
عل��ى  بن��اًء  العاش��رة  بال��دورة 
م��ن  والتقييم��ات  التوصي��ات 
اللج��ان التحكيمية في المجاالت 

التالية:
- مجال االقتصاد:

التوصي��ة  المجل��س  اعتم��د 
اللجن��ة  قب��ل  م��ن  المرفوع��ة 
من��ح  تق��رر  حي��ث  التنفيذي��ة 
الجائ��زة للفائ��ز بالمرك��ز األول 
للدكت��ور محمد إبراهيم ش��لبي 

من جمهورية مصر العربية عن 
بحثه بعن��وان »التحول الخليجي 
المتج��ددة لتحقيق  نحو الطاقة 
التنمي��ة المس��تدامة.. تحديات 

الواقع وآفاق المستقبل«.
- مجال األدب:

المناقش��ة  بعد  المجل��س  ق��رر 
دراسة اللجنة التنفيذية باعتماد 
توصيته��ا المتمثل��ة في حجب 
له��ذه  األدب  لمج��ال  الجائ��زة 
ال��دورة لع��دم ارتق��اء األعم��ال 

لمستوى الجائزة.
- مجال الفن التشكيلي:

بع��د االطالع عل��ى توصية لجنة 
المجل��س اعتماد  التحكيم ق��رر 
الف��ن  مج��ال  ف��ي  الفائزي��ن 

التشكيلي وعلى النحو التالي:
أحم��د  األول:  بالمرك��ز  ف��از   •

عبدالرضا صالح.
ب��در  الثان��ي:  بالمرك��ز  ف��از   •

عبدالحسين عبداهلل أحمد.
• فاز بالمركز الثالث: عادل سالم 

راشد الذوادي.
- مجال البحث العلمي الجامعي:

أطل��ع المجل��س عل��ى التوصية 
المرفوعة من اللجنة والترشيحات 
من قبل لجن��ة التحكيم بجامعة 
البحرين وتقرر من��ح الجائزة في 
مج��ال البحث العلم��ي الجامعي 

على النحو التالي:
- الفائ��ز بالمرك��ز األول: رياض 
بحث��ه  ع��ن  محم��د  محم��ود 
 Delay in Pipeline( بعن��وان 
 Construction Projects in the
 2  Oil & Gas Industry: Part

.)”Prediction Models“
الثان��ي:  بالمرك��ز  الفائ��ز   -
سميرة س��يد عن بحثها بعنوان 
 Mineral compositions of(
 tap, filtered and bottled

.)waters in Bahrain
- الفائز بالمرك��ز الثالث: حبيب 
الخباز، سيد أحمد الوداعي، سيد 
رض��ا هادي عن بحثه��م بعنوان 
 EEG-Based Analysis for(
 Learning through Virtual

.)Reality Environment
- اعتماد التعديالت على النظام 

األساسي واللوائح التنفيذية:
أطل��ع المجلس عل��ى التعديالت 
م��ن  المرفوع��ة  والتوصي��ات 
قب��ل اللجن��ة التنفيذي��ة وبع��د 
المناقش��ة واف��ق المجلس على 

للجن��ة  وإحالته��ا  التعدي��الت 
اإلجراءات  التنفيذية الس��تكمال 
األدبية  بالمراجع��ة  المتعلق��ة 
للمجل��س  ورفع��ه  والقانوني��ة 

لالعتماد النهائي لها.
- البرنام��ج الخ��اص بالترتيبات 
الختام��ي  بالحف��ل  المتعلق��ة 

لتكريم الفائزين:
المقترح  عل��ى  المجل��س  أطل��ع 
المرفوع من األمانة العامة حول 
الفق��رات والترتيب��ات المتعلقة 
بحفل التكري��م للفائزين للدورة 
التنس��يق حول  وتقرر  العاش��رة 
الموعد والرعاي��ة لالحتفال من 
أجل اعتماد الفق��رات والبرنامج 
الق��ادم  االجتم��اع  ف��ي  الع��ام 

للمجلس.
وأكد رئي��س مجلس األمناء خالد 
محم��د كانو في خت��ام تصريحه 
عن سعادته في استمرار التنوع 
والتطوير في المش��روعات التي 
من  باعتمادها  الجائ��زة  تق��وم 
أج��ل خدمة وتش��جيع المبدعين 
األم��ة  أبن��اء  م��ن  والمثقفي��ن 
م��ن  األدب��اء  ودع��م  العربي��ة 
الش��باب في ش��تى  المفكري��ن 

مجاالت المعرفة.
وهنأ الفائزين بالجائزة في هذه 
الدورة وتمنى للمش��اركين حظًا 
أوفر ف��ي الدورات والمس��ابقات 
المقبل��ة والدورات المس��تقبلية 

لها.

خالد كانو

 الدوسري يقترح 
 ترخيص باب للطوارئ 

في الوحدات اإلسكانية
سماهر سيف اليزل 

اقت��رح العضو البلدي 
محمد سعد الدوسري 
ممثل الدائرة الثالثة 
تعدي��ل  بالش��مالية 
البن��اء  اش��تراطات 
وفت��ح باب خدمي في 

الوحدات اإلسكانية. 
وقال الدوس��ري خالل 
الملج��س  جلس��ة 
إن  أم��س  البل��دي 
يهدف  المقت��رح  هذا 

لتلبية احتياجات ورغبات المواطنين، مشيرًا إلى أنها 
مبادرة لحل بعض المش��كالت في إطار نظام وزارة 
اإلس��كان وما يتضمنة من مواد قانونية وتنظيمية 
تنظ��م العمل في البناء وإدارة المش��اريع الس��كنية 

وتقديم الخدمات للمواطن. 
وأوض��ح الدوس��ري أن فتح ب��اب آخر ف��ي الوحدات 
اإلس��كانية من شأنه أن يس��اعد في تقليل األخطار 
وحماي��ة األرواح والممتلكات، مش��يرًا إلى أنه تلقى 
عددًا من الطلبات من قبل المواطنين بهذا الشأن.

وأض��اف أن فتح ب��اب خدمي في الوحدات الس��كنية 
يمكن أن يعتبر مخرجًا آخر الستخدامه في الخدمات 
الخاص��ة، كما يمكن اس��تخدامه مخرج��ًا للطوارئ، 
وخصوصًا في ح��االت الحريق التي تؤدي إلى حدوث 

خسائر في األرواح.

محمد الدوسري

أبوالفتح: إزالة فسائل النخيل 
المصابة وزراعة 450 جديدة

ق��ام وكي��ل الزراع��ة والث��روة البحرية بوزارة األش��غال 
وش��ؤون البلديات والتخطيط العمران��ي، الدكتور نبيل 
محم��د أبوالفت��ح، يرافق��ه الوكيل المس��اعد لش��ؤون 
الزراع��ة الدكت��ور عبدالعزيز محم��د عبدالكريم، بزيارة 
للمجمع الوراثي للنخيل في توبلي، للوقوف على الجهود 

المبذولة لتأهيل الموقع.
وخالل الزيارة، اس��تمع أبوالفتح إلى شرح عن العمل في 
الموقع الذي يرك��ز على متابعة الوض��ع القائم للنخيل 
في المجمع، بإزالة الفس��ائل المصابة وإحالل فس��ائل 
جديدة، عالوة عل��ى العمل على زراعة ما مجموعه 450 

فسيلة. 
وقال وكيل الزراعة والثروة البحرية إن الوكالة مستمرة 
في جهودها الرامية إلى زيادة أعداد النخيل مس��تفيدة 
من النظم الزراعية الحديثة، وذلك انطالقًا من توجيهات 
الحكومة، وبمتابعة من وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبداهلل خلف. 
وأك��د أن الوكال��ة تضع ضم��ن إس��تراتيجيتها العناية 
بأصناف النخيل المختلفة التي تشكل موروثًا مهمًا في 
البحرين، وذلك عبر االستفادة من نظم الزراعة الحديثة 

في إكثار النخيل والعناية بها. 

 ميرزا: أهمية الرقمنة في ظل 
»كورونا« لتحقيق الخطط التنموية واالستدامة

 »اإلصالح والتأهيل« تفوز بجائزة دولية
في مجال االمتثال لبروتوكوالت الصحة ضد »كورونا«

أح��رزت اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل، 
جائزة أول مؤسس��ة إصالحية في الشرق 
األوس��ط ف��ي مج��ال التنفي��ذ واالمتثال 
لبروتوكوالت الصحة والس��المة والنظافة 
الدولي��ة ض��د في��روس كورون��ا، والت��ي 
تمنح ألفضل مؤسس��ة تطب��ق اإلجراءات 
الطبي��ة  المعاي��ر  حس��ب  االحترازي��ة، 
العالمية، وأطلقتها الش��ركة الفرنس��ية 
والمختص��ة   )BUREAU VERITAS(

بمعايير الجودة العالمية.
ويأت��ي الف��وز به��ذه الجائ��زة الدولي��ة، 
انعكاس��ًا لتوجيه��ات الفري��ق أول وزي��ر 
عب��داهلل  ب��ن  راش��د  الش��يخ  الداخلي��ة 
آل خليف��ة، والت��ي تؤك��د عل��ى التقي��د 
باإلج��راءات والتدابي��ر الالزم��ة للحد من 
انتش��ار فيروس كورونا، واتخ��اذ ما يلزم 
لتعزي��ز ه��ذا االلتزام بما يحم��ي الصحة 

والسالمة العامة للنزالء.
وأعرب مدير ع��ام اإلدارة العامة لإلصالح 

والتأهيل العميد عبدالسالم العريفي عن 
خالص ش��كره وتقدي��ره لتوجيهات وزير 
الداخلية ودعمه وتش��جيعه للجهود التي 
تتخذه��ا اإلدارة في مج��ال حماية الصحة 
العام��ة وتوفير الخدم��ات المقررة للنزالء 
ف��ي مراكز اإلصالح والتأهي��ل، منوهًا إلى 
أن الفوز بهذه الجائ��زة الدولية الرفيعة، 
يعكس ما تتمتع به اإلدارة من قدرات في 
مجال االرتقاء بالعمل وتطوير مستويات 
األداء، ويش��كل دافع��ًا لب��ذل المزيد من 
الجهود ومواصلة مسيرة العطاء واإلنجاز.

واس��تعرض مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة 
لإلص��الح والتأهيل، جانبًا م��ن اإلجراءات 
التي اتخذته��ا اإلدارة، تنفيذًا لتوجيهات 
وزي��ر الداخلي��ة بااللت��زام بتعزي��ز كافة 
التدابير االحترازية المعمول بها للحد من 
انتش��ار فيروس كورونا، ف��ي إطار العمل 
عل��ى حماية الن��زالء وتحقيق س��المتهم، 
ومن بينها تشغيل خدمة االتصال المرئي 

بي��ن الن��زالء وذويه��م، توفي��ر الخدمات 
الالزمة والرعاية الطبية المتكاملة لكافة 
الن��زالء، تطهي��ر وتعقي��م جمي��ع مباني 
ومراف��ق مراكز اإلصالح والتأهيل بش��كل 
يومي وتوفير المستلزمات الطبية وأدوات 
النظاف��ة للنزالء للحفاظ على س��المتهم 
الصحي��ة، بجان��ب توفي��ر أجه��زة قياس 
درجات الح��رارة بكافة البوابات، وفي حال 
دخول أي فرد من خارج المركز يتم قياس 
درجة حرارته وتزوي��ده باألدوات الصحية 
الالزم��ة م��ن قف��ازات وم��واد معقم��ة 

وكمامات.
وأش��ار مدير ع��ام اإلدارة العامة لإلصالح 
والتأهيل إلى أنه عند دخول النزالء الجدد، 
يت��م فحصهم وعزلهم في مبنى مخصص 
لمدة 14 يوم��ًا، بعدها يتم فحصهم مرة 
أخ��رى م��ن في��روس كورون��ا للتأكد من 
سالمتهم الصحية، قبل اختالطهم بباقي 

النزالء.
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 البحرين الرابعة عربيًا 
في تقرير البيانات المفتوحة 2020

احتلت البحرين في المركز الرابع 
عربي��ًا و 54 عالمي��ًا محققة 61 
نقطة في تقرير مخزون البيانات 
المفتوحة »ODIN« لعام 2020 
الذي تص��دره منظم��ة البيانات 
المفتوحة الذي يشمل 187 دول 

حول العالم.
الذي  التقرير  منهجي��ة  وتعتمد 
تص��دره المنظمة على عنصرين 
االنفت��اح  وهم��ا  رئيس��ين، 

وشمولية التغطية.
ويقي��س التقري��ر م��دى اكتمال 
البيانات اإلحصائية التي تتيحها 
ال��دول عب��ر منص��ات البيان��ات 
المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت 
تل��ك البيان��ات تلبي المس��توى 
الدول��ي لمعايي��ر االنفت��اح في 
والتي حددتها  البيان��ات،  إتاحة 
بالعناص��ر  التقري��ر  منهجي��ة 
التالية: قدرة الحواس��يب واآلالت 
ع��دم  البيان��ات،  ق��راءة  عل��ى 
اس��تخدام نس��ق خاص بالجهة 
خيارات  توفر  للبيانات،  المقدمة 
البيان��ات،  لتنزي��ل  متنوع��ة 

باإلضاف��ة إل��ى توفي��ر البيانات 
الوصفي��ة، وكذل��ك ع��دم وجود 
ش��روط تقّيد استخدام البيانات. 
أما ترتيب الدول العربية فجاءت 
عل��ى النح��و التالي، ف��ي المركز 
األول س��لطنة عمان ب�78 نقطة 
ب�75  اإلمارات  الثان��ي  وبالمركز 
نقطة وبالمركز الثالث فلسطين 
الخامس  وبالمركز  نقط��ة  ب�72 

األردن ب���53 نقط��ة وبالمرك��ز 
الس��ادس الع��راق ب���48 نقطة، 
ثم الس��عودية بالمركز الس��ابع 
ب���48 نقطة ثم الكويت بالمركز 
الثام��ن ب���47 نقط��ة ث��م قطر 
بالمرك��ز التاس��ع ب���45 نقط��ة 
ث��م مصر بالمركز العاش��ر ب�42 

نقطة.
المفتوح��ة  البيان��ات  أن  يذك��ر 

هي مجموع��ة البيانات الحكومة 
مجانًا،  المتاح��ة  واإلحصائي��ات 
وألي  ف��رد  ألي  يمك��ن  الت��ي 
أو إعادة  مؤسس��ة اس��تخدامها 
أو  توزيعه��ا  أو  اس��تخدامها 
مش��اركتها م��ع الغي��ر. وتق��وم 
للجمي��ع  بتوفيره��ا  الحكوم��ات 
عب��ر اإلنترنت وبدون قيود تمنع 

الوصول إليها.

