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.áØ«∏N ∫BG óªM øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°S |

...áØ«∏N ∫BG óªM øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S øe äÉ¡«LƒàH

äÉ``eó``î``dG ô``jƒ£`J ¢``û`bÉæ`J á``«≤«°ùæ`à`dG

»``æ``jô``ë``Ñ``dG …QÉ```é```à```dG ∫É`````ª`````YC’G ô```ª```JDƒ```e º``«``¶``æ``J
á``jƒªæàdG ™``jQÉ°ûªdG äGó``éà°ùeh á``«eƒμëdG
´É```aó```dGh ¿Gô``«``£``dG á``YÉ``æ``°``ü``d »``°``VGô``à``a’G »```μ```jô```eC’G
AÉ°†ØdGh ´ÉaódGh ¿Gô«£dG áYÉæ°U ´É£b »a á°ü°üîàe á``«μjôeCG ácô°T 20 »∏ãªe á``cQÉ°ûe
¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S ∫ƒM åMÉÑàdG ºJ å«M
»a á«μjôeC’G äÉcô°ûdG øe OóY ™e ∑ôà°ûªdG
ájôμ°ù©dG äGôFÉ£dG åjóëJh áfÉ«°U ∫Éée
ä’É``°` ü` J’Gh á``jƒ``é` dG á``MÓ``ª` dG Iõ`` ¡` `LCGh
¢Uôa øe Égô«Zh ájƒédG ácôëdG IQGOEGh
»a äÉcô°ûdG ™e π°UGƒà∏d IôaGƒàªdG πª©dG
.πÑ≤à°ùªdG
QGõ``jO »∏«ªjCG äô``Ñ`Y ô`` NBG Ö``fÉ``L ø``e
á«μjôeC’G É«fQƒØ«dÉc á``j’h º``cÉ``M πãªe
äGQÉªãà°S’Gh …QÉéàdG ¿hÉ©àdG ¿hDƒ°ûd
øY É`` ` `HhQhCGh §`` °` `ShC’G ¥ô``°` û` dG á≤£æªd
áμ∏ªe ø«H …QÉéàdG ≈≤à∏ªdG Gò¡H É¡JOÉ©°S
™«ªé∏d ák «æªàe ,É«fQƒØ«dÉc áj’hh øjôëÑdG
Iôªãe èFÉàæH êhôîdGh ìÉéædGh ≥«aƒàdG
äÉj’ƒdG §HôJ »àdG Iõ«ªàªdG äÉbÓ©dG Rõ©J
≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªeh á«μjôeC’G IóëàªdG
¿ÉjhQ ó«°ùdG √ƒf Éªc .¿ô``b øe ôãcCG QGó``e
IQÉ``Ø`°`ù`H …QÉ``é` à` dG ≥``ë`∏`ª`dG ø``Y …Qƒ``∏``a
áeÉæªdÉH á``«` μ` jô``eC’G Ió``ë`à`ª`dG äÉ`` j’ƒ`` dG
äÓ°UGƒªdG IQGRƒ`` d √ô``jó``≤`Jh √ôμ°T ø``Y
øjôëÑdG ¢Vô©e áYƒªéeh ä’É``°`ü`J’Gh
á«μjôeC’G øªdƒc ácô°Th ¿Gô«£∏d »dhódG
Ö°üJ »àdG äÉ«≤à∏ªdG √òg πãe º«¶æJ ≈∏Y
äÉcô°ûdG ø«H …QÉéàdG ¿hÉ©àdG õjõ©J »a
øe π``c »``a ºéëdG á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
ióMG É«fQƒØ«dÉc á``j’hh øjôëÑdG áμ∏ªe
º¡°ùJ »``à` dGh á``«` μ` jô``eC’G äÉ`` j’ƒ`` dG ô``Ñ` cG
»μjôeC’G »∏ëªdG èJÉædG »a ô«Ñc Ö«°üæH
»g á``j’ƒ``dG »a á∏eÉ©dG äÉcô°ûdG ôÑà©Jh
É«LƒdƒæμàdG ∫Éée »a Gk Qƒ£J äÉcô°ûdG ôãcCG
,¿Gô«£dG áYÉæ°Uh ä’É``°`ü`J’Gh á«ªbôdG
ájGóH ≈≤à∏ªdG Gò``g ¿ƒμj ¿CG ≈``dEG ™∏£àfh
É¡æe ó«Øà°ùj ájQÉªãà°SGh ájQÉéJ äÉbÓ©d
øjôëÑdG ¢Vô©e ¿ƒμj ¿CG ø«∏eBG ,¿Éaô£dG
AÉ≤∏d É≤∏£æe 2022 ΩÉY »a ¿Gô«£∏d »dhódG
øjôëÑdG »a º¡FGô¶f ™e Iô°TÉÑe äÉcô°ûdG
á≤£æªdG »a πª©dG ¢Uôa ≈∏Y ôãcCG ±ô©àdGh
√òg ¥Ó£f’ áHGƒÑdG »g øjôëÑdG ¿ƒμàd
.ácôà°ûªdG ∫ÉªYC’G
50 »°VGôàa’G ôªJDƒªdG »a ∑QÉ°T óbh
ácô°T 20 ø``Y ø«∏ãªe á«μjôeCG á«°üî°T
á°ü°üîàªdG É«fQƒØ«dÉc áj’h øe á«μjôeCG
.AÉ°†ØdGh ´ÉaódGh ¿Gô«£dG áYÉæ°U ´É£b »a

øe AGƒ``LG »a ºgôØ°S ∫ÓN AÓª©dG AÉ°VQEG
.áMGôdGh á©àªdG
óªëe QƒàcódG ôªJDƒªdG »a çóëJ Éªc
Mena ácô°ûd …ò«ØæàdG ôjóªdG ¿É©ªL óªMCG
òîàJ »àdG ¿Gô«£dG äÉeóîd Aerospace
á«∏«¨°ûàdG É¡JÉ«∏ª©d Gk õcôe øjôëÑdG QÉ£e øe
ójhõJh É¡∏«¨°ûJh äGôFÉ£dG áfÉ«°U ∫Éée »a
Iõ``¡`LC’G ∞∏àîªH äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG
øe ¿Gô«£dG ´É£≤H ábÓ©dG äGP äGó©ªdGh
áμ∏ªe »a É¡∏ãªJ »àdG á«ªdÉ©dG ä’ÉcƒdG ∫ÓN
äÉcô°ûdG ™``e πª©dG ≈``dEG ™∏£àJh øjôëÑdG
.πÑ≤à°ùªdG »a É¡WÉ°ûf á©°Sƒàd á«μjôeC’G
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG Ωõ«L êQƒL ∑QÉ°T Éªc
øY Iôμa Ωó``b …ò``dG Texel Air ácô°ûd
á°ü°üîàe äGôFÉW π¨°ûJ »àdG ácô°ûdG πªY
¿BG »a øjôaÉ°ùªdG π≤fh …ƒédG øë°ûdG »a
IôμàÑªdG äÉcô°ûdG øe Ió``MGh »gh ,ó``MGh
»àdG äÉeóîdG øe á«YƒædG ∂∏J πãªd Ék ãjóM
»a Ió``jó``é` dG …ƒ``é``dG π``≤` æ` dG á``eó``N Ωó``≤` J
øjôëÑdG QÉ``£`e ø``e òîàJ »``à` dGh á≤£æªdG
OGó©à°SG øY ôÑY Éªc ,ájƒédG É¡JÉ«∏ª©d Gk õcôe
õjõ©àd á«μjôeC’G äÉcô°ûdG ™e πª©∏d ácô°ûdG
.πÑ≤à°ùªdG »a ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG
IQGOEG ô`` jó`` e ó``«` °` ù` dG ø``«` °` SÉ``j Ωó`` ` bh
»fóªdG ¿Gô«£dG ¿hDƒ°ûH ¿Gô«£dG äÉeƒ∏©e
Ék Mô°T -ä’É``°`ü`J’Gh äÓ°UGƒªdG IQGRhÉ¡eó≤J »``à`dG á``jƒ``é`dG á``MÓ``ª`dG äÉ``eó``N ø``Y
ôÑY ôªJ »àdG á«ªdÉ©dG äÉcô°û∏d øjôëÑdG
áãjóëdG äGõ«¡éàdGh ¿Gô«£∏d øjôëÑdG º«∏bEG
áÑbGôªdG õcôe AÉæH »a É¡dÉªμà°SG ºJ »àdG
,»``dhó``dG øjôëÑdG QÉ£ªH ó``jó``é`dG á``jƒ``é`dG
…òdGh ,ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG »a íààØj ±ƒ°S …òdGh
áYÉæ°U ¬«dEG â∏°Uh Ée çó``MCÉ`H √õ«¡éJ ºJ
ácôM ó°UQh äGQGOGô`` dG ∫Éée »a ¿Gô«£dG
≈∏YCG ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG π«∏ëJh ájƒédG ¿Gô«£dG
»àdG äGQƒ£àdG ÖcGƒàd ábódG øe iƒà°ùe
Iõ¡LCG ô«aƒJh ,áãjóëdG äGôFÉ£dG Égó¡°ûJ
∞∏àîe ™``e IOƒ`` é` `dG á``«` dÉ``©` dG ä’É``°` ü` J’G
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á«°VQC’Gh ájƒédG äÉ£ëªdG
QÉ£ªdG êQóeh ájƒédG áMÓªdG Iõ¡LCG ôjƒ£J
.äGó©ªdG çóMCÉH
•ÉÑ°V øe OóY ôªJDƒªdG »a ∑QÉ°T Éªc
,øjôëÑdG ´É``aO Iƒ≤H »μ∏ªdG ƒédG ìÓ°S

ô``NBGh º``gC’ Gk õ``Lƒ``e Ék Mô°T øjôëÑdG QÉ``£`e
≈æÑe Égó¡°ûj »``à`dG á«FÉ°ûfE’G äGQƒ``£`à`dG
»dhódG øjôëÑdG QÉ£e »a ójóédG øjôaÉ°ùªdG
øjôëÑdG áμ∏ªe á£N QÉWEG øª°V »JCÉj …òdGh
äÉμÑ°T ô``jƒ``£` J ™``jQÉ``°` û` e »``a QÉ``ª`ã`à`°`SÓ``d
.»ªdÉY iƒà°ùe äGP ä’É°üJGh äÓ°UGƒe
Oƒ≤©dG ºgCG ≈dG ìÓØæÑdG óªëe ¥ô£J Éªc
¢†©H ™``e ácô°ûdG É¡àeôHCG »àdG ájQÉéàdG
AÉ°ûfE’G á∏Môe ∫Ó``N á«μjôeC’G äÉcô°ûdG
™e QÉªãà°S’Gh ¿hÉ©àdG ¢Uôa Ék °Vô©à°ùe
∫Éée »a á°ü°üîàªdG á«μjôeC’G äÉcô°ûdG
.¿Gô«£dG áYÉæ°U
ó«dh ¿É£Ñ≤dG ≈≤à∏ªdG »``a ∑QÉ``°` T Éªc
¢ù«FôdG ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG …ƒ∏©dG ó«ªëdGóÑY
øY çóëJh ,è«∏îdG ¿Gô«W ácô°ûd …ò«ØæàdG
á«∏Ñ≤à°ùªdG É¡££Nh É¡àjDhQh ácô°ûdG ïjQÉJ
Éfhôc áëFÉL ó©H Éªd É¡H Ωƒ≤J ±ƒ°S »àdG
á∏bÉæ∏d á«∏«¨°ûàdG É¡àμÑ°T õjõ©àd ∂`` dPh
øY çó``ë`J Éªc ,øjôëÑdG áμ∏ªªd á«æWƒdG
»a á«æWƒdG á∏bÉædG É¡Jó¡°T »àdG äGQƒ£àdG
RGôW øe á«μjôeC’G äGôFÉ£dG π°†aCG AÉæàbG
≈dEG âª°†fG »àdGh ô«æj’ ºjQO 787 ≠æjƒÑdG
≈∏Y Aƒ°†dG §∏°Sh ,2018 ΩÉY »a É¡dƒ£°SCG
ø«H …ƒédG π≤ædG ∫Ééeh ájQÉéàdG äÉbÓ©dG
á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh øjôëÑdG áμ∏ªe
…OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG õjõ©J »a ∂dP áªgÉ°ùeh
.øjó∏ÑdG ø«H
¢ù«FôdG ó«ªëªdG ¿Éª∏°S ∫Éb ¬ÑfÉL øe
øjôëÑdG QÉ``£`e äÉ``eó``N ácô°ûd …ò«ØæàdG
ácô°T ¿G ô``ª`JDƒ`ª`dG ∫Ó``N áª∏c »``a (¢``SÉ``H)
á∏eÉμàe á£N âª°SQ øjôëÑdG QÉ£e äÉeóN
É¡eó≤J »àdG á«°VQC’G É¡JÉeóN ôjƒ£J ƒëf
»dhódG øjôëÑdG QÉ£e »a É¡FÓªY ∞∏àîªd
øjôaÉ°ùªdG ≈æÑe ìÉ``à`à`aG Üô``b ™``e Ék `æ`eGõ``J
»a Ék jƒ«M Gk QhO Ö©∏j ±ƒ°S …ò``dG ójóédG
¿Gô«£dG äÉcô°T áaÉμd Iõ«ªàe äÉeóN ô«aƒJ
äôªãà°SG PEG ,iƒà°ùe ≈∏YCG ≈∏Y á«ªdÉ©dG
äÉeóîd äGó©ªdG çó``MCG AÉæàbG »a ácô°ûdG
øjôaÉ°ùªdG π≤fh äGôFÉ£∏d á«°VQC’G ádhÉæªdG
≈∏Y á«æWƒdG QOGƒ``μ`dG Ö``jQó``Jh ,º¡à©àeCGh
πeÉ°ûdG Qƒ``£` à` dG Ö``cGƒ``à` d iƒ``à`°`ù`e ≈``∏` YCG
QÉ£ªdG ≈æÑe Égó¡°ûj ±ƒ°S »àdG IôØ£dGh
π«Ñ°S »a ∂``dPh Ék Ñjôb ¬MÉààaG óæY ójóédG

