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 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢SCGôJ
 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G
 á«YƒÑ°SC’G  á`̀jOÉ`̀«`̀à`̀Y’G  á°ù∏édG
 ô°ü≤H  ∂```̀ dPh  AGQRƒ``````dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀d
 ≈dOCG  óbh  ,¢ùeCG  ìÉÑ°U  á«Ñ«°†≤dG
 ô°UÉædG  ≈°ù«Y  øH  ô°SÉj  QƒàcódG
 Ö≤Y AGQRƒdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G

:»dÉàdG íjô°üàdÉH á°ù∏édG
 ¢üdÉN  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ™`̀aQ
 Iô°†M  ≈`̀ dEG  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π``gÉ``Y  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y
 á©°SÉàdG  iôcòdG  áÑ°SÉæªH  ióØªdG
 ≈dEGh ,»æWƒdG πª©dG ¥Éã«ªd Iô°ûY
 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEGh
 »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S
 ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G
 õjõ©dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  Ö`̀©`̀°`̀Th
 »a IódÉîdG á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H
 áμ∏ªªd  åjóëdG  »æWƒdG  ïjQÉàdG
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ÜôYCGh  ,øjôëÑdG
 äGõéæªdÉH  RGõ`̀à`̀Y’Gh  ôîØdG  øY
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  á«îjQÉàdG
 É k«YÉªàLGh  É kjOÉ°üàbGh  É k«°SÉ«°S
 ôÑY  â≤≤ëJ  »`̀à`̀ dG  É`̀ k«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jOh
 »ãjóëàdG  »æWƒdG  ¬àdÓL ´hô°ûe
 âjƒ°üàdG  πãªj  …òdG  …ôjƒ£àdGh
 ¬àbÓ£fG »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e ≈∏Y
 ÉªHh  ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  ¬àæÑdh  ≈```̀dhC’G
 »a ió`̀Ø`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L ¬``Kó``MCG
 á«îjQÉJ  á∏≤f  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 G kQƒ`̀£`̀Jh AÉ`̀ª`̀fh G kQGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh É`̀ kæ`̀eCG
 É¡Jó¡°T  »àdG  åjóëàdG  Iô«°ùe  »a
 ÖMÉ°U øe IQRGDƒeh ºYóH øjôëÑdG
 AGQRƒ```̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

 ºJ  ¿CG  òæe AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 …òdG »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e ø«°TóJ
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  Ö©°T  ¬«∏Y  ™ªLCG
 â¨∏H  á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀J  âjƒ°üJ  áÑ°ùæH
 ≥∏£æàd  ¥Éã«ª∏d  G kó`̀«`̀jCÉ`̀J  %98^4
 á°†¡ædG  »`̀a  á`̀cQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 .Qƒ£àdGh
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée OÉ°TCG  ∂dP  ó©H
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ™ªL  …ò`̀dG  AÉ≤∏dÉH
 ÖMÉ°Uh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »``dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 á`̀eÉ`̀bEG  ô`̀≤`̀e  »``a  AGQRƒ`````dG  ¢ù∏ée
 ájQƒ¡ªL »a AGQRƒdG  ¢ù«FQ ƒª°S
 ≈∏Y  ¿ÉæÄªWÓd  ájOÉëJ’G  É«fÉªdCG
 ≈∏Y  ¬∏dG  qøe  ¿CG  ó©H  √ƒª°S  áë°U
 ¢ù∏éªdG  G kó«°ûe  ,AÉØ°ûdÉH  √ƒª°S
 ¬Jó°ùLh  IQÉjõdG  √òg  ¬à°ùμY  ÉªH
 á«eÉ°S  ¿É``̀©``̀eh  á`̀∏`̀«`̀°`̀UCG  º`̀«`̀b  ø``̀e
 ¢ù∏éªdG  kÓFÉ°S  ,ôjó≤àdGh  áÑëª∏d
 ÖMÉ°U §«ëj ¿CG πLh õY ≈dƒªdG
 AGQRƒ```̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 √ƒª°S  Oƒ©j  ¿CGh  ¬àjÉæYh  ¬¶ØëH

 .≈aÉ©e É kªdÉ°S øWƒdG ¢VQCG ≈dEG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  •É``MCG  Égó©H
 óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 √ƒª°S AÉ≤∏H Éª∏Y ¢ù∏éªdG AGQRƒdG
 ÉHÉH  ¢`̀ù`̀«`̀°`̀ù`̀fGô`̀a  É`̀HÉ`̀Ñ`̀dG  á`̀°`̀SGó`̀≤`̀H
 äÉãMÉÑªdG  ¿ƒª°†ªHh  ¿Éμ«JÉØdG
 ó«°ùdG  ™`̀e  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  É``̀gGô``̀LCG  »`̀à`̀dG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  »àfƒc  »ÑjRƒL
 ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG QÉ``̀Ñ``̀ch »``̀dÉ``̀£``̀jE’G
 ∞`̀°`̀Uh å`̀«`̀M ,∫É```̀ª```̀YC’G ∫É````̀LQh
 ÖMÉ°U  IQÉ```̀jR  AGQRƒ````̀ dG  ¢ù∏ée
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀ dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀∏`̀d AGQRƒ```````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ,ÉgôgƒL »a áª¡e É¡fCÉH á«dÉ£jE’G
 á≤aƒeh  ,É`̀¡`̀dƒ`̀dó`̀e  »`̀a  á`̀ë`̀LÉ`̀fh
 É kjOÉ°üàbGh  É k«°SÉ«°S  É¡éFÉàf  »a
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG G kó``̀«``̀°``̀û``̀e ,É```̀ kjQÉ```̀é```̀Jh

 IôªãªdG  IQÉjõdG  √òg  äÉ°SÉμ©fÉH
 »FÉæãdG  ¿hÉ©àdGh  äÉbÓ©dG  ≈∏Y

.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  Égó©H
 »àdG  á«HÉéjE’G  á«dÉªdG  èFÉàædÉH
 2019 ΩÉ```̀Y  ∫Ó```̀N  É`̀¡`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J  º``̀J
 á∏ãªàªdGh  ,2018  ΩÉ`̀©`̀H  ká`̀fQÉ`̀≤`̀e
 »`̀dhC’G  »dÉªdG  õé©dG  ¢ü«∏≤J  »a
 ø``jó``dG ó```FGƒ```a ÜÉ``°``ù``à``MG π``̀Ñ``̀b-
 ¢ü«∏≤Jh  ,%85  áÑ°ùæH  -ΩÉ``̀©``̀dG
 %24  áÑ°ùæH  »∏μdG  »dÉªdG  õé©dG
 ,ΩÉ©dG  øjódG  óFGƒa  ÜÉ°ùàMG  ó©H
 á«£ØædG  ô«Z  äGOGô```̀jE’G  ´É`̀Ø`̀JQGh
 »dÉªLEG  ¢VÉØîfGh  ,%63  áÑ°ùæH
 2019 »`̀a  á`̀eÉ`̀©`̀dG  äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 »æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  128  ≠∏ÑªH
 ,2018 »a áeÉ©dG äÉahô°üªdG øY
 É k°†jCG  á«dÉªdG  èFÉàædG  äô`̀¡`̀XCGh
 …ó≤ædG  ºYódG  ≈∏Y  ±ô°üdG  IOÉ`̀jR
 áÑ°ùæH  ø«æWGƒª∏d  Ωó≤ªdG  ô°TÉÑªdG
 ºJ  É``e  ´ƒ`̀ª`̀é`̀e  ∂`̀ dò`̀H  π°ü«d  %7
 …ó≤f  º`̀Yó`̀c  ø«æWGƒª∏d  ¬ªjó≤J
 QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  435 ≈```̀dEG  ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e
 ƒªf äGô°TDƒªdG âæ«H Éªc ,»æjôëH
 »≤«≤ëdG  »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG
 ´É£≤dG ƒªæH É kYƒaóe %2^1 áÑ°ùæH
 áfQÉ≤e  %2^3  áÑ°ùæH  »£ØædG  ô«Z
 ¿CG  èFÉàædG  äô¡XCGh  ,2018  ΩÉ©H

 G kƒªf  äó¡°T  ó`̀b  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 …RGƒàdÉH  2019  ΩÉY  »a  É k«HÉéjEG
 ¿RGƒàdG èeÉfôH äGQOÉÑe ò«ØæJ ™e
 ´ƒæàdG  õjõ©J  äGQOÉ`̀Ñ`̀eh  »dÉªdG
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  …OÉ°üàb’G
 2030  ájOÉ°üàb’G  É¡àjDhQ  QÉ``̀WEG
 äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG »``̀a ƒ`̀ª`̀æ`̀dG ∫Ó``̀N ø``̀e
 ¢ù∏ée  √ƒ``̀f  ó``̀bh  .á«£ØædG  ô`̀«`̀Z
 â≤≤ëJ  »`̀à`̀dG  èFÉàædÉH  AGQRƒ````̀dG
 ΩÉàdG ¢UôëdG ™e ájRGƒàe äAÉLh
 èeÉfôH  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  áaÉc  ò«ØæJ  ≈∏Y
 ƒg  É`̀e  Ö°ùëH  »`̀dÉ`̀ª`̀dG  ¿RGƒ``̀à``̀dG
 »a øWGƒªdG ™°Vh ™e ,É¡d §£îe
 äGQOÉÑªdG  ò«ØæJ  óæY  ∫hC’G  ΩÉ≤ªdG
 Oƒ¡édG  √òg  ¢ùªJ  ’CÉ`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’Gh
 ™e  ,∫hC’G  ¬æμ°ùe  ’h  ¬ëdÉ°üe
 á«YƒædG  ¢UôØdG  ô«aƒJ  á∏°UGƒe
 ≥«≤ëJ  ø`̀e  ¬æμªJ  »`̀à`̀dGh  ¬`̀eÉ`̀eCG
 ¬«∏Y  Oƒ©j  ÉªH  ¬`̀aGó`̀gCGh  ¬JÉ©∏£J
 ™e …RGƒàdÉH ∂dPh AÉªædGh ô«îdÉH
 »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G  ƒªædG

 .¬≤«≤ëJ áμ∏ªªdG π°UGƒJ …òdG
 »a ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ô`̀¶`̀f ∂``̀ dP ó`̀©`̀H
 ∫hó`̀L ≈`̀∏`̀Y á`̀LQó`̀ª`̀dG äGô`̀cò`̀ª`̀dG

 :»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh ¬dÉªYCG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀ aGh  :k’hCG
 ¿Gô«£dG  º«¶æJ  ¿ƒfÉb  πjó©J  ≈∏Y
 π`̀jó`̀©`̀à`̀dG õ`̀«`̀é`̀j å`̀«`̀M ,»``̀fó``̀ª``̀dG
 á`̀£`̀°`̀û`̀fCG á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀d ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀à`̀dG
 OÉ````̀ °````̀UQC’Gh á``̀MÓ``̀ª``̀ dG äÉ```̀eó```̀N
 äÉ`̀Ø`̀jô`̀©`̀J ∞`̀ «`̀ °`̀†`̀ jh ,á``̀ jƒ``̀é``̀ dG
 ∫ó©jh  ,IójóL  á«æa  äÉë∏£°üeh
 çOGƒ``ë``H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀æ`̀dG
 π≤ædGh  ¿Gô«£dG  ø`̀eCGh  ,äGôFÉ£dG
 »¶ØëàdG  õéëdGh »dhódG  …ƒédG

 Qô``bh ,É`̀gô`̀«`̀Zh äGô``FÉ``£``dG ≈`̀∏`̀Y
 ¿ƒfÉb  ´hô`̀°`̀û`̀e  á`̀ dÉ`̀MEG  ¢ù∏éªdG
 º«¶æJ ¿ƒfÉb ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH
 ¿ƒfÉ≤dÉH  QOÉ°üdG  »fóªdG  ¿Gô«£dG
 á£∏°ùdG  ≈`̀dEG  2013  áæ°ùd  14  ºbQ
 äGAGô```````̀LE’G ≥```̀ ah á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG

.á«fƒfÉ≤dGh ájQƒà°SódG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀aGh  :É k«fÉK
 ó`̀jó`̀ë`̀à`̀H QGô``````b ´hô``̀ °``̀ û``̀ e ≈``̀∏``̀Y
 á°UÉîdG  äÉWGôà°T’Gh  §HGƒ°†dG
 äÉ`̀eó`̀N •É`̀°`̀û`̀f á``̀dhGõ``̀e ø`̀cÉ`̀eCÉ`̀H
 á∏≤æàªdG äÉÑcôªdÉH áª©WC’G ºjó≤J
 ∞`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀à`̀dG  äGP  ≥``WÉ``æ``ª``dG  »```a
 π≤J ’ áaÉ°ùe ∑ôJ É¡æeh ,»æμ°ùdG
 äÉgÉéJ’G ™«ªL øe Gôàe 20 øY
 ∑ô``Jh ,IQhÉ``̀é``̀ª``̀dG »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ø``Y
 ¥ôW ™WÉ≤J …CG øY Gôàe 50 áaÉ°ùe
 ,á«Fƒ°V  Qhôe  IQÉ°TEG  hCG  QGhO  hCG
 ø«H  •É°ûædG  ádhGõe Iôàa  ójóëJh
 ,π«∏dG  ∞°üàæe  12  ≈dEG  É kMÉÑ°U  6
 á≤£æªdG  øe  äÉÑcôªdG  êôîJ  ¿CGh
 hCG  äGó`̀©`̀e  ∑ô``̀J  Ωó``̀Yh  á«æμ°ùdG
 ºjó≤J  øe  AÉ¡àf’G  ó©H  É¡«a  çÉ`̀KCG
 ,§HGƒ°†dG  øe  Égô«Zh  ,É¡JÉeóN
 áYƒaôªdG á«°UƒàdG Aƒ°V »a ∂dPh
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d á``̀ jQGRƒ``̀ dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ø``e
 »`̀à`̀dG á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dGh á`̀«`̀ fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ  Ö``̀FÉ``̀f  É`̀¡`̀ °`̀Vô`̀Y

.IQƒcòªdG áæé∏dG ¢ù«FQ AGQRƒdG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀aGh  :É kãdÉK
 èeÉfôHh ºgÉØJ äGôcòe çÓK ≈∏Y
 øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM ø«H …ò«ØæJ
 á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G  á`̀dhO  áeƒμMh
 ä’É`̀é`̀e »``̀a ¿hÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 ,ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  á«ªæJh  πª©dG

 ,AÉ``̀ª``̀dGh AÉ`̀ Hô`̀ ¡`̀μ`̀ dGh ,ΩÓ``````̀YE’Gh
 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ø``«``Hh
 øjõîJh  êÉàfEGh  ΩGóîà°SGh  ô¶M
 á«FÉ«ª«μdG  áë∏°SC’G  ∫Éª©à°SGh
 áμ∏ªªH  á`̀ë`̀∏`̀ °`̀SC’G  ∂`̀∏`̀J  ô`̀«`̀eó`̀Jh
 OGƒªdGh  ™∏°ùdG  áæéd  ™e  øjôëÑdG
 OGô``«``à``°``S’G á``̀HÉ``̀bô``̀d á`̀©`̀ °`̀VÉ`̀î`̀ dG
 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhóH ôjó°üàdGh
 IôcòªdG  Aƒ°V  »a  ∂dPh  ,IóëàªdG
 ôjRh  øe  ¢Vô¨dG  Gò¡d  áYƒaôªdG

.á«LQÉîdG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥aGh  :É k©HGQ
 QGó``̀°``̀UEÉ``̀H QGô`````̀b ´hô``̀°``̀û``̀e ≈``̀∏``̀Y
 (ΩÉ`̀¶`̀f)  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀d  ájò«ØæJ  á`̀ë`̀F’
 ∫hó`̀H  ájô£«ÑdG  äGô°†ëà°ùªdG
 ¿ƒfÉ≤dÉH  QOÉ°üdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 º`̀¶`̀æ`̀Jh  ,2014  á`̀æ`̀°`̀ù`̀d  19  º```̀bQ
 ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀J á`̀jò`̀«`̀Ø`̀ æ`̀ à`̀ dG á``̀ë``̀FÓ``̀dG
 äGô°†ëà°ùªdG  äÉcô°T  π«é°ùJh
 ≈∏Y  ∂`̀ dPh  ,É¡©fÉ°üeh  ájô£«ÑdG
 áæé∏dG  ¬`̀H  â``°``UhCG  …ò``̀ dG  ƒ`̀ë`̀æ`̀dG
 á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀∏`̀ d á```̀jQGRƒ```̀dG
 ÖFÉf  É¡°VôY  »àdGh  á«©jô°ûàdGh
 ¢ù«FQ  AGQRƒ`````dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ

.IQƒcòªdG áæé∏dG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :É k°ùeÉN
 áëFÓdG QGó°UEÉH QGôb ´hô°ûe ≈∏Y
 ádhGõe  (ΩÉ¶f)  ¿ƒfÉ≤d  ájò«ØæàdG
 ¢ù∏ée  ∫hó```̀d  á`̀jô`̀£`̀«`̀Ñ`̀dG  ø`̀¡`̀ª`̀dG
 á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó``̀ d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 áæ°ùd  17  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤dÉH  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG
 Ö£dG áæ¡e áëFÓdG º¶æJh ,2014
 ∫É``̀ª``̀YC’Gh É`̀¡`̀Ø`̀jô`̀©`̀Jh …ô`̀£`̀«`̀Ñ`̀dG
 íæe  •hô`̀°`̀Th  ,áæ¡ª∏d  IófÉ°ùªdG
 ájô£«ÑdG  äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG  ¢`̀ü`̀«`̀NGô`̀J

 …òdG  ƒëædG  ≈∏Y  ∂`̀ dPh  ,á°UÉîdG
 á```̀jQGRƒ```̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG ¬``̀ H â```̀°```̀UhCG
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf É¡°VôY »àdGh

.IQƒcòªdG áæé∏dG ¢ù«FQ AGQRƒdG
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ™HÉJ  :É k°SOÉ°S
 äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  äÉ```̀jƒ```̀dhC’G  ò«ØæJ
 ¿hDƒ°T  É¡JòØf  »àdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh
 ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRƒH ∫É¨°TC’G
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 IófÉ°ùe  á¡éc  hCG  á«°ù«FQ  á¡éc
 á«eƒμëdG  äGQGRƒ`̀dGh  äÉ¡édG  ™e
 è`̀eÉ`̀ fô`̀ H »```̀a AÉ````̀L É```̀e ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d
 ø`̀e  2022-2019  á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG
 äGQOÉ`̀Ñ`̀eh  äÉ°SÉ«°Sh  äÉ``̀jƒ``̀dhCG
 á«ªæà∏d  á`̀ª`̀YGó`̀dG  áÄ«ÑdG  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀d
 ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG å`̀«`̀M ,á`̀eGó`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG
 øe  ¥É«°ùdG  Gò`̀g  øª°V  ¢ù∏éªdG
 øe á``̀Yƒ``̀aô``̀ª``̀dG Iô``̀cò``̀ª``̀dG ∫Ó```̀N
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ô`̀jRh
 º`̀J É```̀e »``̀fGô``̀ª``̀©``̀dG §`̀ «`̀£`̀î`̀ à`̀ dGh
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀eh è``̀eGô``̀H ø``̀e √ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 á«é«JGôà°S’G  ±Gó``̀gC’G  ≥«≤ëàd
 »àdG  äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dGh  äÉ```̀jƒ```̀dhC’Gh
 É`̀eh á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG è`̀eÉ`̀ fô`̀ H É``̀gOó``̀M

.kÓÑ≤à°ùe òØæ«°S
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ™HÉJ  :É k©HÉ°S
 IôjRh øe Ωó≤ªdG ôjô≤àdG ∫ÓN øe
 ójó°ûJ ¿CÉ°ûH √ò«ØæJ ºJ Ée áë°üdG
 ≈∏Y  ¢û«àØàdG  äÓ`̀ª`̀Mh  á`̀HÉ`̀bô`̀dG
 äÉfƒdÉ°Uh  ºYÉ£ªdGh  äÓëªdG
 ¢ù∏ée  QGô``̀≤``̀d  G kò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  á`̀ bÓ`̀ë`̀ dG