وزير النفط: دعم البحوث 
العلمية التي تعود بالنفع 

على نمو االقتصاد

استقبل وزير النفط الش��يخ محمد بن خليفة آل خليفة 
بمكتبه الباحث االقتصادي من��ذر فيصل الفائز بجائزة 
أول بح��ث أكاديم��ي من نوعه ف��ي بريطانيا، والحاصل 
على المركز األول على دفعته عن االستثمار األجنبي في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة والخليج وأهمية االتجاه 
نحو الطاقة المتجددة مع تحديات إكس��بو دبي ٢٠٢٠ 
ومدى إمكاني��ة تطبيق رؤية اإلم��ارات االقتصادية في 

دول مجلس التعاون الخليجي. 
وأش��اد الوزير بفخر للبحرين به��ذه الجائزة التي تعتبر 
أول بح��ث أكاديم��ي متمي��ز م��ن نوعه ف��ي المملكة 
المتحدة واألول عل��ى الدفعة وضرورة االهتمام بنتائج 
البحث ومواصلة بحوثه المميزة، مؤكدًا أن قيادة جاللة 
المل��ك المفدى تحرص دومًا على دعم البحوث العلمية 

التي تعود بالنفع على نمو االقتصاد. 
كم��ا ن��وه بأهمية الحلق��ات االقتصادية الت��ي ينتجها 
الباح��ث االقتص��ادي فيص��ل ف��ي وس��ائل التواص��ل 
االجتماعي ومواصلة هذه النشاطات القيمة. فيما تقدم 
الباحث االقتصادي بالش��كر إلى الوزير الشيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة على دعمه وتش��جيعه الذي يحظى به 

ومواصلة التقدم والنجاح.

أحمد خالد

 »المناقصات«: 7 عطاءات لتصميم وبناء
وتشغيل حقول زراعة دون تربة بهورة عالي والدراز

فت��ح مجلس المناقص��ات والمزايدات، الجهة 
التنظيمية المستقلة المكلفة باإلشراف على 
ممارس��ات المناقصات والمزايدات الحكومية، 
الي��وم، مظاريف 82 عطاًء لع��دد 11 مناقصة 
ومزاي��دة واح��دة مطروح��ة من عش��ر جهات 

متصرفة.
وتضم��ن ج��دول أعم��ال لجن��ة الفت��ح، فتح 
مناقص��ة لوزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطيط العمراني »شؤون األشغال« بشأن 
مش��روع تصميم وبناء وتشغيل حقول الزراعة 
بدون تربة ف��ي هورة عالي وال��دراز، وقد تم 

استالم سبعة عطاءات لهذه المناقصة. 
وكذلك فتحت اللجنة عشرة عطاءات لمناقصة 
ل��وزارة المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي بش��أن 
خدم��ات استش��ارية لتطبي��ق ودع��م نظ��ام 
األوراكل إلدارة نظ��م المعلوم��ات المالية في 
ال��وزارة من خ��الل توفير عدد 2 مستش��ارين 

لمدة سنتين. 
عالوة على ذلك، فتحت لجن��ة الفتح مناقصة 
لوزارة اإلسكان بش��أن خدمات تنظيف لمبنى 
ال��وزارة الرئيس، وق��د تم اس��تالم 15 عطاًء 

لهذه المناقصة.
 كما فتح��ت اللجنة ث��الث مناقص��ات لهيئة 
الكهرب��اء والم��اء، المناقص��ة األولى بش��أن 
تزويد المش��اريع اإلس��كانية بمدينة سلمان 
والرملي بالمياه- أعمال أنابيب المياه – الجزء 
أ و ب ، وقد تم اس��تالم س��بعة عطاءات لهذه 
المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن 
تزويد المش��اريع اإلس��كانية بمدينة سلمان 
والرمل��ي بالمي��اه- أعمال محط��ات المياه - 

الجزء أ و ب ، وقد تم اس��تالم خمسة عطاءات 
له��ذه المناقصة. كم��ا تم اس��تالم عطاءين 
لمناقصة بش��أن خدمات استشارية لمشروع 
العكس��ي  التناض��ح  أغش��ية  تغيي��ر نوعي��ة 
واألعم��ال المصاحب��ة ل��ه بمحط��ة رأس أبو 
جرجور لتحلية المياه شامل الدراسة وتصميم 

إعداد المناقصة واألشراف على التنفيذ. 
وكذل��ك فتح��ت لجنة الفت��ح مزاي��دة ألمانة 
العاصم��ة بش��أن تأجير مواق��ع إعالنية على 
أعمدة اإلنارة في أمانة العاصمة – المجموعة 
األول��ى، وت��م اس��تالم ثالثة عط��اءات لهذه 

المزايدة.
عالوة على ذلك، فتحت اللجنة س��تة عطاءات 
لمناقص��ة لجامع��ة البحري��ن بش��أن تأجير 

مركبات للجامعة.
وفتحت اللجنة مناقصة لديوان الرقابة المالية 

واإلدارية بشأن تجهيز مكاتب في مقر ديوان 
الرقابة المالية واإلداري��ة »بناية نهار«، وقد 

تم استالم ستة عطاءات لهذه المناقصة.
وف��ي قطاع النفط والغ��از، فتحت لجنة الفتح 
مناقصة لش��ركة تطوير للبترول بشأن توريد 
صمام��ات عزل مزدوجة، وقد تم اس��تالم 14 

عطاًء لهذه المناقصة.
كما فتح��ت اللجن��ة عط��اًء واح��دًا لمناقصة 
لشركة توس��عة غاز البحرين الوطنية بش�أن 
توريد قطع غيار لموانع التس��رب الميكانيكية 
من شركة )John Crane(  المثبتة في مصنع 

معالجة الغاز 3.
وأخيرًا، فتحت اللجنة مناقصة لتمكين بش��أن 
تنظيم وتخطيط النسخة الخامسة من جائزة 
البحرين لريادة األعمال، وقد تم استالم ستة 

عطاءات لهذه المناقصة.

»تمكين« تعلن 
إستراتيجيتها الجديدة في 

المنتدى التشاوري اإلثنين
أعلن صندوق العمل »تمكين« عن اس��تضافة المنتدى 
التشاوري السنوي لمناقشة استراتيجية عمل »تمكين« 
للسنوات القادمة بعد انتهاء أعمال الدورة االستراتيجية 

الحالية 2020-2018.
وس��يقام المنتدى عب��ر منصة »زوم« ي��وم اإلثنين 14 
ديسمبر الجاري، متضمنًا العديد من الجلسات الحوارية 
الفرعي��ة إلى جان��ب الع��رض الرئيس لالس��تراتيجية 
القادم��ة، وذلك إلتاح��ة المجال للحضور في مش��اركة 

آرائهم ومقترحاتهم حول خطط عمل وبرامج تمكين.
ويأتي المنتدى التشاوري السنوي لتمكين كحلقة وصل 
مباشرة بين تمكين وشركائها الرئيسيين من العمالء 
والخبراء وممثلي القطاعات المختلفة، وذلك لمناقش��ة 
احتياجات وتطلعات سوق العمل، ومدى مالءمة الحلول 
التي تقدمها تمكين من البرامج والمبادرات لتلبية هذه 
االحتياجات، إضافة إلى مراجعة أداء الس��نوات الماضية 
وأب��رز النتائ��ج التي ت��م تحقيقها في االس��تراتيجيات 

السابقة.

محاضرة حول انعكاسات 
»كورونا« على الحياة 

الوظيفية واألعمال
اس��تعرض رئيس قس��م الطب النفس��ي بجامع��ة الخليج 
العربي األس��تاذ الدكتور مريوان حسني »تأثيرات جائحة 
فيروس كورونا )كوفيد19( على الصحة النفسية وانعكاسها 
على الحياة الوظيفية واألعمال« في محاضرة قدمت ضمن 
ال��دورة الثالثة في برنامج صناع القرار االقتصادي بتنظيم 
من مجلس الش��ورى وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوس��طة تحت ش��عار »س��بل التع��اون مع 

جائحة كورونا )كوفيد19( وتفادي آثارها«.
وس��رد الدكتور مري��وان حس��ني تاريخ األوبئ��ة وتأثيرها 
على الصحة النفس��ية، مبّينًا اآلثار النفسية لجائحة كورونا 
على الفرد، األس��رة، المجتمع، الحياة الوظيفية واألعمال، 
مناقش��ًا كي��ف نتهيأ نفس��يًا لمجابهة الجائح��ة والوقاية 

منها.
وقال: »ش��هد العالم تأثيرًا غير مس��بوق لحال��ة الطوارئ 
الصحية العالمية الحالية بسبب فيروس كورونا )كوفيد19( 
والتي أثرت أيضًا على الصحة النفسية لماليين األشخاص، 
حيث ارتفعت مستويات القلق، والخوف، والعزلة، والتباعد 
االجتماع��ي والقيود، وعدم اليقي��ن واالضطراب العاطفي 
التي انتش��رت على نطاق واس��ع«. ودعا إل��ى الحفاظ على 
الع��ادات الصحية إب��ان جائح��ة )كوفيد19(، مؤك��دًا أنه 
م��ع بداية ظهور ه��ذا المرض تم اكتش��ف مظاهر كثيرة 
انعكس��ت على الصحة النفس��ية لدى المرضى وعائالتهم 
وأصدقائه��م وعام��ة الناس، الفتًا إل��ى أن لهذه المظاهر 
آث��ارًا مباش��رة وغير مباش��رة م��ن اإلصاب��ة، فالخوف من 
العدوى وانتش��ار الفي��روس يب��رز التأثير الهائ��ل للوباء 
اجتماعي��ًا واقتصاديًا ونفس��يًا، وعلى الرغ��م من أن تأثير 
الوب��اء متوقع��ًا، إال أن حجم التأثير ال��ذي حدث تجاوز كل 

التوقعات.