áæé∏dG É¡dòÑJ »``à`dG Oƒ``¡`é`dG QÉ`` WEG »``a
»``dhó``dG øjôëÑdG ¢Vô©ªd áª¶æªdG É«∏©dG
øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH ¿Gô«£∏d
ádÓéd »°üî°ûdG πãªªdG áØ«∏N ∫BG ó``ª`M
äÉ¡«LƒJh ,áæé∏dG ¢ù«FQ ió``Ø`ª`dG ∂∏ªdG
»a QGô``ª` à` °` S’G á``«` ª` gCÉ` H Ió``jó``°` ù` dG √ƒ``ª` °` S
á°ü°üîàªdG á«ªdÉ©dG äÉcô°ûdG ™e π°UGƒàdG
»a …ôμ°ù©dGh »fóªdG ¿Gô«£dG áYÉæ°U »a
AÉ¨dEG É¡æY èàf »àdGh ,É``fhQƒ``c áëFÉL πX
»dhódG øjôëÑdG ¢Vô©ªd á°SOÉ°ùdG IQhó``dG
¬àaÉ°†à°SG Qô≤ªdG ø``e ¿É``c …ò``dG ,¿Gô«£∏d
»a »°VÉªdG ôÑªaƒf 20 – 18 IôàØdG ∫ÓN
áYƒªée âª¶f ,á``jƒ``é`dG ô«î°üdG Ió``YÉ``b
IQGRƒ``H ¿Gô«£∏d »``dhó``dG øjôëÑdG ¢Vô©e
ácô°T ™e ¿hÉ©àdÉH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
áj’h ºcÉM Öàμeh á«μjôeC’G á«ªdÉ©dG øªdƒc
»a á«μjôeC’G IQÉØ°ùdGh á«μjôeC’G É«fQƒØ«dÉc
»°VGôàa’G …QÉéàdG ≈≤à∏ªdG øjôëÑdG áμ∏ªe
ôÑª°ùjO 8 AÉKÓãdG ¢ùeG »FôªdG ∫É°üJ’G ôÑY
ºéëdG Iô«¨°üdGh á£°SƒàªdG äÉcô°ûdG ø«H
´É£b »a á°ü°üîàªdG á«μjôeC’G SMES
óàªj …ò``dGh á«æjôëÑdG äÉcô°ûdGh ¿Gô«£dG
πãªJ á«°üî°T 50 øe ôãcCG ácQÉ°ûªH ø«eƒj
.á«μjôeCG ácô°T 20
øH ∫Éªc ¢Sóæ¡ªdG OÉ°TCG áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG ôjRh óªëe óªMCG
¢Vô©ªd áª¶æªdG É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ ÖFÉf
äÉ«≤à∏ªdG √ò¡H ¿Gô«£∏d »``dhó``dG øjôëÑdG
õ``cô``ª`dG RGô`` ` HEG »``a º¡°ùJ »``à` dG á``jQÉ``é` à` dG
»a ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe ¬Ñ©∏J …ò`` dG …OÉ``jô``dG
äGQÉªãà°S’G ÜÉ£≤à°SG π``LCG ø``e á≤£æªdG
IóFGôdG á«μjôeC’G äÉcô°ûdG πÑb øe ∫ÉªYC’Gh
øe øjôëÑdG √ôaƒJ Éeh ,¿Gô«£dG ´É£b »a
»a øjôªãà°ùª∏d Iô«Ñc äÓ«¡°ùJh õ``aGƒ``M
á≤£æªdG ≈∏Y ±ô©à∏d É¡d ò``aGƒ``f íàa QÉ``WEG
á«æjôëÑdG äÉcô°ûdG øe É¡JGô«¶æH AÉ≤∏dGh
áμ∏ªe ø«H ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG õjõ©àd Ék ©e πª©dGh
»a á«μjôeC’G IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dGh øjôëÑdG
ƒëf Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Yh äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe
áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd ¥ô°ûe πÑ≤à°ùªd ÖMQCG ¥ÉaBG
.2030 ájOÉ°üàb’G ájDhôdG ™e Ék ÑcGƒJ
óªëe Ωó`` b á``«`MÉ``à`à`a’G á°ù∏édG »`` ah
ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ìÓØæÑdG ∞°Sƒj

áæé∏dG ¿CG zôàjƒJ{ »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe
äÉeóîdG ôjƒ£àH á≤∏©àªdG äÉYƒ°VƒªdG â°ûbÉf
Éªc ,ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdG äGóéà°ùeh á«eƒμëdG
¢Shô«a ™e πeÉ©àdG äGóéà°ùe ôNBG â°Vô©à°SG
.z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc

¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGôJ
AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H
øY ó≤Y …òdGh 357`dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG
.ó©H
≈∏Y zó¡©dG »dh ƒª°S QÉÑNCG ÜÉ°ùM{ ôcPh

ƒ``ª``fh Qƒ``£``à``H ó``«``°``û``j á``«``LQÉ``î``dG ô````jRh
á``«``dGô``à``°``SC’G á``«``æ``jô``ë``Ñ``dG äÉ```bÓ```©```dG

ôªà°ùe ¿hÉ``©` J ø``e á``«`LQÉ``î`dG
äÉbÓ©dÉH AÉ≤JQ’G ≈∏Y ¢UôMh
»°†ªdGh øjó∏ÑdG ø«H Ió«WƒdG
ÉªH Ö`` MQCG ¥É`` aBG ƒëf É``ek ó``b É¡H
Ék«æªàe ,ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG »Ñ∏j
Ωó≤àdG ΩGhO ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªªd
.QÉgOR’Gh

»a õ``«`ª`à`e iƒ``à` °` ù` e ø`` e ¬`` «` `dEG
ô«Ø°ù∏d Ék«æªàe ,ä’ÉéªdG áaÉc
¬∏ªY ΩÉ¡e »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG
.ójóédG »°SÉeƒ∏HódG
ô«Ø°ùdG ô``Ñ` Y ,¬``Ñ` fÉ``L ø`` e
Éªd √ôμ°T ø``Y ähó``L ¿Gƒ``°` VQ
IQGRh »a ø«dhDƒ°ùªdG øe ¬°ùªd

ΩÉ``©``dG ø````eC’G ¢``ù``«``FQ πÑ≤à°ùj ¿É`````cQC’G ¢``ù``«``FQ

øcôdG AGƒ∏dG AÉ≤∏dG ô°†M
óYÉ°ùe ádÉ°†ØdG º«gGôHEG ºfÉZ
.äÉ«∏ª©∏d ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ

Ée π``c »``a á``«`∏`NGó``dG IQGRhh
QGô≤à°SGh øeCG õjõ©J »a º¡°ùj
.øjôëÑdG áμ∏ªe

´GóHE’G áaÉ≤Kh áãjóëdG IQGOE’G »a á«ÑjQóJ á∏°ù∏°S ø°Tój óªM øH ô°UÉf
á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G CGó``Hh
≈``dhCG á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG
√òg øª°V á«ÑjQóàdG ¬JGô°VÉëe
É«YƒÑ°SCG É¡eó≤j »``à`dG á∏°ù∏°ùdG
TEAMS è``eÉ``fô``H ≥``jô``W ø``Y
…ôØ©L ô``Ñ`cCG Qƒ``à`có``dG ºjó≤J ø``e
è«∏îdG ácô°T ¢ù«FQ ácQÉ°ûªHh
QƒàcódG äÉjhÉª«chôàÑdG áYÉæ°üd
ó«°ùdGh ,…ô``gGƒ``L ø``ª`Mô``dGó``Ñ`Y
ÜóàæªdG ƒ°†©dG •É«îdG º«μëdGóÑY
πjƒªàdG â«Ñd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
»``Ø` Xƒ``e ø`` `e Oó`` ` `Yh ,»`` à` `jƒ`` μ` `dG
á«μ∏ªdG á``°` ù` °` SDƒ` ª` dG »``Ñ`°`ù`à`æ`eh
õcôe »ØXƒeh ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
»æ¡ªdG ÖjQóàdGh π«gCÉà∏d ô°UÉf
ácô°Th ΩÓ```YE’G ¿hDƒ` °` T IQGRhh
IÉ``cõ``dG â``«` Hh ∞``«` °` ù` dG äGQÉ`` ≤` `Y
á``cô``°` Th …ô``°` ü` ª` dG äÉ``bó``°` ü` dGh
äÉjhÉª«chôàÑdG áYÉæ°üd è«∏îdG
ó`` `jGR ø`` `H á``Ø` «` ∏` N á`` °` `ù` `°` `SDƒ` `eh
øe áYƒªée ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
»a ájOÉ«≤dGh ájQGOE’G äÉ«°üî°ûdG
.äÉcô°ûdGh á«eƒμëdG äGQGRƒdG
≈Ø£°üe Qƒ``à``có``dG ¬`` Lƒ`` Jh
≈dEG ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¢üdÉîH ó«°ùdG
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H

øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ø°TO
∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM
ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
á«ÑjQóàdG äGô°VÉëªdG øe á∏°ù∏°S
,´GóHE’G áaÉ≤Kh áãjóëdG IQGOE’G »a
á°ù°SDƒª∏d ΩÉ``©` dG ø``«` eC’G É¡eó≤j
QƒàcódG á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG
ô°ûf ±ó¡H ∂dPh ,ó«°ùdG ≈Ø£°üe
.º∏©dG Gògh ´GóHE’G áaÉ≤K
ƒª°S OÉ``°`TCG ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ô°UÉf ï«°ûdG
…òdG …QGOE’Gh »ª∏©dG Üƒ∏°SC’ÉH
∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG ¬H QGóJ
øe áYƒªée ∫Ó``N øe á«fÉ°ùfE’G
»àjô¶f πãe äÉ«ª∏©dG äÉjô¶ædG
≥«≤ëàd ∂dPh ,∞«°Sƒeh ∑ƒªjôc
ÖMÉ°U Iô``°`†`M äÉ``©`∏`£`Jh iDhQ
∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
IQGOEG »a ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
á«aGôàMG πμH »fÉ°ùfE’G ¿É«μdG Gòg
.QGóàbGh
ΩÉ``ª`à`gÉ``H √ƒ``ª` °` S OÉ`` °` `TCG É``ª` c
ô``«` eC’G »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
á°ù°SDƒªdG πª©d AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ
AÉ``≤`JQ’G á∏°UGƒªH º¡°ùj …ò`` dGh
.á°ù°SDƒªdG πª©H

بيانات الخبر

ΩGóîà°SG óFGƒah á«ªgCG ¬dÓN øe
É¡∏ªY á«Ø«ch á«ægòdG §``FGô``î`dG
Ö``jQó``à` H ΩÉ`` ` bh ,É``¡``eGó``î``à``°``SGh
á°UÉîdG ¬à≤jôW ≈∏Y ø«cQÉ°ûªdG
á``«` æ` gò``dG á``£` jô``î` dG OGó`` ` ` YEG »`` a
É¡dÓN øe øμªj »àdGh ,É¡ª«ª°üJh
ΩÉb Éªc ,πª©∏d áª¡ªdG •É≤ædG ôcòJ
ø«cQÉ°ûªdG ™``e πª©dG ≥«Ñ£àdÉH
…òdG á«ægòdG á£jôîdG Üƒ∏°SCG ≈∏Y
.¬©Ñàj
ójó©dG ΩGóîà°SG øμªj ¬fCG ø«Hh
§FGôîdG º«ª°üJ »``a ¥ô``£` dG ø``e

¬``à`jÉ``YQh ¬``eÉ``ª`à`gG ≈``∏`Y ió``Ø` ª` dG
º``YO Ék ` æ` ª` ã` e ,»`` fÉ`` °` `ù` `fE’G π``ª`©` ∏` d
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG
∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N
ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S Qhó``H Gk ó«°ûe
ôÑcCG ôÑà©j …òdG áØ«∏N ∫BG óªM øH
»a πª©dGh º∏©dGh ´GóHEÓd ™é°ûe
.»fÉ°ùfE’G πª©dG ¿Gó«e
≈Ø£°üe Qƒ``à` có``dG ∫hÉ`` æ` `Jh
¬JGô°VÉëe á∏°ù∏°S ≈dhCG »a ó«°ùdG
ø«H ,á«ægòdG §FGôîdG OGóYEG ¥ôW

ø``cô``dG ≥``jô``Ø` dG π``Ñ`≤`à`°`SG
»``ª` «` ©` æ` dG ô``≤` °` U ø`` `H ÜÉ`` ` `jP
¬Ñàμe »a ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ
¢ùeG ìÉÑ°U ,áeÉ©dG IOÉ«≤dÉH
,Ω2020 ôÑª°ùjO 8 AÉKÓãdG
ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉW ≥jôØdG
.ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ
¢ù«FQ ÖMQ AÉ≤∏dG ∫ÓNh
ø``eC’G ¢ù«FôH ¿É```cQC’G áÄ«g
äÉbÓY ¢VGô©à°SG ºJh ,ΩÉ©dG
∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG
øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ø«H ºFÉ≤dG

»``eÉ``æ``à``H ó``«``°``û``j á``«``LQÉ``î``dG ô`````jRh ó``YÉ``°``ù``e
»```````````HhQhC’G OÉ``````ë``````J’G ™`````e äÉ````bÓ````©````dG

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ΩÉªàgGh ∂∏ªdG ºYOh ájÉYôH OÉ°TCG

∂æμªJ ôeC’G ájÉ¡f »a »¡a ,á«ægòdG
∫ƒ°Uƒ∏d QÉμaC’Gh •É≤ædG ™ªL øe
äGQGôb òNCG hCG á«YGóHEG ∫ƒ∏M ≈dEG
øe ¿É``°`ù`fE’G øμªJ »¡a ,áÑ°SÉæe
.√QÉμaCG Ö«JôJh ô«μØàdG
êPÉ`` ª` `f Ió`` ` Y ¢`` Vô`` ©` `à` `°` `SGh
á£jôîdG É``¡`æ`e ,á``«` æ` gP §``FGô``î` d
,zô«N Éæ«a{ á∏ªëH á°UÉîdG á«ægòdG
»àdG äGóYÉ°ùªdG ´GƒfCG ø«ÑJ »àdGh
≈``dEG .πª©dG π``FÉ``°`Shh É¡ªjó≤J º``J
á°UÉN á∏ªëd á«ægP á£jôN ÖfÉL
á``£`jô``î`dGh á``eÓ``°` ù` dGh á``ë`°`ü`dÉ``H
.Égô«Zh èëdG º°Sƒªd á«ægòdG
√òg øe ¬JOÉØà°SG á«Ø«c ø«Hh
ó«©°üdG ≈``∏`Y á``«`æ`gò``dG §``FGô``î` dG
Ék °Vô©à°ùe ,»YÉªàL’Gh »∏ª©dG
∫ÓN ∞``bGƒ``ª`dGh ¢ü°ü≤dG ¢†©H
QhO É¡d ¿Éc »àdGh á«æ¡ªdG ¬Jô«°ùe
™jQÉ°ûªdG ø``e ójó©dG πjƒëJ »``a
.ìÉéfh ™bGh ≈dEG QÉμaC’Gh
≈Ø£°üe Qƒ``à` có``dG ∫hÉ``æ` à` jh
ójó©dG á∏°ù∏°ùdG √òg ∫ÓN ó«°ùdG
´Gó`` ` `HE’G É``¡` æ` e ™``«` °` VGƒ``ª` dG ø`` e
»ægòdG ∞°ü©dGh â°ùdG äÉ©Ñ≤dGh
≈dEG á«°ù°SDƒªdG áaÉ≤ãdGh õ«ØëàdGh
≥jôØdG ìhô``H πª©dG áaÉ≤K ÖfÉL
.óMGƒdG

,»``Ø``JÉ``g ∫É```°` `ü` `JG iô`` ` `L
8 ≥`` aGƒ`` ª` `dG AÉ`` KÓ`` ã` `dG ¢`` ù` `eG
QƒàcódG ø«H ,Ω2020 ôÑª°ùjO
»fÉjõdG ó``°`TGQ ø``H ∞«£∏dGóÑY
ô``«`Ø`°`ù`dGh ,á``«``LQÉ``î``dG ô`` ` jRh
É«dGôà°SCG ô«Ø°S ähó``L ¿Gƒ°VQ
»a º«≤ªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe iód
Iôàa AÉ¡àfG áÑ°SÉæªH ,¢VÉjôdG
.ô«Ø°ùdG πªY
á«LQÉîdG ô``jRh Üô``YCG óbh
Oƒ¡é∏d øjôëÑdG áμ∏ªe ôjó≤J øY
ô``jƒ``£`à`d ô``«`Ø`°`ù`dG É``¡` dò``H »``à` dG
øjó∏ÑdG ø«H »FÉæãdG ¿hÉ``©`à`dG
√ó¡°ûJ ÉªH Gkó«°ûe ,ø«≤jó°üdG
¿hÉ``©` à` dGh á``bGó``°` ü` dG äÉ`` bÓ`` Y
É«dGôà°SCGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H
â∏°Uh É`` eh ƒ``ª` fh Qƒ``£` J ø``e