.á∏°üdG …P AGQRƒdG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀aGh  :É kæeÉK
 ±ô°U  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGô`̀à`̀bG  ≈∏Y

 IôNCÉàªdG  äÉ≤ëà°ùªdGh  äBÉaÉμªdG
 »a  ø««æWƒdG  ø«HQóªdGh  ø«ÑYÓd
 ∫ÓN  øe  π©ØdÉH  É¡≤≤ëàd  ájófC’G
 ¬à≤∏WCG  …ò``̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG

.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRh
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ≥```````̀aGh :É```̀ k©```̀°```̀SÉ```̀J
 IƒYód  áÑZôH  ìGôàbG  ≈∏Y AGQRƒdG
 ¢VGôeC’Gh  ¿ÉWô°ùdÉH  ø«HÉ°üªdG
 ≈dEG  »∏éæªdG  Ωó`̀dG  ô≤Øc  áæeõªdG
 áª¡ªdG Ωó≤dG Iôc äÉjQÉÑe Qƒ°†M
.øjôëÑdG áμ∏ªe ¢VQCG ≈∏Y áeÉ≤ªdG
 ,á`̀jQGRƒ`̀dG  ôjQÉ≤àdG  óæH  »`̀ah
 øe ô`̀jô`̀≤`̀J ≈`̀∏`̀Y ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ™`̀∏`̀WG
 èFÉàf  ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ H  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô```̀ jRh
 á`̀ jOÉ`̀©`̀ dG ô`̀ «`̀Z IQhó``````̀dG ´É``̀ª``̀à``̀LG
 á«Hô©dG  ∫hó```̀dG  á`̀©`̀eÉ`̀L  ¢ù∏éªd
 ó≤Y …òdG  …QGRƒdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y
 øe  ôjô≤Jh  ,G kô`̀NDƒ`̀e  IôgÉ≤dG  »`̀a
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ô`̀jRh
 ¢Uƒ°üîH  »fGôª©dG  §«£îàdGh
 »FGò¨dG øeCÓd ádhódG IôjRh IQÉjR
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ádhóH
 øe ô`̀jô`̀≤`̀ Jh ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d
 IQGRh ô«aƒJ ¿CÉ°ûH áë°üdG IôjRh
 äÉeõ∏à°ùªdGh  Iõ`̀¡`̀LCÓ`̀d  áë°üdG
 »LÉàdG  ¢Shô«ØdG  ¢VôªH á°UÉîdG
 øe øjôjô≤Jh ,óéà°ùªdG ÉfhQƒμdG
 ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  ôjRh
 äÉ`̀«`̀ dÉ`̀©`̀Ø`̀ dG  ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H  ∫hC’G
 »æWƒdG  »°VÉjôdG  Ωƒ«dÉH  á°UÉîdG
 ¿CÉ°ûH  ô``̀NB’Gh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 ô`̀ª`̀JDƒ`̀e »```a á``cQÉ``°``û``ª``dG è``FÉ``à``f
 á°VÉjôdG áYÉæ°U πÑ≤à°ùe á°ûbÉæªd
 äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »`̀a  ó≤Y  …ò``dG  á«ªdÉ©dG

.G kôNDƒe á«μjôeC’G IóëàªdG

ó¡©dG »dh á°SÉFôH á«YƒÑ°SC’G ¬à°ù∏L »a

∂∏ªdG ádÓéd á«îjQÉàdG äGõéæªdÉH RGõàY’G ócDƒjh  ..z¥Éã«ªdG{  iôcòH Åæ¡j AGQRƒdG ¢ù∏ée
á∏«°UCG º``«b øe IQÉjõdG ¬``Jó°ùL É``ªHh ó¡©dG »dhh AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ™ªL …ò``dG AÉ``≤∏dÉH ó``«°ûj ¢``ù∏éªdG

É«dÉ£jEG AGQRh ¢``ù«FQ ™e ¬JÉãMÉÑeh ¿Éμ``«JÉØdG É``HÉH á°SGó≤H √ƒ``ª°S AÉ≤d ≈∏Y ¢ù∏éªdG ™``∏£j ó``¡©dG »``dh
 ø`̀ cÉ`̀ eCÉ`̀ H á`̀ °`̀ UÉ`̀ î`̀ dG äÉ``̀ WGô``̀ à``̀ °``̀ T’Gh §``̀HGƒ``̀°``̀†``̀dG ó`̀ jó`̀ ë`̀ J
á∏≤æàªdG  äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀dÉ`̀H  á`̀ ª`̀ ©`̀ WC’G  º`̀jó`̀≤`̀J  •É`̀°`̀û`̀f  á``̀dhGõ``̀e

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |

 ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  áØ«∏N
 IOÉ«≤dG »a øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG
 10  ø`̀«`̀æ`̀K’G  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ¿ƒL  ô«°S  ≥jôØdG  ,Ω2020  ôjGôÑa
 zSir John Lorimer{ ôªjQƒd
 ¥ô°û∏d  ´É``aó``dG  …QÉ°ûà°ùe  ô«Ñc
 ∂dPh  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdÉH  §°ShC’G
 øH  ÜÉ``̀jP  ø`̀cô`̀dG  ≥jôØdG  Qƒ°†ëH
 .¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ »ª«©ædG ô≤°U
 ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  ÖMQh
 ´ÉaódG  …QÉ°ûà°ùe  ô«ÑμH  øjôëÑdG

 IóëàªdG  áμ∏ªªdÉH  §°ShC’G  ¥ô°û∏d
 äÉbÓ©H  G kó«°ûe  ,≥aGôªdG  óaƒdGh
 »àdG Iõ«ªàªdGh á«îjQÉàdG ábGó°üdG
 áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  §`̀Hô`̀J
 á«îjQÉJ  QhòL  É¡d  »àdGh  IóëàªdG
 ºFÉ≤dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  É`̀ kgƒ`̀æ`̀e  ,á`̀æ`̀«`̀à`̀e
 ≈à°T  »`̀a  ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H
 ∫OÉÑàH  ≥∏©àj  Ée  É¡æeh  ä’ÉéªdG
 ∫ÉéªdG  »`̀a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dGh  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG

.…ôμ°ù©dG
 ø`̀cô`̀dG AGƒ``̀∏``̀dG AÉ`̀≤`̀∏`̀ dG ô`̀°`̀†`̀M
 ¿Gƒ``̀jO ô`̀jó`̀e ó`̀©`̀°`̀S ó`̀ª`̀ë`̀e ø`̀°`̀ù`̀M

 ø`̀cô`̀dG AGƒ``̀∏``̀dGh ,á`̀eÉ`̀©`̀ dG IOÉ`̀«`̀≤`̀ dG
 ôjóe  IOÉ°ùdG  º°TÉg  óªëe  …ôëH

 QÉÑc  øe  OóYh  ,…ôμ°ù©dG  ¿hÉ©àdG
 .øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb •ÉÑ°V

 áØ«∏N  ï«°ûdG  ø`̀cô`̀dG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH
 ¢`̀ù`̀eCG ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U á`̀eÉ`̀©`̀dG IOÉ`̀«`̀≤`̀dG »`̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 øH ¢ù«ªN ó«°ùdG ,Ω2020 ôjGôÑa 10 ø«æK’G
 ÖFÉf  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  »ë«eôdG  óªM

.á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ
 Iƒ≤d ΩÉ`̀©`̀dG ó`̀FÉ`̀≤`̀dG Ö`̀MQ AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ∫Ó``̀Nh
 ÖFÉf  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ƒ°†©H  øjôëÑdG  ´ÉaO

 ,á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd ¢ù«FQ
 ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG äÉbÓY ¢VGô©à°SG ºJ Éªc
 øjôëÑdG  ´É``̀ aO  Iƒ``̀b  ø`̀«`̀H  º`̀FÉ`̀≤`̀dG  ∑ôà°ûªdG

 .Égõjõ©J πÑ°Sh iQƒ°ûdG ¢ù∏éeh
 ï«°ûdG  ø``̀cô``̀dG  ô`̀«`̀°`̀û`̀ª`̀dG  π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG  É`̀ª`̀c
 Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N
 ìÉÑ°U á`̀eÉ`̀©`̀dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀ dG  »`̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ´É``̀ aO
 QƒàcódG  ,Ω2020  ôjGôÑa  10  ø«æK’G  ¢ùeCG

 ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ¿Éªé©dG  ¬∏dGóÑY  õjõ©dGóÑY
 á«LQÉîdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  ¢ù«FQ  iQƒ`̀°`̀û`̀dG

.»æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh
 øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  Ö`̀MQh
 ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†©H
 ºJh ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG ø```̀eC’Gh ´É``aó``dGh á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ºFÉ≤dG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ¬`̀LhCG  ¢VGô©à°SG

 .iQƒ°ûdG ¢ù∏éeh øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ø«H

 …ƒ``̀°``̀†``̀Y π``̀Ñ``̀≤``̀à``̀°``̀ù``̀j ΩÉ`````©`````dG ó````FÉ````≤````dG
¿É``̀ ª``̀ é``̀ ©``̀ dGh »```̀ë```̀«```̀eô```̀dG ziQƒ`````̀°`````̀û`````̀dG{

IóëàªdG áμ∏ªªdÉH ´ÉaódG …QÉ°ûà°ùe ô«Ñc πÑ≤à°ùj óªMCG øH áØ«∏N ô``«°ûªdG
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 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  OÉ°TCG
 Oƒ¡édÉH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG  ≈∏YC’G óFÉ≤dG  ÖFÉf ó¡©dG
 ìhôH Éª¡∏ªY ôÑY á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG ¿Éà£∏°ùdG É¡H Ωƒ≤J »àdG á∏YÉØdG
 √ôKCG ¢ùμ©fG …òdGh ,ájƒdhCÉc øWGƒªdG áë∏°üe ™°†j …òdG óMGƒdG ≥jôØdG
 ÉªH áØ∏àîªdG  äÉjƒà°ùªdG  ≈∏Y øWƒ∏d  äGõéæªdG  øe ójó©dG  ≥«≤ëJ ≈∏Y
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  ±GógCG  óaôj

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 É¡fÓYEG ºJ »àdG 2019 á«dÉªdG áæ°ù∏d á«dhC’G èFÉàædG ¿EG √ƒª°S ∫Ébh
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  á«dÉªdG  áæé∏dG  ôμ°ûfh  á«HÉéjEG  (Ωƒ«dG)
 á«©jô°ûàdG á£∏°ùdGh »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRhh »dÉªdG ¿RGƒàdGh
 πLCG  øe  áã«ãM  Oƒ¡L  øe  ¬H  GƒeÉb  Ée  ≈∏Y  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édG  π`̀ch
 ôÑcCG  ìƒª£dG  ¿CG  √ƒª°S  GócDƒe  ,É¡FÉæHCG  ™«ªLh  øjôëÑ∏d  ô«îdG  ≥«≤ëJ
 πμ°ûH áμ∏ªª∏d ájƒªæàdG §£îdGh äGQOÉÑªdG πc ò«ØæJ ôÑY ≥≤ëà«°S ¬æμdh
 πª©dG QGôªà°SG ƒg É«dÉM É¡ªgCG øe »àdGh ,óMGƒdG ≥jôØdG ìhôHh »∏eÉμJ
 §«£îàdG ºJ Ée Ö°ùëH ,»dÉªdG ¿RGƒàdG èeÉfôH äGQOÉÑe πc ò«ØæJ ≈∏Y

 á«ªgCG ≈dEG √ƒª°S Gô«°ûe ,2022 ΩÉY ∫ƒ∏ëH ¬aGógCG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ≈àM ¬d
 ∫ƒ°UƒdG  πLCG  øe ∞YÉ°†e πμ°ûH  á«HÉ«ædGh á«eƒμëdG  Oƒ¡édG  á∏°UGƒe
 πª©dG  QGôªà°SG  á«ªgCG  ≈dEG  √ƒª°S Éàa’ ,áμ∏ªª∏d  IOƒ°ûæªdG  ±GógC’G  ≈dG
 ™e …RGƒàdÉH ∂dPh ,äÉahô°üªdG ¢†ØNh á«£ØædG ô«Z äGOGôjE’G ™aQ ≈∏Y

.ø«æWGƒª∏d Ωó≤ªdG ºYódG QGôªà°SG
 ƒª°S Qƒ°†ëH á«Ñ«°†≤dG ô°ü≤H ¬°ù∏ée »a √ƒª°S AÉ≤d iód ∂dP AÉL
 ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG
 øH »∏Y ó«°ùdGh ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa Ió«°ùdGh
 ¢†jô©dG ºdÉ°S øH OGƒL ó«°ùdGh iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U
 ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ódÉN  ï«°ûdGh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf
 IQÉéJ  áaôZ  ¢ù«FQ  ¢SÉf  ¬∏dGóÑY  ô«ª°S  ó«°ùdGh  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 iQƒ°ûdG »°ù∏ée AÉ°†YCG øe OóYh AGQRƒdG øe OóYh øjôëÑdG áYÉæ°Uh
 AÉ°†YCGh  »°ù«Fôd  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  øY  √ƒª°S  Üô`̀YCG  å«M  ,ÜGƒ`̀æ`̀dGh
 É¡aóg  á«æWh  Oƒ¡L  øe  ¬fƒeó≤j  Ée  ≈∏Y  ÜGƒ`̀æ`̀dGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée
 ájò«ØæàdG á£∏°ùdG ™e AÉæH ¿hÉ©J øe ¬fhóÑj Ée ≈∏Yh øWƒdG AÉªfh á©aQ

 øWƒdG  ΩóîJ  ™jQÉ°ûeh  äGõéæe  øe  ≥≤ëàj  Éª«a  ô`̀KC’G  ¬d  ¿Éc  …ò`̀dGh
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ájƒªæàdG á«∏ª©dGh

 »a Ö°üJ »àdG äGõéæªdG ≥«≤ëJ á∏°UGƒe á«ªgCG ≈∏Y √ƒª°S Oó°Th
 »HÉéjE’G  ƒªædG  ≥«≤ëJ  á∏°UGƒe  ôÑY  ∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »a  øWGƒªdG  ídÉ°U
 ™°Vhh ,¬eÉeCG  á«YƒædG ¢UôØdG øe ójõªdG ≥∏N ™e ≈°TÉªàj ÉªH áμ∏ªª∏d
 AÉæÑdG  π°UGƒàdÉH  ∂`̀ dPh  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  π`̀c  ò«ØæJ  óæY  á`̀jƒ`̀dhCÉ`̀c  ¬àë∏°üe
 á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG ø«H ºFÉ≤dG »HÉéjE’G ¿hÉ©àdG á∏°UGƒeh
 É¡¡LGƒJ ób »àdG äÉjóëàdG πc ≈∏Y Ö∏¨à∏d á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ∫ÓN ¬Ø«ãμJh
 Ωƒ≤j  »àdG  á°ü∏îªdG  Oƒ¡édG  πμH  √ƒª°S  Gó«°ûe  ,»∏eÉμJ  πμ°ûH  áμ∏ªªdG
 á«©jô°ûàdG á£∏°ùdGh ájò«ØæàdG á£∏°ùdG øe øjôëÑdG ≥jôa AÉ°†YCG πc É¡H
 º°SG ™aQ É¡dÓN øe ºJ »àdGh »∏gC’G ´É£≤dGh ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒeh
 É«∏ëe ∂dP ¿Éc AGƒ°S áaÉc Ió©°UC’G ≈∏Y áØ∏àîe äGõéæªH É«dÉY áμ∏ªªdG
 ™«ªédG ¬«a ∑ôà°ûj πªY ƒg »æWƒdG πª©dG ¿CG GócDƒe ,É«dhO hCG É«ª«∏bEG hCG

.øjôëÑdG AÉªfh á©aQ πLCG øe
 IQGRhh áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG É¡H ΩÉb »àdG Oƒ¡édÉH √ƒª°S √ƒfh

 ,(ÉfhQƒc)  óéà°ùªdG  »LÉàdG  ¢Shô«ØdG  ¿CÉ°ûH  á«æ©ªdG  äÉ¡édGh  áë°üdG
 áeÓ°Sh  áë°üd  ÉfÉª°V  ájRGôàMG  ájQƒa  äGAGô``̀LEG  øe  √PÉîJG  ºJ  Éeh
 π«dÉëàdG AGôLE’ äÉeõ∏à°ùªdGh Iõ¡LC’G ô«aƒJ ôÑY ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ∫óÑdG  OGô«à°SG  áYô°Sh  ,¢Shô«ØdÉH  á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ø`̀Y  ∞°ûμ∏d  ájôÑîªdG
 ,¢VôªdÉH  áHÉ°UEG  …CG  ±É°ûàcG  ∫ÉM  »a  áeóîà°ùªdG  á«bGƒdG  äGôà°ùdGh
 õcGôe  ™e  áeÉ©dG  áë°üdG  IQGRh  äGôÑàîe  §HQ  ≈∏Y  πª©dG  ÖfÉL  ≈`̀dEG

.á«ªdÉ©dG ¢VGôeC’G áëaÉμe õcôe πãe ájÉbƒdGh ¢VGôeC’G ≈∏Y Iô£«°ùdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ºgôjó≤Jh  ºgôμ°T  øY  Qƒ°†ëdG  ÜôYCG  º¡ÑfÉL  øe
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG
 ,ø«æWGƒªdG  äÉ©∏£J  ≥«≤ëàd  ¢UôM  øe  √ƒª°S  ¬«dƒj  Ée  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG
 ¬æμªJ  »àdG  áÑ°SÉæªdG  áÄ«ÑdG  áÄ«¡J  ôÑY  ¬eÉeCG  á«YƒædG  ¢UôØdG  ≥∏Nh
 ≈dEG  øjô«°ûe  ,øWƒdG  ≈∏Y  AÉªædÉH  Oƒ©j  ÉªH  ¬aGógCG  ≈dG  ∫ƒ°UƒdG  øe
 ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG  ø«H  √õjõ©J  ≈∏Y  √ƒª°S  ¢Uôëj  …ò`̀dG  ΩÉªàg’G
 á©aQh  AÉªf  ídÉ°U  »a  ±É£ªdG  ájÉ¡f  »a  Ö°ü«°S  …òdGh  ,á«©jô°ûàdGh

.øWGƒªdGh øWƒdG

:ó¡©dG »dh ..á«Ñ«°†≤dÉH √ƒª°S ¢ù∏ée ∫ÓN

á``jƒªæàdG §``£îdGh äGQOÉ``ÑªdG ò``«ØæJ ô``ÑY ≥``≤ëà«°Sh ô``ÑcCG ìƒ``ª£dG
á``μ∏ªª∏d IOƒ``°ûæªdG ±Gó``gC’G ≈``dEG  ∫ƒ``°Uƒ∏d ∞``YÉ°†e πμ``°ûH á``«HÉ«ædGh á``«eƒμëdG Oƒ``¡édG á``∏°UGƒe

 óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  øcôdG  ∫hCG  ≥jôØdG  πÑ≤à°SG
 ¬ÑàμªH  »æWƒdG  ¢SôëdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 (ôjGôÑa  10)  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  »æWƒdG  ¢SôëdG  á°SÉFôH
 zSir John Lorimer{ ôªjQƒd ¿ƒL ô«°S ≥jôØdG
 §°ShC’G  ¥ô°û∏d  »fÉ£jôÑdG  ´ÉaódG  …QÉ°ûà°ùe  ô«Ñc
 Paul A  …ôëH  Ωó≤ªdG  Qƒ°†ëH  ,≥aGôªdG  óaƒdGh

 .»fÉ£jôÑdG  …ôμ°ù©dG  ≥ë∏ªdG  Windsar
 ¢SôëdG  ¢ù«FQ  ƒª°S  Ö`̀MQ  ,AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  á`̀jGó`̀H  »`̀a
 ¥ô°û∏d  »fÉ£jôÑdG  ´ÉaódG  …QÉ°ûà°ùe  ô«ÑμH  »æWƒdG
 áfÉàe √ƒ`̀ª`̀°`̀S kGó``̀cDƒ``̀e ,≥`̀ aGô`̀ª`̀ dG  ó``aƒ``dGh §``̀°``̀ShC’G
 áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  á«FÉæãdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
 ábGó°üdG  øe  á∏jƒW  kGOƒ≤Y  πªëJ  »àdGh  ,IóëàªdG
 »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡édG ≈dEG √ƒª°S kGô«°ûe ,øjó∏ÑdG ø«H