اقة في  الحجيري: بنوك البحرين سبَّ
التحول نحو الخدمات المصرفية المفتوحة

ق��ال الرئي��س التنفيذي لمجموع��ة الخليج لمس��تقبل األعم��ال أحمد 
الحجيري إن البنوك في البحرين سبَّاقة في استشراف أفق تطور الخدمات 
المالي��ة والمصرفية ودم��ج التطبيقات الحديثة مثل ال��ذكاء الصناعي 
والتكنولوجيا المالية واألمن الس��بيراني فيها، الفتًا إلى أن البنوك التي 
ال تواكب التحول الرقمي ستتخلف عن الركب بعد تولي شركات التقنية 

وغيرها من الجهات البديلة المقدمة للخدمات المالية زمام األمور.
الحجي��ري، وخالل محاضرة له تحت عنوان »الخدمات المالية المصرفية 
وال��ذكاء الصناعي« ضمن فعاليات الجناح الوطني البحريني في معرض 
جيتك��س ف��ي دبي، قال إن��ه ال بد للمديري��ن التنفيذيين ف��ي القطاع 
المالي والمصرفي من اقتناص الفرص التي تقدمها التقنيات الحديثة 
ب��دل الخوف منه��ا، وأن أن يتحل��وا بالقدرة على التفكي��ر اإلبداعي في 
طريقة حلهم للمش��كالت، والتركيز عل��ى مختلف القطاعات ذات الصلة 
بالصناع��ة المالي��ة والمصرفية بما في ذلك القط��اع التقني لمواجهة 

التحديات المعاصرة.
وأوضح أن تطبيق »البنوك المفتوحة« سيتيح لشركات من خارج البنوك 
تطوي��ر منتجات مصرفية ويس��هل عملي��ة االنتقال نح��و الرقمنة في 
القط��اع المصرفي وإطالق االبتكارات الجديدة، وأش��ار إلى أن ش��ركات 
التكنولوجي��ا ب��دأت تدخل ف��ي صلب العم��ل المصرف��ي والمالي في 
المنطقة ما يش��كل تحدي وتعقيد كبير للبنوك والمصارف، خاصة وأن 
إح��دى مزايا التقنيات المالية هي أنها خلقت مؤسس��ات ناش��ئة تقدم 
خدم��ات مالية من خالل نموذج عمل وطريقة تش��غيل تختلف كليًا عن 
البن��وك التقليدية. كما تحدث عن توجه المزيد من البنوك الس��تخدام 
ال��ذكاء االصطناعي ف��ي العملي��ات الداخلية أو ما يع��رف ب�»المكاتب 

الخلفية للبنوك«، وهو ما يسهم في تسهيل عملها ورفع كفاءتها.
ولفت الحجي��ري خالل المحاضرة إلى أنه رغ��م التحديات التي تفرضها 
الخدمات المصرفية المفتوحة على الهيئات الرقابية والتش��ريعية، إال 
أن مص��رف البحرين المرك��زي لم يقف مكتوف األي��دي حيال التطورات 
الجاري��ة ف��ي مج��ال دم��ج التقني��ات الحديث��ة ف��ي الصناع��ة المالية 
والمصرفية، بل بادر إلى إنش��اء »بيئ��ة رقابية تجريبية sandbox« في 
خليج البحرين للتكنولوجيا حيث تعمل حاليًا عشرات الشركات في مجال 
التكنولوجيا المالية، وذلك بالش��راكة م��ع البنوك التقليدية، كما أصدر 
مص��رف البحرين المرك��زي نهاية أكتوبر الماضي إط��ار العمل الخاص 
بتطبيق الخدمات المصرفية المفتوحة لتس��هيل تنفيذ هذه الخدمات 
من قبل المصارف والمؤسس��ات المالية، الفت��ًا إلى أن هذا اإلطار جرى 
تصميمه خصيصا لمملكة الحبرين بعد دراس��ة أفضل الممارسات في 

الدول المتقدمة.
وأش��ار إل��ى أن هذا اإلط��ار الجديد اإلرش��ادات التش��غيلية ومواصفات 
الواجهة التقنية المفتوحة لبرمج��ة التطبيقات )API(، وإطار الحوكمة 
الع��ام بما فيه��ا المعايي��ر المطلوبة لحماي��ة بيانات العم��الء، وقال 
الخدم��ات المصرفي��ة المفتوحة في البحرين تش��مل عل��ى نوعين من 
الخدم��ات. األول، ه��و »خدم��ة معلومات الحس��اب« وتتمث��ل في منح 
العم��الء إمكانية الوصول إلى بيانات جميع حس��اباتهم المصرفية من 
خالل منصة واح��دة فقط. والثان��ي، وهي الخدم��ات الجديدة وتتمثل 
في القدرة على إجراء المدفوعات والتحويالت بين الحس��ابات المختلفة 
للعميل بش��كل سلس وفعال، وكل ذلك يتم من خالل تطبيق واحد في 

الهواتف الذكية.
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بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

رأس نائــب رئيــس مجلــس الوزراء ســمو الشــيخ محمــد بن مبــارك آل خليفة 
االجتمــاع االعتيــادي األســبوعي لمجلــس الوزراء الذي عقــد صباح أمس عن 
ُبعــد. فــي مســتهل الجلســة، رفــع مجلس الــوزراء خالــص التهاني لولــي العهد 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه 
هللا بمناســبة نجاح ســباقي جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال 
1 وجائــزة رولكــس الصخيــر الكبــرى للفورمــوال1 2020، مثنيــًا المجلــس على 
الجهــود المخلصــة للكوادر الوطنية التي أســهمت في إنجاح تنظيم ســباقين 
متتاليين وما تميزا بهما من مســتوى عاٍل في التنظيم يرســخ مكانة المملكة 

على صعيد تنظيم البطوالت الرياضية الدولية.

كما أشاد مجلس الوزراء بنجاح حوار 
المنامـــة، ومـــا يتميـــز به هـــذا الحدث 
من مناقشـــات مثمرة ألبرز التحديات 
التـــي تواجه المنطقة والعالم وتســـهم 
فـــي تعزيـــز أمـــن واســـتقرار المنطقة، 
وهـــو ما يؤكـــد علـــى اهتمـــام المملكة 
والدولـــي.  اإلقليمـــي  األمـــن  بقضايـــا 
جلســـات  ببـــدء  المجلـــس  ورحـــب 
بيـــن  األول  االســـتراتيجي  الحـــوار 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة 
األمريكية، والذي يســـهم في مواصلة 
تعزيـــز الشـــراكة االســـتراتيجية بيـــن 
البلديـــن الصديقيـــن والدفـــع بهـــا نحو 
والتنســـيق  العمـــل  مـــن  أوســـع  أفـــق 
المشترك.وبمناســـبة االحتفـــال باليوم 
العالمي لمكافحة الفســـاد، أكد مجلس 
الـــوزراء علـــى أهمية الجهـــود القائمة 
لمواصلـــة تعزيـــز النزاهـــة ومكافحـــة 
الفســـاد مـــن خـــال تطويـــر األجهـــزة 
الرقابية وســـن وتحديث التشـــريعات 
المنشـــودة  التطلعـــات  يخـــدم  بمـــا 
الراميـــة إلـــى ترســـيخ نهج الشـــفافية 
والمحاســـبة. بعـــد ذلك نظـــر المجلس 
علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات  فـــي 

جدول األعمال، وقرر:

أواًل: الموافقة على           
المذكرات التالية:

1. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
بخصـــوص  والتشـــريعية  القانونيـــة 
التعديـــات المدخلـــة علـــى االتفاقيـــة 
اإلطاريـــة إلنشـــاء التحالـــف العالمـــي 
ومتابعـــة   )ISA( الشمســـية  للطاقـــة 
إجـــراءات انضمـــام مملكـــة البحريـــن 
وذلـــك  التحالـــف،  هـــذا  فـــي  كعضـــو 
الطاقـــة  مبـــادرات  تعزيـــز  إطـــار  فـــي 
المتجـــددة وجهـــود التصـــدي للتغيـــر 

المناخي تحقيًقا للتنمية المستدامة.
2. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن انضمام 
الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء إلـــى 
االتحـــاد الدولـــي للماحـــة الفضائيـــة 
)IAF( بمـــا يســـهم في تبـــادل الخبرات 
تجـــارب  مـــن  االســـتفادة  وتحقيـــق 
الهيئات الوطنية العالمية المتخصصة 
في الفضاء بما يتماشـــى مع توجهات 

المملكة في مجال علوم الفضاء.
3. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن مذكرة 
تفاهـــم بين حكومـــة مملكـــة البحرين 

وحكومة الواليات المتحدة األميركية 
بشـــأن حمايـــة وحفـــظ معالـــم ثقافية 
معينـــة بما يســـهم فـــي تعزيـــز حماية 
المجـــال  وإتاحـــة  الثقافـــي  التـــراث 
للجميع للوصـــول إلى المخزون الثري 

للثقافات الوطنية والعالمية.
4. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 

القانونية والتشـــريعية بشأن مشروع 
قرار بتحديد رســـوم إصدار شـــهادات 
القيمة المضافـــة وتراخيص الممثلين 
والـــوكاء وتقديـــم االعتراضـــات، بما 
يسهم في تطوير العمليات التنظيمية 

في هذا الشأن.
5. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 

والتـــوازن  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
البـــاد  بشـــأن توســـعة مركـــز  المالـــي 
القديـــم الصحـــي بتبـــرع مـــن جمعيـــة 
خيريـــة خاصـــة مـــن منطلق الشـــراكة 
المجتمعيـــة لخدمـــة القطـــاع الصحي 

بمملكة البحرين.
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  مذكـــرة   .6

الدراســـات  مركـــز  رغبـــة  بشـــأن 
فـــي  البحريـــن  بجامعـــة  الفرنســـية 
االنضمـــام لعضوية الوكالـــة الجامعية 
الفرانكفونية بما يسهم في االستفادة 
الجوانـــب  فـــي  الوكالـــة  دعـــم  مـــن 
التعليميـــة  والمـــوارد  الخدماتيـــة 
المجـــاالت  فـــي  العالميـــة  والخبـــرات 

العلمية والبحثية.
7. مذكرة مشتركة من وزارتي التربية 
والتعليم، والمالية واالقتصاد الوطني 
بشـــأن منحـــة تمويل مشـــروع إنشـــاء 
االبتدائيـــة  وتجهيـــز مدرســـة قالـــي 
اإلعداديـــة للبنـــات بهـــدف اســـتيعاب 
الزيـــادة المتوقعـــة في عـــدد الطالبات 
الناتجـــة عـــن التوســـع العمرانـــي فـــي 
تلـــك المنطقة مـــع ضمان توفيـــر بيئة 
دراســـية نموذجيـــة وعاليـــة الجـــودة 
تشتمل على جميع المرافق التعليمية 

والمختبرات العلمية.
بشـــأن  الخارجيـــة  وزيـــر  مذكـــرة   .8
مشـــروع قـــرار بإعادة تشـــكيل اللجنة 
واســـتحداث  حظـــر  بشـــأن  الوطنيـــة 
وإنتاج وتخزين واســـتعمال األسلحة 
تلـــك األســـلحة،  الكيميائيـــة وتدميـــر 
مواصلـــة  علـــى  حرًصـــا  يأتـــي  الـــذي 
التقدم الـــذي حققته مملكـــة البحرين 
في هذا المجال وتنفيذها لالتزامات 

الدولية.

ثانيًا: استعرض المجلس 
الموضوع التالي:

1. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
ردود  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
الحكومة علـــى 13 اقتراًحا برغبة من 

مجلس النواب.

المنامة - بنا

تحديث التشريعات الرامية لترسيخ الشفافية والمحاسبة
ــدد الــطــالــبــات ــادة فـــي عـ ــزيـ ــة قـــالـــي” الســتــيــعــاب الـ ــي ــدائ ــت تــمــويــل إنـــشـــاء “اب
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يرفع مجلس الوزراء خالص التهاني لسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله 
بمناسبة نجاح سباقي جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال وان وجائزة 

رولكس الصخير الكبرى للفورموال وان 2020، ويثني على الجهود الوطنية 
المخلصة في إنجاح تنظيم سباقين متتاليين.

يرحب مجلس الوزراء ببدء جلسات الحوار االستراتيجي األول بين مملكة البحرين 
والواليات المتحدة األمريكية الصديقة.

يشيد مجلس الوزراء بنجاح حوار المنامة وما تميز به من مناقشات مثمرة بما 
يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

أبرز ما جاء في
جلسة مجلس الوزراء:

يؤكد مجلس الوزراء بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد على 
أهمية الجهود القائمة لمواصلة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خالل تطوير 

األجهزة الرقابية وسن وتحديث التشريعات.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 7 ديسمبر 2020

البحرين تواجه العدوان العسكري القطري بضبط النفس
ــا ــوق مواطنينـ ــنضمن حقـ ــة وسـ ــا اإلقليميـ ــي مياهنـ ــرط فـ ــن نفـ ــي: لـ ــى السيسـ ــي رده علـ ــي فـ الزيانـ

أكد وزير الخارجية، عبداللطيف الزياني، أن مملكة البحرين تمارس سيادتها على مياهها اإلقليمية بناء على القانون 
رقم )8( لســنة 1993م، كما أن المملكة ســتتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان حقوقها الســيادية وحقوق مواطنيها 
وفقــًا لآلليــات المتاحــة تحــت مظلة مجلــس التعاون في الوقت الراهن على األقل، مشــيرًا إلى أن العدوان العســكري 
القطــري هدفــه خلــق حالــة مــن االبتــزاز واالســتفزاز السياســي، وأن مملكــة البحريــن تتحلــى بسياســة ضبــط النفس 

والحكمة، والحفاظ على مجلس التعاون.
جاء ذلك في إجابة الوزير على سؤال برلماني بشأن المياه االقليمية والحدود البحرية لمملكة البحرين، قدمه النائب 
محمد السيسي البوعينين، بعد المشاركة في ندوة “المياه االقليمية والمنطقة االقتصادية الخالصة والجرف القاري 
في القانون الدولي”، والتي نظمها مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية )دراسات(.  وفيما يلي نص أسئلة 

البوعينين وتفاصيل إجابة وزير الخارجية:

ما هو الوضع القانوني للحدود  «
البحرية لمملكة البحرين مع 

جيرانها؟ وهل يختلف عن 
طبيعة األوضاع القائمة 

بالفعل؟

 
- إن تعريف مملكة البحرين لحدودها 
البحرية، هو وفقًا لما ورد في القانون 
رقـــم )8( لســـنة 1993م بشـــأن البحـــر 
اإلقليمـــي لمملكة البحريـــن والمنطقة 
المتاخمـــة، وال زال هذا القانون نافذًا، 
وأن مملكة البحرين تمارس ســـيادتها 
على مياههـــا اإلقليمية بناء عليه، كما 
أنه قـــد ورد في ميثاق العمل الوطني 
أن “مملكـــة البحريـــن حافظـــت علـــى 
كيانهـــا وأراضيهـــا ومياههـــا اإلقليمية 
وهـــي غيـــر قابلـــة للتفريـــط فيهـــا أو 
المســـاومة عليهـــا بأي صـــورة وتحت 
عـــن  التنـــازل  يجـــوز  وال  ظـــرف،  أي 
ســـيادتها أو التخلـــي عـــن شـــيء مـــن 
إقليمهـــا”، وأن مملكـــة البحريـــن تؤكد 
بأن الوضع القائم مســـتمر كما هو منذ 
انتهاء اتفاقيات الحماية بين المملكة 

المتحدة ودول الخليج العربي.