,á«LQÉîdG ô``jRh óYÉ°ùe AÉ≤∏H
OÉ`` `ë` ` J’G ΩÉ`` `ª` ` à` ` gG Gó`` ` `cDƒ` ` ` e
π``ª` ©` dG ô``jƒ``£` à` H »`` ` ` ``HhQhC’G
øjôëÑdG áμ∏ªe ™``e ∑ôà°ûªdG
Ék«æªàe ,ä’É``é` ª` dG ≈``à`°`T »``a
Ωó≤àdG ΩGhO øjôëÑdG áμ∏ªªd
.QÉgOR’Gh

GócDƒe ,»`` `HhQhC’G OÉ``ë`J’G ™``e
≈∏Y ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe ¢``Uô``M
™``aó``dGh äÉ``bÓ``©` dG √ò``g õ``jõ``©`J
»Ñ∏j ÉªH ™°ShCG ¥É``aBG ƒëf É¡H
.ø«ÑfÉédG äÉ©∏£Jh äÉMƒªW
ô«Ø°ùdG Üô``YCG ,¬ÑfÉL ø``e
√RGõàYG øY âfƒª«°S ∂jôJÉH

¬``∏`dGó``Ñ`Y ó``«`°`ù`dG π``Ñ`≤`à`°`SG
,…ô°ShódG ôÑL øH π°ü«a øH
ô«Ø°ùdG ,á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe
OÉëJ’G ô«Ø°S ,âfƒª«°S ∂jôJÉH
áμ∏ªe ió``d óªà©ªdG »`` HhQhC’G
,¢VÉjôdG »a º«≤ªdGh øjôëÑdG
áî«°ûdG Iô``«` Ø` °` ù` dG Qƒ``°` †` ë` H
∫BG ô≤°U øH óªMCG âæH á°ûFÉY
¿hDƒ°ûdG IQGOEG Iô``jó``e ,áØ«∏N
.»HhQhC’G OÉëJ’Gh á«HhQhC’G
óYÉ°ùe CÉæg ,AÉ≤∏dG ∫Ó``Nh
∂jôJÉH ô«Ø°ùdG á«LQÉîdG ôjRh
Gkô«Ø°S ¬æ««©J áÑ°SÉæªH âfƒª«°S
¬d Ék«æªàe ,»`` `HhQhC’G OÉëJÓd
ÉkHô©e ,ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO
ø``jô``ë`Ñ`dG á``μ`∏`ª`e RGõ`` à` `YG ø``Y
Iõ«ªàªdG á``bGó``°` ü` dG äÉ``bÓ``©` H

اليوم

التاريخ

¥ƒ```≤```ë```d á````«````fÉ````£````jô````Ñ````dG Iô```«```Ø```°```ù```dG
الخبر
ø```jô```ë```Ñ```dG Oƒ```¡```é```H ó```«```°```û```J ¿É`````°`````ù`````fE’G
≥«aƒàdG ΩGhO ¢ûæjôa ÉàjQ Ió«°ù∏d Ék«æªàe ,É¡H »YƒdG
.ìÉéædGh
øY ¢ûæjôa ÉàjQ Ió«°ùdG â``Hô``YCG ,É¡ÑfÉL ø``e
»àdG Ió«WƒdG á«FÉæãdG äÉbÓ©dÉH ô«ÑμdG ÉgRGõàYG
Ió«°ûe ,IóëàªdG áμ∏ªªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H §HôJ
í°VGƒdG É``gQhOh áã«ãëdG øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡éH
áμ∏ªªd á«æªàe ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a ¢Sƒª∏ªdGh
.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe Gkójõe øjôëÑdG
øe Oó``Y á°ûbÉæe ´É``ª` à` L’G ∫Ó``N iô``L É``ª`c
ÉjÉ°†≤dGh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á≤∏©àªdG äÉYƒ°VƒªdG
.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP

النشر
جهة
óYÉ°ùe ,…ô°ShódG ôÑL øH π°ü«a øH ¬∏dGóÑY ó≤Y
الصفحة

ôÑª°ùjO 8 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG ¢ùeCG ,á«LQÉîdG ôjRh
»fhôàμd’G ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY É kYÉªàLG ,Ω2020
áμ∏ªªdG Iô«Ø°S ¢ûæjôa ÉàjQ Ió«°ùdG ™e ,»FôªdG
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«dhódG IóëàªdG
á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe OÉ°TCG ,´ÉªàL’G ∫ÓNh
áμ∏ªe ø«H á≤«KƒdG ¿hÉ``©`à`dGh ábGó°üdG äÉbÓ©H
øe ¬H º°ùàJ Éeh á≤jó°üdG IóëàªdG áμ∏ªªdGh øjôëÑdG
k
É°Vô©à°ùe
,äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe ≈∏Y Qƒ£Jh ∫ƒª°T
áμ∏ªe »a á«bƒ≤ëdG á«æWƒdG äGRÉ``é`fE’Gh Oƒ¡édG
™aQh Égôjƒ£Jh Égõjõ©J »a º¡°ùJ »àdGh øjôëÑdG

العدد

الرابط اإللكتروني
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:á«∏NGódG ôjRh ..OÉ°ùØdG áëaÉμªd »ªdÉ©dG Ωƒ«dG »a

á«gÉØ°ûdGh ágGõædG õjõ©J óYGƒb ≈``°SQCG ∂∏ªdG ádÓéd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG
á``eÉ©dG á``HÉ«ædG ≈``dEG É``¡æe 35 π``«ëJh 2020 á``jGóH ò``æe OÉ``°ùa á«``°†b 64 ô``°TÉÑJ OÉ``°ùØdG á``ëaÉμe IQGOEG

.á«∏NGódG ôjRh |

øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
áμ∏ªe ∂∏e ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
.ióØªdG øjôëÑdG

ºjójh øjôëÑdG áμ∏ªe ßØëj
»a ,¿É``eC’Gh ø``eC’G áª©f É¡«∏Y
Iô°†M …ó«°ùd ôgGõdG ó¡©dG πX

øe Oó`` Y QGô`` ` bEG Oƒ``¡` é` dG √ò`` g
øe ,ájOÉ°Tôà°S’G äÉ©jô°ûàdG
…OÉ°Tôà°S’G ¿ƒfÉ≤dG É``gRô``HCG
á``fhó``eh ΩÉ``©` dG ∫É``ª` dG ájÉªëd
ø«∏eÉ©∏d á``jOÉ``°`Tô``à`°`SG ∑ƒ``∏`°`S
∫hóH OÉ°ùØdG áëaÉμe Iõ¡LCÉH
ájOÉ°Tôà°SG ÇOÉ``Ñ`eh ¢ù∏éªdG
ø«H ÜQÉéàdGh äGôÑîdG ∫OÉÑàd
OÉ°ùØdG áëaÉμe Iõ¡LCGh äÉÄ«g
,ÉeÉàNh .¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH
»YÉ°ùeh Oƒ¡éH ó«°TCG »æfEÉa
áëaÉμªH á«æ©ªdG Iõ¡LC’G ™«ªL
QhO ø``e ¬``jODƒ``J É`` eh ,OÉ``°` ù` Ø` dG
ôμ°ûdÉH ¬``Lƒ``JCG É``ª`c ,Oƒ``¡`°`û`e
äGQGRƒ```dG ™«ªL ≈``dEG π``jõ``é`dG
≈∏Y É``¡`fhÉ``©`à`d äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dGh
äGQOÉÑªdG ≈∏Yh ,áaÉc Ió©°UC’G
»a ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©à∏d áª«≤dG
»a ájƒYƒàdG äÉ«dÉ©ØdG á``eÉ``bEG
á«aÉØ°ûdG ÇOÉ``Ñ`e õjõ©J π«Ñ°S
¿CG ¬``∏` dG ∫É``°` SCG .OÉ``°`ù`Ø`dG ò``Ñ` fh

áªFÉ≤dG äÉ£∏°ù∏d á«°ù°SDƒªdG
øªa .OÉ``°` ù` Ø` dG á``ë` aÉ``μ` e ≈``∏` Y
≈∏Y øjôëÑdG ábOÉ°üe ≥∏£æe
á«ªeC’Gh á«Hô©dG ø«à«bÉØJ’G
πª©J É``¡`fEÉ`a ,OÉ°ùØdG áëaÉμªd
»ª«∏bE’G ¿hÉ©àdG Qƒ°ùL óe ≈∏Y
™HÉæe ∞«ØéJ πLCG øe »dhódGh
äÉ«bÓNCGh º«b ¢SôZh OÉ°ùØdG
äÉ°ù°SDƒeh OGô``aCG ø«H ágGõædG
πÑ°ùdG PÉîJGh ,áaÉc ™ªàéªdG
óëdGh OÉ°ùØdG ¢†jƒ≤àd áeRÓdG
πª©J Éªc .á«Ñ∏°ùdG √QÉ`` KBG ø``e
AÉcô°ûdG ™e ¿hÉ©àdÉH øjôëÑdG
∫ÓN ø``e ¿hÉ``©`à`dG ¢ù∏ée »``a
ádhDƒ°ùªdG Iõ¡LC’G AÉ°SDhQ áæéd
áëaÉμeh á``gGõ``æ`dG ájÉªM ø``Y
≈∏Y ¢``ù`∏`é`ª`dG ∫hó```H OÉ``°`ù`Ø`dG
ájƒYƒàdG Oƒ¡édG á«dÉ©a IOÉjR
ágGõædG õjõ©àd á«©jô°ûàdGh
OÉ°ùØdG á``ë`aÉ``μ`eh á«aÉØ°ûdGh
äô``ª` KCG ó``bh .¢``ù`∏`é`ª`dG ∫hó`` H

á``«`fƒ``fÉ``≤`dG äGAGô`` `LEÓ` ` d É``≤` ah
¬`` JGP â`` bƒ`` dG »`` `ah ,á``©` Ñ` à` ª` dG
ájƒYƒàdG äÓ``ª`ë`dG á``∏`°`UGƒ``e
äÉ``YÉ``£`b á``aÉ``c ™``e ¿hÉ``©``à``dGh
»a ™ªàéªdG OGôaCGh äÉ°ù°SDƒeh
ágGõædG õjõ©J ¬fCÉ°T øe Ée πc
QÉ```WEG »`` a OÉ``°` ù` Ø` dG á``ë` aÉ``μ` eh
¿ƒ°üd áã«ãëdG á«æWƒdG Oƒ¡édG
≈∏Y ®É``Ø``ë``dGh ΩÉ`` ©` `dG ∫É`` ª` `dG
âYÉ£à°SG Éªc .øWƒdG äÉÑ°ùàμe
äGƒ``£` N π``«`é`°`ù`J ,ø``jô``ë` Ñ` dG
ôjƒ£àH ≥∏©àj Éª«a á``eó``≤`à`e
á``«`FGô``LE’Gh á«©jô°ûàdG ô``WC’G
≥``«` °` ù` æ` à` dG äÉ`` `«` ``dBG õ`` jõ`` ©` `Jh
äÉ``bÓ``Y á`` eÉ`` bEGh ,»``°`ù`°`SDƒ`ª`dG
»a ø««dhódG AÉcô°ûdG ™e á≤«Kh
πμd áëaÉμªdGh ájÉbƒdG ∫Éée
πªY õ``jõ``©`Jh ,OÉ``°`ù`Ø`dG ∫É``μ`°`TCG
á``«`dhó``dGh á``«`ª`«`∏`bE’G Iõ``¡``LC’G
øe ójõªdG ÜÉ°ùàcGh á°üàîªdG
äGQó≤dG AÉæHh á«æ¡ªdG äGôÑîdG

É``fhQƒ``c áëFÉL äÉ``jó``ë`J º``ZQ
ºdÉ©dG ∫hO É¡d ¢Vô©àJ »``à`dG
»aÉ©àdG äGAGô`` ` LEG ™ªa ,á``aÉ``c
Oƒ¡édG äôªà°SG ,áëFÉédG øe
õjõ©àd á``jƒ``Yƒ``à` dGh á``«`HÉ``bô``dG
äó``à`eGh ,á``gGõ``æ` dGh á«aÉØ°ûdG
≈``dEG á``«` ∏` NGó``dG IQGRh Oƒ``¡` L
á∏°UGƒe É¡æ«H øe IóY ä’Éée
äGQóbh iƒà°ùe ™aQ ≈∏Y πª©dG
É``gó``jhõ``Jh á``∏` eÉ``©` dG QOGƒ`` μ` `dG
,á«∏ª©dGh á«ªjOÉc’G äGôÑîdÉH
ÉªH á``«``dhó``dG ô``«` jÉ``©` ª` dG ≥```ah
áHQÉëe »a AGOC’G ≈∏Y ¢ùμ©æj
¥É``«`°`ù`dG Gò`` `g »`` `ah .OÉ``°` ù` Ø` dG
áëaÉμªd áeÉ©dG IQGOE’G äô°TÉH
…OÉ``°` ü` à` b’G ø`` ``eC’Gh OÉ``°` ù` Ø` dG
ΩÉ©dG á``jGó``H òæe »``fhô``à`μ`dE’Gh
,OÉ°ùa á«°†b (64) ƒëf 2020
≈dG á«°†b (35) É¡æe â``dÉ``MCG
QGôªà°SG ÖfÉéH ,áeÉ©dG áHÉ«ædG
É¡©e πeÉ©àdGh äÉZÓÑdG »≤∏J

ÉgOƒ¡L »a Éeób »°†ªdG ≈∏Y
»a ,á«aÉØ°ûdGh ágGõædG õjõ©àd
ájÉªë∏d á∏eÉμàe áeƒ¶æe QÉWEG
äÉ``«`dBG É¡æY ôÑ©J ,OÉ°ùØdG ø``e
á«é«JGôà°S’G É¡æ«H ø``e ,Ió``Y
ΩÉY OÉ°ùØdG áëaÉμªd á«æWƒdG
ô``jƒ``£`Jh çGó``ë` à` °` SGh 2013
áaÉc ô«aƒJh á«HÉbôdG äÉ¡édG
Rõ©J »``à`dG á«fƒfÉ≤dG äÉ``«` dB’G
áëaÉμe »`` a »``æ` Wƒ``dG AGOC’G
ÖMÉ°U è¡æe πμ°ûj Éªc .OÉ°ùØdG
¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ó¡©dG »``dh ,áØ«∏N ∫BG óªM øH
≈∏Y ®ÉØëdG »a ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
áfÉeCGh ágGõf πμH ΩÉ©dG ∫ÉªdG
Ék `°`UÓ``NEGh Ak É`` ah ,á``«`dhDƒ`°`ù`eh
äÉ©∏£àd Ék ≤«≤ëJh ∂∏ªdG ádÓéd
áeó≤àe Iƒ``£` N ,ø``«` æ` WGƒ``ª` dG
RÉ`` é` `fE’G á``Yô``°``Sh ô``jƒ``£` à` ∏` d
Oƒ¡L â∏X óbh .á«æ¡eh IAÉØμH
,É¡à«dÉ©a ≈∏Y OÉ°ùØdG áHQÉëe