 ¥É`̀aBG  ï«°SôJ  »a  á«fÉ£jôÑdG  ´É`̀aó`̀dG  IQGRh  É¡dòÑJ
 ôWCG  õjõ©Jh  º`̀YO  »a  º¡°ùj  ÉªH  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG
 Éªc ,ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG
 ΩÉªàg’G äGP ™«°VGƒªdG øe kGOóY ¿ÉÑfÉédG ¢Vô©à°SG

.É¡æe ájôμ°ù©dG ká°UÉNh ∑ôà°ûªdG
 Sir{  ôªjQƒd  ¿ƒ`̀L  ô«°S  ≥jôØdG  OÉ`̀°`̀TCG  √Qhó`̀H
 ´É`̀aó`̀dG  …QÉ°ûà°ùe  ô«Ñc  zJohn Lorimer
 á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ≥ª©H §°ShC’G ¥ô°û∏d »fÉ£jôÑdG
 ,IóëàªdG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  Ió«WƒdG
 Oƒ¡édG  ∞«ãμJ  »a  QGôªà°S’G  ≈∏Y  √OÓ`̀H  ¢UôMh
 ,QhÉëªdGh äÉjƒà°ùªdG áaÉc ≈∏Y Égôjƒ£Jh É¡≤«ª©àd
 ßaÉëjh  »é«JGôà°S’Gh  »ª«∏bE’G  ø`̀eC’G  ≥≤ëj  ÉªH

.áμ∏ªªdG ¬«dEG â∏°Uh …òdG Qƒ£àdGh AÉªædG ≈∏Y

 âæH  q»`̀e  áî«°ûdG  â∏Ñ≤à°SG

 áÄ«g  á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªëe

 »a QÉ`````̀KB’Gh á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀∏`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 10 ≥aGƒªdG ø«æK’G ¢ùeCG É¡Ñàμe

 âjƒμdG ádhO ô«Ø°S ,2020 ôjGôÑa

 ôeÉK  ï«°ûdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe iód

 Gòg AÉLh .ìÉÑ°üdG óªMC’G ôHÉL

 ójóédG  ¬æ««©J  áÑ°SÉæªH  AÉ≤∏dG

 á«°SÉeƒ∏HódG  ¬eÉ¡e  ¬eÓà°SGh

 ió``d â``̀jƒ``̀μ``̀dG á```dhó```d G kô``«``Ø``°``S

.áμ∏ªªdG

 ìÉÑ°üdG  ô`̀eÉ`̀K  ï«°ûdG  Ω qó``̀b

 ó`̀MCG  π`̀ª`̀ë`̀J  É``̀ kYQO »``̀e  áî«°û∏d

 ô``«``eC’G ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U ô``̀KBÉ``̀e

 ¿Éª∏°S  øH  ≈°ù«Y ï«°ûdG  πMGôdG

 »àdGh  √Gô`̀K  ¬∏dG  Ö«W  áØ«∏N  ∫BG

 ájô°SC’G  äÉbÓ©dG  ≥ªY  ¢ùμ©J

 øjó∏ÑdG  ™ªéJ  »àdG  á«îjQÉàdGh

 ≈∏Y É`̀gô`̀μ`̀°`̀T  É`̀ª`̀c  ,ø`̀«`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG

 ∫OÉÑàdG ™jQÉ°ûe ºYO »a ÉgOƒ¡L
 áμ∏ªe  ø«H  …QÉ°†ëdGh  »aÉ≤ãdG

.âjƒμdGh øjôëÑdG
 á°ù«FQ  äôμ°T  ,É¡à¡L  ø`̀e
 QÉ``̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g
 ìÉÑ°üdG óªMC’G ôHÉL ôeÉK ï«°ûdG
 πc ¬`̀d â`̀ qæ`̀ª`̀J É`̀ª`̀c ,¬``̀JQÉ``̀jR ≈`̀∏`̀Y

 ,Ió`̀jó`̀é`̀dG ¬`̀eÉ`̀¡`̀e »`̀ a ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG
 ô```°```UGhCG á``fÉ``à``e ≈``∏``Y IOó``̀°``̀û``̀e
 á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO ™e IƒNC’G
 ≈∏Yh ,á∏jƒW äGƒæ°ùd ÉgOGóàeGh
 á«aÉ≤ãdG  äÉbÓ©dG  õjõ©J  á q«ªgCG
 äÉ©ªàéªdÉH AÉ≤JQ’G »a ÉgQhód

.¿ÉWhC’Gh

 π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀j »``̀ æ``̀ Wƒ``̀ dG ¢``̀ Sô``̀ ë``̀ dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ
»`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀ dG ´É```aó```dG …QÉ`̀ °`̀ û`̀ à`̀ °`̀ ù`̀e ô`̀ «`̀ Ñ`̀c

 »`̀à`̀jƒ`̀μ`̀dG  ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  πÑ≤à°ùJ  »``̀e  á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG
á`̀ «`̀ FÉ`̀ æ`̀ ã`̀ dG äÉ```bÓ```©```dG á``fÉ``à``ª``H ó``«``°``û``Jh

 ø```cô```dG AGƒ`````̀∏`````̀dG π``̀Ñ``̀≤``̀à``̀°``̀SG 
 ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°S
 »æWƒdG  ø```̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  áØ«∏N
 ô°üb »``̀a  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  ¢`̀Sô`̀ë`̀dG  ó`̀ FÉ`̀ b
 10  ø«æK’G  ¢ùeCG  ìÉÑ°U ô«î°üdG
 ¿ƒL  ô«°S  ≥jôØdG  Ω2020  ôjGôÑa
 zSir John Lorimer{ ôªjQƒd
 ¥ô°û∏d  ´ÉaódG …QÉ°ûà°ùe ô«Ñc
 ∂dPh  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdÉH  §°ShC’G
 ï«°ûdG ƒª°S øcôdG Ωó≤ªdG Qƒ°†ëH
 Iƒb  óFÉb  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ódÉN

.á°UÉîdG »μ∏ªdG ¢SôëdG
 ƒª°S Ö``MQ AÉ`̀≤`̀∏`̀dG á`̀jGó`̀H »`̀a
 ó`̀FÉ`̀b »``æ``Wƒ``dG ø`````̀eC’G QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e
 …QÉ°ûà°ùe  ô«ÑμH  »μ∏ªdG  ¢SôëdG
 áμ∏ªªdÉH  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°û∏d  ´É`̀aó`̀dG

 ≥ª©H  √ƒª°S  OÉ°TCG  å«M  ,IóëàªdG
 á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dGh á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG äÉ`̀ bÓ`̀©`̀ dG
 ™e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  §`̀Hô`̀J  »`̀à`̀dG

 ∫ÓNh  ,á≤jó°üdG  IóëàªdG  áμ∏ªªdG
 ¿hÉ©àdG  ¬``̀LhCG  åëH  iô`̀L  AÉ≤∏dG
 ø«H …ôμ°ù©dG ∫ÉéªdG »a ∑ôà°ûªdG

 øjQÉªàdG  ∫OÉÑJ  ∫Ó`̀N  øe  øjó∏ÑdG
 πÑ°Sh  á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  äÉ``̀Ñ``̀jQó``̀à``̀dGh
 OÉ°TCG  Éªc  ,πÑ≤à°ùªdG  »a  Égôjƒ£J

 áμ∏ªªdG ¬H Ωƒ≤J …òdG QhódÉH √ƒª°S
 »a »dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Y IóëàªdG

 .»ªdÉ©dG º∏°ùdGh øeC’G ßØM

»FÉæãdG ¿hÉ©àdG »fÉ£jôÑdG ´ÉaódG …QÉ°ûà°ùe QÉÑc ™e åëÑj »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe

 áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ΩÉb
 IQÉjõH á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N ∫BG
 á∏°ù∏°S  øª°V  ,»Hô¨dG  ´ÉaôdG  á≤£æªd  ájó≤ØJ
 á«æeC’G äGQOÉÑªdG ≈∏Y ´ÓWÓd √ƒª°S äGQÉjR
 º°UÉY  ¢Sóæ¡ªdG  Qƒ°†ëH  ∂`̀dPh  ,á«eóîdGh
 á«HƒæédG á≤£æªdG ájó∏H ΩÉY ôjóe ∞«£∏dGóÑY
 áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  Ωó≤ªdGh
 ¬∏dGóÑY  ó«°ùdGh  ´ÉaôdG  áWô°T  õcôe  ¢ù«FQ
 OóYh  …ó∏ÑdG  ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y  â«°ûHƒH  óªMCG

.•ÉÑ°†dGh ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe
 ≈∏Y √ƒª°S  ™`̀∏`̀WG  ,IQÉ`̀ jõ`̀ dG  á`̀jGó`̀H  »`̀ah

 ™jQÉ°ûªd ájôjƒ£àdG äGQOÉÑªdG »a πª©dG ô«°S
 ôjƒ£J  ´hô°ûªc  ,´ÉaôdÉH  á«©«Ñ£dG  ¿ƒ«©dG
 ôjƒ£J  ´hô`̀°`̀û`̀eh  áØjƒZ  ΩCG  á`̀≤`̀jó`̀Mh  ø«Y
 á«ªgC’G √ƒª°S GócDƒe ,á«æ«æëdG √õàæeh ø«Y
 »dÉgCG  iód  á«©«Ñ£dG  ¿ƒ«©dG  √ò¡d  á«îjQÉàdG
 ó©J É¡fƒc ,OGóLC’Gh AÉHB’G ïjQÉJ òæe á≤£æªdG

.á«©«Ñ£dGh á«îjQÉàdG äÉÑ°ùàμªdG RôHCG øe
 √òîàJ  …ò```̀dG  Qhó````̀dG  ¿G  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ó````̀cCGh
 ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdG  »a  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 ,á∏°üdG  äGP  äÉ¡édG  ™e  ∫OÉÑàªdG  ¿hÉ©àdGh
 áàHÉKh  IOÉL  äGƒ£N  QÉÑàY’G  ø«Y  »a  òNCÉj

 IQƒ∏H  »a  Ö°üJ  »àdG  πMGôªdG  á©HÉàe  ƒëf
 á«îjQÉàdGh á«©«Ñ£dG ¿ƒ«©dG ôjƒ£J ™jQÉ°ûe

.á«dÉªédGh ájQÉ°†ëdG É¡JQƒ°üH
 »a  á`̀«`̀æ`̀eC’G  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Yh
 ¬JQÉjR  ∫Ó`̀N  ,ßaÉëªdG  ƒª°S  ™HÉJ  ,´É`̀aô`̀dG
 áeÓ°S{  IQOÉÑªd  πª©dG  ô«°S  πMGôe  ,ájó≤ØàdG
 ,»©ªàéªdGh  »æeC’G  QhódG  Rõ©J  »àdG  z∂HQO
 ôÑY  áeÓ°ùdG  •É`̀ª`̀fCG  çó``̀MCG  ôaƒà°S  »`̀à`̀dGh
 »a IQÉªdGh ¥Gƒ°SC’G …OÉJôªd IÉ°ûªdG •ƒ£N
 √ƒª°S  GócDƒe  ,´ÉaôdÉH  ájƒ«ëdG  ¥ô£dG  RôHCG
 »YƒdG  õjõ©J »a º¡°ùJ á«æeC’G  äGQOÉÑªdG  ¿CG

.»©ªàéªdGh »æeC’G
 QÉ`̀Ñ`̀c ø``̀e Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dG ó````cCG ,º`̀¡`̀à`̀¡`̀L ø``̀e
 …òdG óFGôdG QhódG ≈∏Y ,•ÉÑ°†dGh ø«dhDƒ°ùªdG
 áØ«∏N ∫BG »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ¬H Ωƒ≤j
 á©HÉàªdG  »`̀a  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe
 á`̀«`̀eó`̀î`̀dGh á`̀«`̀æ`̀eC’G äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀ d á`̀«`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG
 ≥WÉæeh  ¿ó``e  ∞∏àîeh  ´É`̀aô`̀ dG  á≤£æe  »`̀a
 áfhÉ©àªdG  äÉ¡édG  ≈`̀dEG  RÉ`̀©`̀jE’Gh  ,á¶aÉëªdG
 »àdG  ájôjƒ£àdG  ™jQÉ°ûªdG  áeõM  ≈∏Y  πª©dG
 AÉLQCG  ∞∏àîe  »a  ájƒªæàdG  IQƒ°üdG  ¢ùμ©J

 .á¶aÉëªdG

»``Hô¨dG  ´É``aôdÉH  á``«eóîdGh  á``«æeC’G  äGQOÉ``ÑªdG  ≈``∏Y  ™``∏£j  á``«HƒæédG  ß``aÉëe

 …QhôªdG  çOÉë∏d  É¡Ø°SCG  ≠dÉH  øY áë°üdG  IQGRh âHôYCG
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  á«æjôëH  á∏FÉY  ¬d  â°Vô©J  …ò`̀dG  º`̀«`̀dC’G
 ,πLQh ø«Jó«°S ä’ÉM 3 áHÉ°UEG øY ôØ°SCG …òdGh ájOƒ©°ùdG
 IQGRƒdG  âeó≤Jh  .çOÉëdG  ´ƒbh  Qƒa  áÑcôªdG  ≥FÉ°S  IÉahh
 ,ø«HÉ°üªdGh ≈aƒàªdG »dÉgCG ≈dEG IÉ°SGƒªdGh …RÉ©àdG ¢üdÉîH
 ôÑ°üdG ¬∏gCG º¡∏jh ¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG ¬∏dG πÑ≤àj ¿CG á∏FÉ°S

.ø«HÉ°üªdG ™«ªéd πLÉ©dG AÉØ°ûdG ká«æªàeh ,¿Gƒ∏°ùdGh
 ,çOÉëdG ´ƒbh ôÑN Öãc øY áë°üdG IQGRh â©HÉJ óbh
 »≤∏àd  áeRÓdG  äGAGôLE’Gh äÓ«¡°ùàdG  áaÉc  ºjó≤àH  â°UhCGh
 »a  á«ë°üdG  º¡àdÉM  á©HÉàeh  ΩRÓ``̀ dG  êÓ`̀©`̀dG  ø«HÉ°üªdG

.º«dC’G çOÉëdG ó©H ¬«dEG Gƒ∏≤f øjòdGh ,∞«£≤dG ≈Ø°ûà°ùe

 äÉHÉ°UEG êÓY áæéd  ¢ù«FQ …ô«°û©dG π«Ñf QƒàcódG ∫Ébh
 ácôà°ûe  áæéd  »gh  ,êQÉîdÉH  áFQÉ£dG  ä’ÉëdGh  çOGƒëdG
 É«∏©dG  IQGOE’G  ¿EG  ,á«LQÉîdG  IQGRhh  áë°üdG  IQGRh  ø«H
 á©HÉàªH çOÉëdG ôÑN É¡«≤∏J Qƒa áæé∏dG âØ∏c áë°üdG IQGRƒH
 áaÉc  ºjó≤Jh  ,º¡d  á«Ñ£dG  ájÉYôdG  ô«aƒJh  ø«HÉ°üªdG  ádÉM
 á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdÉH áæμªªdG äÓ«¡°ùàdG

.á«LQÉîdG IQGRƒH á∏ãªàªdGh
 ôªà°ùe  ∫É°üJG  ≈∏Y  º¡fCG  ≈dEG  …ô«°û©dG  QƒàcódG  âØdh
 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH ≈Ø°ûà°ùªdGh á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e
 ™«ªL  ¿CG  GócDƒe  ,êÓ©dG  »≤∏àd  ¿ƒHÉ°üªdG  ¬«dEG  π≤f  …ò`̀dG

.áeRÓdG ájÉYôdGh êÓ©dG ¿ƒ≤∏àj ø«HÉ°üªdG

 øe »ÑW ≥jôa ∫É°SQEÉH âeÉb áæé∏dG ¿CG ôcòdÉH ôjóédGh
 AÉ°ùe  QOÉ`̀Z  …ò`̀dGh  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  áë°üdG  IQGRh
 ≈°VôªdG  áæjÉ©ªd  ájOƒ©°ùdG  á≤«≤°ûdG  ≈`̀ dEG  É¡Lƒàe  ¢`̀ù`̀eCG
 äGAGô`̀LEG  ∫Éªμà°SGh  »ë°üdG  º¡©°Vh  º««≤Jh  ø«HÉ°üªdGh
 á«ë°üdG º¡àdÉM âëª°S ¿EG øWƒdG ¢VQCG ≈dEG êÓ©∏d º¡JOƒY

.∂dòH
 ¢ùeCG  Ωƒ`̀j  ≈aƒàªdG  ¿ÉªãL  π≤f  º`̀J  ,ô``̀NBG  ÖfÉL  ø`̀eh
 Ö«JôàH  áæé∏dG  ø`̀e  ≥jôa  Ωƒ≤«°Sh  .øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈`̀ dEG
 ≈dEG  º¡∏jƒëJh  òaÉæªdG  ôÑY  ø«HÉ°üªdG  ∫ÉÑ≤à°SG  äGAGô``̀LEG
 º¡∏≤f Qô≤J Ée ≈àe º¡LÓY ∫Éªμà°S’ »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée

.»ë°üdG º¡©°Vh QGô≤à°SG ó©H

á``jOƒ©°ùdÉH  çOÉ``ëd  â``°Vô©J  »``àdG  á``«æjôëÑdG  á``∏FÉ©dG  á``dÉM  ™``HÉàJ  á``ë°üdG
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��سرت�ط ح�سول 5 % على تقدير »يحتاج �إىل حت�سني«

تغيري تقييمات �ملعلمني ��ستجابة لـ»�ملنحنى �لإجباري«

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

  اأو�شحت م�شادر ترب�ية اأن ما مت تداوله 

ملعلمني  ال�شن�ية  التقارير  تقييم  تغيري  ب�شاأن 

للتعليمات  الإجباري  للمنحنى  ا�شتجابة  جاء 

املتعلقة بنظام اإدارة الأداء ال�ظيفي )اأداء(.

امل�ارد  اإدارة  اأن  لـ»الأيام«   وبين�ا 

من  طلبت  والتعليم  الرتبية  ب�زارة  الب�شرية 

اإدارات املدار�س تعديل التقييمات، وقد ا�شطر 

اإىل املدر�شة يف عطلة نهاية  املديرون للذهاب 

باإجراء  ال�زارة  وقامت  املا�شي،  الأ�شب�ع 

التغيريات من دون الع�دة لالإدارات املدر�شية 

بالن�شبة للمدار�س التي مل تقم اإداراتها بذلك.

من  املتقاعدين  حذف  مت  اأنه  اإىل   ولفت�ا 

على  يقت�شر  التقييم  اأن  كما  املدار�س،  ق�ائم 

البحرينيني فقط، ويعد التقييم ال�شن�ي مهًما 

امل�ارد  الأداء بربامج  نظًرا لربط نتائج تقييم 

العالوات  الربامج  هذه  وتت�شمن  الب�شرية 

والتدريب  والرتقيات  الت�شجيعية  واملكافاآت 

ل�ظائف  للرت�شح  ي�شرتط  اإذ  والتط�ير، 

الأداء  تقارير  تقل  األ  الرتب�ية  القيادات 

ال�ظيفي وفق تقييم ال�شن�ات الثالث الأخرية 

اأن  معتربين  بالت�قعات«،  متاًما  »يفي  عن 

تطبيق هذا املنحنى غري منطقي اأحياًنا، خا�شة 

يف املدار�س احلا�شلة على تقدير »ممتاز«.