 

ما هي اإلجراءات المتخذة  «
لحماية الصيادين البحرينيين 

الذين يتعرضون لمضايقات في 
عملهم وأرزاقهم في مناطق 

مثل )قطع العرج-والديبل(، 
رغم أنهم يزاولون الصيد داخل 

المياه اإلقليمية لمملكة 
البحرين؟ وكيف يتم التصدي 

للتجاوزات الخارجية الجارية اآلن.

 
جميـــع  ســـتتخذ  البحريـــن  مملكـــة   -
اإلجـــراءات الازمـــة لضمـــان حقوقها 
الســـيادية وحقـــوق مواطنيهـــا وفقـــًا 
لآلليات المتاحـــة تحت مظلة مجلس 
التعاون في الوقت الراهن على األقل.

 

لماذا يتم االعتداء الممنهج  «
على حقوقنا السيادية في 

مصائد هيرات اللؤلؤ في شمال 
البحرين وما يجاورها، فضاًل عن 

التضييق من جانب اآلخرين على 
البحرينيين في ممارسة هذا 

الحق؟

 
- إن مملكـــة البحريـــن آثـــرت سياســـة 
مـــع  التعامـــل  فـــي  النفـــس  ضبـــط 
االعتـــداءات العســـكرية القطريـــة في 
البحريـــن  لمملكـــة  اإلقليميـــة  الميـــاه 
المســـلح  العســـكري  العـــدوان  منـــذ 
1986م،  عـــام  الديبـــل  علـــى ضحـــال 
واالعتـــراض األخيـــر علـــى الزورقيـــن 
التابعين لخفر السواحل، وذلك بسبب 
البحريـــن  لمملكـــة  الراســـخ  اإليمـــان 

بضرورة تماسك مجلس التعاون.
 

كمـــا أن الهدف من العدوان العســـكري 
الديبـــل عـــام  المســـلح علـــى ضحـــال 
فـــي  الزورقيـــن  واعتـــراض  1986م، 
مـــن  حالـــة  خلـــق  هـــو  2020م  العـــام 
االســـتفزاز واالبتزاز السياسي لمملكة 
مملكـــة  سياســـة  أن  إال  البحريـــن، 
البحرين مع جيرانها قائمة على حسن 
والحـــل  بالحكمـــة  والتحلـــي  الجـــوار 

السلمي للنزاعات.
 

لماذا لم يتم احتساب المياه  «
اإلقليمية المجاورة لجزيرة 

قطعة جرادة كجزء من مياهنا 
اإلقليمية؟

 
- إن محكمـــة العدل الدولية لم تعرف 
الحدود البحرية لمملكة البحرين وفقًا 
لمـــا هـــو منصـــوص عليـــه صراحة في 
اتفاقيـــة األمم المتحدة لقانون البحار 
للعـــام 1982 وقواعـــد العـــرف الدولي 
فيما يتعلق بالميـــاه اإلقليمية لجزيرة 

قطعة جرادة.
 وال يمكننـــا أن نغفـــل أن ســـوء نيـــة 
حكومـــة دولـــة قطـــر فـــي التعامل مع 
القضية المنظورة أمام محكمة العدل 
الدولية تجســـد فـــي تقديمها أكثر من 

80 وثيقـــة مـــزورة مع علمها المســـبق 
ولكـــن  صحتهـــا،  وعـــدم  بتزويرهـــا 
المحكمة أقـــرت بعدم صحـــة الوثائق 

واستبعدتها من ملف القضية.
 

لماذا لم يتم احتساب خط  «
األساس للمياه اإلقليمية من 

جزيرة قطعة جرادة، خاصة وأن 
مملكة البحرين دولة أرخبيلية؟

 
- لقـــد أغفلت محكمـــة العدل الدولية 
عدم احتســـاب خط األســـاس للمياه 
قطعـــة  مـــن  البحرينيـــة  اإلقليميـــة 
تابعـــة  جزيـــرة  باعتبارهـــا  جـــرادة 

لمملكـــة البحريـــن، نظـــرًا ألنـــه ســـبق 
إلزام مملكـــة البحريـــن بإزالة جزيرة 
النســـحاب  كشـــرط  جـــرادة  قطعـــة 
القـــوات القطرية من جزيرة المراقبة 
بضحـــال الديبل، والتي تم إنشـــاؤها 
بقـــرار مـــن مجلـــس التعـــاون كنقطة 
مراقبـــة تســـتخدمها الـــدول الثـــاث 
المجاورة، كل ذلك بقصد إبعاد أقرب 
نقطـــة بريـــة عـــن الحـــدود القطريـــة 
حـــدودا  قطـــر  دولـــة  منهـــا  لتكســـب 
بحريـــة أوســـع دون وجه حـــق، وقد 
وافقـــت مملكـــة البحرين علـــى إزالة 
الجزيـــرة حفظـــًا لمجلـــس التعـــاون، 
ومعرفتهـــا بأن الجزيرة ســـوف تعود 
إلـــى حالتهـــا الطبيعية كونهـــا جزيرة 
عـــادت  وقـــد  صناعيـــة،  ال  طبيعيـــة 
الجزيرة إلـــى حالتهـــا الطبيعية فعاً 
بعد ستة أشهر من إزالتها، واعترفت 
بها محكمـــة العدل الدوليـــة كجزيرة 
تابعـــة لمملكة البحرين، وبالتالي كان 
مـــن األجـــدى أن يتم احتســـاب خط 
األســـاس من جزيـــرة قطعـــه جرادة، 
واحتســـاب المياه اإلقليمية من هذه 
النقطـــة باعتبارها من أرخبيل مملكة 
البحرين، كما حددها القانون رقم )8( 
لســـنة 1993م بشـــأن البحر اإلقليمي 
لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة.
إعـــادة  يتـــم  لـــم  األســـباب  ولهـــذه   
ترســـيم الحـــدود كموقـــف تحفظـــي 
حفاظًا على تماسك مجلس التعاون، 
ولـــم يتغيـــر القانـــون رقـــم )8( لســـنة 
1993م بشأن البحر اإلقليمي لمملكة 
البحريـــن والمنطقة المتاخمة، وعليه 
قبـــل  القائـــم  بالوضـــع  التمســـك  تـــم 

صدور ذلك الحكم.

 

محمد السيسي البوعينينعبداللطيف الزياني

مجلس الوزراء: 
نجاح “الفورموال 
1” يرسخ مكانة 
البحرين العالمية

توسعة مركز 
البالد القديم 

الصحي بتبرع من 
جمعية خيرية

انضمام “علوم 
الفضاء” إلى 

االتحاد الدولي 
للمالحة الفضائية

 تعزيز مبادرات 
الطاقة المتجددة 
وجهود التصدي 

للتغير المناخي

مواصلة تعزيز 
الشراكة مع أميركا 
نحو أفق أوسع من 

التنسيق المشترك

مناقشات “حوار 
المنامة مثمرة 

وتسهم في تعزيز 
أمن المنطقة
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الدوحة هدفها 
خلق حالة من 

االستفزاز واالبتزاز 
السياسي 

للمملكة

قدموا 80 وثيقة 
مزوة امام 

“العدل الدولية” 
لنيل جزيرة قطعة 

جرادة



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

احتفـــظ عبدالواحـــد عبدالوهـــاب 
إدارة  مجلـــس  برئاســـة  النـــكال 
البحرينيـــة،  الكيميائييـــن  جمعيـــة 
عبـــدهللا  حســـين  فـــاز  فيمـــا 
الحلواجـــي بمنصب نائب الرئيس، 
وإبراهيـــم عبدالعزيز صليل بأمانة 
الســـر، وفاطمة عبدالحسين أحمد 
وجـــاء  المالـــي،  األميـــن  بمنصـــب 
محمـــد رضي علي وســـعيد عباس 
أحمـــد وصـــادق موســـى العريبـــي 

كأعضاء إداريين.
الكيميائييـــن  جمعيـــة  وكانـــت 
اجتمـــاع  عقـــدت  قـــد  البحرينيـــة 
عموميتهـــا الذي نظمته عبر منصة 
مســـاء  المرئـــي،  “زووم”  برنامـــج 
يـــوم الثالثاء الموافـــق 17 نوفمبر 
2020، حيـــث تـــم اســـتعراض فيه 
التقريرين األدبـــي والمالي للدورة 
وانتخـــاب  المنتهيـــة  االنتخابيـــة 
2020- للـــدورة  إدارة  مجلـــس 

2022، فيمـــا عقـــد مجلـــس اإلدارة 

المنتخـــب أولى اجتماعاته مســـاء 
األربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 
وتم فيه توزيع المناصب اإلدارية.

وشـــهد التشـــكيل الجديد لمجلس 
الكيميائييـــن  جمعيـــة  إدارة 
اســـتمرار تواجد العنصر النســـائي 
عبدالحســـين،  فاطمـــة  بانتخـــاب 
وانتخـــاب 3 عناصـــر جديـــدة هـــم 
حسين الحلواجي وإبرهيم صليل 
وصـــادق العريبـــي، وهـــو مـــا يمثل 
تغييـــًرا في نصف أعضاء المجلس 

تقريًبا.

رحمـــة  آل  غـــازي  النائـــب  أّكـــد 
عضو لجنة الشـــؤون الخارجية 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع 
النيابـــة  بـــأن  النـــواب  بمجلـــس 
كبيـــًرا  تقّدًمـــا  تحـــرز  العامـــة 
وتنفيـــذ  إقـــرار  فـــي  وســـريًعا 
القرارات التي من شأنها تطوير 
عملها وتمكينهـــا من االضطالع 
ضمـــان  فـــي  بمســـؤوليتها 
وتمثيـــل  تحقيـــق  إجـــراءات 
عادلـــة بكل مهنيـــة ودّقة، وذلك 
مـــن خالل تبســـيط اإلجـــراءات 

المّتبعة وتسهيلها وتسريعها.
الســـياق  هـــذا  فـــي  وأشـــاد 
بالتعميـــم الـــذي أصـــدره النائب 
العـــام  علـــي البوعينيـــن بشـــأن 
فـــي  الوســـاطة  نظـــام  “تفعيـــل 
الجرائم التي يجوز فيها الصلح 
والتصالـــح”، وذلـــك فـــي ضـــوء 
مـــا أضافه المشـــرع إلـــى قانون 

اإلجـــراءات الجنائيـــة من مواد 
وســـع بمقتضاهـــا نطـــاق الصلح 
والتصالـــح فـــي بعـــض الجرائم 

الجنائية.
ونـــوه إلـــى أن التعميـــم يصـــّب 
فـــي إطـــار تعزيـــز مبـــدأ الصلح 
والتصالح وتطويـــر اإلجراءات 
المتعلقة وذلك على النحو الذي 
يحقق العدالة التصالحية، على 
أســـاس مبـــدأ التراضـــي، وبما ال 

يخالف النظام العام.
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غازي آل رحمة

4 محطــات رئيســة فــي المحــرق... والمطــار نقطــة البداية

المركـــزي” “المحـــرق  مواقـــف  ســـاعات مجانيـــة الســـتخدام 

تذاكر مترو البحرين في المتناول وبفترة انتظار قياسية

المواصـــالت  وزارة  ممثلـــو  قـــال 
واالتصـــاالت إن مســـار مشـــروع متـــرو 
معلقـــة  ســـتكون  ومحطاتـــه  البحريـــن 
بالكامـــل، ومتصلة بممـــرات علوية على 
جانبـــي الطريق. ولفتوا إلى أن المحرق 
وهـــي:  رئيســـية  محطـــات   4 ســـتضم 
محطـــة عنـــد مستشـــفى الملـــك حمـــد، 
وواحـــدة عند مركـــز المحـــرق الصحي، 
وأخـــرى عنـــد مجمع الواحـــة، والمحطة 
األخيـــرة بمطـــار البحريـــن الدولي التي 

تشكل نقطة بداية المترو.
بعـــد  تـــم  المســـار  اختيـــار  إن  وقالـــوا 

عمـــل دراســـات جدوى فنية وهندســـية 
واقتصادية للمشروع.

وبينوا أن مشـــروع المترو يتميز بكونه 
لـــن يشـــكل  بالتالـــي  بالكهربـــاء،  يعمـــل 
مصدر إزعاج للمناطق التي يمر بها، كما 
تم العمل على تزويد المشروع بوسائل 
المتصـــاص الصوت االهتـــزازات، فضالً 
عـــن اتخـــاذ كل مـــا مـــن شـــأنه أن يمنـــع 
تسبب المشروع بإحداث أضرار بيئية.