ï«°ûdG ∫hCG ≥``jô``Ø`dG ¬``Lh
áØ«∏N ∫BG ¬``∏`dGó``Ñ`Y ø``H ó``°` TGQ
áÑ°SÉæªH áª∏c á«∏NGódG ô``jRh
,OÉ°ùØdG áëaÉμªd »ªdÉ©dG Ωƒ«dG
øe ™``°` SÉ``à` dG ≥`` aGƒ`` j …ò`` ` `dGh
:É¡°üf Gòg ,ΩÉY πc øe ôÑª°ùjO
»ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàM’G »JCÉj
âëJ ,ΩÉ©dG Gòg OÉ°ùØdG áëaÉμªd
áëaÉμe ≈∏Y ¿hó``ë`à`e{ QÉ©°T
zá``gGõ``æ` H »``aÉ``©` à` dGh OÉ``°` ù` Ø` dG
øjôëÑdG áμ∏ªe ¢UôëJ …òdGh
»dhódG ™ªàéªdG ácQÉ°ûe ≈∏Y
»YƒdG áaÉ≤K ¿CG øe ÉbÓ£fG ,¬H
áHQÉëªd ¥Ó``£`f’G á£≤f πãªJ
Iô«°ùe Oó``¡` j …ò`` `dG ,OÉ``°` ù` Ø` dG
.™ªàée …CG »a AÉæÑdGh á«ªæàdG
»MÓ°UE’G ´hô°ûªdG ≈°SQCG óbh
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
áªcÉM ó``YGƒ``b ,ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ`dG
øjôëÑdG áμ∏ªe QGô°UEG ¢ùμ©J

á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùª∏d »JGòdG ô««°ùàdG á«é«JGôà°SG :áë°ü∏d ≈∏YC’G
á``«ë°üdG äÉ``eóîdG IOƒ``éH »``bô∏d ÇOÉ``Ñe á``«dhC’G á``ë°üdGh

.äÉeóîdG πjƒªJ á«dBGh ,õaGƒëdGh ∞«XƒàdG
±ó¡j …òdG ,∂Ñ«ÑW ôàNG ´hô°ûªd »FóÑªdG ≥«Ñ£àdG ºJ óbh Gòg
≈°VQ ∫Éæ«d ,™ªàéªdGh ,Iô°SC’Gh ,OôØ∏d á∏FÉ©dG Ö«ÑW QhO õjõ©J ≈dEG
Éªd á«LÓ©dG äGô°TDƒªdG ôjƒ£J »a ºgÉ°ùjh ,OGô``aC’Gh ø«©LGôªdG
º¡«≤∏J ájQGôªà°SGh ≈°VôªdG á©HÉàe »a á°SÓ°S øe èeÉfôÑdG ¬H º°ùàj
.êÓ©dGh ájÉYô∏d
á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a »JGòdG ô««°ùàdG
òNG »a ájôëdG á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG á«é«JGôà°S’G íæªJ
É¡JQGOEGh É¡FÉæeCG ¢ùdÉée πÑb øe á«∏«¨°ûàdG É¡fhDƒ°T IQGOE’ äGQGô≤dG
ájõcôªdG øe óëdGh ájô°ûÑdG OQGƒªdGh á«dÉªdG íFGƒ∏dG Ö°ùM áæ«©ªdG
™aQ ≥«≤ëJ ≈dEG »JGòdG ô««°ùàdG ±ó¡jh ,á«∏NGódG äGQGô≤dG PÉîJG »a
á«aÉØ°ûdGh á«°ùaÉæàdGh á«dÉªdG áeGóà°S’Gh á«ë°üdG ájÉYôdG iƒà°ùe
.êÓ©dG á¡éd ¢†jôªdG QÉ«àNG ájôMh ádGó©dGh
áaÉc ájQGôªà°SG øª°†àd »``JGò``dG ô««°ùàdG á«é«JGôà°SG »``JCÉ`Jh
º°ùàJh á«dÉY IOƒL äGP ¿ƒμàd ,É¡YGƒfCÉH áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉeóîdG
äÉeóî∏d QÉ¶àf’G âbh π«∏≤J ,IƒLôªdG É¡aGógCG øeh .á«°ùaÉæàdÉH
áLÉëdG π«∏≤àd É¡H AÉ≤JQ’Gh äÉeóîdG õjõ©Jh á«LÓ©dGh á«°ü«î°ûàdG
ájôM ô«aƒJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ∂dP .äÉ«Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ≈°VôªdG ∫É``NOE’
äÉeóîdG áaÉc »≤∏àd á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG ø«H øe øWGƒª∏d QÉ«àN’G
ºYóH ájQÉ«àNG á«ë°U ΩRQ ≥jôW øY áeƒμëdG Ωƒ≤à°Sh Gòg .¿ÉéªdÉH
.á°UÉîdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG »a êÓ©dG »≤∏J »a øWGƒªdG

ájÉYôdGh áë°üdG ∫Éée »a IóFGôdG ∫hódG øe øjôëÑdG áμ∏ªe ó©J
É¡Jô«°ùe ∫Gƒ``W IOƒ¡°ûe äGRÉ``é`fEG øe ¬à≤≤M Ée ≈``dEG Gkô¶f áq«Ñ£dG
øª°V É¡fƒc ≠dÉH ΩÉªàgÉH á«ë°üdG ájÉYôdG â«¶M ó``bh ,ájƒªæàdG
»a äÉæ«©°ùàdG πFGhCG òæe â∏ªYh ,ájƒªæàdG áeƒμëdG èeGôH äÉjƒdhCG
.¿ƒª«≤ªdGh ¿ƒæWGƒªdG º¡«a øªH z™«ªé∏d áë°üdG{ CGóÑe ≥«≤ëJ π«Ñ°S
´É£b »a É k°Sƒª∏e Ékeó≤J á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG »a øjôëÑdG â≤≤M óbh
ájÉYôdG äÉeóN ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¢UôØd É¡æ«°ùëJ ôÑY á«ë°üdG ájÉYôdG
á«æÑ∏d ôªà°ùªdG Égôjƒ£Jh ,á«KÓãdGh ájƒfÉãdGh á``«` dhC’G á«Ñ£dG
»a ÉfhQƒc áëFÉL á``eRCG âàÑKCGh ,á«ë°üdG ájÉYô∏d ájƒ≤dG á«àëàdG
áμ∏ªªdG â∏°üM å«M ,á©«aôdG »ë°üdG ´É£≤dG IOƒL Iô«NC’G áfhB’G
É¡jó°üJh áëFÉédG ™e É¡∏eÉ©J ¥ô``W »a á©°SGh á«dhO IOÉ``°`TEG ≈∏Y
.¢Shô«Ø∏d
áeó≤ªdG IOƒédG äÉjƒà°ùe ™aQh á«ë°üdG ájÉYôdG ôjƒ£J ±ó¡Hh
ò«ØæJ ≈∏Y áë°ü∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG πªY ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
¿É°ùfE’G áë°U ájÉªMh OQGƒª∏d πãeC’G ΩGóîà°S’G øª°†J äGQOÉÑe
ΩÉ¶ædG πjƒªàd áÑ°SÉæªdG πFGóÑdG OÉéjE’ Oƒ¡édG õ``cQh ,Égõjõ©Jh
ô««°ùàdG á«é«JGôà°SG ¢ù∏éªdG ≥∏WCG å«M ,áeGóà°ùe á≤jô£H »ë°üdG
QhÉëªdG óMCG »gh ,á«dhC’G áë°üdGh á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùª∏d »JGòdG
,øjôëÑdG áμ∏ªe »a »æWƒdG »ë°üdG ¿Éª°†dG ´hô°ûe »a áª¡ªdG
ô«jÉ©ªdG ≈``∏`YCG ≥``ah á«ë°üdG äÉ``eó``î`dG IOƒ``L õjõ©J »``a º¡°ùJh
.á«ªdÉ©dG
á«ë°U áeƒ¶æe ô«aƒJ ,»ë°üdG ¿Éª°†dG èeÉfôH ±Gó``gCG øeh
ájôëdG πØμJh ,áeGóà°S’Gh áfhôªdÉH º°ùàJ ,á«dÉY IOƒL äGP á∏eÉμàe
ºjó≤àH èeÉfôÑdG ≈æ©jh Éªc .á«ë°üdG áeóîdG Ωó≤e QÉ«àNG »a ™«ªé∏d
áaÉc ¥ƒ≤M »ªëj QÉWEG øª°V ,á«°ùaÉæàdÉH RÉàªJ ,ádOÉY á«ë°U äÉeóN
.±GôWC’G
á«dhC’G áë°üdG »a »JGòdG ô««°ùàdG
á«ë°üdG äÉeóî∏d ¢SÉ°SC’G ôéM á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG ôÑà©J
ájÉYôdÉH OôØ∏d ≈`` dhC’G ∫É``°`ü`J’G á£≤f »``gh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »``a
,áª«∏°S áë°üH OôØdG ™àªà«d äÉeóîdG øe ójó©dG ≈∏Y πª°ûJh ,á«ë°üdG
±É°ûàc’Gh á«ë°üdG äÉ«cƒ∏°ùdG õjõ©J äÉeóîdG √ò``g øª°V ø``eh
.π«gCÉàdG IOÉYEGh êÓ©dGh ¢ü«î°ûàdGh ¢VGôeCÓd ôμÑªdG
áeƒ¶æe ≥∏îH ÇOÉÑªdG √òg Rõ©«d ,»JGòdG ô««°ùàdG ´hô°ûe »JCÉjh
áë°üdG IQGOEGh AÉæeC’G ¢ù∏ée πÑb øe É«JGP IQGóe ,á«dhC’G áë°ü∏d
ádGó©H πª©Jh ,áeGóà°ùeh á∏eÉμàe á«ë°U äÉeóN Ωó≤J ,á``«` dhC’G
»ë°üdG ΩÉ¶ædG º``YO ≈``dEG ´hô°ûªdG ±ó¡jh .á«dÉY IOƒ``Lh IAÉØch
øe IOÉØà°S’Gh ,QÉ«àN’G ájôM IOÉ``jRh ,á«dhC’G ájÉYôdG ≈∏Y ºFÉ≤dG
¢SÉ°SCG ò«ØæJ ≈dEG ±ó¡jh Éªc ,»dƒª°ûdG ¬é¡fh zIô°SC’G ÖW{ óFGƒa
¿Gõ«ªdG πjƒëJh ,á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYô∏d á«FÉ¡ædG á«dÓ≤à°SÓd º°SÉM
.IOƒédG ø«°ùëJh ájÉbƒdGh áë°üdG õjõ©J ƒëf
áeƒ¶æª∏d »∏©ØdG Qƒ°üàdG á«é«JGôà°S’G √ò``g â©°Vh ó``bh
ôÑàîªdG »``a ¢üëØdG á«é¡æeh ,πª©dG äÉYÉ°S ø``e ,á«∏Ñ≤à°ùªdG
á£N ≈dEG øNÉ°ùdG §îdGh ,á∏LÉ©dG ä’ÉëdG õcGôe ¢ù«°SCÉJh ,…õcôªdG

á``≤``«``Kƒ``dG äÉ``bÓ``©``dÉ``H ó``«``°``û``j á``«``∏``NGó``dG ô````jRh
É``μ``jô``eCG ™```e á``«``é``«``JGô``à``°``S’G á```cGô```°```û```dGh
±ó¡dG ¿CG ≥∏£æe øe ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ôjƒ£J
Oƒ¡é∏d √ôjó≤J øY ÉHô©e ,ø«ÑfÉédG Ωóîjh óMGh
ßØM π``LCG ø``e á«∏NGódG IQGRh É¡H Ωƒ≤J »àdG
.áeÉ©dG áeÓ°ùdG õjõ©Jh øeC’G
≥«°ùæàdG ä’É``é`e åëH AÉ``≤`∏`dG ∫Ó``N º``Jh
äGP äÉYƒ°VƒªdG øe OóY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»æeC’G
.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G

.øjôëÑdG áμ∏ªe áfÉμe AÓYE’ äÉ£∏°ùdG ™«ªL
øjôëÑdG áμ∏ªe ΩGõàdG q¿CG ≈dEG áæé∏dG äQÉ°TCGh
á«dhódG äGógÉ©ªdGh äÉ«bÉØJ’G ≈``dEG ΩÉª°†f’ÉH
º``eC’G á«bÉØJG É¡æeh ,OÉ°ùØdG áëaÉμªH á≤∏©àªdG
á«Hô©dG á``«`bÉ``Ø`J’Gh ,OÉ°ùØdG áëaÉμªd IóëàªdG
áμÑ°ûdG ≈dEG É¡eÉª°†fG ÖfÉL ≈dEG ,OÉ°ùØdG áëaÉμªd
ócDƒj ,OÉ°ùØdG áëaÉμeh ágGõædG õjõ©àd á«Hô©dG
OÉ°ùØdG áHQÉëe »a »dhódG ™ªàéªdG ™e É¡àcQÉ°ûe
º¡ªdG QhódG áæé∏dG âæªKh .√Qƒ°Uh ¬dÉμ°TCG πμH
¿Éé∏dGh á«HÉbôdG äÉ°ù°SDƒªdG ¬H ™∏£°†J …ò``dG
,¿ƒ``fÉ``≤`dG PÉ``Ø` fEGh π«©ØJ »``a á∏≤à°ùªdG á«æWƒdG
ßØM »a º¡°ùJ »àdG íFGƒ∏dGh áª¶fC’G ≥«Ñ£Jh
äÉ«cƒ∏°S …CG ™``æ`eh ,OÉ``°`ù`Ø`dG áëaÉμeh ,∫É``ª` dG
á``gGõ``æ`dG º«≤H ∫Ó`` `NE’G É``¡`fCÉ`°`T ø``e äÉ``aô``°`ü`J hCG
áHÉbôdG ¿Gƒ``jó``d ôjó≤àdG ø``Y áHô©e ,á«aÉØ°ûdGh
Égóªà©j »àdG ô«jÉ©ªdGh äÉ«dB’Gh ájQGOE’Gh á«dÉªdG
,á«eƒμëdG äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG AGOCG ≈``∏`Y á``HÉ``bô``dG »``a
ΩGõàdG iƒà°ùe ¢ùμ©J ájƒæ°S ôjQÉ≤J QGó``°` UEGh
íFGƒ∏dGh áª¶fC’ÉH á«ª°SôdG äÉ¡édGh äGQGRƒ``dG