 واأ�شاروا اإىل اأن ن�شب الأداء والتي تت�شمن 

يتجاوز كثرياً الت�قعات وه� امل�شت�ى العلى 

العايل  الأداء  ذي  للم�ظف  ومينح  لالأداء 

الت�قعات يف  الحرتايف والذي يتجاوز كثرياً 

اجناز مهام عمله على النح� الأكمل متنح اإىل 

5% من امل�ظفني يف كل مدر�شة فقط، ومتنح 

�شاحب  املتمكن  للم�ظف  الت�قعات  يتجاوز 

معظم  با�شتمرار  يتجاوز  الذي  املتميز  الأداء 

الأداء  ومعايري  والقدرات  الأهداف  متطلبات 

امل�ظفني،  من   %10 اإىل  عمله  مهام  اجناز  يف 

متاماً  يفي  تقدير  على   %70 يح�شل  فيما 

بالت�قعات ومتنح للم�ظف ذو الأداء املت�قع 

الذي يفي مبعظم متطلبات الأهداف والقدرات، 

فيما مينح 10% تقييم يفي جزئياً بالت�قعات 

ل  الذي  املت��شط  الأداء  ذو  للم�ظف  ويعطى 

اأو  املطل�بة  والت�قعات  املعايري  بجميع  يفي 

اأو  واحد  يف  جزئي  حت�شن  اإىل  حاجة  هناك 

اأكرث من الأهداف احلا�شمة، وقد يحقق بع�س 

الأهداف وينجز اأقل مما ه� مت�قع يف بع�شها، 

ويحدد املنحنى ن�شبة 5% للم�ظفني احلا�شلني 

على تقدير يحتاج اإىل حت�شني ومتنح للم�ظف 

 �سارة جنيب:

حتتفل الأمم املتحدة يف مثل تاريخ اليوم 11 فرباير من كل �سنة باليوم الدويل للمراأة والفتاة يف ميدان العلوم.

ويف هذا الإطار، حاورت »الأيام« املدير التنفيذي واملوؤ�س�س ملوؤ�س�سة برتفالي للتكنولوجيا والخرتاع املخرتعة اآلء 

اأن حبها للعلوم بداأ خالل �سنواتها الدرا�سية الأوىل، وقد �ساهم يف بلورته التحاقها مبركز  اأكدت  عبدالرحيم، والتي 

العلوم، وكان للمدر�سة والأ�سرة دور كبري يف اأن ت�سل اإىل ماهي عليه اليوم.

وقالت: »كان م�سروع تخرجي من اجلامعة نقلة نوعية يف حياتي، والذي اأهلني لأن اأنال لقب خمرتعة، واأطمح ل�سم 

الأطفال ال�سغار بعمر مبكر اإىل موؤ�س�ستي لكت�ساف املواهب وتطويرها«، وفيما يلي ن�س احلوار: 

»�لأيام« تن�سر ق�سة �ملخرتعة �ل�سابة يف �ليوم �لدويل للمر�أة و�لفتاة مبيد�ن �لعلوم

عبد�لرحيم: �لهتمام �لعلمي منذ �ل�سغر و�ل�سغف قاد�ين �إىل �لخرت�عات

[ متى بداأ اهتمامك باملجالت العلمية؟

ال�الدة  كانت  ال�شغر،  من  الهتمام  بداأ 

امل��ش�عات  اقتناء  على  يحر�ش�ن  والعائلة 

العلمية، وكنا نطبق التجارب يف املنزل، وحني 

مبركز  التحقت  البتدائية،  املرحلة  ففي  كنت 

العلمي.  باملجال  �شغفي  بداأ  هنا  العل�م، ومن 

الدورات والربامج  اأحر�س على ح�ش�ر  كنت 

وامل�شاركة يف امل�شابقات واملعار�س، وح�شلت 

جائزة  منها:  حينها  اجل�ائز  من  العديد  على 

جامعة الدول العربية الطف�لة )جمال الإبداع 

العلمي(، جائزة ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن 

جمال  يف  الطف�لة  لإبداعات  مكت�م  اآل  را�شد 

اجلغرايف،  البحث  يف  واأخرى  البيئي  البحث 

امليدالية الذهبية يف م�شابقة مراكز عل�م دول 

جمل�س التعاون اخلليجي لالبتكارات والبحث 

من  �شن�ات   3 مدى  على  جائزتني  العلمي، 

مهرجان الطف�لة على م�شت�ى مملكة البحرين 

يف جمال )برجمة امل�قع الإلكرتوين(.

وغر�س  ال�شتثمار  اإن  اأق�ل  اأن  وميكنني 

حب العلم يف ال�شغر ُي�رث يف الكرب، ولذلك 

�شم  على  واأحر�س  بذلك،  كثرًيا  اأوؤمن  اأنا 

الأطفال يف الدورات والربامج التدريبية �شمن 

للتكن�ل�جيا  )برتفالي  م�ؤ�ش�شتي  عمل  خطة 

الخرتاع  حب  غر�س  يتم  حتى  والخرتاع( 

فيهم منذ ال�شغر، وليكت�شب�ا املهارات املرتبطة 

بالخرتاع كالعر�س وتقدمي الخرتاع وكيفية 

مع  اللقاء  فر�شة  واإتاحة  منتج  اإىل  حت�يله 

رجال الأعمال.

[ ما املواد التي متيزت بها اأثناء فرتة 

واملحطات  املواقف  اأبرز  وما  درا�ستك؟ 

الرا�سخة يف ذاكرتك؟

متيزت بحبي للم�اد العلمية يف املدر�شة، 

ون�ادي  مراكز  يف  مب�شاركاتي  متيزت  كما 

املدر�شة، فحينما كانت زميالتي ت�شتمتعن يف 

ن�اٍد   6 من  لأكرث  من�شمة  اأنا  كنت  الف�شحة، 

لإعداد  اأخطط  وكنت  واأتعلم،  فيها  اأ�شارك 

الربامج واملهرجانات وامل�شابقات على م�شت�ى 

املدر�شة، وخارجها، مثل: جمل�س الطلبة، نادي 

ق�شم  املر�شدات،  الريا�شيات،  نادي  القراآن، 

وغريها.  ال�شن�ي،  الإن�شادي  احلفل  العل�م، 

الن�ادي وا�شتغاليل  وكان لن�شمامي يف هذه 

ل�قت الف�شحة كبري الأثر على حياتي املدر�شية 

ومعارف  متعددة  مهارات  اأك�شبتني  والتي 

كثرية، واأ�شبحت معروفة يف املدر�شة بالطالبة 

املجتهدة. كما �شاهم ذلك يف تر�شيحي للعديد 

من  بالكثري  الف�ز  من  ومتكنت  الربامج  من 

جائزة  منها  املدر�شية،  حياتي  خالل  اجل�ائز 

للطالب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ 

والذي  الرواد  تر�شيحي لربنامج  املتميز، ومت 

كان يعترب نقلة ن�عية واإ�شافة كبرية يل يف 

حياتي.

اختيار  مرحلة  كانت  كيف   ]

التحديات  اأهم  وما  اجلامعي؟  التخ�س�س 

التي واجهتك؟

متيزت يف العائلة بحبي للعل�م و�شغفي 

�شخ�س  باأي  باهتمامي  اأي�شا  متيزت  كما  به، 

مري�س بها، فكنت ولزلت اأحر�س كل احلر�س 

يف  لهم  ومرافقتي  املر�شى  مع  ت�اجدي  على 

املر�س  حالة  بدرا�شة  واهتمامي  امل�شت�شفى 

واأ�شبابها وطرق عالجها من ناحية علمية، مما 

اآلء(  )دكت�رة  لقب  علي  تطلق  العائلة  جعل 

تخرجت  معي حتى  ال�شم  وكرب  يف �شغري، 

وبداأت  العلمي،  بالق�شم  الثان�ية  املرحلة  من 

هذا  ويف  الطب،  جلامعات  الطلبات  بتقدمي 

الرتبية  وزارة  من  بعثة  على  ح�شلت  ال�قت 

بدورها  والتي  البحرين  جلامعة  والتعليم 

التخ�ش�س  القدرات لتحديد  لنا اختبار  عملت 

املالئم لنا ح�شب مهاراتنا العلمية والذي جاء 

اأو اخلام�س  بتخ�ش�س �شمن اختياري الرابع 

اأبًدا  وه� )هند�شة حا�ش�ب(. مل يكن يف بايل 

مرحلة  ووا�شلت  التخ�ش�س  هذا  اختار  اأن 

التقدمي لكليات الطب.

املفارقة اأنه قبل دخ�ل اجلامعة باأ�شب�عني 

اأح�ش�شت ب�شع�ر غريب ي�شدين جتاه هند�شة 

اهلل  ا�شتخرت  الطب،  عن  ويبعدين  الكمبي�تر 

فت�جهت  الهند�شة،  بدرا�شة  رغبتي  فزادت 

الطب،  درا�شة  اأريد  ل  باأين  لأخربهم  للعائلة 

وكانت �شدمة للجميع، وخالل فرتة اجلامعة 

كان البع�س يل�مني حني اأتعر�س ل�شغ�طات، 

تغيري  الأ�شخا�س  من  العديد  علي  واقرتح 

يحثني  كان  داخلي  �ش�ًتا  اأن  اإل  تخ�ش�شي، 

على اإكمال ما بداأت به، حتى و�شلت اإىل مرحلة 

م�شروع التخرج، وهنا كان الفارق الكبري يف 

اأن هذا  اأثبت للجميع  حياتي اجلامعية والذي 

التخ�ش�س ه� الأن�شب يل، وقد فتح يل امل�شروع 

اخلا�شة  م�ؤ�ش�شتي  تاأ�شي�س  وه�  اآخر  طريًقا 

حالًيا )برتفالي للتكن�ل�جيا والخرتاع(.

[ متى مت اإطالق عليك لقب خمرتعة؟ 

وما اأكرث الإجنازات التي تعتزين بها؟

مازج  وه�  الأول،  اخرتاعي  بعد  مبا�شرة 

طالء الأظافر الإلكرتوين والذي يعد م�شروعي 

للتخرج. واأهم الإجنازات التي اأعتز بها و�شام 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  جاللة  من  الكفاءة 

�شركة  وجائزة  البحرين،  مملكة  ملك  خليفة 

اململكة،  على  الأول  )املركز  مايكرو�ش�فت 

والأول عربيا، والثالث على م�شت�ى العامل(. 

وتعد البحرين اأول دولة عربية حت�شد اإحدى 

اجل�ائز العاملية الثالث منذ بدء امل�شابقة عام 

جائزة  اإىل  بالإ�شافة  الآن،  وحتى   2003

وجائزة  اأملانيا،  يف  لالخرتاعات  اإينا  معر�س 

معر�س جنيف لالخرتاعات، وامليدالية الذهبية 

يف املعر�س الدويل لالخرتاعات لدول ال�شرق 

اخلليجي،  الخرتاع  مكتب  وجائزة  الأو�شط، 

خمرتع�  لربنامج  البحرين  خمرتعة  ولقب 

اخلليج من جمل�س التعاون اخلليجي، وغريها 

من اجل�ائز العاملية واملحلية.

[ هل هناك اأجهزة اأخرى اأنِت ب�سدد 

اخرتاعها؟

هناك العديد من الخرتاعات اخلا�شة بي 

والتي قمت بت�شجيلها كرباءات اخرتاع ولكن 

اأعمل  مل يحن ال�قت لإخراجها للن�ر، ولكني 

حالًيا على بناء خمرتعني بحرينيني وحت�يل 

يف  �شنعت  اخرتاعات  اإىل  البحرينية  الأفكار 

البحرين وهديف اإخراج العديد من املخرتعني، 

وذلك عن طريق تاأ�شي�شي مل�ؤ�ش�شتي اخلا�شة 

والتي  والخرتاع(  للتكن�ل�جيا  )برتفالي 

اإىل خلق خمرتعني بحرينيني وحت�يل  تهدف 

اجلانب  اإىل  بالإ�شافة  اخرتاعات،  اإىل  الأفكار 

�شبيل  يف  امل�ؤ�ش�شة  تقدمه  التي  التدريبي 

ن�شر ثقافة الخرتاع باململكة و تدريب الطلبة 

وال�شباب على مهارات الخرتاع وحت�يلهم اإىل 

ا، لت�شبح البحرين بلد امللي�ن  اأي�شً خمرتعني 

اخرتاع باإذن اهلل.

اآلء عبدالرحيم

مطالبات مبحا�سبة

رين مع �لر�سيعة »زهر�ء« �ملق�سّ

خديجة العرادي:

لها  تعّر�شت  التي  احلادثة  حظيت 

الطفلة الر�شيعة زهراء ابراهيم ون�شرتها 

»الن�شتغرام«  »الأيام« على ح�شابها يف 

م�اطن�ن  طالب  حيث  كبري،  بتفاعل 

ب�شرورة حما�شبة من يثبت تق�شريه اأو 

اأهماله،  بعد اإن �شكت فيها والدة الطفلة 

من تعّر�س قدم ابنتها اإىل حروق ب�شبب 

خطاأ طّبي مبجّمع ال�شلمانية الطّبي.

ح�شاب  على  املعلّقني  اأحد  وقال 

»الأيام« يف ان�شتغرام »ل يج�ز الت�شرت 

كل  اإذ  الأطباء،  بع�س  واأداء  عمل  على 

لنا حالة جديدة وخطاأ طبي  ي�م تظهر 

منهم،  انتباه  عدم  اأو  اإهمال  من  ناجم 

فاأين املحا�شب�ن؟«. وطالب م�اطن اآخر 

ملعاجلة  ال�شّحة  وزارة  ب�شرورة حتّمل 

ا�شتلزم  واإن  حتى  وقت  باأ�شرع  الطفلة 

الأمر ت�شفريها للخارج.

وقال اآخر »احلك�مة وفرت م�شت�شفى 

باإمكانات كافية، اإل اأن بع�س الك�ادر ل 

يق�م�ن باأداء عملهم ب�شكل �شحيح«.

�شت�شتمر  متى  »»ىل  اآخر  واأ�شاف 

هذه احلالة يف اأداء املراكز وامل�شت�شفيات 

احلك�مية؟!، �شّحة امل�اطن اأ�شبحت على 

اإجراءات  ال�زارة  تّتخذ  اأن  املحّك ويجب 

هذه  مثل  تكرار  عدم  ت�شمن  حقيقية 

الأخطاء الفادحة«.

واأكدت اإحدى امل�اطنات يف تعليق 

»اأنا من  الطفلة زهراء  ماأ�شاة  لها على 

على  بكرثة  يرتددن  الالتي  املر�شى 

وال�احد  الطبي،  ال�شلمانية  م�شت�شفى 

الأطباء  كل  لي�س  باحلق،  ي�شهد 

العديد  فهناك  مق�شرون،  واملمر�شات 

واللي  عملهم  يف  خمل�ش�ن  منهم 

املقابل  ويف  يطيب،  عاجلرح  ينحط�ن 

يتم  ل  الأ�شف  ومع  يق�شر،  من  هناك 

يف  املخطئني  اأو  املق�شرين  حما�شبة 

نتيجة  امل�ش�ؤولني  قبل  من  واجبهم 

يف  اهلل  له  واملري�س  الطبية  الأخطاء 

نعمم  ل  اأن  يجب  عم�ما  احلالة  هذه 

اهلل  وفق  بهم  نفتخر  من  اأطبائنا  فمن 

اأبناء هذا  اجلميع ملا فيه خري و�شالح 

ال�طن الغايل«.

الطفلة  والدة  قالت  جانبها  من 

مع  اأم�س  ت�ا�شلت  باأنها  »زهراء« 

املهن  تنظيم  هيئة  يف  امل�ش�ؤولني 

واخلدمات ال�شحية والذين اأكدوا اأنهم 

ال�شلمانية  جممع  اإىل  بزيارة  قام�ا 

من  وثائق  وطلب�ا   33 جناح  الطبي 

وزارة ال�شحة لإظهار التقرير اخلا�س 

بحالة الطفلة ال�شحية.

واأكدت اأنه وحتى كتابة هذا اخلرب 

مل يت�ا�شل معها اأي م�ش�ؤول من وزارة 

حدث  ما  ت��شيح  اأو  لل�ش�ؤال  ال�شحة 

من خطاأ.

الر�شيعة  الطفلة  والدة  و�شكت 

ذات الأربعة اأ�شهر، تعّر�س قدم ابنتها 

مبجمع  طبي  خطاأ  ب�شبب  حروق  اإىل 

ال�شلمانية الطبي.

اأداء  يك�ن  املنخف�س حيث  الأداء  ذو م�شت�ى 

املجالت  معظم  يف  باملعايري  يفي  ل  امل�ظف 

املت�قع  من  اأقل  وينجز  مل�شئ�لياته  الأ�شا�شية 

منه يف اأكرث الأهداف املتفق عليها.

عدم  ب�شبب  التغيري  ياأِت  »مل   واأ�شاف�ا: 

واملنحنى  بالن�شب  املدار�س  اإدارات  التزام 

خمتلفة  املدار�س  ظروف  لأن  بل  الإجباري، 

عن بقية وزارات الدولة، اإذ تتم عملية التقييم 

يف ي�ني� كل عام مع نهاية الف�شل الدرا�شي 

التنقالت  حركة  من  العديد  وجترى  الثاين، 

مع  والتعليمية  الإدارية  الهيئات  اأع�شاء  بني 

لالإخالل  ي�ؤدي  مما  درا�شي،  عام  كل  بداية 

بن�شب املنحنى الإجباري يف املدر�شة ال�احدة 

منحته  الذي  بتقييمه  امل�ظف  انتقال  نتيجة 

اإياه الإدارة ال�شابقة«.

ي�ؤثر  ال�شن�ي  التقييم  اأن  اإىل   واأ�شاروا 

رتب   3 متنح  اإذ  واملكافاآت،  العالوات  على 

كثرًيا،  الت�قعات  يتجاوز  الذي  للم�ظف 

الت�قعات،  يتجاوز  الذي  للم�ظف  ورتبتني 

متاًما  يفي  الذي  للم�ظف  واحدة  ورتبة 

بالت�قعات. 

ال�زارات  لبقية  بالن�شبة  اأنه  اإىل   ولفت�ا 

اخلدمة  دي�ان  لق�انني  اخلا�شعة  واجلهات 

النهائي  ال�شن�ي  التقييم  عملية  فاإن  املدنية، 

دي�شمرب( وذلك   – الفرتة )�شبتمرب  تتم خالل 

امل�ظف  بني  الأداء  تقييم  جل�شة  خالل  من 

املراجع  امل�ش�ؤول  ويق�م  املبا�شر،  وم�ش�ؤوله 

باعتماد نتائج جميع امل�ظفني يف قطاعه، ثم 

تق�م ادارة امل�ارد الب�شرية خالل الفرتة ما بني 

20-31 دي�شمرب مبراجعة نتائج تقييم الأداء 

جلنة  اجتماع  قبل  الالزمة  امل�شتندات  واعداد 

الأداء باجلهات  تقييم  نتائج  مراجعة و�شبط 

احلك�مية، واأخرًيا تتم مراجعة و�شبط نتائج 

 – الفرتة ما بني 2  الأداء وتك�ن خالل  تقييم 

14 يناير وتق�م جلنة مراجعة و�شبط نتائج 

بالتحقق من  الأداء باجلهات احلك�مية  تقييم 

منحنى  تطبيق  خالل  من  الأداء  نتائج  �شحة 

الت�زيع الإجباري.