ولفتـــوا إلى أن أســـعار التذاكر ســـتكون 
فـــي متنـــاول الجميـــع، وســـتكون هناك 
تذاكـــر خاصـــة لطلبـــة الجامعـــة وكبـــار 

الســـن وغيرها، من خالل توفير وسيلة 
أن  كمـــا  واقتصاديـــة،  لهـــم  آمنـــة  نقـــل 
متوسط فترة االنتظار ستكون قياسية 
جدا. ولفتوا إلى أن الطاقة االستيعابية 

راكـــب  ألـــف   43 تبلـــغ حوالـــي  للمتـــرو 
للحمولة الواحـــدة )ذهابا وإيابا(، ووفقا 
للتوقعـــات فـــإن معـــدل النقـــل اليومـــي 

سيصل إلى نحو 120 ألف راكب.

^

دغدغة المشاعر

أكد رئيس مجلس بلدي المحرق 
غــــــازي الـــمـــربـــاطـــي أهـــمـــيـــة أن 
ــنــواب  يــركــز أعـــضـــاء مــجــلــس ال
عــمــلــهــم عــلــى دراســــــة تــحــديــث 
وتحديد  القديمة،  التشريعات 
العديد  في  االختصاص  جهات 
ــمــواضــيــع الــتــي تــتــقــاذف  مـــن ال
ــيــتــهــا، وذلـــك  الـــجـــهـــات مــســؤول
نحو  جهودهم  توجيه  مــن  بــدالً 
المقترحات التي تدغدغ مشاعر 

المواطنين.

رفـض تجميـد تراخيـص بنـاء مجمـع عـراد

عبـــر مجلس بلدي المحرق عن رفضـــه تجميد تراخيص 
بناء أحد المجمعات التجارية المعروفة في منطقة عراد، 
وذلك نظـــرًا لحاجة المنطقة لخدمـــات المجمع المذكور.  
ووجه رئيس المجلس غازي المرباطي استفســـارًا حول 
أســـباب قيام مجمع ســـوق المحرق المركزي باحتســـاب 

رسوم على مواقف سيارات المجمع.
وقـــدم المرباطي عـــددًا من التســـاؤالت المتعلقة بوجود 
قرار ملـــزم للمجمع بتوفير مواقف للســـيارات وأعدادها 
والســـند القانونـــي الذي ينظم هذه الحالـــة، واإلجراءات 

التي ستتخذها البلدية حيال المجمع.
وأبـــدى المديـــر العـــام لبلديـــة المحـــرق إبراهيـــم الجودر 

اتفاقـــه مع أهميـــة أن يحدد المجمع فترة بضع ســـاعات 
مجانية الستخدام مواقف السيارات.

إلـــى ذلـــك، وافـــق المجلـــس علـــى طلـــب أهالـــي مجمـــع 
232 بالديـــر بشـــأن إزالـــة األعمدة الحديديـــة عن طريق 
3239، لتســـببها فـــي إعاقـــة حركـــة الدخـــول والخروج، 
الســـيما في الحاالت الطارئة. كما مـــرر المجلس توصية 
بتجزئة مشـــروع إنشـــاء شـــبكة الصرف الصحي بمجمع 
234 بمنطقة ســـماهيج إلى 3 مراحل، إضافة إلى إعادة 
تخطيط المدخل والمخرج بتقاطع شـــارع ريا مع طريق 
2651 بمجمـــع 226 فـــي البســـيتين بإنشـــاء جزيرة على 

التقاطع لتسهيل حركة الدخول والخروج.

ممثلو وزارة المواصالت واالتصاالت يستعرضون مادة فيلمية حول مشروع 
مترو البحرين.

سيدعلي المحافظة | تصوير: رسول الحجيري

المنامة - جمعية الكيميائيين

مكتب النائب غازي آل رحمة

تجديد الثقة بالنكال لرئاسة “الكيميائيين”

آل رحمة يشيد بتطبيق الوساطة في الجرائم الجنائية

446 موظًفا أجنبًيا في “األشغال” كلفتهم 17 مليون دينار في سنتين
اآلن حــتــى   2018 ــام  ــع ال مــنــذ  أجــنــبــًيــا   49 ــود  ــق ع ــاء  ــه إن ــف:  ــل خ

كشف وزير األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عصـــام خلف عـــن أن عـــدد الموظفين األجانـــب العاملين في 
الـــوزارة يبلـــغ 446 موظًفـــا ونســـبتهم فـــي هيـــكل الـــوزارة ال 
تتجـــاوز 17 % مـــن إجمالي عدد الموظفيـــن البحرينيين، أما 
عـــن نوعية العقود فيتم توظيفهم بعقود ســـنوية، وبالنســـبة 
إلجمالـــي تكلفـــة اســـتقدامهم مـــن رواتب وعـــالوات الصحة 
والســـكن وتذاكـــر الســـفر والمواصـــالت إضافـــة إلـــى تكاليف 
استقدام عوائلهم وإقامتهم وفق آخر سنتين ماضيتين، فقد 
بلغ 17 مليون دينار تقريًبا، بحسب ما هو منصوص عليه في 
العقـــود الوظيفية المبرمة معهم، علًما بأن المبلغ المشـــار إليه 
بشـــأن رواتب األجانب للســـنتين الماضيتين ال يتجاوز 16.7  

% من إجمالي رواتب الموظفين بشكل عام.

التخصصات والخبرات الفنية

وفصـــل الوزير خلـــف في رده على ســـؤال للنائب ممدوح 
عبـــاس الصالـــح بشـــأن أنـــواع التخصصـــات األكاديميـــة 
للموظفيـــن األجانب في الـــوزارة؟ وهل تخضع مؤهالتهم 
األكاديميـــة للتدقيـــق، وهـــل يتـــم تقييمهـــم ســـنوًيا وفـــق 
معاييـــر ومقاييس هيئة ضمان الجـــودة؟  مجيًبا بالقول:” 
يتم توظيف المرشـــحين األجانـــب وفًقا لمعايير وموافقة 
ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة، وذلـــك بعـــد الدراســـة والتأكـــد 

مـــن اســـتيفائهم لكافة الشـــروط والمعاييـــر المطلوبة، أما 
بالنســـبة للتخصصـــات األكاديميـــة أو الخبـــرات الخاصـــة 
مـــن  العديـــد  بيـــن  تتـــراوح  فهـــي  األجانـــب  بالموظفيـــن 
التخصصـــات والخبـــرات القانونيـــة والهندســـية والتقنية 
وخالفها، وكذلك التخصصات والخبرات الفنية كالبستنة 
فـــي  االستشـــارية  والتخصصـــات  وخالفـــه  والخدمـــات 
التشجير والتجميل ومراقبة المياه الجوفية وجيولوجيا 
وعلـــم  والتربـــة  والبســـتنة  الزراعيـــة  والهندســـة  الميـــاه 
الحشـــرات، وحيـــث أن الوزارة لم تحصـــل على متقدمين 
بحرينيين من خالل اإلعالن المحلي للتخصصات المشـــار 
إليهـــا أعاله، فقـــد تم توظيف األجانـــب عليها وفق أنظمة 

ديوان الخدمة المدنية”.

معيار اختيار المرشحين

وبخصوص مســـتويات تقييم الموظفيـــن األجانب خالل 
الثالث ســـنوات الماضية، وهل ثمة معيار أساسي يخضع 
لـــه اختيار البلدان التي يتم اســـتقدام الموظفين األجانب 
منهـــا عند التعاقد، فوفًقا للبند الخامس لتعليمات الخدمة 
المدنيـــة رقـــم 6 لســـنة 2017 البند الخامـــس )النقطة 4 أ(، 
فيتـــم تقييم جميـــع الموظفين غيـــر البحرينيين المعينين 
بعقـــود عند نهاية العقد وفي حالـــة وجود رغبة للتجديد، 
أمـــا بالنســـبة لمســـتويات تقييـــم األداء الوظيفـــي فهـــي 
بمعـــدل يفي تماًما التوقعات، وفيمـــا يتعلق بالمعيار الذي 

علـــى أساســـه يتم اختيـــار البلدان، فإن المعيار األساســـي 
في اختيار المرشـــح هو المؤهل العلمي المناســـب لشـــغل 
الوظيفة، باإلضافة إلى الخبرات العملية في مجال العمل 

المطلوب، بغض النظر عن البلدان.

خطة إلحالل البحرينيين

وفـــي شـــأن وجود خطـــة زمنية واضحة ومحـــددة إلحالل 
البحرينييـــن مـــكان الموظفيـــن األجانـــب في الـــوزارة، وما 
هـــي الخطة االســـتراتيجية قصيرة المـــدى المتبعة إلحالل 
البحرينييـــن فـــي األعمـــال االعتياديـــة الروتينيـــة التـــي ال 
تتطلـــب اســـتقدام األجانـــب، ذكـــر الوزير خلـــف أن الوزارة 
تولـــي أهميـــة كبيرة بموضـــوع بحرنة الوظائـــف وذلك كما 
نصـــت عليه أنظمة ولوائح ديوان الخدمة المدنية، وتعطي 
الـــوزارة أولويـــة التوظيـــف للبحرينييـــن دائًمـــا، وأن يكون 
البحريني كما نصت عليه رؤية البحرين االقتصادية 2030 
هـــو الخيـــار األول للتوظيف، وأن الـــوزارة تعمل على وضع 
خطـــة مســـتقبلية إلحـــالل البحرينييـــن مـــكان الموظفيـــن 
األجانب مقمســـة علـــى مراحل تمتد لغاية عـــام 2020، كما 
تجـــدر اإلشـــارة إلى أن الـــوزارة في ظل ســـعيها إلى بحرنة 
الوظائـــف قامت بإنهاء عقود عدد مـــن الموظفين األجانب 

بلغ عددهم 49 موظًفا منذ عام 2018 .

لتوفير العالج لألدباء والفنانين والرياضيين
ــن والــريــاضــة ــفـ ــد لــلــثــقــافــة والـ ــه ــن م ــري ــح ــب عـــبـــداألمـــيـــر: ال

تقـــدم النـــواب زينـــب عبداألمير، حمد 
إبراهيـــم  بوعنـــق،  خالـــد  الكوهجـــي، 
باقتـــراح  عيســـى  ومحمـــد  النفيعـــي 
بتوفيـــر  االســـتعجال  بصفـــة  برغبـــة 
العالج للشخصيات واألدباء والفنانين 
والرياضيين الذين لهم إسهاماتهم في 

رفعة شأن الوطن.
وأشارت المذكرة االيضاحية للمقترح 
بتوفيـــر العـــالج للشـــخصيات المؤثرة 
والرياضييـــن  والفنانيـــن  واألدبـــاء 

اللذين لهم اســـهاماتهم فـــي رفعة هذا 
الوطن.

إذ لوحـــظ مؤخـــرًا انتشـــار الحمـــالت 
الخيرية الخاصة لمساعدة شخصيات 
وطنيـــة أفنـــت حياتهـــا خدمـــة لهـــذه 
األرض الطيبة ولرفعتها، ولكن العديد 
منهم يســـوء بـــه الحـــال عنـــد المرض 
الجمعيـــات  نحـــو  الســـعي  لمســـتوى 
الخيرية، إلطـــالق حمالت عامة لجمع 
األموال لتلقي العالج، وهو ما ينعكس 
ســـلبًا علـــى ســـمعة مملكـــة البحريـــن، 

كمهد للثقافة والفن والرياضة.

العديـــد  أن  الـــى  المذكـــرة  وأشـــارت 
مـــن الفنانيـــن والرياضييـــن البحريـــن 
الذين فارقونا بســـبب عـــدم حصولهم 
علـــى الرعايـــة الصحيـــة التـــي كانـــوا 
يســـتحقونها، وهو مـــا ال يرقى للمكانة 

التي تتمتع بها مملكة البحرين.
إن توفيـــر عـــالج خـــاص لهـــذه الفئات 
مـــن المجتمـــع، مـــن شـــأنه أن ينعكس 
مـــن  يقدمونـــه  مـــا  علـــى  باإليجـــاب 
اســـهامات وجهود غاية فـــي األهمية، 
لمملكـــة  الحضـــاري  الوجـــه  إلبـــراز 
البحريـــن، والترويـــج إلنجازاتهـــا فـــي 

جميـــع  وعلـــى  المنصـــات  مختلـــف 
األصعـــدة، مما ســـيؤتي بثمار إيجابية 

لهذا الوطن الغالي.
لـــذا نرجو من الحكومة توفير الرعاية 
التـــي  الشـــخصيات  لهـــؤالء  الالزمـــة 
ورفعـــت  البحريـــن،  مملكـــة  أكرمـــت 
ســـمعتها عاليـــًا، والتـــي افنـــت عمرهـــا 
في مســـيرتها المهنية، ولم تتردد يومًا 
في التضحية بالغالي والنفيس، وهي 
اليـــوم أحـــوج الـــى العـــالج، ونأمل أن 
توفـــر الحكومة كل الرعاية من العالج 

في الخارج إن لزم األمر.