…òdG ,OÉ°ùØdG áëaÉμªd »dhódG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH
ô¡°T ø``e ™°SÉàdG Ωƒ``j »``a ºdÉ©dG ∫hO ¬``H »ØàëJ
á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ócDƒJ ,ΩÉ``Y πc ôÑª°ùjO
,iQƒ``°` û` dG ¢ù∏éªH »``æ` Wƒ``dG ø`` ` eC’Gh ´É`` aó`` dGh
,áæé∏dG ¢ù«FQ ºà¨dG óªMCG ∞°Sƒj ó«°ùdG á°SÉFôH
á«©jô°ûJ áeƒ¶æªH ô``Nõ``J ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe ¿CG
äRõq Y á∏YÉa á«æWh ¿Éédh äÉ°ù°SDƒeh ,IQƒ£àe
áëaÉμe ∫Éée »a ôªà°ùªdG É¡etó≤Jh áμ∏ªªdG áfÉμe
É¡î s°SQ »àdG ÇOÉÑªdGh ¢ù°SCÓd Gkó«cCÉJ ∂dPh ,OÉ°ùØdG
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »``MÓ``°`UE’G ´hô°ûªdG
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
AÉæHh ,ádGó©dG ≥«≤ëàd á«æWƒdG âHGƒãdGh º«≤dGh
∫ÉªdG ≈∏Y á¶aÉëªdGh ,¿ƒfÉ≤dGh äÉ°ù°SDƒªdG ádhO
.¬«a ±ô°üàdGh ¬JQGOEG ø°ù oMh ΩÉ©dG
´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd äOÉ``°`TCGh
áeƒμëdG É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édÉH »æWƒdG ø``eC’Gh
øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
Éeh ,AGQRƒ```dG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM
ø«H ácôà°ûe á«æWh á«dhDƒ°ùeh ΩGõàdG øe √ócDƒJ

¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG πÑ≤à°SG
…ôëH ≥jôØdG ,¢ùeG ,á«∏NGódG ô``jRh áØ«∏N ∫BG
IOÉ«≤dÉH ájôëÑdG äGƒ≤dG óFÉb hQÉHÉH πjƒª°U
,¢ùeÉîdG ∫ƒ``£`°`SC’G óFÉb á«μjôeC’G ájõcôªdG
IQÉØ°S ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG …OQÉf âjôLQÉe Ió«°ùdGh
,øjôëÑdG áμ∏ªe iód á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉ``W ≥jôØdG Qƒ°†ëH ∂``dPh

»°VGôàaGAÉ≤d∫ÓN(1)’ƒeQƒØ∏dá«Ñ£dG¥ôØdGΩôμJáë°üdGIôjRh

≥«≤ëJ ºJ ,Ék «ªdÉY ÉfhQƒc ¢Shô«a
¿É°†àMGh º«¶æàdG »a ôgÉH ìÉéf
ô«HGóàdG áaÉc PÉîJG ºJh ,¥ÉÑ°ùdG
Égô«aGòëH á«FÉbƒdG äGAGô``LE’Gh
™«ªL á``eÓ``°` Sh á``ë`°`U á``jÉ``ª` ë` d
±ô°üàdG ø°ùM ∂dòch ,ø«cQÉ°ûªdG
»àdG ÇQGƒ£dG ä’ÉM ™e πeÉ©àdGh
…òdGh ∫hC’G ¥ÉÑ°ùdG ∫ÓN âKóM
.ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL ô¡HCG
ájõgÉédG iƒà°ùªH äOÉ°TCGh
âëÑ°UCG »``à`dG á«dÉ©dG Iô``Ñ`î`dGh
áHQóªdG á«Ñ£dG ºbGƒ£dG É¡H RÉàªJ
»``a â`` cQÉ`` °` `T »`` à` `dG á`` ∏` `gDƒ` `ª` `dGh
»dhódG OÉ``ë`J’G äÉÑ∏£àe ø«eCÉJ
¥ôØdG ô«aƒJh á«Ñ£dG äGQÉ«°ù∏d
õcôªdG π«¨°ûàd á∏gDƒªdG á«Ñ£dG
á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M »a »Ñ£dG
á∏eÉ°ûdG á«Ñ£dG á«£¨àdG ∂``dò``ch
á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M QÉª°†ªd
á©HÉàªH ∂``dPh ,¥É``Ñ` °` ù` dG AÉ`` æ` `KCG
,áë°üdG IQGRh ÖfÉL øe Iô°TÉÑe
á«FÉbƒdG äGAGô`` ` LE’G Ö``fÉ``L ≈``dEG
≈``dEG á``«` YGO ,19 ó«aƒc É``fhQƒ``μ`d
äGƒæ°ùdG »``a ìÉ``é`æ`dG á``∏`°`UGƒ``e
πÑ°S ≈°übCGh π°†aCG ºjó≤àd áeOÉ≤dG
áaÉμdh ø«≤HÉ°ùàª∏d á«Ñ£dG ájÉYôdG
πeÉ©àdGh ô«gÉªédGh ø«cQÉ°ûªdG
äGOÉ``°` TQEG Ö°ùëH äÉ``HÉ``°`UE’G ™``e
»`` dhó`` dG OÉ`` `ë` ` J’G äÉ``Ñ` ∏` £` à` eh
.äGQÉ«°ù∏d

بيانات الخبر
äÉ°ù°SDƒeh IQƒ£àe äÉ©jô°ûàH ôNõJ øjôëÑdG :ziQƒ°ûdG á``«LQÉN{
OÉ°ùØdG á``ëaÉμe »a áμ∏ªªdG á``fÉμe äRõY á``∏YÉa á«æWh ¿É``édh
.Ióªà©ªdG
¬H Ωƒ≤J …òdG ÜhDhódG πª©dÉH áæé∏dG âgƒfh
áëaÉμªd áeÉ©dG IQGOE’G »a á∏ãªe á«∏NGódG IQGRh
ÉgOƒ¡Lh ,»fhôàμdE’Gh …OÉ°üàb’G øeC’Gh OÉ°ùØdG
OGôaCG á«Yƒàd á«æWƒdG äÓªëdG ò«ØæJ »a Iôªà°ùªdG
ÆÓHE’Gh Oƒ¡édG ∞JÉμJ á«ªgCÉH º¡Ø«≤ãJh ™ªàéªdG
GkOÉ°ùa ôÑà©J »àdG á«fƒfÉ≤dG ô«Z äÉ°SQÉªªdG øY
»æWƒdG §îdG Oƒ``Lh ¿CG Ió``cDƒ`e ,É`` `jk QGOEGh Ék«dÉe
øe ôÑà©j ,zá``gGõ``f{ OÉ``°`ù`Ø`dG áëaÉμªd ø``NÉ``°`ù`dG
≈∏Y ø«æWGƒªdG ™é°ûJ »àdG Iõ«ªàªdG äGQOÉÑªdG
.ø«fGƒ≤dGh áª¶fC’G ≥«Ñ£J »a ΩÉ¡°SE’G
´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ócDƒJ Éªc
¢ù∏ée ¿CG áÑ°SÉæªdG √ò``g »``a »``æ`Wƒ``dG ø```eC’Gh
,äÉ©jô°ûàdG ø°S »``a Gkó` ¡` L ô``Nó``j ø``d iQƒ``°`û`dG
áªFGƒàe íÑ°üàd ,Iò``aÉ``æ` dG ø``«`fGƒ``≤`dG ô``jƒ``£`Jh
á«eGôdG á«æWƒdG Oƒ¡édGh »YÉ°ùªdG ™e áªé°ùæeh
ágGõædG º«b ó«cCÉJh á«aÉØ°ûdG ≥«≤ëJ ¿Éª°V ≈``dEG
Iô«°ùªdG ¢†jƒ≤J ¬fCÉ°T øe Ée πc ¢†aQh ,ádGó©dGh
.øjôëÑdG áμ∏ªªH á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG

AÓY …ôëH ø``cQ AGƒ``∏` dGh ,ΩÉ``©`dG ø``eC’G ¢ù«FQ
.πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb …OÉ«°S
äÉ``bÓ``©`dÉ``H ô``jRƒ``dG OÉ``°``TCG ,AÉ``≤` ∏` dG ∫Ó`` Nh
áμ∏ªe ø«H á«é«JGôà°S’G á``cGô``°`û`dGh á≤«KƒdG
á«ªgCG ≈dEG Égƒæe ,IóëàªdG äÉj’ƒdGh øjôëÑdG
áÑbGôªdG Ö«dÉ°SCG ôjƒ£J »a ôªà°ùªdG ¿hÉ©àdG
»μjôeC’G ÖfÉédG ó``cCG Éª«a ,ájôëÑdG á``«`æ`eC’G

’ƒeQƒØdG äÉbÉÑ°S ìÉéæH AGQRƒdG
øjôëÑdG áÑ∏M »a äó≤Y »àdG 1
äGQÉ«°ùdG á°VÉjQ øWƒe{ á«dhódG
ºYódG äócCGh ,z§°ShC’G ¥ô°ûdG »a
øe á«ë°üdG QOGƒμ∏d Ohóëe ÓdG
É¡fCG áæ«Ñe ,Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¿ód
¥ôØdG ™«ªéd ™FGôdG AGOC’ÉH IQƒîa
±hô``¶`dG ø``e º``Zô``dG ≈∏Y á«Ñ£dG
∫hO ™«ªL É¡H ôªJ »àdG á«ë°üdG
É``fhQƒ``μ`dG áëFÉL ÖÑ°ùH º``dÉ``©`dG
≈∏Y ójó°ûdG º¡°UôMh ,19 ó«aƒc
ΩÉ¡ªdGh äÉ``Ñ`LGƒ``dG ™«ªL á``jOCÉ` J
»``à`dG äÉ``bÉ``Ñ` °` ù` dG ∫Ó`` N ,IAÉ``Ø` μ` H
øe ø««dÉààe ø«bÉÑ°S ™bGƒH äó≤Y
¿Gh ’ƒeQƒØ∏d ºdÉ©dG ádƒ£H øª°V
»àdG á«dÉààªdG äÉMÉéædGh ,2020
.â≤≤ëJ
Oƒ¡édG √òg ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
Iõ«ªàªdG á«ª«¶æàdGh á``«`æ`Wƒ``dG
≥≤ëàd RGõ``à` YGh ôîa πμH »``JCÉ` J
AGOC’G ¢``ù`«`jÉ``≤`e CÉ` `Ø` `cCGh ≈``°` ü` bCG
RQÉÑdG çó``ë`dG Gò``g ìÉéf ídÉ°üd
á°VÉjQ ºdÉY »``a º``gC’G ó©j …ò``dG
QhO áë°Vƒe ,äGQÉ``«`°`ù`dG ¥ÉÑ°S
»a ∫òÑJ »àdG áaô°ûªdG »YÉ°ùªdG
Gòg áaÉ°†à°SGh º«¶æàd ΩÉ``Y π``c
áaÉc ≈∏Y »dhódG »°VÉjôdG çóëdG
.øjôëÑdG áÑ∏M πNGO äÉjƒà°ùªdG
øe º``Zô``dÉ``H ¬`` fCG ≈`` dEG â``à`Ø`dh
áëFÉL QÉ°ûàf’ áægGôdG ±hô¶dG

á«dhO á©ª°S ¬d íÑ°UCG ≥dCÉàe ≥jôa
áμ∏ªe π`` gCG Éªe IRÉ``à`ª`eh Iô«Ñc
»ÑjQóJ õcôe ∫hCG íÑ°üàd øjôëÑdG
ΩÉY òæe §°Sh’G ¥ô°ûdG »a »ÑW
á≤«≤°ûdG ∫hódG âëÑ°UCGh Ω2014
≥jôØdG ¿hÉ``©`J Ö∏£J á≤jó°üdGh
»a áªgÉ°ùªdGh »æjôëÑdG »Ñ£dG
.ziôNC’G á«Ñ£dG ¥ôØdG ÖjQóJ
»a áë°üdG Iô`` jRh â©aQh
≈dEG »fÉ¡àdG ¢üdÉN AÉ≤∏dG ájGóH
á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°` U Iô``°` †` M ΩÉ``≤` e
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG
ÖMÉ°U ≈dEGh ióØªdG OÓÑdG πgÉY
øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù«FQ ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM

âæH á≤FÉa IPÉ``à`°`SC’G äOÉ``°` TCG
áë°üdG Iô`` `jRh í``dÉ``°`ü`dG ó«©°S
âcQÉ°T »àdG á«Ñ£dG ¥ôØdG Oƒ¡éH
2020 ΩÉ©d 1’ƒeQƒØdG ¥ÉÑ°S »a
á``«` dhC’Gh á``jƒ``fÉ``ã`dG á``jÉ``Yô``dG ø``e
ìÉÑ°U ∂`` `dPh ,á``ë` °` ü` dG IQGRƒ`` ` H
ôÑª°ùjO 8 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG ¢ùeCG
»°VGôàa’G ºjôμàdG ∫ÓN Ω2020
ΩhhR á°üæe ≈∏Y á«Ñ£dG ¥ôØ∏d
ø``«`dhDƒ`°`ù`ª`dG QÉ``Ñ` c ™``ª`L …ò`` `dGh
OÉ``ë`J’G πãªeh áë°üdG IQGRƒ`` H
áÑ∏M πãªeh äGQÉ«°ù∏d »æjôëÑdG
ø«cQÉ°ûªdGh ,á``«`dhó``dG øjôëÑdG
,záÑ∏ëdG ∫É``£` HCG{ á«ÑW ¥ô``a ø``e
ø«H Ωƒ``«` dG ∞`` bCG »``æ` fEG{ :â``dÉ``bh
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ÜÉ°üædG ∫ÉªàcG Ωó©d ÜGƒ``ædG á°ù∏L ™aôJ á°ù«FôdG ..ÉfhQƒc äÉ°Uƒëa Ö``Ñ°ùH
É``HÉ``°``ü``e É```Ñ```FÉ```f º``¡``à``£``dÉ``î``ª``d AÉ````°````†````YCG 10 ø````e ô````ã````cC’ »```dõ```æ```e ô````é````Mh ..è````FÉ````à````æ````dG á``«``Ñ``∏``°``S

zó``©``H ø```Y{ á``«``fGõ``«``ª``dG á``°``û``bÉ``æ``ª``d Ωƒ```«```dG ø``«``à``£``∏``°``ù``dG ´É``ª``à``LGh ..¢``ù``∏``é``ª``dG º``«``≤``©``J

.¿Éª∏°S »ÑædGóÑY ÖFÉædG øe á°ù∏édG á°SÉFQ º∏°ùàJ ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |
ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
»àæéd AÉ°†YCG ácQÉ°ûªH ,π``æ`jR á``jRƒ``a
»°ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG
.iQƒ°ûdGh ÜGƒædG

´ÉªàL’G ó≤Y ºà«°S å«M ,ádhó∏d áeÉ©dG
»eƒμëdG óaƒdG ¢SCGôà«°Sh ,zó©H ø``Y{
¢ù«FQ Ö``FÉ``f ¬∏dGóÑY ø``H ó``dÉ``N ï«°ûdG
ó``ah ¢``SCGô``à`«`°`S Éª«a ,AGQRƒ`` ` dG ¢ù∏ée

∫É``ª`YCG QGôªà°SG QOÉ°üªdG äó`` cCGh
GAó``H á«©«ÑW IQƒ``°`ü`H ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée
´ÉªàLG ó≤Y Qô≤ªdG øe å«M Ωƒ«dG øe
á«fGõ«ªdG á°ûbÉæe ¿CÉ°ûH »eƒμM »fÉªdôH

ƒØXƒe ≈≤∏J ø«M »a ,ÉHÉ°üe º¡à£dÉîªd
á«°üf ádÉ°SQ ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG á``fÉ``eC’G
»YGhód GôμÑe ±Gô°üf’G IQhô°†H ¢ùeCG
.º«≤©àdG ∫ÉªYG

iô``NCG Iô``e á°ù∏édG â©aQ ºK ,á°SÉFôdG
ÜGƒædG ™«ªéd É``fhQƒ``c ¢üëa AGô`` LE’
Ö∏£dG º``J å``«`M ,¢``ù`∏`é`ª`dG »``Ø` Xƒ``eh
»dõæªdG ôéëdG ÜGƒ``f 10 øe ôãcG øe