»�ل�سحة«: �إحالة حادثة »�لر�سيعة زهر�ء« للتحقيق

اأكدت وزارة ال�شحة اأنها قامت برفع حالة الر�شيعة زهراء للتحقيق يف هيئة 

املهن ال�شحية. وذكرت ال�زارة يف ردها على اخلرب املن�ش�ر يف »اليام« بعن�ان 

»والدة الر�شيعة زهراء.. هذا ما حدث لقدم ابنتي« اأنها »تابعت وباهتمام بالغ ما 

ن�شرته والدة الطفلة« م�شرية اىل اأن »احلالة تتم متابعتها وي�شرف على عالجها 

ال�زارة وتتفهم و�شع  »تقدر  اأنها  ال�زارة  بق�شم اجلراحة«. وذكرت  املخت�ش�ن 

ت�ؤكد  ذاته  ال�قت  يف  لكنها  ال�شحية،  الطفل  حالة  على  وتخ�فها  الطفلة  والدة 

اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  بهدف  ال�شالمة  معايري  اأق�شى  ت�فري  على  التام  حر�شها 

العالجية للمر�شى وخروجهم من امل�شت�شفى متمتعني بال�شحة والعافية. وت�شري 

اإىل اأن امل�شاعفات قد حتدث خالل العمليات اجلراحية اأو بعدها، ولكن يتم تقدمي 

�ش�ر  ن�شر  جتنب  اإىل  ال�زارة  ودعت  لها«.  املنا�شب  والعالج  الكفيلة  احلل�ل 

املر�شى وانتهاك خ�ش��شيتهم، مبا يتنافى مع حق�ق وواجبات املر�شى.
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خالل لقائه وزير العدل امل�صري يف القاهرة

اجلودر: دعم اآليات تنفيذ االتفاقات الق�صائية مع م�صر

�سفري  اجلودر  بن حممد  ه�سام  التقى 

جمهورية  لدى  املعني  البحرين  مملكة 

م�سر العربية واملندوب الدائم لدى جامعة 

امل�ست�سار  مع  اليوم،  العربية،  ــدول  ال

بجمهورية  العدل  ــر  وزي ــروان  م عمر 

العدل  وزارة  مبقر  وذلك  العربية،  م�سر 

بالقاهرة.

من  عدد  بحث  اللقاء،  خالل  وجرى 

امل�سرتك،  الهتمام  ذات  املو�سوعات 

وا�ستعرا�ض �سبل تعزيز وتنمية التعاون 

مبا  البلدين  بني  والقانوين  الق�سائي 

البلدين  بني  امل�سرتكة  الطموحات  يلبي 

التفاقات  تنفيذ  اآليات  ودعم  ال�سقيقني، 

تت�سمن  والتي  بينهما،  املوقعة  الق�سائية 

عدة جمالت، منها ت�سليم املجرمني ونقل 

الأحكام،  تنفيذ  وتبادل  عليهم  املحكوم 

والتي تعد من ثمار التعاون الق�سائي بني 

مملكة البحرين وجمهورية م�سر العربية.

واأكد ال�سفري ه�سام بن حممد اجلودر 

الوطيدة  ال�سراكة  عالقات  ومتانة  عمق 

وال�سعبني  البلدين  بــني  جتمع  التي 

الأخوة  مبادئ  اإىل  ت�ستند  التي  ال�سقيقني 

والرتابط والت�سامن الوثيق، واأهمية فتح 

والتن�سيق  التعاون  لتعزيز  جديدة  اآفاق 

امل�سرتكة،  واملنفعة  اخلري  فيه  ملا  بينهما 

اإىل  م�سرًيا  القائمة،  التحديات  ومواجهة 

حر�ض مملكة البحرين على دعم التعاون 

الق�سائي مع جمهورية م�سر العربية يف 

ظل التفاقيات املوقعة بني البلدين.

امل�سهود لالأ�سقاء  الدور  ال�سفري  وثّمن 

وب�سماتهم  العربية،  م�سر  جمهورية  يف 

مملكة  يف  الق�ساء  ل�سرح  التاأ�سي�سية 

والتفاهم  العمل  اأهمية  موؤكًدا  البحرين، 

اأجــل  مــن  اجلــهــود  وتوحيد  امل�سرتك، 

تعزيز قيم الو�سطية والتعاي�ض واملبادئ 

ومكافحة  التطرف  ونبذ  ال�سمحة، 

والعنف  الكراهية  على  التحري�ض 

والإرهاب.

د. عبداحل�صني بن علي مريزا*

ال�صحة تتابع احلالة ال�صحية 

للم�صابني يف حادث »�صفوى«

للحادث  اأ�سفها  بالغ  عن  ال�سحة  وزارة  اأعربت 

املروري الأليم الذي تعر�ست له عائلة بحرينية يوم اأم�ض 

 3 اإ�سابة  عن  اأ�سفر  والذي  ال�سعودية،  العربية  باململكة 

حالت )�سيدتني ورجل(، ووفاة �سائق املركبة فور وقوع 

واملوا�ساة  التعازي  بخال�ض  الوزارة  وتقدمت  احلادث. 

اأن يتقبل الفقيد بوا�سع  لأهايل املتوفى وامل�سابني، �سائلة 

ال�سفاء  ومتمنيًة  وال�سلوان،  ال�سرب  اأهلهم  ويلهم  رحمته 

العاجل جلميع امل�سابني.

وقوع  خرب  كثب  عن  ال�سحة  وزارة  تابعت  وقد 

والإجراءات  الت�سهيالت  كافة  بتقدمي  واأو�ست  احلادث، 

حالتهم  ومتابعة  الالزم  العالج  امل�سابني  لتلقي  الالزمة 

بعد  له  نقلوا  والذي  القطيف،  م�ست�سفى  يف  ال�سحية 

احلادث الأليم.

عالج  جلنة  رئي�ض   الع�سريي  نبيل  الدكتور  وقال 

وهي  باخلارج،  الطارئة  واحلالت  احلوادث  اإ�سابات 

جلنة م�سرتكة بني وزارة ال�سحة ووزارة اخلارجية، اإن 

تلقيها  فور  اللجنة  كلفت  ال�سحة  بوزارة  العليا  الإدارة 

الرعاية  وتوفري  امل�سابني  حالة  مبتابعة  احلادث،  خرب 

بالتن�سيق  املمكنة  الت�سهيالت  كافة  وتقدمي  لهم،  الطبية 

والتعاون مع اجلهات املعنية واملتمثلة بوزارة اخلارجية.

ات�سال  على  اأنهم  اإىل  »الع�سريي«  الدكتور  ولفت 

العربية  باململكة  وامل�ست�سفى  املعنية  اجلهات  مع  م�ستمر 

ال�سعودية الذي نقل له امل�سابون لتلقى العالج، موؤكداً اأن 

جميع امل�سابني يتلقون العالج والرعاية الالزمة.

فريق  باإر�سال  قامت  اللجنة  اأن  بالذكر  واجلدير 

والذي  الطبي،  ال�سلمانية  ال�سحة جممع  طبي من وزارة 

ملعاينة  ال�سعودية  ال�سقيقة  اإىل  متجًها  اليوم  م�ساء  غادر 

ال�سحي، وا�ستكمال  املر�سى وامل�سابني، وتقييم و�سعهم 

�سمحت  اأن  الوطن  لأر�ض  للعالج  عودتهم  اإجراءات 

حالتهم ال�سحية بذلك.

مدير اإذاعة البحرين ي�صيد بتنظيم مبادرة )�صغف ال ينطفئ(

نظمت اإذاعة البحرين وبالتعاون مع )جالريي 

اليوم  مع  تزامًنا  ينطفئ(  ل  )�سغف  مبادرة   )21

من  ع�سر  الثالث  ي�سادف  الذي  لالإذاعة  العاملي 

اآل خليفة  فرباير، بح�سور ال�سيخ را�سد بن خليفة 

وكيل وزارة الداخلية ل�سوؤون اجلن�سية واجلوازات 

امل�ساعد  الوكيل  الدو�سري  خالد  وعبداهلل  والإقامة، 

ل�سوؤون الإذاعة والتلفزيون بوزارة �سوؤون الإعالم، 

وعدد من املدعوين واملهتمني بال�ساأن الإذاعي.

اأقيمت يوم  التي  املبادرة  اأوىل فعاليات  وكانت 

اأم�ض الأحد، حتت عنوان )الإذاعة حب وحلم(، حيث 

مت الحتفاء يف بالإعالمي املخ�سرم عبداهلل يو�سف.

وقال مدير اإذاعة مملكة البحرين يون�ض �سلمان 

اأن مبادرة )�سغف ل ينطفئ( اأطلقت مبنا�سبة اليوم 

العاملي لالإذاعة وتاأتي �سمن جمموعة من املبادرات 

حفظ  اإىل  وتهدف  البحرين  اإذاعة  بها  �ستقوم  التي 

واملحتوى،  ال�سكل  وتطوير  الزاخر  الإذاعي  الرتاث 

م�سيًفا اأن م�سروع التطوير الفني والتقني لالإذاعة 

�سيجهز خالل الأ�سهر القليلة القادمة وهو م�سروع 

و�سيوفر  نوعية  نقلة  الإذاعي  البث  و�سينقل  واعد 

بيئة عمل متكاملة وم�سجعة على العطاء والإبداع، 

م�سيًدا بالروح املعنوية العالية لدى موظفي الإذاعة 

وبجهودهم املميزة واملتوا�سلة، مقدًما �سكره اجلزيل 

لعلي بن حممد الرميحي وزير �سوؤون الإعالم على 

دعمه املتوا�سل مل�ساريع ومبادرات الإذاعة وطاقمها.

واأ�سار �سلمان اإىل اأن املبادرة التي اأطلقتها اإذاعة 

البحرين �ستحتفي وعلى مدى العام باأكرث من 15 

�سخ�سية من رواد العمل الإذاعي يف مملكة البحرين 

الإذاعيني  من  جليلني  الفر�سة  يتيح  جمل�ض  يف 

املبادرة  هذه  واأن  مرة،  كل  يف  املبا�سر  للتوا�سل 

الطويلة  اخلربات  من  ال�ستفادة  كثرًيا يف  �ست�سهم 

ي�سقل  ومبا  واإبداعاتهم  وجتاربهم  الرواد  جليل 

مهارات الأجيال احلالية.

 من جهته قال الإعالمي عبداهلل يو�سف يف كلمته 

»اأن تكرمي رواد الإذاعة من �ساأنه اأن يتيح الفر�سة 

لاللتقاء بني اجليل القدمي املخ�سرم وجيل ال�سباب 

العامل يف الإذاعة، حيث قّدم �سرًدا تاريخًيا لتطور 

العمل يف اأروقة الإذاعة وتطرق للعديد من ذكريات 

يف  البث  ومعايري  واآليات  اجلميلة  الإذاعي  العمل 

ال�سابق«، مقدًما يو�سف العديد من الن�سائح القيمة 

للجيل احلايل لال�ستفادة منها.

ومن املتوقع اأن جتد مبادرة )�سغف ل ينطفئ( 

البحريني  اجلمهور  من  وتفاعالً  كبرًيا  اهتماًما 

املعروف بع�سقه لالإذاعة ومبا تقدمه لهم من خدمات 

وبرامج.

ميثاق العمل الوطني: 

مبادرة من ملك �صنع التاريخ

�إن �لناظر يف �لتاريخ �سيجد �أن هناك نخبًة 

من �لقادة �مل�سهورين و�ملعروفني باأنهم �سنعو� 

هذ� �لتاريخ، ونحن يف هذ� �لوطن �لعزيز �سعب 

حمظوظ باأن لدينا �أحد هوؤالء �لنخبة من �لقادة 

�ساحب  ح�سرة  �سيدي  وهو  �أال  �لعظماء، 

عاهل  �آل خليفة  عي�سى  بن  �مللك حمد  �جلاللة 

مثال  وخري  ورعاه،  �هلل  حفظه  �ملفدى  �لبالد 

على ذلك مبادرته بطرح ميثاق �لعمل �لوطني 

لال�ستفتاء �ل�سعبي، فميثاق �لعمل �لوطني هي 

روؤية ملكية وحدث تاريخي غري م�سبوق جاء 

مببادرة �سجاعة من قائد ملهم، له روؤية ثاقبة 

ود�ئًما ي�سبق �الأحد�ث، وبهذه �ملنا�سبة ي�سرين 

�لتهاين و�لتربيكات ملقام  �آيات  �أ�سمى  �أرفع  �أن 

�مللك حمد بن عي�سى  ح�سرة �ساحب �جلاللة 

�آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى حفظه �هلل ورعاه 

بن  خليفة  �الأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  و�إىل 

�آل خليفة رئي�س �لوزر�ء �ملوقر حفظه  �سلمان 

�الأمري  �مللكي  �ل�سمو  و�إىل �ساحب  �هلل ورعاه، 

�سلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد 

�لوزر�ء  جمل�س  لرئي�س  �الأول  �لنائب  �الأعلى 

�لبحرين  و�إىل �سعب مملكة  �هلل ورعاه،  حفظه 

�لويف مبنا�سبة حلول �لذكرى �لتاريخية مليثاق 

�لعمل �لوطني يف 14 فرب�ير من كل عام.

�لعزيزة على قلب كل  �ملنا�سبة  وتاأتي هذه 

من  للمملكة  حتقق  قد  ما  كل  ظل  يف  مو�طن 

كافة  على  م�سّرفة  و�إجناز�ت  و�زدهار  تقدم 

�الأ�سعدة منذ تد�سني ميثاق �لعمل �لوطني يف 

ظل �لعهد �لز�هر ل�ساحب �جلاللة �مللك �ملفدى 

نقلت  نوعية  نقلة  �سّكل  �مليثاق  �هلل،  حفظه 

مملكة �لبحرين �ىل م�ساف �لدول �لدميقر�طية 

�ملتقدمة ومرحلة جديدة من �لتقدم و�الزدهار 

�أ�سبحت  حتى  �لبحريني،  للمجتمع  و�لرفاهية 

�لبحرين مو�سع �لتقدير و�الحرت�م و�الإعجاب 

و�لدويل،  و�الإقليمي  �ملحلي  �ملجتمع  قبل  من 

بف�سل �لروؤية �لثاقبة و�ملتابعة �حلثيثة حل�سرة 

�ساحب �جلاللة �مللك �ملفدى حفظه �هلل لتعزيز 

�ملحافل  ويف  �لعامل  دول  بني  �لبحرين  مكانة 

�ل�سيا�سية  �مل�ستويات  كافة  على  �لدولية 

و�القت�سادية و�الجتماعية.

ما  كل  لتقييم  فر�سة  �ملنا�سبة  هذه  وتعترب 

يف  �جلهود  وم�ساعفة  �ل�سابق  يف  تنفيذه  مت 

و�لرقي  �لتقدم  من  �ملزيد  لتحقيق  �مل�ستقبل 

�حلديث  وعند  و�لوطن،  للمو�طن  و�الزدهار 

عن قطاع �لطاقة �مل�ستد�مة فيمكننا �لقول باأن 

غرّي جمرى  قد  �أخرى  مرة  �ملفدى  �مللك  جاللة 

�الأحد�ث يف �لبحرين عندما �أمر جاللته باإن�ساء 

هيئة �لطاقة �مل�ستد�مة وهي �أول هيئة منف�سلة 

بالطاقة  وتخت�س  �ملوقر  �لوزر�ء  جمل�س  تتبع 

�الأمر  وهذ�  �لطاقة،  كفاءة  ورفع  �ملتجددة 

على  دليل  مبثابة  هو  �لهيئة  باإن�ساء  �ل�سامي 

�أن �لقيادة يف مملكة �لبحرين جعلت مو�سوع 

بر�مج  يف  �الأولويات  �سمن  �مل�ستد�مة  �لطاقة 

يتما�سى  �لتوجه  وهذ�  �ملوقرة،  �حلكومة  عمل 

�لدول  �ليوم يف معظم  �لتي حتدث  �لقفزة  مع 

�ملتقدمة يف �لرتكيز على �ال�ستفادة من �لطاقة 

�لبيئة، وكثري من هذه  �لنظيفة و�ملحافظة على 

�لدول ت�سفي على �لطاقة �ملتجددة ��سم طاقة 

عن  ن�ستغني  �أن  يعني  ال  هذ�  ولكن  �مل�ستقبل، 

�لطاقة �الأحفورية وخا�سة �أننا يف دول �خلليج 

وهي  �الأحفورية  �لطاقة  يف  بوفرة  �هلل  حبانا 

تنويع  �لتوجه نحو  و�إمنا تعني  �لنفط و�لغاز، 

من  خليط  لدينا  يكون  بحيث  �لطاقة،  م�سادر 

بالتز�ماتنا  نفي  �أن  لن�ستطيع  �لطاقة  م�سادر 

�لدولية و�الإقليمية و�ملحلية بتوفري طاقة نظيفة 

وتقليل �النبعاثات �لغازية للمحافظة على �لبيئة 

الأجيالنا �لقادمة. 

�إن منا�سبة ذكرى ميثاق �لعمل �لوطني هي 

فر�سة لتجديد �لعهد و�لوالء و�اللتز�م للقيادة 

�جلميع  وم�ساركة  �الإ�سالح  م�سرية  ملو��سلة 

جميع  يف  متقدم  دميقر�طي  وطن  بناء  يف 

�لكرمية  �حلياة  توفري  يف  و�الإ�سهام  �ملجاالت 

�لقدير  �لعلي  �هلل  من  و�أمتنى  �ملو�طنني،  لكافة 

�أن يحفظ قيادتنا من كل مكروه و�أن تعود هذه 

�ملنا�سبة على مملكة �لبحرين وقيادتها و�سعبها 

عام  وكل  و�لربكات،  و�ليمن  باخلري  �لكرمي 

و�أنتم بخري.

* رئي�ض هيئة الطاقة امل�ستدامة

https://www.alayam.com/alayam/local/841214/News.html
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يا�شمني �شاهني

اأو�شى جمل�س بلدي ال�شمايل يف اجتماعة العتيادي 

املزارع  اعادة  ب�شرورة  ام�س  يوم�س  ع�شر  احلادي 

البحريني للعمل يف وزارة البلديات، ورفع التو�شية اىل 

وزير ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين.

وتقدم باملقرتح ع�شو املجل�س عبداهلل القبي�شي، وقال 

املزارع  والنخيل يف  املزروعات  من  »الكثري  مداخلته  يف 

البحرينية تتعر�س اىل التلف، وهناك انخفا�س كبري يف 

والطرقات،  ال�شوارع  املزروعات يف  العناية يف  م�شتوى 

وذلك بعدما اوكلت مهمة العناية بها اىل العامل الجنبي 

الذي �شاهم يف تدمري الزراعة«، ح�شب قوله.

ا يف اعداد املزارعني  واكد القبي�شي ان هناك انخفا�شً

البحرينيني من 15 الف مزارع يف العام 2002 اىل 650 

العام 2016،  مزارعا فقط م�شجلني ب�شورة ر�شمية يف 

البحرينية  الزراعة  يف  العاملة  القوى  عدد  ان  اىل  لفتا 

يبلغ 9120 عامال بح�شب اح�شائيات العام نف�شه، فيما 

الزراعي ن�شبة  القطاع  العاملة الجنبية يف  القوى  متثل 

.%80

وا�شار القبي�شي اىل ان �شبب تدين العناية بالزراعة يف 

البحرين يعود اىل العمالة الجنبية غري املدربة واملوؤهلة 

للقيام مبثل هذه العمال التقليدية، داعيا وزارة البلديات 

اىل �شرورة بحرنة مهنة املزارع، وذلك عن طريق ا�شراك 

البلدية اخلا�شة يف هذا  املزارع البحريني يف التعاقدات 

اجلانب؛ لكي تعود الزراعة اىل �شابق عهدها عندما كانت 

اثبتوا جناحهم يف  الذين  البحرينيني  املزارعني  ايدي  يف 

الهتمام والعناية بالرقعة الزراعية يف خمتلف املناطق. 

يف  للزراعة  ال�شاحلة  الرا�شي  حجم  اىل  وا�شار 

تقدر  هكتارا، يف حني  تبلغ 5067  انها  وقال  البحرين، 

فقط  هكتارا   3209 فعليا  املزروعة  الرا�شي  م�شاحة 

ح�شب اح�شائيات العام 2016، خمتتما عر�س مقرتحه 

بالتنويه اىل ن�شبة انتاج البحرين من الفاكهة، والتي تبلغ 

4% من احتياجات �شكانها، ون�شبة 20% من احتياجاتها 

من اخل�شروات فقط.