ابراهيم النهام

سعيد محمد
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جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

دينة  بــن  ــارك  مــب بــن  ولـــد محمد 
حيث   ،1972 يوليو   16 بتاريخ 
ــدد مــن  ــ ــيــمــه فــــي عــ ــعــل تـــلـــقـــى ت
النحو  على  المرموقة  الجامعات 

التالي:
ســانــت  ــورك  ــ ــ يـ ــعـــة  ــامـ جـ  2010
جون - شهادة دراســات عليا في 

الممارسة األكاديمية
2007 امبريال كوليدج - دكتوراه 

في الهندسة الكيميائية
دبلوما   - كوليدج  امبريال   2006

الكلية الملكية
 - سوانسي  ويــلــز،  جامعة   1999
الهندسة  فــي  الــعــلــوم  ماجستير 

الكيميائية
العربية  ــارات  اإلمـ جامعة   1995
في  ــوريـــوس  ــالـ ــكـ بـ  - الــمــتــحــدة 

هندسة البترول

1990 مدرسة الهداية الخليفية - 
شهادة الثانوية العامة

المهنية  الـــخـــبـــرات  بــشــأن  وأمــــا 
في  يشغل  فهو  دينة  بن  لمحمد 
الرئيس  منصب  الحالي  الــوقــت 
ــلـــى  ــمــجــلــس األعـ ــل الـــتـــنـــفـــيـــذي ل
فيما   ،2014 مــايــو  مــنــذ  للبيئة 
ــلــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  ــا ل ــب ــائ كــــان ن
للمجلس األعلى للبيئة في الفترة 
2014، وشغل  أبريل   - مــن2013 
عدة مناصب في جامعة البحرين 
 2012  -  1996 مــن  الــفــتــرة  فــي 
الجودة  وضمان  االعتماد  كمدير 
في كلية الهندسة وأستاذ مساعد 
ــقــســم الـــهـــنـــدســـة الــكــيــمــيــائــيــة  ب
ــي قــســم  ــ ــد مـــــــدرس فـ ــاعــ ــســ ومــ
عمل  كما  الكيميائية،  الهندسة 
البحرين  نــفــط  أيــضــا فــي شــركــة 

من  الفترة  فــي  )بابكو(  الوطنية 
خــزان  كمهندس   1996  -  1993

متدرب.
الجوائز والمنح الدراسية:

- منح وسام من صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
فــــي الــــيــــوم الـــوطـــنـــي لــمــمــلــكــة 

البحرين
خالل  بمناسبتين  تكريمه  -تــم   
ــهــــادات  ــة شــ ــحــمــل ــلـــم ل ــعـ يـــــوم الـ
في  والــبــكــالــوريــوس  الماجستير 

العلوم
ــن قــبــل جــاللــة  ــم تــكــريــمــه مـ ــ  -ت
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عام  الماجستير  رسالة  لتقديمه 

1999
 -مــنــحــة مـــن جــامــعــة الــبــحــريــن 
لدراسة  ويلز  بجامعة  لاللتحاق 

الماجستير
ــبــرايــت لــلــعــمــل في   -مــنــحــة فــول

جامعة تكساس أيه آند إم
 - مــنــحــة مـــن جــامــعــة الــبــحــريــن 
ــتــحــاق بـــامـــبـــريـــال كــولــيــدج  ــالل ل

لدراسة شهادة الدكتوراه

ــيــة  ــتــرب ال وزارة  ــن  مــ -مـــنـــحـــة   
ــيــم لــاللــتــحــاق بــجــامــعــة  ــتــعــل وال
ــمــتــحــدة  اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة ال

لدراسة البكالوريوس
اللجان الحالية:

 -عضو المجلس األعلى للصحة
للدفاع  األعلى  المجلس  -عضو   

المدني
للبيانات  الوطنية  اللجنة   -عضو 

والمعلومات
 -عضو اللجنة التنفيذية لبرنامج 
لمشروع  للبيئة  المتحدة  األمـــم 

خاص
 -عضو هيئة التعليم والتدريب

ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــنـ ــجـ ــلـ  -رئـــــيـــــس الـ
المشتركة لتغير المناخ

 -عضو لجنة كود البناء
 -عضو لجنة الطوارئ والمخاطر

للطاقة  الوطنية  الهيئة  -عضو   
المتجددة بحكومة البحرين

الطاقة  ترشيد  مــشــروع  -عضو   
الوطنية  الهيئة  لصالح  المنجز 

للنفط والغاز
 -عضو مجلس إدارة البيان

العضويات المجتمعية:
والــحــيــاة  الــبــيــئــة  ــزة  جــائ هيئة   -

الفطرية
 -الجمعية البحرينية البريطانية

 -جمعية مهندسي البترول
 -جمعية المهندسين البحرينية

* البحوث العلمية:
مع جامعة  بالتعاون  علمي  بحث 

كامبريدج - 
ــتــقــيــيــمــات الــبــيــئــيــة   بـــعـــنـــوان ال

لخيارات إدارة النفايات

عسكر - ألبا

حققت شـــركة ألمنيـــوم البحرين 
)ألبا(، 5 ماليين ســـاعة عمل آمنة 
دون أي إصابات مضيعة للوقت 
التشـــغيلية،  عملياتهـــا  لجميـــع 
وذلـــك يـــوم اإلثنيـــن 7 ديســـمبر 

.2020
وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
البقالـــي “إن قدرتنـــا  ألبـــا، علـــي 
علـــى التصرف بمرونة ســـاعدتنا 
على أن نعود مًعا – من موظفين 
ومقاوليـــن - أقوى مـــن ذي قبل. 
تحقيـــق  فـــي  ألبـــا  ومـــع مضـــي 
النمو، فإننا نســـعى أيًضا لتطوير 
أدائنـــا علـــى مســـتوى الســـالمة. 
وفي نهاية المطاف، فإن سالمة 

موظفينا هي أهم أولوياتنا”. 
يذكر أن شركة ألبا كانت من بين 
قلـــة مـــن المصاهـــر حـــول العالم 
إصابـــات  أي  تســـجل  لـــم  التـــي 
مضيعـــة للوقت في العام 2019. 

وفي العـــام 2020، تم تكريم ألبا 
في 5 فئات ضمن جوائز مجلس 
السالمة الوطني، وحصلت كذلك 
على جائزة الســـالمة الدولية مع 
االستحقاق من مجلس السالمة 
الميداليـــة  وجائـــزة  البريطانـــي 
الذهبيـــة للصحـــة والســـالمة من 
لمكافحـــة  الملكيـــة  الجمعيـــة 

.)RoSPA( الحوادث

“ألبا” تحقق 5 ماليين ساعة دون إصابات
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ليلى مال اهلل

حمى انتخابات 2022 المبكرة “مولعة”... خصومة وغيرة اللتهام الكعكة
بلدي لـ “^”: يتدخل في شغلي حتى في إصالحات الشوارع “يناحسني”

تشـــهد عـــدد مـــن الدوائـــر االنتخابية حـــراكا مبكـــرا من قبل 
النـــواب والمرشـــحين المحتمليـــن لالنتخابـــات المقبلـــة على 
حد ســـواء، رغم الظروف الراهنة والتي فرضتها اإلجراءات 
المجالـــس  صعيـــد  فعلـــى  الطبيـــة.  والوقائيـــة  االحترازيـــة 
اإللكترونية، نشط عدد واسع من المرشحين المحتملين عبر 
فتحهم للمجالس األسبوعية والشهرية من خالل التطبيقات 
الذكيـــة، كان أبرزهـــا “زووم”، حيث اهتموا بتســـليط الضوء 
على الوضع العام للدوائر من جانب، ولفت االنتباه لمســـتوى 
أداء النـــواب والبلديين، ومدى إيفائهم بوعودهم االنتخابية 

العام 2018.
وبالرغـــم مـــن أنـــه ال يـــزال الوقـــت مبكـــرا علـــى االنتخابـــات 
المقبلـــة، إال أن دخـــول النـــواب في الســـنة الحاســـمة لتقديم 
المقترحـــات والمشـــاريع البرلمانيـــة، ولمـــدى إمـــكان تنفيذها 
علـــى أرض الواقع، فتح شـــهية المرشـــحين الجـــدد، ودفعهم 
لفتـــح القنـــوات مع الناخبيـــن، والنزول لهم، بـــل والتوصل مع 

الصحافة المحلية وطلب حضورها.
إلى ذلك، ينشـــط عدد من النواب أخيرا بالتركيز على الوزارة 
الدســـمة في نيل رضا الناخبين، وهي “اإلسكان” وبكم أسئلة 
ضخم، يدور فلكها كلها عن واقع الدائرة اإلسكاني، والمشاريع 
المســـتقبلية، وعدد الطلبات وتواريخها، واألهم حصة أهالي 

الدائرة من المشاريع اإلسكانية القريبة والراهنة.
إلى جانب آخر، رصدت “البالد” تزايدا واضحا في الخصومة 
وفتـــور العالقـــة ما بين عدد مـــن النواب والممثليـــن البلديين 
فـــي دوائرهـــم، ألســـباب ال تتخطـــى اثنيـــن، األول تدخل كل 
منهما في اختصاصات اآلخر؛ لكســـب رضا الناخبين، والثاني 
توجـــس كل مـــن اآلخـــر بأن يترشـــح للنيابـــي، النائـــب لدوره 

ثانية، والبلدي لدوره أولى.
وكانت “البالد” قد اســـتقبلت اتصاال من أحد أعضاء المجلس 
البلدي الشـــمالي، حيث شـــكا وبشـــدة تدخالت نائب المنطقة 
فـــي عمله بـــكل شـــاردة وواردة، بقوله “حتى فـــي إصالحات 

الشوارع ينزع ويناحسني في شغلي”.
وقضية الخصومـــة بين النواب والبلديين ليســـت بالجديدة، 

بل هي متكررة وقائمة منذ سنوات طويلة، ألسباب ال تخرج 
عن المصلحة الشـــخصية والرغبة في اغتنام الكرسي الوثير 

بالمجلس التشريعي.
وكان إعـــالن وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي عن إرســـاء مشـــروع ســـوق مدينة حمـــد المركزية، 
القشة التي قصمت ظهر البعير بين نائب وبلدي بعينه؛ بسبب 
محاولـــة األول اســـتثمار هـــذا الخبـــر الدســـم لصالحة وســـط 
غضـــب الثاني والذي لـــم يجد أكثر من التذمـــر والتأفف. في 
المقابل، يهتم عدد من رجال الدين والشـــخصيات المحسوبة 
بتنشيط حساباتهم في تطبيقي “انستجرام” و”تويتر” والتي 

ترتكز على وصل الناس بشكل جديد ومفاجئ ومباغت”.
ويقول مواطنون أن ما يحدث بات مكشوفا وواضحا، حيث 
علـــق أحدهـــم لـ “البالد”: “وينهم الســـنين اللـــي راحت، ما كان 
لهـــم حس، شـــلي غيـــر الحال، أكيـــد الرغبة بدخـــول المجلس 
النيابـــي”. ومـــا بيـــن الخصومـــة والحـــرب البـــادرة والتحـــرك 
الميدانـــي واإللكتروني، يبقى وعي الناخـــب هو الفيصل في 

تحديد كل شيء.

المنامة - بنا

تنفذ قـــوة دفـــاع البحريـــن متمثلة 
في ســـالح الجو الملكـــي البحريني 
مـــع  المشـــترك  الجـــوي  التمريـــن 
القـــوات الجويـــة األميركيـــة خالل 
الفتـــرة مـــن 6 ولغايـــة 10 ديســـمبر 

الجاري.
 ويهدف التمرين الجوي المشـــترك 
التابعـــة  المقاتلـــة  الطائـــرات  بيـــن 
لســـالح الجو الملكـــي البحريني مع 

الطائـــرات المقاتلـــة التابعة للقوات 
زيـــادة  إلـــى  األميركيـــة  الجويـــة 
التنســـيق العســـكري وتقوية العمل 
المجـــال  فـــي  المشـــترك  الدفاعـــي 
الجوي وتحقيق التكامل المنشـــود 
بين القوتين الصديقتين، ومواصلة 
التعاون وتبادل التجارب العسكرية 
القـــوات  بيـــن  القتاليـــة  والخبـــرات 

الجوية المشتركة في التمرين.