ÜÉjO ó«dh :Öàc

QOÉ°üe øe ,zè«∏îdG QÉÑNCG{ âª∏Yh
¢üëa AGô`` ` LEG º``J ø``e á``eÓ``°`S ,á``©`∏`£`e
áfÉeC’ÉH ø«ØXƒeh ÜGƒf øe º¡d ÉfhQƒc
èFÉàf äô``¡` XCG å«M ,¢ù∏éª∏d á``eÉ``©`dG
Ωó``Yh è``FÉ``à`æ`dG á«Ñ∏°S É``fhQƒ``c ¢üëa
,ÜGƒædG »ã∏K áHGôb ¢üëa ó©H ,áHÉ°UE’G
.áeÉ©dG áfÉeC’G »ØXƒe øe 60 »dGƒMh
ÜGƒ``æ` dG ¢``ù`∏`é`e á``°`ù`∏`L äó``¡` °` Th
,É¡àjGóH òæe ∑É``Ñ` JQ’G ø``e á``dÉ``M ¢``ù` eCG
»μdÉªdG º°SÉH ÖFÉædG ≠∏HCG ÉeóæY ∂``dPh
Ée ,É`` `fhQƒ`` `c ¢`` VGô`` YCÉ` `H √Qƒ``©` °` T ø`` Y
á°ù«Fôd ™jô°S ¢üëa AGô`` LEG ≈Yóà°SG
øe ócCÉàdGh πæjR ájRƒa ÜGƒædG ¢ù∏ée
ÖFÉædG ΩÉbh ,¢üëØdG á«Ñ∏°Sh É¡àeÓ°S
¿Éª∏°S »ÑædGóÑY ¢ù∏éªdG á°ù«Fôd ∫hC’G
™e øμdh ,É¡àjGóH »a á°ù∏édG ¢SDhôàH
,á°ù∏édG ™``aô``H ΩÉ``b ÜÉ°üf Oƒ``Lh Ωó``Y
∫ÉªYG äCGó``Hh á°ù∏édG ó≤Y ≈dG OhÉ``Y ºK
øe áYÉ°S ∞°üf »dGƒM ó©Hh á°ù∏édG
¢ù∏éªdG á°ù«FQ âª∏°ùJ á°ù∏édG ájGóH

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY - ôjƒ°üJ
ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée á``°`ù`«`FQ äô``£` °` VG
Ωó©d ¢ùeCG á°ù∏édG ™aQ ≈dG πæjR ájRƒa
ÖFÉædG áHÉ°UEG ó©H ∂dPh ,ÜÉ°üædG ∫ÉªàcG
Qƒ°†Mh ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH »μdÉªdG º°SÉH
πLG øe áë°üdG IQGRh øe »ÑW ≥jôa
»``Ø`Xƒ``eh ÜGƒ``æ` ∏` d äÉ``°` Uƒ``ë` a AGô`` ` LG
.º¡àeÓ°S øe ócCÉà∏d áeÉ©dG áfÉeC’G
óªëe ó``°` TGQ QÉ``°`û`à`°`ù`ª`dG ìô``°` Uh
,ÜGƒædG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G áªéfƒH
ΩóY ÖÑ°ùH º``J á°ù∏édG ™``aQ QGô``b ¿CÉ``H
AÉYóà°SG º``J ó``b ¬``fCGh ,ÜÉ°üædG ∫ÉªàcG
Gô¶f ,áë°üdG IQGRh øe »Ñ£dG ≥jôØdG
,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ÜGƒædG óMCG áHÉ°UEG ≈dEG
ºJh ,á°ù∏édG »``a øjô°VÉëdG ô«Z ø``e
ÜGƒædG ™«ªéd á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG πªY
áeÓ°S ø``e ócCÉà∏d ,¢ù∏éªdG »``Ø`Xƒ``eh
.™«ªédG

:ICÉLÉØªdG ôéØj Ωƒ∏°ùdG

ÖjQóàdG èeGôH äÉ``jóëJ RôHCG äÉ«fGõ«ªdGh äÉ``©jô°ûàdG :π``ª©dG ôjRh

º``¡ÑjQóJ º```K ’hCG ø```«æWGƒª`dG ∞``«``Xƒ`J :∫É``ª`c ø```°Sƒ``°S !!πª©dG ¥ƒ°S äÓμ°ûe πëd ìô£J äÉ«°UƒàdG ¢ùØfh ÉeÉY 82

Öéjh ,ó¡édGh âbƒ∏d ÉYÉ«°Vh Gójó°T ÉWÉÑMEG ÖÑ°ùj
,’hCG ∞``«`Xƒ``à`dG ≈``∏`Y ±ô``°`ü`dÉ``H ¬``æ`Y ¢VÉ©à°ùj ¿CG
äÉcô°ûdG »a ¿ƒ«dÉëdG ¿ƒØXƒªdG ¿ƒμj ¿ÉH áÑdÉ£e
ÖjQóàH QóLC’G ºg ÖfÉLC’G hCG ø««æjôëÑdG øe AGƒ°S
øe ¬fƒμ∏àªj ÉªH ,πª©dG ¢SCp GQ ≈∏Y πª©dG øY ø«ãMÉÑdG
QGô°SCG ≈∏Y ø«HQóàªdG ´Ó``WEGh á«aÉc äÓgDƒeh IôÑN
,áeÉJ á«°Uƒ°üîH É¡«a πª©dG ô««°ùJh ,É¡°ùØf á°ù°SDƒªdG
.áHƒ∏£ªdG á«aôëdGh ,áæ¡ªdG äÉ«bÓNCG ¬°VôØJ Ée ≥ah
ÉæjCGôd Ééàæe »ÑjQóàdG èeÉfôÑdG ¿Éc ƒd ¬fG äócGh
,áØ«XƒdG ≈∏Y Gƒ∏°üM ób πª©dG øY ø«ãMÉÑdG ™«ªL ¿CG
∞«XƒàH áÑdÉ£e ,∂``dP ô«Z ∫ƒ≤J ΩÉ`` bQC’G iô``f Éææμd
.πª©dG ¢SCGQ ≈∏Y º¡ÑjQóJ ºK ,’hCG ø«æWGƒªdG

´hô°ûdG IQhô°†H IQGRƒdG áÑdÉ£e ?á«dÉ©dG áÑ°ùædG √ò¡H
øe É¡«∏Y Ωƒ≤J á°UÉN áØãμe èeGôH »a …Qƒ``a πμ°ûH
.ICGôªdG ∞«XƒJ áÑ°ùf IOÉjR πLCG
¿CÉ°ûH QÉ``μ` a’G ø``e á``Yƒ``ª`é`e Ö``FÉ``æ`dG â``Mô``Wh
»YÉ°ùe áæªãe ,¬H IQGRƒ``dG ábÓYh ÖjQóàdG ´ƒ°Vƒe
¢Vô¨H π``ª`©`dG ø``Y ø``«`ã`MÉ``Ñ`dG Ö``jQó``J »``a IQGRƒ`` ` dG
á«ÑjQóàdG èeGôÑdG
∫ÓN øe IAÉØμdGh IQÉ¡ª∏d º¡Hp É°ùàcG
p
≈°ùæfh ÖjQóàdG ≈∏Y õ«côàdG ºàj ¬fG áØ«°†e ,áeÉ≤ªdG
πμ°ûdÉH ¬«∏Y õ«côàdG ºàj ’ π``bC’G ≈∏Y hCG ,∞«XƒàdG
.Üƒ∏£ªdG
πÑb ÖjQóàdG ≈∏Y äÉ«fGõ«ªdG ±ô°U ¿CG äCGQh
∞«XƒàdG πªY øY åMÉÑdG øª°†j ¿CG ô«Z øe πª©dG

π«ªL á``«`YÉ``ª`à`L’G á«ªæàdGh π``ª`©`dG ô`` jRh ó`` cCG
IQGRh äÉ``jƒ``dhCG ¢``SCGQ ≈∏Y ÖjQóàdG ∞∏e ¿G ¿Gó«ªM
èeGôÑdG º``gG øe z¢``Uô``a{ ´hô°ûe ¿G ÉØ«°†e ,πª©dG
,É``fhQƒ``c á∏μ°ûe Éæà¡LGh ø``μ`dh ,Ö``jQó``à`∏`d á``ª`YGó``dG
∞∏e ¿CÉ°ûH IQGRƒdG ¬LGƒJ äÓμ°ûe ∑Éæg ¿G øY ÉØ°TÉc
äÉcô°ûdG ΩGõ``dEG ôÑY äÉ©jô°ûàdG á∏μ°ûe πãe ÖjQóàdG
õaGƒëdG ô«aƒJ á∏μ°ûe É°†jCGh ,ø«HQóàªdG øe áÑ°ùæH
.ø«HQóàª∏d äBÉaÉμªdGh
ø°Sƒ°S .O ÖFÉæ∏d ∫GDƒ`°`S ≈∏Y ¬≤«∏©J »``a ∫É``bh
º¡ÑjQóJ äÉ«∏ªYh πªY øY ø«ãMÉÑdG OóY ¿CÉ°ûH ∫Éªc
á«ÑjQóJ èeGôH ¥ÓWEG ƒg A»°T π°†aCG ¿G ,º¡Ø«XƒJh
»àdG èeGôÑdG RôHCG øe ¿G ÉØ«°†e ,∞«XƒàdG ¿Éª°V ™e
™e ÖjQóàdG ¥ÓWEG »g πÑ≤à°ùªdG »a É¡bÓWG ™«£à°ùf
.∞«XƒàdG èeGôH
äGQÉ``¡`ª`dG ôjƒ£àd º``¡`e Ö``jQó``à`dG ¿G ≈``dG â``Ø`dh
´É£b »a á«©«Ñ£dG á£°ûfC’G ≈dG IQGRƒdG Oƒ©J ÉÑjôbh
ä’ó©e »``a É``YÉ``Ø`JQG ∑É``æ`g ¿G ≈``dG Gô«°ûe ,Ö``jQó``à`dG
∞«XƒJ ø«H ≥«°†J äCGóH IƒéØdG ¿Gh ,äÓeÉ©dG çÉf’G
πªY øY äÉãMÉÑdG çÉf’G ôãcCG ¿G Éæ«Ñe ,QƒcòdGh çÉf’G
ájƒfÉãdG á∏Môe »a QƒcòdG Éªæ«H ,ø««©eÉédG áÄa »a
.áeÉ©dG
%77 ¿G ∫Éªc ø°Sƒ°S .O ÖFÉædG äôÑàYG ÉgQhóH
áÑ°ùf ,%77 çÉfE’G øe ,πªY øY ø«ãMÉÑdG »dÉªLEG øe
ÜÉÑ°SC’G á°SGQóH πª©dG IQGRh âeÉb πg á∏FÉ°ùàe ,Iô«Ñc
ádÉ£ÑdG á∏μ°ûe øe Gk Qô°†J ôãcCG çÉfE’G áÄa π©éJ »àdG

¿G ¿Gó«ªM π«ªL πª©dG ôjRh ócCG √QhóH
á«ÑæLG ádÉªY OƒLh É¡æY èàf ÉfhQƒc Iôàa
IQOÉ``¨`ª`dG ™£à°ùJ º``d ¥ƒ``°`ù`dG »``a IOƒ``Lƒ``e
¿G ÉØ«°†e ,á«æWƒdG ádÉª©dG ≈``dG áaÉ°VE’ÉH
≈ª°ùe 1051 »``dGƒ``M äOó``M πª©dG IQGRh
áÑ°SÉæe ∞``FÉ``Xƒ``c ,É``¡`aGó``¡`à`°`SG º``J É«Ø«Xh
áØ«Xh 2000 »dGƒM ÉfóLhh ,ø««æjôëÑ∏d
á«Hô©dG á``¨`∏`dÉ``H É``gÉ``æ`ª`Lô``Jh ÉgÉæaó¡à°SG
∞«°VGh ,ÉæWGƒe 381 ∞«XƒJ »a Éæëéfh
∂∏J ø``e ¿ƒ``Ø` Xƒ``ª` dG A’Dƒ` ``gh ,231 º``¡` «` dEG
¬``fG ø``«`M »``a ,É``¡` fÓ``YEG º``J »``à` dG ∞``FÉ``Xƒ``dG
≈àM É«æjôëH 2020 »``dGƒ``M ∞``«`Xƒ``J º``J
RhÉéàf ÉfCGóH ÉæfG ÉØ«°†e ,»°VÉªdG ¢ù£°ùZCG
∞Xƒj ¢UÉîdG ´É£≤dG CGó``Hh É``fhQƒ``c á``eRCG
1800 ≈dG ôÑªaƒf »a Éæ∏°Uhh ,ø««æjôëÑdG
.∞Xƒàe
∫ÉªY’G ∫ÉLQ ¿G ≈dG πª©dG ôjRh QÉ°TCGh
∞ë°üdG »a ∞FÉXƒdG ¿ÓYEG IQOÉÑªH GƒÑMQ
πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g ™e Gƒ∏YÉØJh á«∏ëªdG
GócDƒe ,ádÉª©dG øe º¡JÉÑ∏£àe á«Ñ∏J πLG øe
π°üëj ¿G »°SÉ°SC’G πª©dG IQGRh ±óg ¿G
¥ƒ°S »``a è``eó``æ`jh á«∏°†aG ≈∏Y ø``WGƒ``ª`dG
.ádOÉY QƒLCÉH πª©dG

ºJ πg ÓFÉ°ùàe ,É¡fÓYEG ºJ »àdG ∞FÉXƒdG
QÉéà∏d á∏ãªe ÉgQÉÑàYÉH áaô¨dG ™e ≥«°ùæàdG
Gòg AGô``L á«aÉ°VE’G ∞«dÉμàdG øY º¡dGDƒ°Sh
¿ÓYEG πÑbh ?º¡dÉªYCG ≈∏Y ∂dP ô``KCGh ΩÉ¶ædG
∞``FÉ``Xƒ``dG ó``jó``ë` J º``J π``g ∞``FÉ``Xƒ``dG √ò`` g
,ø«æWGƒªdG Ö°SÉæJ »``à`dG äÉ°ü°üîàdGh
ájõ«∏éfE’G á¨∏dÉH ∞FÉXƒdG ô°ûf ºàj GPÉªdh
øWGƒªdG ƒg ±ó¡à°ùªdG ¿G øe ºZôdG ≈∏Y
.»æjôëÑdG