جدل ب�شاأن اإزالة حاويات جمع املالب�س وم�ؤ�ش�شة »املتعرثين«.. »بلدي ال�شمالية«:

االأجانب �شبب ترّدي الزراعة ويجب االعتماد على املزارع البحريني جمدًدا

جدل ب�شاأن اإزالة »حاويات« جمع املالب�س من املناطق

»حاويات قمامة« حتت االأر�س

ا يف »ال�شمالية« م�ؤ�ش�شة للمتعرثين ماليًّ

اختلف اع�شاء املجل�س البلدي عند مناق�شة رد الوزارة حول ال�شوؤال 

املقدم من الع�شو عبداهلل القبي�شي ب�شان ال�شتف�شار عن اجراءات البلدية، 

ازاء تنظيم بع�س حاويات اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية املخ�ش�شة 

جلمع املالب�س واملنت�شرة يف خمتلف مناطق البحرين.

وقالت البلدية يف معر�س ردها على ال�شوؤال ان هذا املو�شوع لي�س 

العملية  وان  الجتماعية،  التنمية  وزارة  يتبع  واإمنا  اخت�شا�شها،  من 

حتتاج ل�شدار ت�شريح خا�س لتوفري مثل هذه احلاويات، كما يتطلب 

المر تعاونا وتن�شيقا بني الداخلية »ق�شم املرور«؛ وذلك لرتتيب املواقع 

املراد و�شعها فيها.

فيما راأى بع�س الع�شاء ان العملية حتتاج اىل تنظيم، وخ�شو�شا 

ان هذه احلاويات ت�شكل ا�شغالت طرق وحتجب زوايا الروؤيا اخلا�شة 

فيما طالب  الخرين،  تعطل م�شالح  وقد  العامة  واملمرات  ال�شوارع  يف 

اجلانب  على  الرتكيز  مع  التو�شية  رفع  يف  ال�شتعجال  بعدم  اخرون 

اليجابي لهذه احلاويات بدل النظر اليها من جانب �شلبي. 

رفع جمل�س بلدي ال�شمايل تو�شية لتفعيل مقرتح لإن�شاء حاويات 

النظافة حتت الأر�س مقدم من رئي�س املجل�س البلدي احمد الكوهجي 

لالرتقاء بالو�شع البيئي والهتمام بالواجهة احل�شارية للمملكة؛ نظًرا 

ملا ت�شببه احلاويات املوجودة من ت�شوه جلمال املناطق. 

موؤكدا  احلاويات  هذه  عمل  طريقة  عن  نبذة  الكوهجي  وقدم 

املك�شوفة  احلاويات  تقليل  خالل  من  البيئة  حماية  يف  م�شاهمتها 

وحمافظتها على املوقع املحيط بها من املخلفات وجتمع احل�شرات.

للحاويات  املطبقة  العربية  الدول  من جتارب  بال�شتفادة  وطالب 

املخفية كال�شعودية وعمان واأبوظبي والعراق ولبنان. 

واملجمعات  الأ�شواق  �شمن  احلاويات  بت�شمني  املقرتح  واأو�شى 

يف  وبالأخ�س  اجلديدة  الإ�شكانية  امل�شاريع  �شمن  به  العمل  واقرتح 

الوزارات  بني  بالتن�شيق  اأو�شى  كما  الرملي،  واإ�شكان  �شلمان  مدينة 

تعود  �شاملة  ا�شرتاتيجية  �شراكة  لتحقيق  املقرتح  لتطبيق  اخلدمية 

باملنفعة والرقّي على مملكة البحرين.

اأحال جمل�س بلدي ال�شمايل مقرتًحا ين�س على اإن�شاء موؤ�ش�شة تقدم 

م�شاعدات مالية للمتعرثين يف �شداد الديون الق�شائية والعامة باملحافظة 

ال�شمالية اىل مزيد من الدرا�شة، وذلك بعد اأن اختلف عدد من الأع�شاء 

على املوافقة على املقرتح الذي راأى فيه بع�شهم تداخالً يف اخت�شا�شات 

بع�س املوؤ�ش�شات احلكومية و�شعوبة اإيجاد املتربعني لهذه املوؤ�ش�شة، 

فيما اعترب اجلهاز التنفيذي اأن الراأي القانوين ح�شب »قانون البلديات« 

يوؤكد اأن اإن�شاء مثل هذا ال�شندوق لي�س من اخت�شا�شات املجال�س البلدية.

ويق�شي املقرتح الذي تقدم به الع�شو البلدي عبداهلل القبي�شي ب�شرف 

م�شاعدات مالية للحالت التي مل يتم قبولها يف م�شاريع خدمية »بيوت 

اآيلة لل�شقوط، عوازل اأمطار، ترميم«، وذلك بعد درا�شة حالتهم املعي�شية 

واملادية، على اأن متول تلك املوؤ�ش�شة من امل�شتثمرين والبنوك والتجار 

ورجال الأعمال واملقتدرين.

وزير  رد  املجل�س  ناق�س 

الأ�شغال والبلديات حول بند ال�شوؤال 

التوعية  ميزانية  عن  بال�شتف�شار 

واملقدم  النظافة  ل�شركة  الجتماعية 

يف  والقانونية  املالية  اللجنة  من 

املجل�س، والذي جاء فيه اأن امليزانية 

املخ�ش�شة للتوعية الجتماعية تقدر 

وفق  �شرفها  يتم  دينار،  األف  بـ50 

خطة التوعية املتوافق عليها ما بني 

التنفيذي،  واجلهاز  النظافة  �شركة 

باملنجزات  تقرير  رفع  يتم  اأن  على 

نهاية كل عام.

املو�شوع  اإدراج  املجل�س  وقرر 

القادم  املجل�س  اجتماع  جدول  على 

مع التو�شية باطالع املجل�س البلدي 

على تفا�شيل خطة التوعية، وطرق 

عند  اإ�شراكهم  �شرورة  مع  �شرفها 

تنفيذ تلك الربامج.

جابر  مركز  ملرتادي  �شيارات  مواقف  اإن�شاء  مقرتح  على  املجل�س  وافق 

ال�شحي مبنطقة باربار الذي يخدم 48 جممًعا �شكنًيّا.

�شبب  الوداعي  �شرب  �شيد  الأوىل  الدائرة  ممثل  املقرتح  مقدم  واأرجع 

مقرتحه اىل عدم توفر مواقف كافية ملوظفي املركز واملراجعني، اإذ يوجد 30 

موقًفا فقط يف املركز، يف حني اأن عدد موظفي الفرتة ال�شباحية يبلغ 100 

موظف، لفًتا اىل اأن املركز يخدم 50 األف ن�شمة تقريًبا. 

الأوقاف  لإدارة  تابعة  للمركز  جماورة  ف�شاء  ار�س  وجود  »اإن  وقال 

رواد  لتعر�س  تفاديا  �شيارات؛  مواقف  اىل  علينا حتويلها  اجلعفرية حتتم 

املركز اىل حوادث �شري اأثناء عبورهم ال�شارع من اجلهة املقابلة للمركز«.

50 األف دينار للت�عية االجتماعية

30 م�قًفا فقط »بجابر ال�شحي« لـ50 األف ن�شمة

مجلس بلدي الشمالية

ب�شمي ي�شتعر�س معامل

املنامة وذكرياتها قبل الطفرة النفطية

م�شاء  الوطني  البحرين  متحف  اأقام 

»املنامة  بعنوان  حما�شرة  املا�شي  الأحد 

والكاتب  للروائي  اخلليج«  �شانزليزيه 

البحريني اإبراهيم ب�شمي، والذي تناول فيه 

مالمح العا�شمة البحرينية يف الفرتة التي 

منطقة  وحتديدا  النفطية،  الطفرة  �شبقت 

املنامة يف حقبة اخلم�شينيات وال�شتينيات 

الكاتب  وا�شرتجع  املا�شي،  القرن  من 

ب�شمي من خالل كتابه »املنامة �شانزليزيه 

اخلليج«، العديد من الذكريات لتلك احلقبة 

حتمل  والتي  بـ»الب�شيطة«،  و�شفها  التي 

العديد من الذكريات العزيزة على قلبه.

اآل  حممد  بنت  هال  ال�شيخة  وح�شرت 

والفنون  الثقافة  اإدارة  عام  مدير  خليفة 

املحا�شرة  والآثار،  للثقافة  البحرين  بهيئة 

املنامة  مالمح  ب�شمي  فيها  تناول  التي 

التي  الفرتة  يف  البحرين  مملكة  عا�شمة 

�شبقت الطفرة النفطية، وما كانت حتتويه 

من مطاعم ذات طابع خا�س لكل مطعم على 

تلك  يف  الديني  للت�شامح  بالإ�شافة  حدة، 

احلقبة والن�شجام بني الأهايل واملقيمني يف 

خليط مميز.

كانت  التي  املطاعم  بع�س  وا�شتذكر 

الكائن  »منديل«  كمطعم  خا�س  طابع  لها 

ي�شتهر  زال  ول  كان  والذي  باملنامة 

و»�شمبو�شة«  امل�شوي،  »الكباب«  بتقدميه 

من  عدد  اىل  بالإ�شافة  املميزة،  عبدالقادر 

وجبات  تقدم  كانت  التي  الهندية  املطاعم 

هندية و�شفها بـ»ال�شهية«، على الرغم من 

ب�شاطتها مثل اأطباق »القيمة« و»النا�شف«، 

اإبراهيم  والروائي  الكاتب  تطرق  ا  واأي�شً

كانت  التي  ال�شخ�شيات  بع�س  اىل  ب�شمي 

و»املك�شرات«  »الآي�شكرمي«  ببيع  تقوم 

بح�شب املو�شم.

ال�داعي: جممع 530 يف باربار يفتقر خلدمات ال�شرف ال�شحي

م�شطفى ال�شاخوري:

قال الع�شو البلدي ممثل الدائرة الأوىل يف املحافظة ال�شمالية �شيد �شرب الوداعي اإن جممع 530 يف 

باربار يفتقر خلدمات ال�شرف ال�شحي وت�شريف مياه الأمطار.

واأ�شاف خالل قيامه بجولة ميدانية مع عدد من مهند�شي اإدارة م�شاريع و�شيانة الطرق يف وزارة 

الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين، اأن جممع 536 يف الدراز هو الآخر بحاجة حلل م�شكلة 

اأ�شحاب عدد من املتاجر، ودعوا  اأ�شرارها  الرئي�شي فيها والتي ا�شتكى من  الدوار  الأمطار عند  جتمع 

لإيجاد حل ملنعطف الطريق املنحدر من �شارع البديع كما تنق�شه خدمات ال�شرف ال�شحي، وهو بحاجة 

ا اإىل فتح طرق جديدة منعا لالزدحامات. اأي�شً

وقال الوداعي اإن الدائرة ت�شم م�شاحة كبرية من ال�شكان ت�شمل 7 قرى وجمموعة من الطرق التي 

حتتاج اإىل خطة بعيدة املدى ملعاجلة املتطلبات والحتياجات اخلدمية وفتح الطرق اجلديدة.

اجلدير بالذكر اأن اجلولة �شملت �شارع النخيل وجرى حتديد مواقع جتمع مياه الأمطار بالتعاون 

مع عدد من الأهايل. �شيد �شرب الوداعي

القب�س على م�شتبهني بال�شرقة وانتحال �شخ�شية ال�شرطة

البحرين تدين التفجري االإرهابي يف اجلزائرية

�شرح مدير عام مديرية �شرطة حمافظة املحرق، اأن �شرطة املديرية، 

متكنت من القب�س على ثالثة اأ�شخا�س )18عاًما، 19 عاًما، 25 عاًما( 

وانتحال  �شخ�س  من  مايل«  »مبلغ  بالإكراه  ب�شرقة  بقيامهم  م�شتبه 

�شخ�شية رجال ال�شرطة.

واأو�شح اأنه فور تلقي البالغ، متت مبا�شرة اأعمال البحث والتحري 

والتي اأ�شفرت عن حتديد هوية امل�شتبه بهم والقب�س عليهم، خالل 48 

�شاعة من تلقي البالغ.

واأ�شار مدير عام مديرية �شرطة حمافظة املحرق، اإىل اأنه جاٍر اتخاذ 

الإجراءات القانونية الالزمة؛ متهيًدا لإحالة املقبو�س عليهم اإىل النيابة 

العامة.

الذي  الإرهابي  التفجري  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  اأدانت 

الدميقراطية  اجلزائرية  للجمهورية  الوطني  للجي�س  ثكنة  ا�شتهدف 

جندي،  مقتل  عن  اأ�شفر  مما  تيمياوين،  منطقة  يف  ال�شقيقة  ال�شعبية 

اجلزائري  وال�شعب  للحكومة  واملوا�شاة  التعازي  بالغ  عن  معربة 

ال�شقيق ولأ�شرة وذوي ال�شحية. 

اجلمهورية  مع  البحرين  مملكة  ت�شامن  اخلارجية  وزارة  واأكدت 

على  للق�شاء  جهودها  يف  ال�شقيقة  ال�شعبية  الدميقراطية  اجلزائرية 

الإرهاب، ودعمها يف كل ما تتخذه من اإجراءات من اأجل ا�شتتباب الأمن 

اأ�شكال  جلميع  الراف�س  الثابت  موقفها  جمددة  اأرا�شيها،  على  وال�شلم 

العنف والتطرف والإرهاب.
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 محافظ »الجنوبية«: المبادرات األمنية 
تعزز الوعي األمني والمجتمعي

أكد محافظ الجنوبية س��مو الشيخ خليفة بن 
علي بن خليفة آل خليفة أن المبادرات األمنية 

تسهم في تعزيز الوعي األمني والمجتمعي.
وقام س��مو الش��يخ خليف��ة بن عل��ي، بزيارة 
تفقدية لمنطقة الرفاع الغربي، ضمن سلسلة 
زيارات س��موه لالطالع على المبادرات األمنية 
والخدمي��ة، بحضورمدير ع��ام بلدية المنطقة 
الجنوبي��ة عاص��م عبداللطي��ف، ورئيس مركز 
شرطة الرفاع المقدم الشيخ سلمان بن أحمد 
آل خليف��ة، وعضو المجل��س البلدي وعدد من 

كبار المسؤولين والضباط عبداهلل بوبشيت.
واطلع س��موه على س��ير العمل في المبادرات 
التطويرية لمشاريع العيون الطبيعية بالرفاع، 
كمش��روع تطوي��ر عي��ن وحديق��ة أم غويفة 
ومشروع تطوير عين ومنتزه الحنينية، مؤكدًا 
س��موه على األهمية التاريخي��ة لهذه العيون 
الطبيعية لدى أهالي المنطقة منذ تاريخ اآلباء 
واألج��داد، كونها تع��د من أبرز المكتس��بات 

التاريخية والطبيعية.
وأكد س��موه، أن الدور الذي تتخذه المحافظة 
الجنوبي��ة في التنس��يق المش��ترك والتعاون 
المتب��ادل م��ع الجه��ات ذات الصل��ة، يأخ��ذ 
في عي��ن االعتبار خط��وات ج��ادة وثابتة نحو 
متابعة المراحل التي تصب في بلورة مشاريع 

تطوير العي��ون الطبيعية والتاريخية بصورتها 
الحضارية والجمالية.

وعلى مس��توى المبادرات األمني��ة في الرفاع، 
تابع س��مو المحافظ ، خ��الل زيارته التفقدية، 
مراحل س��ير العمل لمبادرة »س��المة دربك« 
الت��ي تعزز ال��دور األمني والمجتمع��ي، والتي 
س��توفر أحدث أنماط الس��المة عب��ر خطوط 
المش��اة لمرتادي األس��واق والم��ارة في أبرز 

الطرق الحيوية بالرفاع.

فيم��ا أك��د الحضور م��ن كب��ار المس��ؤولين 
والضب��اط، عل��ى ال��دور الرائ��د ال��ذي يقوم 
به س��مو الش��يخ خليفة ب��ن عل��ي آل خليفة، 
ف��ي المتابع��ة الميداني��ة للمب��ادرات األمنية 
والخدمي��ة في منطق��ة الرف��اع ومختلف مدن 
ومناطق المحافظة، واإليعاز للجهات المتعاونة 
ف��ي العمل على حزم��ة المش��اريع التطويرية 
التي تعكس الصورة التنموية في مختلف أرجاء 

المحافظة.

محافظ »الشمالية«: االستزراع السمكي واإلنتاج 
الزراعي يسهمان بتحقيق األمن الغذائي

أشاد محافظ الشمالية، علي العصفور، بالجهود 
التي يبذلها القائمون على مشروع الدار »أكوا« 
في التكامل بين االس��تزراع الس��مكي واإلنتاج 
الزراع��ي األمر الذي يس��هم ف��ي تحقيق األمن 
الغذائ��ي، والنج��اح ال��ذي حققه في المش��روع 
ف��ي توفير س��مك البلطي والمنتج��ات الزراعية 
العضوي��ة ذات الج��ودة العالي��ة الت��ي تنافس 
الج��ودة  حي��ث  م��ن  المس��توردة  المنتج��ات 
واألس��عار، مثمن��ًا حرص ودعم صاحبة الس��مو 
الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قرين��ة عاهل الب��الد المفدى رئيس��ة المجلس 
األعل��ى للمرأة ف��ي رعاية وتنمية ه��ذا القطاع 
الحيوي، مثمنا كذلك ما يحظى به المستفيدون 
من مركز الحاضنات الزراعية وس��وق المزارعين 

في هورة عالي.
وأشاد خالل زيارة لمش��روع الدار أكوا في مركز 
الحاضنات الزراعية وس��وق المزارعين في هورة 
عال��ي، بدور مرك��ز البحرين لتنمي��ة الصناعات 
الناش��ئة الجهة المش��رفة على تنظي��م العمل 
في مركز الحاضنات الزراعية وسوق المزارعين، 

مؤكدًا دور الش��ركات والمؤسسات واألفراد في 
تطوير األبحاث في مجال تنويع اإلنتاج السمكي 
والزراعي، وتحقي��ق التكامل بين المزارعين في 
تكوين الس��لة الغذائي��ة وربط ذل��ك بصناعة 
الغذاء، داعيًا إلى استقطاب مثل هذه المشاريع 
التي تعكس الواجهة الحضارية للمملكة، متمنيًا 

للقائمين على المشروع التوفيق والنجاح.
جدير بالذكر أن مش��روع ال��دار أكوا يعكف على 
إنتاج وتربية أسماك البلطي باإلضافة إلى زراعة 
أنواع م��ن المنتجات الزراعي��ة العضوية بدون 
تربة باستخدام مياه تربية األسماك، وتوفيرها 

للسوق المحلي.