تمرين بين سالح الجو والمقاتالت األميركية

“اإلسكان”: توفير أكثر من 600 خدمة تمويل للمواطنين
2020 فـــي  اإلســـكانية  التمويـــالت  حجـــم  دينـــار  مليـــون   19

أعلن وزير اإلســـكان باسم الحمر أن حجم 
 2020 عـــام  خـــالل  الســـكنية  التمويـــالت 
بحرينـــي  دينـــار  مليـــون   19 نحـــو  بلغـــت 
اســـتفاد منها أكثر من 600 مواطن، إذ أكد 
أن الخدمـــات تأتي في إطار خطة الوزارة 
لتنويـــع الخيـــارات أمـــام المواطنيـــن مـــن 
خـــالل تســـهيل الحصول علـــى التمويالت 
اإلســـكانية لتوفيـــر الســـكن المالئـــم، األمر 
البـــالد  عاهـــل  رؤى  مـــع  يتماشـــى  الـــذي 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، بشـــأن تســـريع حصول المواطنين 
علـــى الخدمـــات اإلســـكانية، وبمـــا يواكب 
االلتزامات اإلســـكانية الواردة في برنامج 

الحكومة.
وأوضح وزير اإلسكان أن اإلسكان قدمت 
378 خدمة بناء تمويل بقيمة 9,950,250 
دينـــارا، و150 خدمة تمويل شـــراء بقيمة 

تمويـــل  خدمـــة  و74  دينـــار،   7,522,000
ترميـــم بقيمـــة 1,303,250 دينـــارا. مؤكدًا 
تطويـــر  إلـــى  تهـــدف  اإلســـكان  وزارة  أن 
التـــي  واإلســـكانية  التمويليـــة  الحلـــول 
تؤمن خيارات متنوعـــة وفورية للمواطن 
المســـتفيد مـــن الخدمـــات اإلســـكانية، إذ 
تقوم خدمات التمويل وفق نظام مبســـط، 
الســـداد  بعمليـــة  يتعلـــق  فيمـــا  خصوًصـــا 
الميســـرة التـــي تراعـــي دخـــل كل مواطن 
علـــى حـــدة. وذكـــر أن تمويلي الشـــراء أو 
البنـــاء اللذيـــن يصـــل ســـقفهما األعلى إلى 
60 ألـــف دينار يقومان بمنزلة االســـتحقاق 
الســـكني، أمـــا برنامـــج “مزايا” الـــذي يقوم 
بمنزلـــة االســـتحقاق الســـكني كذلـــك فهـــو 
خدمة إسكانية منفصلة تتمثل في الدعم 
الـــذي تقدمه الوزارة عـــن طريق الحصول 
علـــى تمويل مصرفـــي يصل إلـــى 81 ألف 
دينـــار، ويســـدد مقدم الطلـــب 25 % فقط 

الحكومـــة  وتلتـــزم  الشـــهري،  دخلـــه  مـــن 
مـــن خـــالل الـــوزارة بتوفير الدعـــم المالي 
الحكومـــي الـــذي يغطـــي القيمـــة المتبقية 

لألقساط الشهرية لدى البنك المشارك. 
واختتـــم الحمـــر مبينـــا أن خدمـــة الترميم 
هـــي إضافيـــة إلـــى االســـتحقاق الســـكني، 

ويمكـــن الحصـــول على أعلى ســـقف مالي 
يصـــل إلـــى 20 ألـــف دينـــار. كما أنـــه يمكن 
عبـــر  التمويلـــة  الخدمـــات  لهـــذه  التقـــدم 
المنصة اإللكترونية لوزارة اإلســـكان التي 
والمعاييـــر  االشـــتراطات  تتضمـــن جميـــع 

للمنتفعين.

المنامة -وزارة اإلسكان

محمــــد بـــن دينـــة... خبـــرات أكاديميــــة وعلميــــة

محمد بن دينة

علي البقالي

“اإلصالح والتأهيل” تفوز بجائزة “تطبيق اإلجراءات االحترازية”
ــاز العريفـــي: دافـــع لبـــذل مزيـــد مـــن الجهـــود ومواصلـــة مســـيرة اإلنجـ

أحـــرزت اإلدارة العامـــة لإلصـــالح والتأهيل 
جائزة أول مؤسســـة إصالحية في الشـــرق 
واالمتثـــال  التنفيـــذ  مجـــال  فـــي  األوســـط 
لبروتوكـــوالت الصحة والســـالمة والنظافة 
والتـــي  كورونـــا،  فيـــروس  ضـــد  الدوليـــة 
تمنـــح ألفضـــل مؤسســـة تطبق االجـــراءات 
االحترازية، حسب المعاير الطبية العالمية، 
 BUREAU( الفرنســـية  الشـــركة  وأطلقتهـــا 
الجـــودة  بمعاييـــر  والمختصـــة   )VERITAS

العالمية.
ويأتي الفوز بهذه الجائزة الدولية، انعكاسا 
لتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، والتـــي تؤكد التقيد 
باإلجـــراءات والتدابيـــر الالزمـــة؛ للحـــد من 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا، واتخاذ مـــا يلزم 
لتعزيـــز هـــذا االلتـــزام بمـــا يحمـــي الصحـــة 

والسالمة العامة للنزالء.
عـــام  مديـــر  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه 

اإلدارة العامـــة لإلصـــالح والتأهيـــل العميـــد 
شـــكره  عـــن خالـــص  العريفـــي  عبدالســـالم 
وتقديره لتوجيهـــات وزير الداخلية ودعمه 
وتشـــجيعه للجهـــود التـــي تتخذهـــا اإلدارة 
فـــي مجال حمايـــة الصحة العامـــة، وتوفير 
مراكـــز  فـــي  للنـــزالء  المقـــررة  الخدمـــات 
اإلصـــالح والتأهيـــل، منوهـــا إلـــى أن الفـــوز 
بهـــذه الجائـــزة الدولية الرفيعـــة، يعكس ما 
تتمتـــع بـــه اإلدارة مـــن قـــدرات فـــي مجـــال 
االرتقاء بالعمل وتطوير مســـتويات األداء، 
ويشـــكل دافعـــا لبـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود 

ومواصلة مسيرة العطاء واإلنجاز.
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  واســـتعرض 
لإلصـــالح والتأهيـــل، جانبا مـــن اإلجراءات 
التـــي اتخذتهـــا اإلدارة، تنفيـــذا لتوجيهـــات 
كافـــة  بتعزيـــز  بااللتـــزام  الداخليـــة  وزيـــر 
التدابيـــر االحترازية المعمـــول بها للحد من 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا، في إطـــار العمل 
على حماية النزالء وتحقيق سالمتهم، ومن 
بينها تشـــغيل خدمـــة االتصـــال المرئي بين 

النـــزالء وذويهـــم، توفير الخدمـــات الالزمة 
والرعايـــة الطبيـــة المتكاملة لكافـــة النزالء، 
تطهيـــر وتعقيم جميع مباني ومرافق مراكز 
اإلصـــالح والتأهيـــل بشـــكل يومـــي وتوفير 
النظافـــة  وأدوات  الطبيـــة  المســـتلزمات 
للنـــزالء للحفـــاظ علـــى ســـالمتهم الصحية، 
درجـــات  قيـــاس  أجهـــزة  توفيـــر  بجانـــب 
الحـــرارة بكافة البوابـــات، وفي حال دخول 
أي فـــرد من خـــارج المركز يتم قياس درجة 

حرارته وتزويده باألدوات الصحية الالزمة 
من قفازات ومواد معقمة وكمامات.

وأشـــار مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة لإلصالح 
والتأهيل إلى أنه عند دخول النزالء الجدد، 
يتـــم فحصهـــم وعزلهم فـــي مبنى مخصص 
لمـــدة 14 يومـــا، بعدهـــا يتـــم فحصهـــم مرة 
أخـــرى مـــن فيـــروس كورونـــا؛ للتأكـــد مـــن 
ســـالمتهم الصحيـــة قبل اختالطهـــم بباقي 

النزالء.

المنامة- وزارة الداخلية

إبراهيم النهام

الثالثـــة  الدائـــرة  ممثـــل  تقـــّدم 
العضـــو  الشـــمالية  بالمحافظـــة 
البلدي محمد الدوسري بمقترح 
لتعديل اشتراطات البناء بفتح 
الوحـــدات  فـــي  خدمـــي  بـــاب 

اإلسكانية.
فتـــح  أن  الدوســـري  وأفـــاد   
أن  شـــأنه  مـــن  خدمـــي  بـــاب 
يعتبـــر مخرًجـــا آخـــر للوحدات 
فـــي  يســـاعد  ممـــا  اإلســـكانية 
خدمـــات  لعـــدة  اســـتخدامه 
تخدم األهالي، منها استخدامه 
كمخـــرج للطـــوارئ فـــي حاالت 
الحريق التي غالًبا ما تؤدي إلى 

خسائر كبيرة في األرواح.
وبّيـــن أنـــه من شـــأن توافر باب 
آخـــر فـــي الوحدات اإلســـكانية 

أن يســـاعد في تقليـــل األخطار 
والممتلـــكات  األرواح  وحمايـــة 
األهالـــي  طلبـــات  عـــن  فضـــالً 

المتكررة بهذا الخصوص.
االقتـــراح  عـــرض  إن  وقـــال 
يهدف إلـــى التماس احتياجات 
المواطنيـــن وتقديـــم  ورغبـــات 
المبـــادرات والحلـــول لهـــا، فـــي 
اإلســـكان  وزارة  نظـــام  إطـــار 
وما يتضّمنه مـــن مواد قانونية 
وتنظيميـــة تنظم عمـــل الوزارة 
سواء في بناء وإدارة المشاريع 
اإلســـكانية أو تقديم الخدمات 

للمواطنين.
يعـــرض  أن  المتوقـــع  ومـــن 
االقتـــراح في اجتمـــاع مجلس 
بلدي المنطقة الشمالية المقبل.

مقترح لفتح باب خدمي في الوحدات اإلسكانية



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

opinions@albiladpress.com11
الثالثاء 8 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الثاني 1442 - العدد 4438
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للتواصل: 17111483

التمرين المشترك “سهام البحرين”.. جاهزية قتالية فائقة الدقة
لقد أولت حكومتنا الموقرة بقيادة سيدي جاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة عاهل البالد المفـــدى القائد األعلى اهتماما خاصا بقوة دفاع 
البحرين، هذه القوة ذات التاريخ الحافل بالصالبة والبطوالت والرجال 
األشـــداء المؤمنيـــن والمخلصيـــن الذيـــن نـــذروا أنفســـهم للـــه والوطن، 
ولمجد الشـــعب وعظمته ومســـتقبله والمحافظة على أمنه واســـتقراره 
ومنجزاته، والمتتبع لتاريخ قوة دفاع البحرين منذ تأسيسها عام 1968 
ســـيلحظ قفزات نوعية عظيمة في الخطط وبرامج التنظيم والتطوير 
والتزود بأحدث الثقافات العســـكرية مع كل مرحلة بما يحقق األهداف 
االســـتراتيجية الشـــاملة وبمـــا يتـــالءم ومتطلبات األمـــن الوطني، فقد 
ســـار االرتقاء بمســـتوى الوحـــدات القتالية وتأهيل منتســـبيها بمختلف 
الرتب على وتيرة ســـبقت الزمن وفق منهج مدروس وبكفاءة ومقدرة 

عاليتين. 
“تقـــوم حاليـــا أســـلحة ووحدات قوة دفـــاع البحرين من 7 - 9 ديســـمبر 
بتنفيـــذ التمريـــن المشـــترك “ســـهام البحريـــن 2020” ضمـــن البرنامـــج 
التدريبـــي الســـنوي، بهدف إثـــراء الخبـــرات القتالية وإجـــراءات العمل 

لبرنامج اإلعداد والتدريب لرفع مســـتوى الجاهزية العســـكرية، وكذلك 
زيـــادة تطويـــر المنظومة العســـكرية لكل أســـلحة ووحدات قـــوة دفاع 
البحريـــن والعمل علـــى تنمية القـــدرات الدفاعية وصقلهـــا وفق أحدث 
وســـائل التكنولوجيا الحديثة لتحقيق األهداف المنشـــودة والمحافظة 

على مكتسبات الوطن ومنجزاته”.
إن هذه التمارين السنوية التي تجريها أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين  «

بأحدث التطورات التقنية العسكرية، تسهم بشكل كبير في اكتساب 
المهارات القتالية بين مختلف الوحدات للوصول إلى مستوى رفيع من 

الجاهزية على الدوام يمكنها من أداء واجبها المقدس بكل كفاءة واقتدار، 
والدفع بالمسيرة المظفرة إلى مجاالت أكثر تطورا، وتتسم هذه التمارين 

بمستوى احترافي رفيع متطور ومنهج متقدم وتكامل في الخطط 
العلمية والعملية، وقد كان لي شرف الحضور كضيف إلحدى التمارين 

التي تجريها قوة دفاع البحرين قبل سنوات، وشاهدت قاعدة عريضة 
ومتنوعة من الكوادر العلمية المتقدمة وجاهزية قتالية فائقة الدقة في 

مختلف المجاالت والمواقع، ما يضع قوة دفاعنا الباسلة مصدر فخرنا 
واعتزازنا في مرتبة متقدمة على المستوى العالمي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

١٩ عاًمـــا مضـــت علـــى انطالقـــة المشـــروع اإلصالحـــي لجاللـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، والـــذي 
رســـخ مضاميـــن البنـــاء المعاصـــر للدولـــة الحديثة، وفـــق مقومـــات العملية 
الديمقراطية لبحرين المستقبل التي انعسكت معالمها بوضوح في مجاالت 
التنمية، ووضع أولويات النهضة بمشاركة كل أطياف الشعب عبر حزمة من 
المبادرات التنموية، وفعالً.. فإن نظرة في العمق على ما سارت به خطوات 
المشـــروع وانعكاســـاتها الحقيقيـــة التـــي انطلقـــت بميثـــاق العمـــل الوطنـــي 
والجهود الوطنية المخلصة التي طالت كل مجال وقطاع، فإن أبرز نماذجها 
انطالقة دعامة رئيســـية تعنى بالمجال السياسي تتمثل في “معهد البحرين 
للتنمية السياســـية” الذي تم إنشاؤه في العام ٢٠٠٥ باعتباره أحد مرتكزات 
المشروع اإلصالحي الكبير وأنموذًجا رائًدا على مستوى المنطقة العربية، إذ 
إنه يختص بترســـيخ معالم التجربة السياســـية في البالد وفق استراتيجية 
طموحة تضمن نشـــر الوعي السياسي بممارســـة الحقوق والحريات وتعزيز 
المشـــاركة السياســـية عبر اســـتقطاب جميع فئات المجتمع بصورة مستمرة 