∫ÓN ICÉLÉØe Ωƒ∏°ùdG óªMCG ÖFÉædG ôéa
¢Vô©à°SG ÉeóæY ¢ùeCG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù∏L
ádÉª©dG äÓμ°ûe πëd É¡©°Vh ºJ äÉ«°UƒJ
á©HQC’G áæéd ≈ª°ùj Ée πÑb øe ∂dP ¿G á«æWƒdG
∂∏Jh ,zá«dÉª©dG áæé∏dG äÉª¡e{ ≈ª°ùe âëJ
»dGƒM √ôªY ÜÉàc »a IOƒLƒe äÉ«°UƒàdG
.ÉjOÓ«e 1938 òæe ÉeÉY 82
¬HÉ°ûàJ äÉ«°UƒàdG ∂∏J Ö∏ZG ¿CG Öjô¨dG
áMhô£ªdG äÉÑdÉ£ªdG ¢ùØf ™e Iô«Ñc IQƒ°üH
ø««æjôëÑ∏d ôÑcCG ¢Uôa íæe π``LCG øe É«dÉM
≈dEG Ωƒ∏°ùdG ÖFÉædG QÉ°TCGh ,πª©dG ¥ƒ°S »a
áæéd É¡à©°Vh »àdG äÉ«°UƒàdG Rô``HCG øe ¿G
ájƒdhCG »æWƒdG πeÉ©dG AÉ£YEG ,πãe á©HQC’G
ÖJGôdG ójóëJ »a ádGó©dGh IGhÉ°ùªdGh πª©dG
º¡d »æ¡ªdG º∏©àdG ô«aƒJh ø«æWGƒªdG ÖjQóJh
πeÉ©dG á∏eÉ©eh ÖfÉLC’Éc º¡d Ö``JGhQ ™aOh
ÖfÉLC’G ∞«XƒJ ΩóYh »ÑæLC’G πãe »æWƒdG
.»æjôëH º¡d πjóH ∑Éæg ¢ù«d ¿Éc GPEG ’G
ôjRh áHÉLEG ≈∏Y ¬≤«∏©J »a Ωƒ∏°ùdG ∫Ébh
äÉfÓYEG ¿CÉ°ûH á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG
387 AÉ¨dG ¿G ,á«∏ëªdG ∞ë°üdG »a ∞«XƒàdG
π°UCG ø``e êQÉ``î`dG ø``e ádÉªY ΩGó≤à°SG Ö∏W
OóY øe %5 »dGƒM πãªj ÉªH ¿Ó``YG 7200

¥ƒÑ°ùe ô«Z »ªdÉY RÉéfEG »a
äÉ``¡`édG Oƒ``¡``éH ó``«`°ûj á``«Hƒæ`édG ß``aÉ`ë`e
ø``«æWGƒªdG äÉ``LÉ«à`MG á``©HÉ`à`e »``a á``«eó`îdG iƒ``à``°``ù``ª``dG ø```e ¿ƒ``∏``≤``à``æ``j äÉ``«``°``VÉ``jô``dGh Ωƒ``∏``©``dG »```a ø``jô``ë``Ñ``dG á``Ñ``∏``W
øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ
ßaÉëe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y
á``«dhódG ô``«jÉ©ªdG ≥``ah »``dÉ©dG §``°Sƒà`ªdG AGOC’G ≈``dEG §``°Sƒ`à`ªdG ¢``†`Ø`îæ`ªdG
¢``ù`«`FQ á``«` Hƒ``æ` é` dG á``¶` aÉ``ë` ª` dG

.á¶aÉëªdÉH
á¶aÉëªdG ßaÉëe ƒª°S ócCGh
IQOÉÑe QGôªà°SG ≈∏Y ,á«HƒæédG
É¡à≤∏WG »``à` dGh (∂`` HQO á``eÓ``°`S)
áÄ«ÑdG ô«aƒàd Ék«©°S á¶aÉëªdG
∫ÓN øe ¥ô£dG …OÉJôªd áæeB’G
á«ªdÉ©dG ô«jÉ©ªdG çó``MCG ≥«Ñ£J
,»dÉgCÓd áeÓ°ùdGh øe’G ¿Éª°†d
óàªJ IQOÉ``Ñ`ª`dG ¿G √ƒª°S Éæ«Ñe
™bGƒªdG øe ™°ShG ÉbÉ£f πª°ûàd
å«M ,á``∏` Ñ` ≤` ª` dG Iô``à` Ø` dG ∫Ó`` `N
ájƒ«ëdG ¥ô£dG øe GOóY »£¨à°S
áeÓ°S ¿Éª°†d ,áØ«∏N áæjóªH
áæeG áÄ«H ô«aƒàdh ø«æWGƒªdG
»æeC’G QhódG õjõ©J ∫ÓN øe º¡d
.»©ªàéªdGh
ôÑY ,´É``ª` à` L’G ΩÉ``à`N »``ah
øY »≤«°ùæàdG ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG
ï«°ûdG ƒª°ùd ºgôjó≤Jh ºgôμ°T
áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N
,á«HƒæédG á¶aÉëªdG ß``aÉ``ë`e
á©HÉàªd ¬eÉªàgGh ¬°UôM ióeh
ø«ª«≤ªdGh »``dÉ``gC’G äÉLÉ«àMG
á``≤`HÉ``°`ù`dG äÉ``YÉ``ª``à``L’G ∫Ó`` `N
äÉ``¡`é`dG ™``e º``FGó``dG ¬``∏` °` UGƒ``Jh
π°†aG ô«aƒJ ¿Éª°†d á«eóîdG
äÉfÉμe’G áaÉc ô«î°ùJh äÉeóîdG
AÉªædGh Ωó≤àdGh á«ªæàdG ≥«≤ëàd
.á«HƒæédG á¶aÉëªdG ≥WÉæe »a

ƒëf »©°ùdGh »dÉg’G äÉLÉ«àMG
âbƒdG »a √ƒª°S Gkó«°ûe ,Égò«ØæJ
øe ΩÉ©dG ∫ÓN ≥≤ëJ ÉªH ¬°ùØf
≥ah á«eóN ájôjƒ£J ™jQÉ°ûe
»a âªgÉ°S IOƒédG ô«jÉ©e ≈∏YG
∞∏àîe »a á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG ≥≤ëJ
.á«HƒæédG á¶aÉëªdG ≥WÉæe
»≤«°ùæàdG ¢ù∏éªdG åëHh
§£N ,ßaÉëªdG ƒª°S á°SÉFôH
á«eóîdG ≥aGôªdG øe OóY ôjƒ£J
á``«` à` ë` à` dG ≈`` æ` `Ñ` `dG ™`` jQÉ`` °` `û` `eh
øe GOó``Yh á«HƒæédG á¶aÉëªdÉH
.á«∏Ñ≤à°ùªdG ™jQÉ°ûªdG
π``MGô``e √ƒ``ª`°`S ™``HÉ``J å``«`M
≥FGóëdG øe OóY áfÉ«°Uh AÉ°ûfG
ôjƒ£J ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á¶aÉëªdÉH
á≤£æªH 914 ™``ª`é`ª`H ¥ô``£` dG
á``«`ª`gCG √ƒ``ª` °` S É``æk `«`Ñ`e ,´É`` aô`` dG
äÉMôà≤eh äÉLÉ«àMG á©HÉàe
Ió``©`°`UC’G ∞∏àîe »``a »``dÉ``gC’G
π``LCG ø``e á``jƒ``ª`æ`à`dGh á``«`eó``î`dG
á``eó``≤`ª`dG äÉ``eó``î` dÉ``H AÉ`` ≤` `JQ’G
¥É£f »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
¿G √ƒ``ª` °` S ó`` ``cCGh ,á``¶` aÉ``ë` ª` dG
á¶aÉëª∏d »≤«°ùæàdG ¢ù∏éªdG
ò`` NG ≈`` ∏` `Y π``ª` ©` j á``«``Hƒ``æ``é``dG
øe π≤æJ »àdG »dÉg’G äÉ¶MÓe
§«£îJ óæY QÉÑàY’G ø«©H ¬dÓN
á``«`eó``î`dG ™``jQÉ``°` û` ª` dG ò``«` Ø` æ` Jh

´ÉªàL’G ,»≤«°ùæàdG ¢ù∏éªdG
»``JCÉ` j …ò`` ` `dGh ô``°` û` Y …OÉ`` `ë` ` dG
¢ù∏éªdG äÉ``YÉ``ª`à`LG ΩÉ``à` N »``a
∂``dPh .2020 ΩÉ©∏d »≤«°ùæàdG
∂dPh ,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY
ô``eÉ``K ≈``°`ù`«`Y ó``«`ª`©`dG Qƒ``°`†`ë`H
á¶aÉëªdG ßaÉëe ÖFÉf …ô°ShódG
AÉ°†YC’G ácQÉ°ûªHh ,á«HƒæédG
.áØ∏àîªdG äÉ¡édG »∏ãªe øe
,´É``ª``à``L’G π``¡`à`°`ù`e »`` `ah
áHÉ«ædÉHh ß``aÉ``ë`ª`dG ƒª°S ™``aQ
,»≤«°ùæàdG ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG øY
äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SG
Iô°†M IOÉ«≤H Ió«°TôdG IOÉ«≤∏d
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
OÓ``Ñ`dG π``gÉ``Y áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,ióØªdG
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
,AGQRƒ`` ` `dG ¢``ù` «` FQ ó``¡` ©` dG »`` `dh
»æWƒdG ó«©dG iô``cP áÑ°SÉæªH
∂∏ªdG ádÓL ¢Sƒ∏L ó«Yh ó«éªdG
.2020 ΩÉ©dG Gò¡d ióØªdG
∫ÓN ßaÉëªdG ƒª°S ôÑYh
ô``jó``≤` à` dG ≠`` dÉ`` H ø`` Y ´É`` ª` `à` `L’G
ábOÉ°üdG á«æWƒdG Oƒ¡é∏d AÉæãdGh
ÖMÉ°üd Iójó°ùdG äÉ¡«LƒàdGh
øH ¿Éª∏°S ô«e’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
»àdGh áëFÉédG ∫Ó``N AGQRƒ`` `dG
»a Iô``°`TÉ``Ñ`e IQƒ``°` ü` H â``ª`gÉ``°`S
…òg »£îJ ƒëf äÉÑãH »°†ªdG
√ƒª°S Gó«°ûe ,á«ªdÉ©dG áëFÉédG
á«æjôëÑdG á«Ñ£dG ºbGƒ£dG QhóH
É¡bÉ≤ëà°SGh É¡JQGóL âàÑKG »àdG
.áëFÉédG √òg ∫ÓN
á¶aÉëªdG ßaÉëe ƒª°S øªKh
äGRÉ``é`fE’Gh Oƒ¡édG ,á«HƒæédG
∞∏àîe É``¡`à`dò``H »``à` dG IRQÉ`` Ñ` `dG
á``∏`ã`ª`à`ª`dGh á``«` eó``î` dG äÉ``¡` é` dG
á©HÉàe »a (»≤«°ùæàdG ¢ù∏éªdÉH)
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بيانات الخبر
¿ƒ∏eÉ©dG ¿ƒjƒHôàdG ¬dòÑj ÉªH Gó«°ûe
Oƒ¡L ø``e ¢``SQGó``ª`dG »``ah IQGRƒ`` dG »``a
ø°ùëàdG Gòg ≥«≤ëJ »a âª¡°SCG ,á°ü∏îe
ácQÉ°ûªdG √òg ¿CG GócDƒe ,¥ƒÑ°ùªdG ô«Z
QOÉ°üe ô«aƒJ ≈dEG ≈dhC’G áLQódÉH ±ó¡J
QGô``≤`dG áYÉæ°üd äÉeƒ∏©ªdG ø``e á«æZ
º¡°ùJ »àdG á£°ûfC’G ò«ØæJh …ƒHôàdG
ø«°ùëJh á«°SGQódG ègÉæªdG ôjƒ£J »a
¿CG á``°`UÉ``Nh ,ø``«`JOÉ``ª`dG ø``«`JÉ``g º«∏©J
øe ôÑà©J á«dhódG äGQÉÑàN’G √òg èFÉàf
º«∏©àdG ∫Éée »a á«°SÉ°SC’G äGô°TDƒªdG
äÉª¶æªdG πÑb ø``e ájô°ûÑdG á«ªæàdGh
∂æÑdGh Ió``ë`à`ª`dG º```eC’G π``ã`e á``«` dhó``dG
¿hÉ©àdG áª¶æeh ƒμ°ùfƒ«dGh »dhódG
.…OÉ°üàb’G
√ò``g á``∏` Ä` °` SCG ¿EG ô`` jRƒ`` dG ∫É`` ` bh
±QÉ©e QÉÑàN’ ÉgOGóYEG ºàj äGQÉÑàN’G
»a º¡JGQÉ¡eh ∫hódG ∞∏àîe »a áÑ∏£dG
è¡æªdG ≈∏Y AÉæH Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG
ábOÉ°üªdG ºàj …òdG »dhódG »°VGôàa’G
.ácQÉ°ûªdG ∫hódG ™«ªL øe ¬«∏Y

èFÉàædG äô``¡`XCG Éªc .Ω2015 ΩÉ``Y »a
IƒéØdG ¢ü∏≤J Ék `°`†`jCG 2019 ΩÉ``Y »``a
ø«H øjôëÑdG áÑ∏W π«°üëJ ∫ó©e »a
äÉ«°VÉjôdG QÉÑàNG »a çÉfE’Gh QƒcòdG
.Ωƒ∏Y ™HGôdG ∞°ü∏d
ÉæHÓW ¿CG ócDƒj Gòg ¿EG :±É°VCGh
…CG ø``e π``°`†`aCG èFÉàf Ωƒ``«` dG ¿ƒ≤≤ëj
äGQÉÑàN’G iƒà°ùe ≈∏Y ≈°†e â``bh
,Ωƒ``∏` ©` dGh äÉ``«` °` VÉ``jô``dG »``a á``«`ª`dÉ``©`dG
-§°SƒàªdG iƒà°ùe ≈``dEG ∫É≤àf’G Gò¡H
»a º¡fGôbCG ¿ƒ°ùaÉæj GƒëÑ°UCGh ,»dÉ©dG
IóëàªdG äÉj’ƒdG πãe ,áeó≤àªdG ∫hódG
Gôà∏éfGh ájOÉëJ’G É«°ShQh á«μjôe’G
ójƒ°ùdGh É«dGôà°SCGh π«FGô°SEGh É°ùfôah
è``jhô``æ` dGh Gó``fÓ``jRƒ``«` fh É``«` dÉ``£` jEGh
∫hódG øe Égô«Zh ∫É¨JôÑdGh Góædƒgh
»a øjôëÑdG áμ∏ªe É¡©e ∑ôà°ûJ »àdG
.»dÉ©dG-§°SƒàªdG ∞«æ°üJ
¬ëjô°üJ ΩÉàN »a ô``jRƒ``dG ôÑYh
»a ø``«` cQÉ``°` û` ª` dG á``Ñ`∏`£`∏`d ¬``«`fÉ``¡`J ø``Y
,º¡°SQGóeh á«dhódG äGQÉ``Ñ`à`N’G √ò``g