 الوداعي: 50 ألف مستفيد من 
»جابر الصحي« وال مواقف للمراجعين

فاطمة يتيم

فاطمة يتيم

فاطمة يتيم

ق��دم عضو المجلس البلدي للمنطقة الش��مالية ممثل 
الدائ��رة األولى د. ش��بر الوداعي، مقترح��ًا بخصوص 
إنش��اء مواقف س��يارات لمرت��ادي مركز جاب��ر الصباح 
الصحي بمجم��ع 518 في منطقة بارب��ار، حيث ناقش 
المجل��س المقت��رح وتوصل إلى رفع توصي��ة إلى وزير 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 

خلف بالموافقة عليه.
وأك��د الوداع��ي »أن من مب��ررات المقترح ع��دم توفر 
مواق��ف س��يارات كافي��ة للموظفي��ن في مرك��ز جابر 
الصب��اح الصحي، وخلو المركز من مواقف خاصة للزوار 
والمراجعين يوميًا، وكذلك المخاوف المحيطة بإمكانية 
تعرض مرتادي المركز إلى حوادث س��ير أثناء عبورهم 
الش��ارع، باإلضافة إلى المواقف العش��وائية التي التي 

تسبب االزدحامات واالختناقات المرورية«.
وأوض��ح، أن ع��دد الموظفي��ن صباحًا يص��ل إلى 100 
موظ��ف وعدد المواقف المخصصة لهم 30 فقط، علمًا 
بأن المركز يخدم مجمعات سكنية كثيرة يصل عددها 
إلى 48 مجمع ونسبة السكان تصل إلى 50 ألف نسمة 
تقريبًا«. وأض��اف أن فكرة المقترح هي إنش��اء مواقف 
للس��يارات عل��ى األرض المجاورة لمرك��ز جابر الصباح 
الصح��ي والتابع��ة لألوقاف الجعفري��ة، ليخدم مرتادي 
المرك��ز الصحي ولتأمي��ن الحماية ألرواحه��م وتوفير 
الس��المة المروري��ة على ش��ارع النخيل أم��ام المركز، 

بس��بب عدم توفر مواقف كافي��ة. وأوضح الوداعي، أن 
المركز يعاني من تلك المشكلة قرابة ال� 6 سنوات منذ 
افتتاحه ف��ي العام 2014، حيث إنه يق��دم العديد من 

الخدمات ويعمل في الفترتين الصباحية والمسائية.
وع��ن أه��داف المقت��رح، ق��ال الوداع��ي: »إن الهدف 
الرئيس توفير مواقف رسمية لمرتادي المركز، وتنظيم 
إنس��يابية حرك��ة زي��ارة المرض��ى وتأمين الس��المة 
المروري��ة لهم وحمايتهم من مخاطر دهس المركبات 
العاب��رة على ش��ارع النخي��ل، وال ننس��ى تعزيز أهداف 

المشروع الوطني للتنمية المستدامة«.
وأوضح: »أن المركز الصحي يقع بين منطقة جنوس��ان 
وباربار ف��ي الدائرة األول��ى ويخدم مجمع��ات الدائرة 
الخامس��ة أيضًا مثل س��ار والش��اخورة ومقابة والحجر 
وأبوصيبع والق��دم، والمواقف المتواجدة داخل المركز 
تس��تخدم فق��ط للموظفي��ن وهي غي��ر كافي��ة أيضًا 
له��م حيث يص��ل عددها إل��ى 50 فقط تقريب��ًا وعدد 
الموظفي��ن يفوق ه��ذا الع��دد بكثي��ر، باإلضافة إلى 
أن ال��زوار والمرضى يركنون س��ياراتهم خ��ارج المركز 
بمحاذاة س��ور المرك��ز أو في الس��احات الفضاء مقابل 
المرك��ز مما يعرضهم لخطورة عبور الطريق، علمًا بأن 
األرض المقترحة موقعها مالصق للمركز فهي مناسبة 
جدًا، حيث تبل��غ مس��احة األرض المقترحة 2500 متر 

تقريبًا وتكفي ل� 130 موقفًا للسيارات تقريبًا«.

إضافة المطلقة واألرملة 
البحرينية ضمن مستحقي 

تخفيض الرسوم البلدية

تقدمت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمنطقة الش��مالية، 
بمقترح إضافة حالة جديدة ضمن مستحقي تخفيض الرسوم البلدية.

واطلع��ت اللجنة خ��الل اجتماعها، على الخطاب الوارد من وزير األش��غال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في 26 يناير بشأن طلب المجلس 
برفع استفس��ار لهيئة التش��ريع والرأي القانوني لتفسير مصطلح األسرة 
البحرينية ونطاقها في القرار الوزاري لتخفيض الرس��وم البلدية المرفوع 
في 6 يناير، حيث أرفق برد الوزير نسخة من خطاب رئيس اللجنة الوزارية 

للشؤون القانونية والتشريعية جواد العريض.
وج��اء مضمون الرد، ب��أن اللجنة الوزارية وافقت على م��ا انتهى إليه رأي 
هيئة التشريع والرأي القانوني فيما يتعلق بنطاق تطبيق مصطلح األسرة 
البحرينية الوارد في المادة رقم 1 من القرار الوزاري رقم 3 لس��نة 1999، 
بش��أن تخفيض الرس��وم البلدية على المطلقة واألرملة البحرينية بغض 
النظر عن جنس��ية الزوج واألبناء، التي تسكن وحيدة أو بمعية األبناء في 

مكان مستأجر.
وأوصت اللجنة برفع خطاب للجهاز التنفيذي بتطبيق قرار اللجنة الوزارية.

وفي سياق آخر، أحال وزير »األشغال« مقترحًا مقدمًا من ذات اللجنة، حول 
طلب اعتماد ش��ارع الخدمات على الجهة الش��رقية من ش��ارع 38 كشارع 
تجاري أس��وة بالجهة الغربية منه في منطقة عالي بمجمع 734 إلى هيئة 

التخطيط والتطوير العمراني إلبداء مرئياتها في هذا الشأن.
كما أحال إلى الهيئة ذاتها مقترحًا آخر بخصوص اس��تثمار أراٍض إلنش��اء 
مح��الت تجارية بمجم��ع 1208 في مدينة حمد، والمق��دم من قبل لجنة 
الخدم��ات والمرافق العامة، في حين أحال الوزي��ر مقترح تركيب عالمات 
عين القط بالطاقة الشمس��ية في الشوارع والطرقات، والمقدم من قبل 
لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى وكالة شؤون األشغال إلبداء مرئياتها.

»بلدي الشمالية«: 50 ألف دينار 
ميزانية التوعية االجتماعية 

لشركة النظافة

كش��ف المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، عن الميزانية المخصصة 
للتوعية االجتماعية والتي تخصصها ش��ركة النظافة بما ال يتجاوز 50 
ألف دين��ار. وأوضح، أن اللجنة المالي��ة والقانونية بالمجلس أحاطت، 
اللجنة العامة بالخطاب الوارد من المدير العام لمياء الفضالة، بش��أن 
ال��رد على بند الس��ؤال المقدم م��ن العضو عبداهلل القبيس��ي، حول 

االستفسار عن ميزانية التوعية االجتماعية لشركة النظافة.
وجاء مضم��ون الرد، بأن يتم صرف الميزاني��ة المخصصة وفق خطة 
التوعية المتوافق عليها ما بين شركة النظافة والجهاز التنفيذي، وأن 
يتم عرض الخطة س��نويًا على أعضاء المجل��س البلدي، ومن ثم يتم 

رفع تقرير بالمنجزات نهاية كل عام.
وأك��دت اللجنة المالي��ة والقانونية، أنه »يوج��د خطاب بطلب عرض 
خطة البلدية للعام 2020 مرفوع في 6 يناير 2020، وعليه ترى اللجنة 
انتظ��ار عرض الخط��ة والتقرير الختامي، والتأكد م��ن لجنة الخدمات 
والمراف��ق العام��ة من تضمي��ن تقارير المنج��زات الس��نوية للجهاز 
التنفي��ذي تفاصيل التوعي��ة االجتماعية، حيث يج��ب إطالع المجلس 
البلدي على تفاصيل خطة التوعية االجتماعية وصرفها، وإش��راكه في 

ذلك«.
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إزالة 139 نخلة و288 فسيلة أصيبت 
بالسوسة خالل 2019

توظيف 9449 شخصًا في القطاع الخاص 
ضمن البرنامج الوطني للتوظيف

إنتاح 1890 فسيلة 
من أنواع مختلفة

 24718 إجمالي 
المتوظفين في 

2019

إنتاج 876 فسيلة نسيجية 
من الصنف الخنيزي

 تنظيم 6 معارض
 في 2019

أكد وزير األش��غال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن تكلفة زراعة 
النخلة الواحدة بالشوارع الرئيسة 180 دينارًا.

وذكر في رده على سؤال النائب محمد بوحمود أن الميزانية المخصصة لزراعة النخيل 
270 ألف دينار لزراعة 1500 نخلة خالل عامين.

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، توظيف 2992 باحثًا عن عمل من الجنس��ين من خالل معارض التوظيف التي 
تم تنظيمها في 2019 والبالغة 6 معارض.

وذكر حميدان في رده على سؤال النائب عيسى الدوسري، أن الوظائف الشاغرة في هذه المعارض والتي لم يتم توقيع عقود فيها، 
أدرجت ضمن بنك الشواغر بالوزارة.

ولفت إلى توظيف 9449 شخصًا في القطاع الخاص ضمن البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم إطالقه في فبراير من العام الماضي، 
من إجمالي 24718 متوظفًا بحرينيًا خالل العام الماضي.

حسن الستري

حسن الستري

زراعة 1500 نخلة في عامين

 2992 باحثًا عن عمل  
في »معارض توظيف 2019«

البحراني: التحقيق في قصور الرقابة على التعليم 
الخاص و3 مناقشات لـ»التربية« و»التجارة« و»الصحة«

أكد عضو لجنة الش��ؤون المالية واالقتصادي��ة بمجلس النواب محمود 
البحراني، أن اللجنة مررت أكثر من 25% من عرضها الستنتاجات تقرير 
دي��وان الرقابة المالية واإلدارية للعام 2018-2019، في حين س��ترفع 
اللجنة توصياتها إلى هيئ��ة مكتب المجلس لعرضها على النواب خالل 

األسبوعين المقبلين بعد االنتهاء من دراسة بقية تفاصيل التقرير.
وأوضح، أن اللجنة انتهت خالل اجتماعها اإلثنين من التوصية على 20 
جهة حكومية، حيث أوصت بحل المخالفات الواردة في التقرير وضمان 

عدم تكرارها بعد االجتماع بالمسؤولين المعنيين مسبقًا.
في حين أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قصور الرقابة 
عل��ى أداء وزارة التربية والتعليم حول التعليم الخاص إلى جانب طرح 3 
مناقش��ات عامة لوزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووزارة الصناعة 
والتج��ارة والس��ياحة، إلى جانب بح��ث تقديم اس��تجوابات للمخالفات 

الجسيمة بهدف التحقق منها وليس إدانة أي طرف من األطراف.
وأك��د أن التوصيات خاضعة ف��ي نهاية األمر إل��ى رأي المجلس والذي 

سيقرر عند عرض التقرير مايراه مناسبًا.
وكان رئي��س اللجنة النائب أحمد الس��لوم، أكد أن اللجنة اس��تعرضت 
االس��تنتاجات الت��ي خلصت لها بش��أن تقرير دي��وان الرقاب��ة المالية 
واإلدارية السنوي للعام 2018 – 2019، بناء على العديد من المذكرات 
القانوني��ة واالقتصادي��ة الت��ي ت��م تقديمها م��ن قبل المستش��ارين 
القانونيي��ن واالقتصاديي��ن بالمجلس، خالل اجتم��اع اللجنة الذي عقد 
األثنين، مؤكدًا أن اللجنة ستعتمد توصياتها خالل االجتماعات المقبلة 

تمهيدًا إلحالة التقرير لهيئة المكتب.
وأش��ار من جانب آخر، إلى أن اللجنة س��تواصل بحثه��ا لالقتراح برغبة 

بش��أن قيام الحكومة بإنشاء ش��ركات تجارية ومصانع بنظام االكتتاب 
العام من قبل المواطنين البحرينيين اكتتابًا وتوظيفًا خالل االجتماعات 
المقبلة، مؤك��دًا انتظار الحصول على مرئي��ات وزارة الصناعة والتجارة 

والسيارة، و غرفة تجارة وصناعة البحرين حول االقتراح.
وكان��ت اللجن��ة وافقت مش��روع قان��ون بالتصديق عل��ى البروتوكول 
المعدل التفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكس��تان 
اإلسالمية بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة 
للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم )66( لسنة 2019، وأحالته 

إلى هيئة مكتب المجلس.

تحرك برلماني 
لدعم القضية 

الفلسطينية

أكد نائب رئيس اللجنة البرلمانية لمناصرة الش��عب 
الفلس��طيني سيد فالح هاش��م، أن اللجنة أكدت في 
اجتماعها اإلثنين، برئاس��ة النائب إبراهيم النفيعي، 
أن القضية الفلس��طينية محور اهتمام دول وشعوب 
األمة العربية واإلسالمية، والشعوب المؤيدة للسالم 
العالم��ي، وأن دعم ومناصرة الش��عب الفلس��طيني 
مستمر ومتواصل حتى اس��تعادة الحقوق المشروعة 

وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأش��ار هاش��م، إلى أن موق��ف مملك��ة البحرين مع 
القضية الفلس��طينية ثابت وراس��خ، وداعم لمبادرة 
الس��الم العربية، وقرارات الش��رعية الدولية، وصواًل 
للح��ل الع��ادل والش��امل. وموضح��ًا أن المجال��س 
والبرلمان��ات العربي��ة مدع��وة للتح��رك الفاع��ل مع 
البرلمانات الشقيقة والصديقة مع اتحادات المجالس 
اإلقليمية والدولية في مناصرة القضية الفلسطينية، 

وتحقيق األمن والسالم في المنطقة.

 »مرافق الشورى« 
تناقش تمديد رخص 

الصيد لـ3 سنوات

ق��ال نائب رئي��س لجنة المراف��ق العام��ة والبيئة بمجلس 
الش��ورى، جمعة الكعبي، إن اللجنة ناقش��ت مشروع قانون 
باس��تبدال المادة )7( من المرسوم بقانون رقم )20( لسنة 
2002 بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية 
)المعد في ضوء االقتراح بقانون »بصيغته المعدلة« المقدم 
من مجلس النواب(، والتي تنص على تعديل المادة )7( من 
المرس��وم المذكور، بحيث تكون مدة ترخيص الصيد ثالث 
سنوات بداًل من سنة واحدة، وقررت دعوة عدد من الجهات 
المختصة لالطالع على مرئياتهم بشأن المشروع المذكور، 

قبل أن تعد تقريرها النهائي بشأنه.
وأض��اف أن لجن��ة المراف��ق العام��ة والبيئة ناقش��ت خالل 
اجتماعها صباح االثنين، مواد مش��روع قانون بشأن حماية 
األصن��اف النباتية الجدي��دة، المرافق للمرس��وم رقم )36( 
لس��نة 2018م، وقررت االس��تمرار في بحث مواد المشروع 
ف��ي االجتماع��ات، قبل أن توج��ه دعوة لعدد م��ن الجهات 

المعنية لالستماع لرأيها بشأنه.

خلف يعتذر عن جلسة 
النواب ويشارك في اليوم 

الرياضي

اعتذر وزير األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطيط العمراني وش��ؤون البلديات 
عن حضور جلس��ة النواب ، فيما يشارك 
ف��ي فعالي��ات الي��وم الرياض��ي. وأخطر 
وزير ش��ؤون مجلسي الش��ورى والنواب 
مجل��س الن��واب باعتذار وزير األش��غال 
وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عص��ام خل��ف عن ع��دم حضور جلس��ة 
الثالث��اء لإلجابة على س��ؤالين نيابين. 
األول س��ؤال النائب خال��د بوعنق حول 
الش��روط المطلوبة واإلجراءات المتبعة 
لمنح ترخيص س��حب الرمال من المياه 

اإلقليمية لمملكة البحرين
والثاني س��ؤال النائب أحمد الدمستاني 
ح��ول المعايير الت��ي تم على أساس��ها 
توزيع األراض��ي الزراعية في هورة عالي 

على المزارعين.
فيم��ا علمت الوط��ن أن وزير األش��غال 
سيش��ارك فريق الوزارة ف��ي فعالية يوم 
المش��ي عل��ى س��احل البس��يتين التي 

ستقام الثالثاء التاسعة صباحًا

التحقيق في قصور الرقابة على التعليم الخاص والتجارة والصحة

https://bit.ly/2H96UPD
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طلبات إسكانية بأولى 
العاصمة تعود للعام 2000

 225 طلب  شقق 
تمليك بأولى العاصمة

787 طلب وحدة إسكانية و28 
طلب قسيمة بأولى العاصمة 

ال إلغاء لطلبات المطلقات 
واألرامل اإلسكانية الحاضنين 

لبلوغ األبناء سن 21 سنة

كش��ف وزير اإلسكان باس��م الحمر، عن إجمالي الطلبات اإلسكانية في الدائرة األولى بمحافظة العاصمة، مبينًا 
أنها بلغت 1040 طلبًا يعود أقدمها للعام 2000.

وذكر في رده على سؤال النائب عادل العسومي، أن عدد طلبات الوحدات اإلسكانية تبلغ 787 طلبًا، أما طلبات 
القسائم السكنية فتبلغ 28 طلبًا، وتبلغ طلبات شقق التمليك 225 طلبًا.

حسن الستري

1040 طلبًا إسكانيًا بأولى العاصمة

اجتماعات اللجان

اجتماعات اللجان

اجتماعات اللجان

 »تشريعية النواب«: 
 HR منع تولي األجانب منصب مدير الـ

 »مرافق النواب«: استثناء البحريني 
من رسوم البنية التحتية عند تجديد العقار

»خدمات النواب« 
 توافق على دعم 

»تمكين« لموظفي 
الجمعيات الخيرية

وافقت الش��ؤون التش��ريعية والقانونية النيابية على االقتراح برغبة بعدم تولي األجانب منصب مدير الموارد البشرية 
في الجهات الحكومية أو الهيئات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50٪ 

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على اقتراح قانون تعديل المرسوم بقانون رقم )25( لسنة 2015 
بتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير

مناقشة االقتراح بزيادة نس��بة البحرنة لألطباء والممرضين 
مناقشة اقتراح قانون بتعديل  قانون العمل في القطاع األهليفي المستشفيات الخاصة بنسبة %50

الموافق��ة على االقتراح بتبس��يط الجهات الحكومية اإلج��راءات وصعوبات ومعوقات تنفي��ذ المراجعات على المواطن 
والمقيم 

دراس��ة اقتراح قانون لتعديل المادة 8 من المرسوم بقانون رقم )25( لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير 
البنية التحتية في مناطق التعمير

بحث مش��روع بقانون بإضافة فقرة )ج( إلى المادة )32( من 
قانون العمل في القطاع األهلي

تأجيل مناقشة اقتراح قانون تعديل المرسوم بقانون رقم )27( لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية 

ومشروع قانون تعديل المادة )59( من قانون التسجيل العقاري
خلصت اللجنة لوجود شبهة عدم دستورية في المادة الرابعة من اقتراح قانون إنشاء هيئة وطنية لألمن السيبراني

اإلج��ازة وقب��ل  عم��ل  يوم��ي  بي��ن  وقع��ت  إذا  الرس��مية  اإلج��ازة  بترحي��ل  االقت��راح  عل��ى   الموافق��ة 
األسبوعية إلى بداية األسبوع أو نهايته 

وافقت اللجنة على قرار مجلس الش��ورى بخصوص مش��روع تعديل القانون رقم )37( لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية 
استخراج الرمال البحرية وبيعها 

مناقش��ة زيادة عدد الممرضين والممرض��ات ضمن برنامج 
بح��ث االقتراح بقان��ون بتعديل الفق��رة )أ( من الم��ادة )25( من الصحة المدرسية وتعميمه على المدارس الحكومية

تنظيم سوق العمل

مناقشة االقتراح بقانون بتعديل المادة )128( من الالئحة الداخلية لمجلس النواب

بحثت دستورية قراري مجلس الشورى حول مشروع قانون تعديل المادة )24( من مرسوم قانون الميزانية العامة 

إيجابي��ة  مالي��ة  نتائ��ج 
 2019 خ��الل  تحقق��ت 
الفاعلة  الجه��ود  بفض��ل 
بي��ن  المثم��ر  والتع��اون 
التش��ريعية  الس��لطتين 
أولت  الت��ي  والتنفيذي��ة، 
مصلحة الوطن والمواطن 

في الدرجة األولى.

فوزية زينل

نتائ��ج  م��ن  تحق��ق  م��ا 
إيجابية مؤش��ر بارز لقوة 
نم��و االقتص��اد الوطني، 
بفضل الجهود المشتركة 
للس��لط����ة التشريعي���ة 

والسلطة التنفيذية

أحمد السلوم

تبع��ث على  مالية  نتائ��ج 
إل��ى  واالعت��زاز،  الفخ��ر 
جانب أنها تعزز المس��يرة 
التي  الش��املة  التنموي��ة 
البحرين  مملكة  تشهدها 
الزاهر  العه��د  ظ��ل  ف��ي 

لجاللة العاهل المفدى

علي الصالح

إن انخف��اض العجز المال 
يعد مؤش��رًا واضح��ًا على 
نج��اح السياس��ة المالي��ة 
واالقتصادية في المملكة، 
خاصة مع التزام الحكومة 
بالبرام������ج االجتماعي���ة 
والنمو  للمواطنين،  لدعم 

االقتصادي اإليجابي.