بإطـــالق حزم من المبادرات والبرامـــج التي تقوم بتنفيذها نخبة مميزة من 
الكـــوادر البشـــرية المتخصصة في مجال نشـــر ثقافـــة الديمقراطية والوعي 

السياسي في مملكة البحرين.
ونظرة أخرى في عمق هذا المعهد الرائد الذي نرى انعكاسات الدور الذي يقوم  «

به فيما تحقق من إنجازات طالت العديد من الجهات والشخصيات في تعميق 
الممارسات النوعية وتعزيز الهوية واالنتماء الوطني وزيادة تماسك أبناء 

المجتمع بنشر ثقافة حقوق اإلنسان والحوار والتعايش والتسامح وقبول 
اآلخر، باعتباره الفرصة التي تقدم خدماتها التدريبية لجميع المؤسسات وفئات 
المجتمع من المواطنين، كما يختص بالدراسات والبحوث ذات الصلة بالمجال 
الدستوري والقانوني ليكون حًقا المؤسسة الرائدة للتنمية السياسية وجهة كل 

مواطن بحريني يسعى الكتساب المهارات والمشاركة في النهضة السياسية، 
ألننا في هذا العهد الزاهر نشهد حياة مختلفة تتألأل مؤشراتها في االلتفاف 

الشعبي في مختلف مجاالت البناء بخطى ثابتة وأداء مستمر لتعزيز الثوابت 
الوطنية بقيادة ملكية واعدة بالمشاركة والعدالة وتكافؤ الفرص... لمستقبل 

واعد.

د. حورية الديري

نظرة في عمق “معهد البحرين للتنمية السياسية”

فـــي العشـــرين من أكتوبر هذا العـــام أعلنت جائزة المغفور لـــه “األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة للطبيـــب البحريني” عن فـــوز الدكتـــورة جميلة محمد 
الســـلمان بالمركـــز األول، عن فئتهـــا األولى في االبتكار واإلبـــداع في البحث 
العالجي والســـريري والطبي، وكذلك بالمركـــز الثاني والثاني مكرر للدكتورة 
غفـــران أحمد جاســـم، والدكتـــورة نجـــاة محمد أبوالفتـــح، وفـــازت بالجائزة 
الدكتـــورة مريـــم إبراهيـــم الهاجـــري عن فئتهـــا الثانية فـــي الوفـــاء والعطاء 
الممتـــد، وحصـــول المرأة على جميع الجوائز تقديرًا للموارد البشـــرية الطبية 
خصوصـــًا، وللقطاع الطبي والصحي عمومًا علـــى خلفية انطالقته قبل 128 

عاما خلت.
بينا في مقالنا السابق أن انطالقة المستشفيات والمراكز الصحية في مملكة 
البحرين تعود إلى )1892م(، في بيت اســـتأجرته البعثة التبشـــيرية بالمنامة 
ليكون مقرًا لمستشفى فكتوريا التذكاري، كأول مستشفى، ولحقه مستشفى 
اإلرســـالية األميركيـــة بعـــد عـــام، ثم بدأ االســـتعداد لتشـــييد أول مستشـــفى 
حكومـــي فـــي البحرين فـــي النعيم، - وفقا لمقال تم للســـيد حيـــدر رضي تم 
نشـــره في عـــام )2017(، ثم في عـــام )1936( تم شـــراء أرض قيمتها 10620 
روبيـــة -وفقـــا  لخليـــل المريخـــي في كتابـــه “أحـــداث طواها الزمـــن )1995( 
والتقرير السنوي لحكومة البحرين”، وشملت القيمة تعويضات ألمالك وبيت 

قديـــم وأرض بحرية تم شـــراؤها مـــن عبدالعزيز القصيبـــي وإخوانه بـ 6217 
روبيـــة وتشـــمل مصروفـــات تقديريـــة للبنـــاء في مرحلتـــه التأسيســـية. وتم 
رصد 100,000 روبية في بند المشاريع الخاصة بميزانية )1937( الستكماله 
إلـــى جانـــب تخصيـــص 50,000 روبيـــة إلدارة الصحـــة وتوســـعتها كما يفيد 
بلجريـــف فـــي التقريـــر الســـنوي لحكومة البحريـــن، ومع توفـــر الميزانية في 
فتـــرة مـــن أكثر الفترات ازدهارًا في االقتصـــاد الوطني بنمو قوي في الدخل 
الحكومـــي عبـــر ارتفاع العائـــد من القطـــاع النفطي وغير النفطي، شـــرع في 
تشـــييد مستشـــفى النعيـــم )1938( وعلـــى مراحل متعددة مـــن )1941( حتى 
)1942 و1943(، بأثـــاث بلغت قيمته 2924 روبية. وتم اختيار منطقة النعيم 
كموقع للمستشـــفى لســـببين، ألنها أبعد جزء من مدينـــة المنامة حيث توجد 

مستشفيات وعيادات، من ناحية، ولقربها من أطراف بعض القرى.
أما من حيث تأسيس عيادات صغيرة في مختلف المدن والقرى البحرينية،  «

ففي )1925( أنشئت عيادة المحرق في دكان مؤجر )1925(، يعالج الدكتور بندكار 
مرضاه كأول طبيب يعين في الخدمات الصحية يأتي من الهند، ثم أتت بعدها 

بخمسة أعوام، عيادة النعيم )1930( مع التحاق أول ممرضة مؤهلة ألمراض 
النساء والوالدة وهي من الهند أيضًا، إضافة إلى عيادة سوق الخميس بالد 

القديم، وعيادة األمراض المعدية بالمنامة اللتين بنيتا في )1936( إلى جانب 
عيادات أخرى، وللموضوع بقية.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

القطاع الصحي في 128 عاما )2(

أصحاب الهمم جزء من المجتمع
أصحاب الهمم “األشـــخاص الذيـــن يعانون من قصور في القدرات الجســـدية، 
الحسية، العقلية، االتصالية، التعليمية، أو النفسية ــ بشكل كلي أو جزئي، دائم 
أم مؤقـــت”، وهـــي إرادة ربانية مليئة بالِحكمـــة والِعبرة في كيفية خلقه، وهي 
امتحان لهم ولألسوياء، انهم يتواجدون في جميع دول العالم، ويبلغ عددهم 
ـ كما ذكرت نائـــب رئيس جمعية الصداقة للمكفوفين وبحســـب  فـــي البحريـــنـ 
إحصائيـــة 2019م )10766( شـــخًصا بمختلـــف اإلعاقات، وبســـبب إعاقتهم لم 
يهنوا ولم يضعفوا وتســـموا بـ “ذوي الهمـــم” لقدرتهم على تجاوز أعباء الحياة 
وعلو إرادتهم للمشـــاركة فيها، فهم يحتاجون إلى العناية اإلنســـانية والرعاية 
الصحية خصوصا في ظل هذه الجائحة وحمايتهم من تداعياتها، واالحتفاء 
بيومهم العالمي يتوافق هذا العام مع انعقاد الدورة 13 لمؤتمر “الدول األطراف 
في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة” التي اعتمدتها األمم المتحدة في 
2006م، وهي مرتبطة بتنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وغيرها 
من األنشـــطة األممية، ويهدف االحتفاء به إلى تعزيز حقوق األشـــخاص ذوي 
اإلعاقة وتحقيق رفاهيتهم في جميع المجاالت المجتمعية واإلنمائية، وإذكاء 

الوعي بحالتهم في مختلف جوانب الحياة.
وتهتـــم البحريـــن مـــن خـــالل وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة بهـــذه الفئة 
المجتمعيـــة بالتعـــاون مـــع الـــوزارات األخرى متبعة فـــي ذلك أفضـــل المعايير 
الوطنيـــة والدوليـــة ليحظـــوا بُمجمل حقوقهـــم الحياتية، وقـــد وضعت الدولة 
وتضمنـــت  اإلعاقـــة”  ذوي  األشـــخاص  لحقـــوق  الوطنيـــة  “االســـتراتيجية 
“اإلرشـــادات والخطـــط التنموية للقطاعـــات الحكومية والخاصة ومؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي والمعلمين والمحامين والمجتمـــع ككل، والمتمثلة بالمهمات 
المطلوبـــة لضمان االلتزام بحقوقهم ومراقبتها، وتشـــرف عليهـــا “اللجنة الُعليا 
لرعاية شـــؤون ذوي اإلعاقة” برئاســـة وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
بـــن محمـــد علي حميـــدان والكافلـــة لحقوقهم وإزالـــة ما يعوقهم مـــن حواجز 

وجميع أشكال التمييز.
وقد أصدرت الحكومة عددا من القوانين والقرارات لتجعلهم يعيشون حياة  «

كريمة دون تمييز أو تهميش وينالون دعًما مالًيا شهرًيا من الدولة، وتوجيه 
القطاعين العام والخاص لتسهيل حصولهم على مختلف الخدمات، بجانب 

إدماجهم في المدارس العامة، وهيأت لهم المرافق الخاصة كالحدائق 
العامة والمراكز التجارية والفنادق والمساجد والمصارف وغيرها، والكراسي 

المتحركة في جميع مراكز الخدمة في مملكة البحرين. ويعتبر مركز خدمات 
األشخاص ذوي اإلعاقة “لست وحدك” بوزارة العمل والتنمية االجتماعية 

مركًزا متخصًصا لتوظيف ذوي اإلعاقة في القطاع الخاص وتدريبهم وغير 
ذلك من الخدمات لتجعلهم أكثر راحة وسعادة.

عبدعلي الغسرة

ما بعد لقاح كورونا
من أعظم البشائر التي نعيشها حاليا في خضم جائحة فيروس كورونا كوفيد 
19، اإلعـــالن عـــن لقاحات عدة ضد هذا الفيروس، ما يعد إنجاًزا بشـــرًيا هائالً 
سيســـهم بال شـــك في التوصل لنهاية لهذه الجائحة العاتية التي ألمت بالعالم 
كله.. إال أن الطريق لهذه النهاية الســـعيدة التي نأملها للجميع لن يكون ســـهالً 
بطبيعـــة الحال، بل محفوفا بصعوبات يجب االســـتعداد لهـــا والعمل من اآلن 
على تجاوزها لكي يسير الجميع بذات طريق النجاح والشفاء من الفيروس.
فمن المتوقع أن يكون هناك ســـباق محموم بيـــن بعض الدول الغنية الحتكار 
هـــذا اللقـــاح أو ذاك وتأمين وصوله بأي ســـعر وأية كميـــة كانت، وهو ما يقلل 
فرص حصول الدول األقل دخالً أو يؤخر حصولها عليه، لذا من المهم إيجاد 
آلية دولية تضمن التوزيع العالمي العادل والسعر المناسب لجميع دول العالم 

وإنتاج كميات كافية ووفيرة، بما ال يتيح لدولة دون أخرى احتكار اللقاح.
علـــى الصعيـــد الداخلـــي للدول ســـتكون هناك أمـــور كثيرة عليهـــا االنتباه لها، 
ولعـــل من أهمهـــا أن تقوم بتحديد الفئـــات األكثر حاجة للقـــاح لتكون البادئة 
بالتحصيـــن ضـــد الفيـــروس، حيـــث يوصـــي الخبـــراء والمعنيـــون بـــأن تمنح 
األولويـــة للفئات الســـكانية األكثر ضعفـــا والعاملين بالرعايـــة الصحية، وكبار 
الســـن، ومـــن يعانون من ظروف صحية خاصـــة تجعلهم األكثر عرضة للموت 

في حالة اإلصابة بفيروس كورونا.
ثم تأتي أزمة الشـــكوك والتخوف الذي يعتري الكثيرين من تناول اللقاح في 
وقـــت تؤكد فيه المؤسســـات الصحية والعلمية أن القضاء على خطر تفشـــي 
المرض في المســـتقبل، ســـيحتاج ما يصل إلى 70 بالمئة من سكان العالم إلى 
أن يكونوا محصنين ضد فيروس كورونا، وهو ما يضع على الدول مسؤولية 
كبيـــرة فـــي القيام بحمـــالت توعيـــة وتطمين للشـــعوب وتبديد أيـــة مخاوف 
لديهـــا، ليكون هنـــاك إقبال على حمالت التحصين وتتمكـــن من الوصول إليه 

غالبية أفراد الشعب.
إن تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا كوفيد 19 مجرد خطوة أولى ومهمة جدا  «

في رحلة طويلة نحو إنهاء الوباء ونتمنى بمشيئة الله تعالى أن تصل لنهايتها 
المنشودة.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي
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