خالد المسقطي

النتائ��ج اإليجابية لبرنامج 
ه��دف  المال��ي  الت��وازن 

مشترك مع الحكومة.

علي زايد 
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المنامة - بنا

الماليـــة واالقتصـــاد  أكـــد وزيـــر 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  الوطنـــي 
خليفة آل خليفة مواصلة تعزيز 
االقتصـــادي  التعـــاون  عالقـــات 
الجمهوريـــة  مـــع  والمالـــي 
والســـعي  الصديقـــة،  الفرنســـية 
إلـــى تطويرها نحـــو أفق أرحب؛ 
بمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى البلدين 

الصديقين. 
ســـفير  لقائـــه  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
الجمهورية الفرنسية لدى مملكة 
البحرين جيروم كوشارد، حيث 
رّحب الوزير بالســـفير الفرنسي، 

معربـــًا عن اعتـــزازه بما تشـــهده 
عالقـــات الشـــراكة االقتصاديـــة 
المتميزة التي تجمع بين مملكة 
البحرين والجمهورية الفرنسية، 
والتـــي تعكس مـــا وصلـــت إليه 
مـــن تعـــاون مثمـــر فـــي القطـــاع 

االقتصادي واالستثماري.
وُبِحَثـــت ســـبل تعزيـــز التعـــاون 
واالســـتثماري  االقتصـــادي 
الصديقيـــن، كمـــا  البلديـــن  بيـــن 
اسُتعرض عددًا من الموضوعات 
والتطورات الجارية على صعيد 

االقتصاد العالمي.

مواصلة تعزيز عالقات التعاون 
االقتصادي والمالي مع فرنسا

فحص الممرضات بـ 10 دنانير كل 3 سنوات
ـــاص ـــاع الخ ـــن بالقط ـــص الموظفي ـــع فح ـــاوى م ـــي.. ويتس ـــه إلزام تطبيق

انتقــدت ممرضــات عبــر “البالد” فرض رســوم علــى القطاعات الطبية والتمريضية بشــكل عام، الســيما العاملين 
في مجمع السلمانية الطبي. وأبلغت قطاعات تمريضية “البالد” أنه تم فرض رسوم فحص طبي عليهم بعشرة 

دنانير عن كل فرد، كل 3 سنوات.

وأفـــادوا أنـــه مـــن غيـــر المســـتغرب أن 
يفـــرض الفحـــص الطبي علـــى العاملين 
فـــي القطـــاع، لكـــن مـــن المســـتغرب أن 
الفحـــص،  هـــذا  علـــى  رســـوًما  يفـــرض 
مشـــيرين إلى أن الفحص الذي يجرونه 
هـــو طبـــق األصل مـــن فحص اســـتقدام 
الخادمات والعمال، ويجرى في المراكز 
الصحية. وبّينوا أن هذه الرسوم جاءت 
بعـــد فرض رســـوم علـــى تجديد رخصة 
المهنـــة التـــي فرضتهـــا الهيئـــة الوطنية 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 

)نهرا( وتخلفت الوزارة عن دفعها.
مـــا  مســـؤولية  القطاعـــات  وحملـــت   
يتعّرضون له من اســـتنزاف مادي جراء 
بعـــض اإلجـــراءات التنفيذيـــة المتعلقة 
بدفـــع رســـوم تجديـــد رخـــص مزاولـــة 
ا ورســـوم الفحـــص الطبي  المهنة ســـنويًّ
التـــي تطبقها هيئة المهن الصحية )نهرا( 
إلـــى الـــوزارة. ولفتـــوا إلـــى أن الرســـوم 
التي تفرضهـــا )نهرا( هذا العـــام لتجديد 
رخصـــة المهنـــة كبيرة، وصلـــت إلى حد 
400 دينـــار، وذلك تحت مســـمى تأخير 

الرســـوم، والوزارة ال تقّدم وال تأّخر في 
هـــذا الموضوع وتركتنـــا ندفع من جيبنا 
الخـــاص، رغـــم أننـــا نعمـــل فـــي القطاع 

العام تحت مظلة وزارة الصحة.
لضغـــوط  نتعـــّرض  “نحـــن  وقالـــوا:   
مثـــل  تنفيـــذ  جـــراء  شـــديدة  إجرائيـــة 
أن  إلـــى  مشـــيرين  اإلجـــراءات،  هـــذه 
ا 40 ديناًرا  ثمـــن تجديد الرخصة ســـنويًّ
إال أن هـــذا العـــام فوجئـــوا بأن األســـعار 
قفـــزت بشـــكل هســـتيري تحـــت ذريعـــة 
ال  الـــوزارة  أن  وبّينـــوا  المتأخـــرات.  

تقـــوم بدورها فـــي دفع تجديـــد رخصة 
مزاولـــة المهـــن الصحيـــة للعاملين لديها 
فـــي القطـــاع الطبـــي، وتلـــزم موظفـــي 
القطاعـــات الطبيـــة والتمريضيـــة بدفـــع 

ا. ثمن تجديد الرخص سنويًّ
 ولفتوا أن الوزارة ترفع العصا والصوت 
فـــي وجه كل فرد من القطـــاع الطبي ال 
يقـــوم بتجديـــد الرخصـــة، وتتملص عن 
دورها في دفع هـــذه األثمان الموظفين 

العاملين بالقطاع الطبي.
 وبينوا أن )نهرا( تقوم بفرض إجراءات 
صارمـــة صادمـــة لـــكل فـــرد يتخلف عن 
دفع رخصـــة التجديد حتى ليوم واحد، 
فيمـــا ال تقوم هـــي بإرجـــاع المبالغ التي 

تأخذها من دون وجه حق.

الثالثاء 11 فبراير 2020 - 17 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4137

“الصحة” تتابع حاالت المصابين بحادث “صفوى”
فريـــق طبـــي يصـــل الســـعودية لتقييـــم إمكانيـــة عودتهـــم للعـــاج بالبحريـــن

أعربت وزارة الصحة عن بالغ أسفها للحادث المروري األليم الذي تعرضت له 
عائلة بحرينية يوم أمس بالمملكة العربية السعودية والذي أسفر عن إصابة 
ســيدتين ورجل، ووفاة ســائق المركبة فور وقوع الحادث. وتقدمت الوزارة 
بخالــص التعــازي والمواســاة ألهالــي المتوفــى والمصابيــن، ســائلة أن يتقبل 
الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ومتمنيًة الشفاء العاجل 

لجميع المصابين.

عـــن  الصحـــة  وزارة  تابعـــت  وقـــد 
كثـــب خبر وقـــوع الحـــادث، وأوصت 
واإلجـــراءات  التســـهيالت  بتقديـــم 
الالزمة كافة لتلقـــي المصابين العالج 
الـــالزم ومتابعة حالتهـــم الصحية في 
مستشـــفى القطيـــف، والـــذي نقلـــوا له 

بعد الحادث األليم.
وقال نبيل العشيري وهو رئيس  لجنه 
عـــالج إصابـــات الحـــوادث والحـــاالت 
الطارئة بالخارج وهي لجنه مشـــتركه 

بين وزارة الصحـــة ووزارة الخارجية 
الصحـــة  بـــوزارة  العليـــا  اإلدارة  بـــأن 
خبـــر  تلقيهـــا  فـــور  اللجنـــة  كلفـــت 
المصابيـــن  حالـــة  بمتابعـــة  الحـــادث، 
وتوفير الرعايـــة الطبية لهم ، وتقديم 
كافـــة التســـهيالت الممكنة بالتنســـيق 
المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  والتعـــاون 

والمتمثلة بوزارة الخارجية.
علـــى  أنهـــم  إلـــى  العشـــيري  ولفـــت 
اتصـــال مســـتمر مـــع الجهـــات المعنية 

العربيـــة  بالمملكـــة  والمستشـــفى 
الســـعودية الـــذي نقـــل لـــه المصابيـــن 
جميـــع  ان  مؤكـــدًا  العـــالج  لتلقـــى 
المصابيـــن يتلقـــون العـــالج والرعايـــة 

الالزمة.

بإرســـال  قامـــت  اللجنـــة  أن  يذكـــر 
فريـــق طبي مـــن وزارة الصحة مجمع 
الســـلمانية الطبـــي والذي غادر مســـاء 
أمس متوجها إلى الشقيقة السعودية 
لمعاينـــة المرضـــى والمصابين وتقييم 
وضعهم الصحي واستكمال إجراءات 
إن  الوطـــن  ألرض  للعـــالج  عودتهـــم 

سمحت حالتهم الصحية بذلك.
ومـــن جانـــب آخـــر، تـــم نقـــل جثمـــان 
مملكـــة  إلـــى  أمـــس  يـــوم  المتوفـــى 
البحرين. وســـيقوم فريق مـــن اللجنة 
بترتيب إجراءات استقبال المصابين 
لمجمـــع  وتحويلهـــم  المنافـــذ  عبـــر 
الســـلمانية الطبي الســـتكمال عالجهم 
متـــى مـــا تقـــرر نقلهـــم بعـــد اســـتقرار 

وضعهم الصحي.

نبيل العشيري

المنامة - وزارة الصحة

المحرق تنضم إلى نظام تواصل
بـــن هنـــدي: إضافـــة جديـــدة لخدمـــات المحافظـــة تجـــاه األهالـــي والمقيميـــن

أكـــد محافـــظ المحـــرق ســـلمان بـــن هنـــدي المناعـــي أن 
المحافظـــة وســـعيا منها للوصـــول والتواصل مـــع األهالي 
انطالقا من دورها األمني والخدمي في مختلف المجاالت 
وعبر جميع المنصات المباشـــرة وغير المباشرة سواء عبر 
زيارات المجالـــس األهلية والجوالت الميدانية والمجلس 
األســـبوعي للمحافظة الذي يجمـــع األهالي والمقيمين من 
مختلـــف مدن وقـــرى المحافظة، فإنها تهـــدف الى تقديم 
أرقـــى الخدمـــات عبر تلـــك المنصات إضافة إلـــى التعاون 

البناء والملموس مع كل الجهات العامة والخاصة.
جـــاء ذلك خالل التصريح الـــذي أدلى به محافظ المحرق 
بمناسبة اإلعالن عن االنضمام للنظام الوطني للمقترحات 
والشـــكاوى “تواصـــل”، في إطـــار جهودها لتوفيـــر قنوات 
المعلومـــات  هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون  المتنوعـــة  التواصـــل 
والحكومـــة اإللكترونيـــة، مؤكـــدا بـــأن المحافظـــة تهيـــب 
باألهالـــي وخاصـــة الشـــباب بتقديـــم المقترحـــات وإبداء 
المالحظـــات التـــي مـــن شـــأنها تطويـــر العمـــل والخدمات 
المقدمة، مشـــيرا إلى أن المجـــال بات أرحب للتواصل مع 

عبـــر  أو   Bahrain.bh الوطنيـــة  البوابـــة  عبـــر  الجميـــع 
عـــن وســـائل  تطبيـــق تواصـــل لألجهـــزة الذكيـــة، فضـــالً 
االتصـــال التقليديـــة. ونـــوه بـــن هنـــدي إلـــى أن الراغبيـــن 
بتقديـــم الشـــكاوى أو الطلبـــات مثـــل التوظيـــف واإلبالغ 
عـــن تجمعـــات ميـــاه األمطـــار أو التقاطعـــات المرورية أو 
المشـــاريع بمختلف أنواعهـــا التي تقدمهـــا الدولة وغيرها 
مـــن المقترحـــات التـــي تصب فـــي صالـــح المجتمع أصبح 
أكثر ســـهولة ويســـر عبر “تواصل”. وأشـــار إلـــى أن حرص 

المحافظـــة على الرقي بخدماتها يأتـــي ضمن التوجيهات 
الســـديدة لولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة والتـــي تؤكد دائمًا على انتهاج 
وتبني سياسة الباب المفتوح مع المواطنين، والعمل على 
ســـرعة حل كافة القضايا والمالحظـــات الواردة باإلضافة 
الـــى دراســـة المقترحـــات والعمـــل علـــى تنفيـــذ المناســـب 
منها في زمن قياســـي، وبذلك يأتـــي االنضمام لـ “تواصل” 
فـــي إطـــار الحـــرص على تعزيـــز مبـــدأ الشـــفافية وتفعيل 
ثقافـــة التفاعل المباشـــر مـــع المحافظة، ويكمـــل منظومة 
العمـــل المتطـــورة بما يتناســـب مـــع التطـــور التكنولوجي 

واالستخدام المتسارع لوسائل التواصل اإللكترونية.
Bahrain. وتتوفـــر خدمة تواصـــل عبر البوابـــة الوطنيـــة
bh أو عبـــر تطبيق تواصل الـــذي يمكن تحميله من خالل 
متجـــر الحكومـــة اإللكترونيـــة. Bahrain.bh/apps ومـــا 
يجدر ذكره بأن “تواصل” يعمل على مدار الساعة للتعامل 
مـــع أي مقترحـــات أو استفســـارات أو شـــكاوى ذات صلـــة 

بالجهات الحكومية المنضمة إليه.

المحرق - محافظة المحرق
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استقبل محافظ محافظة العاصمة 
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل 
المغربيـــة  المملكـــة  خليفـــة، ســـفير 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  الشـــقيقة 
مصطفـــى بنخيي، بمناســـبة تعيينه 

سفيًرا جديًدا لبالده.
وأثناء اللقاء، أشاد المحافظ بعمق 
ومتانـــة العالقـــات المتميـــزة التـــي 
تربط البلدين والشعبين الشقيقين، 
فـــي  البلديـــن  قيادتـــي  مثمنـــا دور 

تعزيز التعاون المشـــترك ومواصلة 
مســـيرة التقـــدم والنمـــاء بما يخدم 
عـــن  معرًبـــا  المشـــتركة،  المصالـــح 
تمنياتـــه للســـفير المغربـــي الجديد 

بالتوفيق والنجاح.
ومـــن جهتـــه، أشـــاد ســـفير المملكة 
التاريخيـــة  بالعالقـــات  المغربيـــة 
الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين 
والمملكة المغربية، وما تشـــهده من 

تقدم وازدهار.

محافظ العاصمة يشيد بعمق العالقات مع المغرب
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العـــام  األمـــن  رئيـــس  اســـتقبل 
الفريـــق طـــارق الحســـن، أمـــس 
للشـــرق  الدفـــاع  مستشـــاري 
المتحـــدة  بالمملكـــة  األوســـط 
لوريمـــر  جـــون  الســـير  الفريـــق 
نائـــب  بحضـــور  وذلـــك  كبيـــر، 
اللـــواء  العـــام  األمـــن  رئيـــس 

عبدهللا الزايد.
العـــام  األمـــن  رئيـــس  ورحـــب 
بزيـــارة كبير مستشـــاري الدفاع 
بالمملكـــة  األوســـط  للشـــرق 
بعمـــق  مشـــيدا  المتحـــدة، 

العالقـــات التاريخية والمتميزة 
بين مملكـــة البحريـــن والمملكة 
علـــى  وحرصهمـــا  المتحـــدة 
والتنســـيق  التعـــاون  مواصلـــة 
األمنـــي والعمـــل المســـتمر على 
فتـــح آفـــاق جديـــدة مـــن العمل 

المشترك.
وتم خـــالل اللقـــاء، اســـتعراض 
القائمـــة  الثنائيـــة  العالقـــات 
بيـــن البلديـــن، وبحث عـــدد من 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 

المشترك.

مواصلة التنسيق األمني مع بريطانيا
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اســـتقبل رئيـــس الجمـــارك الشـــيخ 
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة أمـــس، 
مايكل ويلي المدير اإلداري لشركة 

.BASF Plastic
ســـبل  بحـــث  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 
التعاون بيـــن الجانبين، والخدمات 
الجمركية المقدمة للشركة لتصدير 
أي  بإزالـــة  والكفيلـــة  منتجاتهـــا، 
عقبـــات، بما يحقق أهـــداف برنامج 
عمـــل الحكومة فـــي تعزيز وتطوير 
لتشـــجيع  االســـتثمارية  البيئـــة 
وريـــادة  واالبتـــكار  االســـتثمار 

األعمـــال. كما تم بحـــث المتطلبات 
للحصـــول  المؤهلـــة  والشـــروط 
علـــى شـــهادة المشـــغل االقتصـــادي 
المعتمـــد، والتـــي تتضمـــن االلتـــزام 
بالحـــد األعلى من شـــروط ومعايير 
واألنظمـــة  باإلجـــراءات  تتعلـــق 
الشـــركات  مـــن  كونهـــا  الجمركيـــة، 

الكبيرة للتصدير واالستيراد.
اإلدارة  عـــام  مديـــر  اللقـــاء  حضـــر 
والخدمـــات  للتخليـــص  العامـــة 
مســـئولي  مـــن  وعـــدد  الجمركيـــة 

الشركة.

“الجمارك” و“BASF Plastic”: بحث 
متطلبات “المشغل االقتصادي المعتمد”

مذكرة تفاهم بين في “الداخلية” و“البوليتكنك”
ـــب ـــة والتدري ـــوث العلمي ـــة والبح ـــادل المعرف ـــال تب ـــاون بمج ـــر التع تطوي

وّقعــت المــوارد البشــرية بــوزارة الداخليــة وكليــة البحريــن التقنيــة )بوليتكنــك 
البحريــن( مذكــرة تفاهــم، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، تماشــًيا مع دور 
البحوث العلمية والتدريبات العملية والتطوير الشامل في مجاالت العمل كافة.

وتتضمـــن مذكـــرة التفاهم، التـــي وقعها 
أمين الوكيل المســـاعد للموارد البشرية 
العميد عادل عبدهللا والرئيس التنفيذي 
لبوليتكنـــك البحرين جيف زابودســـكي، 
بحضـــور عدد مـــن كبار المســـؤولين من 
الجانبين، التنسيق وتبادل الزيارات في 
إطار تطويـــر التعاون فـــي مجال تبادل 
المعرفـــة والخبـــرة واألفكار والمشـــاريع 
البحثية والمبـــادرات المجتمعية، وعقد 
المؤتمرات والفعاليات المشـــتركة وغير 
ذلك من المجاالت التي من شأنها تعزيز 

العالقة المتبادلة بين الطرفين.

وأكد الوكيل المســـاعد للموارد البشـــرية 
أن توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم، يأتـــي فـــي 
علـــى  الداخليـــة  وزارة  حـــرص  ســـياق 
تعزيز التعاون األكاديمي مع المؤسسات 
مشـــاريع  وتنفيـــذ  العريقـــة،  العلميـــة 
مشـــتركة في مجال البحوث األكاديمية 
والتدريب، مشـــيًدا بالدور الذي تضطلع 
بـــه “بوليتكنك” البحريـــن، بوصفها منبًرا 
تعليمًيـــا وأكاديمًيـــا، ذائـــع الصيـــت، عبر 
المخرجـــات التعليميـــة التـــي نراها على 
أرض الواقـــع، ومـــا تتميـــز به مـــن مهارة 
وابتكار وإبداع، حتى أثبتت نفســـها في 

مختلـــف القطاعـــات، وفي فتـــرة زمنية 
بسيطة.

مـــن جهتـــه، أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لــــ 
“بوليتكنـــك” البحرين، أهمية الشـــراكات 
االستراتيجية ودورها في دعم وتطوير 
المناهج الدراســـية، وفتح آفاق جديدة 
فـــرص  توفيـــر  عبـــر  للطلبـــة  وواســـعة 

تدريبية بأيدي الخبراء والمتخصصين، 
إضافـــة إلـــى دعـــم اإلبـــداع والتشـــجيع 
على االبتكار والبحث العلمي، واإلسهام 
اإليجابي والفعال فـــي القضايا البحثية 
المتعلقـــة بمختلـــف القطاعـــات، وتبادل 
الخبـــرات والتجارب وتحقيـــق التكامل 

العلمي للطرفين.
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علوي الموسوي
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