112 øeÉãdG ∞°üdG øeh ¢SQGóªdG øe
ÜGôàbG ¿G ≈dEG Gô«°ûe ,(Oó©dG) á°SQóe
õª«J »a øjôëÑdG áμ∏ªe áÑ∏W π«°üëJ
≈``dEGh »ªdÉ©dG §°SƒàªdG ø``e Ω2019
Ωƒ∏©dG IOÉe »a áμ∏ªªdG äÉÑdÉW RhÉéJ
∫ó©ªdG §°Sƒàe øeÉãdGh ™HGôdG ø«Ø°ü∏d
äÉLQO 510 ≈∏Y ø¡dƒ°üëH ,»ªdÉ©dG
»a áLQO 512h ,™HGôdG ∞°üdG Ωƒ∏Y »a
IOÉjR ≈dEG áaÉ°VEG ,øeÉãdG ∞°üdG Ωƒ∏Y
äRhÉéJ »àdG øjôëÑdG ¢``SQGó``e Oó``Y
ÉgOó©H á``fQÉ``≤`e ,»``ª`dÉ``©`dG §°SƒàªdG
å«M ,Ω2015 »a á≤HÉ°ùdG IQhó``dG »a
∞°üdG äGQÉÑàNG »a Oó©dG Gòg ™ØJQG
»a á°SQóe 57 ≈``dEG äÉ«°VÉjQ ™``HGô``dG
ΩÉY »a §≤a á°SQóe 18 πHÉ≤e ,Ω2019
:º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh ∫É``bh.Ω2015
§≤a øeÉãdG ∞°üdG äÉ«°VÉjQ »a É``eCG
äRhÉ``é`J »``à`dG ¢``SQGó``ª` dG Oó``Y ™``Ø` JQG
á°SQóe 31 íÑ°ü«d »ªdÉ©dG §°SƒàªdG
,2015 »``a á°SQóe 19 πHÉ≤e 2019
OóY RhÉ``é`J ó≤a Ωƒ``∏`©`dG IOÉ``e »``a É``eG
§°SƒàªdG Gòg äRhÉéJ »àdG ¢SQGóªdG
2019 »a á°SQóe 96 ™HGôdG ∞°üdG »a
™ØJQG Éªc .Ω2015 ΩÉY »a 39 πHÉ≤e
äRhÉéJ hG â≤≤M »àdG á°SQóªdG OóY
øeÉãdG ∞°üdG Ωƒ∏Y »a »ªdÉ©dG ∫ó©ªdG
á°SQóe 28 πHÉ≤e 2019 »a á°SQóe 51

º«∏©àdG ¬«dEG π°Uh Ée ¢ùμ©J ,»``dhó``dG
¢Sƒª∏e Qƒ£J øe øjôëÑdG áμ∏ªe »a
Iô«°ùª∏d á∏°UGƒàªdG ájÉYôdG π``X »``a
ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ``«` b ø``e á«ª«∏©àdG
¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG ∂∏e ádÓédG
ºàj äGQÉÑàN’G √òg ¿CG á°UÉNh ,√ÉYQh
∫hódG Ωó≤J iƒà°ùe ¢SÉ«b É¡dÓN øe
.º«∏©àdG ∫Éée »a
ôjô≤àdG Gò``g ¿CG ô``jRƒ``dG í``°`VhCGh
ô``¡` XCG ó``b zTIMSS19{ »``ª` dÉ``©` dG
≈∏Y ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe á``Ñ`∏`W ∫ƒ``°`ü`M
Ωƒ∏©dG IOÉ``e »``a Éq«k HôY ∫hC’G õcôªdG
π«°üëJ ∫ó©e ´ÉØJQG ™e ,™HGôdG ∞°ü∏d
34 QGó≤ªH äGQÉÑàN’G √òg »a áÑ∏£dG
493 ≈∏Y º¡dƒ°üëH ,ájQÉ«©e á``LQO
2015 »``a 459 πHÉ≤e »``a 2019 »``a
»a É«HôY ∫hC’G õcôªdG ≈∏Y º¡dƒ°üMh
,É°†jCG øeÉãdG ∞°ü∏d Ωƒ∏©dG äGQÉÑàNG
øjôëÑdG áÑ∏W π«°üëJ ∫ó©e ´ÉØJQG ™e
»a 486 ≈``∏`Y º¡dƒ°üëH á``£`≤`f 20
.Ω2015 »a 466 πHÉ≤eh 2019
øjôëÑdG áμ∏ªe ∫ƒ°üM ≈dEG QÉ°TCGh
»a É``«`Hô``Y ∫hC’G õ``cô``ª`dG ≈``∏`Y É``°`†`jCG
´ÉØJQG ™e ,øeÉãdG ∞°ü∏d äÉ«°VÉjôdG
øjôëÑdG áμ∏ªe áÑ∏W π«°üëJ ∫ó``©`e
≈∏Y º¡dƒ°üëH á``jQÉ``«`©`e á``£`≤`f 27
á``LQO 451 ø``e 2019 »``a á£≤f 481
áμ∏ªe ∫ƒ°üM ø``Y Ók °†a ,2015 »``a
»a É«HôY »fÉãdG õcôªdG ≈∏Y øjôëÑdG
∞°ü∏d äÉ«°VÉjôdG äGQÉ``Ñ`à`NG èFÉàf
õcôªdG øY IóMGh áLQO ¥QÉØH ,™HGôdG
π«°üëàdG ∫ó©e ´ÉØJQG ™e ,É«HôY ∫hC’G
ΩÉY »a 454 øe ,ájQÉ«©e á£≤f 29``H
.Ω2019 ΩÉY »a áLQO 481 ≈dEG Ω2015
áμ∏ªe áÑ∏W ™«ªL ¿CG í``°` VhCGh
øeÉãdGh ™HGôdG ø«Ø°üdG øe øjôëÑdG
√òg »a GƒcQÉ°T ób áμ∏ªªdG ¢SQGóªH
ÖdÉW 22400 ºgOóY ≠∏H óbh ,IQhódG
,á«eƒμëdG ¢SQGóªdG øe º¡Ñ∏ZCG ,áÑdÉWh
øe ácQÉ°ûªdG ¢SQGóªdG OóY ≠∏H å«M
á°SQóe (Oó``©` dG) 185 ™``HGô``dG ∞°üdG

Gk RÉ``é` fEG ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe â≤≤M
äGQÉÑàNG èFÉàf »a ¥ƒÑ°ùe ô«Z É«ª«∏©J
äÉ«°VÉjô∏d á«dhódG äÉ¡LƒàdG á°SGQO
ºJ »``à`dG ,2019 TIMSS Ωƒ``∏`©`dGh
á£HGôdG πÑb øe AÉKÓãdG ¢ùeCG É¡fÓYEG
…ƒ``Hô``à`dG π«°üëàdG º««≤àd á``«` dhó``dG
.ΩGOôà°ùeCG Égô≤e »àdGh ..(IEA)
ácQÉ°ûe äGQÉÑàN’G √òg äó¡°Th
â``aƒ``à`°`SG »``à``dG ∫hó`` ` `dG ø`` e ó``jó``©` dG
ô«ãμdG Ö∏£àJ »àdG ácQÉ°ûªdG •hô°T
å«M ,á≤«bódG ô«jÉ©ªdGh •hô°ûdG øe
øe øjôëÑdG áμ∏ªe áÑ∏W AGOCG π≤àfG
≈``dEG §°SƒàªdG-¢†ØîæªdG iƒà°ùªdG
,»dÉ©dG - §°SƒàªdG AGOC’G iƒà°ùe
´ÉØJQG π°†ØH ,á«dhódG ô«jÉ©ª∏d É≤ah
»a øjôëÑdG áÑ∏W π«°üëJ iƒà°ùe
äGQhódÉH áfQÉ≤e Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG
õcôªdG øjôëÑdG äRôMCG å«M ,á≤HÉ°ùdG
Ωƒ∏©dG QÉÑàNG èFÉàf »a É«HôY ∫hC’G
»a É«HôY ∫hC’G õcôªdGh ,™HGôdG ∞°ü∏d
∫hC’Gh ,øeÉãdG ∞°ü∏d Ωƒ∏©dG äGQÉÑàNG
∞°ü∏d äÉ«°VÉjôdG äGQÉÑàNG »a É«HôY
õcôªdG ≈∏Y â∏°üM ø«M »a ,øeÉãdG
∞°üdG äGQÉ``Ñ` à` NG »``a É``«`Hô``Y »``fÉ``ã`dG
IóMGh áLQO ¥QÉØH ,äÉ«°VÉjQ ™HGôdG
øjôëÑdG ¿ƒμJ ∂dòHh ,É«HôY ∫hC’G øY
∞«æ°üàdG »``a áª¡e Iõ``Ø` b â≤≤M ó``b
±ô°ûJ »àdG äGQÉÑàN’G √ò¡d »ªdÉ©dG
π«°üëàdG º««≤àd á«dhódG á£HGôdG É¡«∏Y
äÉ°ù°SDƒe IóYÉ°ùªH ,(IEA) …ƒHôàdG
äÉ°SGQódG õcôe πãe á°ü°üîàe á«dhO
á°ù°SDƒªdGh ø£°SƒH á«∏μH »``dhó``dG
áédÉ©e õ``cô``eh AÉ``°` ü` MEÓ` d á``jó``æ` μ` dG
QÉÑàN’G RÉ``¡`Lh ÆQƒÑeÉ¡H äÉfÉ«ÑdG
.…ƒHôàdG
º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh ∂dòH ìô°U
.»``ª`«`©`æ`dG »``∏` Y ø`` H ó``LÉ``e Qƒ``à` có``dG
Iõ«ªàªdG èFÉàædG √ò``g ¿EG :±É``°` VCGh
á«ªdÉ©dG äGQÉÑàN’G √òg »a øjôëÑ∏d
áÑ∏£d ΩGƒ`` ` YCG 4 π``c Iô`` e ΩÉ``≤` J »``à` dG
ó«©°üdG ≈∏Y øeÉãdGh ™HGôdG ø«Ø°üdG

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

35
Üƒ∏£e ..(ÉÑdCG ƒμHÉH)
øeB’G πª©dG ôKCG π≤f
ó«ªëŸG ó«ª
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:ô£°ùdG ∫hCG
π``LCG ø``e ¿hó``°` TÉ``æ` j ø«ª∏©ªdG á«∏c »``é`jô``N ¢†©H ¿É`` c GPEG
,¥ƒ≤ëdG »éjôN ¢†©H º¡∏Ñb øeh ,AÉÑWC’G ¢†©H ∂dòch ,∞«XƒàdG
øe Égô«Zh á«°SÉ«°ùdGh á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dGh ,∫ÉªYC’G IQGOEG »éjôNh
ΩóY :É¡HÉÑ°SCG RôHCG øe π©d ,áeÉY á∏μ°ûe ΩÉeCG øëf GPk EG ..äÉ°ü°üîàdG
äÉ°ü°üîJ OƒLh ¿CÉ°ûH äÉëjô°üàdG ihóL ΩóYh ,§«£îàdG á«∏YÉa
äÉ°ù°SDƒe »a ΩCG πª©dG ¥ƒ°S »a Üƒ∏£e ∞«XƒàdG πgh ..πª©dG ¥ƒ°ùd
º°SÉM ,™«aQ QGô``b ™e ,á``°` SGQOh áØbh ≈``dEG áLÉëH ô``eC’G ?áeƒμëdG
.äGó°TÉæªdGh ΩÉbQC’G ∞YÉ°†àJ ¿CG πÑb ,πLÉYh
:øeB’G πª©dG ôKCG π≤f Üƒ∏£e ..(ÉÑdCGh ƒμHÉH)
πªY áYÉ°S ¿ƒ«∏e 30 ∫É``ª`cEG (ƒμHÉH) ácô°T âæ∏YCG Iôàa òæe
ΩóY ≈dEG áaÉ°VEG ,âbƒ∏d á©«°†e áHÉ°UEG …CG ´ƒbh ¿hO øe ,á∏°UGƒàe
äGó©ªdG »a ô«Ñc π∏N hCG ,πª©dG ¿Éμe »a á«°Vôe äÉHÉ°UEG …CG ´ƒbh
.≥FGôM …CG hCG ∫ƒ°UC’G hCG
πªY áYÉ°S ø«jÓe 5 ≥«≤ëJ (ÉÑdG) ácô°T âæ∏YCG ∂dòc ¢ùeC’ÉHh
,á«∏«¨°ûàdG É¡JÉ«∏ªY ™«ªéd ,âbƒ∏d á©«°†e äÉHÉ°UEG …CG ¿hO øe áæeBG
áeÓ°ùdG ¢ù∏ée õ``FGƒ``L øª°V äÉÄa ¢ùªN »``a É¡ªjôμJ ø``Y Ó°†a
áeÓ°ùdG ¢ù∏ée øe ¥É≤ëà°S’G ™e á«dhódG áeÓ°ùdG IõFÉLh ,»æWƒdG
á«©ªédG øe áeÓ°ùdGh áë°ü∏d á«ÑgòdG á«dGó«ªdG IõFÉLh ,»fÉ£jôÑdG
.çOGƒëdG áëaÉμªd á«μ∏ªdG
É¡eGõàdGh É¡XÉØM »a øjôëÑdG áμ∏ªªd GRÉéfEG ó©J QƒeC’G ∂∏J πc
ôKCG iôf ¿CG GóL º¡ªdG øe øμdh ,á«æ¡ªdG áeÓ°ùdGh ø``eC’G •hô°ûH
ΩÉ©dG ´É£≤dG »a á``dhó``dG äÉÄ«gh äÉ°ù°SDƒe »bÉH »a RÉ``é`fE’G ∂``dP
Éª¡HQÉéJ π≤æd zÉ``Ñ`dCGh ƒμHÉH{ IQOÉ``Ñ`e ∫Ó``N øe ,¢UÉîdG ´É£≤dGh
,á«dhódG õFGƒédGh IóFGôdG äGRÉéfE’Gh ,Iõ«ªàªdG äGôÑîdGh ,áëLÉædG
»bÉH ≈``dEGh ,É°Uƒ°üN ä’hÉ≤ªdG ´É£b ≈``dEG ,á≤ëà°ùªdG äGOÉ¡°ûdGh
.ÉeƒªY »∏gC’Gh »ª°SôdG πª©dG ´É£b
IõFÉL ¥ÓWEÉH á«æjôëÑdG áeÓ°ùdGh øeC’G á«©ªL QOÉÑJ ¿CG ≈æªJCG
øe áæeBG äÉYÉ°S ôÑcCG ≥«≤ëJ »a á°UÉNh á«eƒμM äÉ°ù°SDƒe π°†aC’
ÉjQhO Gôjô≤J á«©ªédG Qó°üJ ¿CG ≈æªJCGh ,äÉHÉ°UEG ’h çOGƒM ¿hO
¿hO øe πª©dG äÉYÉ°S ó°UQ ¿É«H »a »©ªàéªdG É``gQhO øe Rõ©j
ó©H äGOÉ°TQE’G äÉfÉ«ÑH AÉØàc’G øe ’óH ,äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe »a çOGƒM
ádCÉ°ùe ∂∏Jh ,πª©dG »a âbƒ∏d Qógh áYÉ°VEG hCG ,áHÉ°UEG hCG áKOÉM ´ƒbh
.RÉéfE’G äÉYÉ°S ™e πª©dG äÉYÉ°S øjÉÑJ »a ô«ãμdG É¡æe ƒμ°ûj
,Iôªà°ùeh Iô«Ñc á«©ªàée äÉeÉ¡°SEG Éª¡jód zÉÑdCGh ƒμHÉH{ ¿CÉH º∏YCG
™ªàéª∏d áæeBG äÉYÉ°S ≥«≤ëJ »a Éª¡MÉéf á°üb π≤f ≈dEG Ωƒ«dG ™∏£àfh
.»æjôëÑdG
:ô£°ùdG ôNBG
ádÉbEG áYÉ°TE’ ™WÉ≤dG ¬«Øf »a zOôJQÉ°ûJ QófÉà°S{ ∂æH π©a Éæ°ùM
ôjƒ£J ≈∏Y ¢UôëdG ≈∏Y ó«cCÉàdGh ,∂æÑdG »ØXƒe ø``e ø««æjôëH
RQÉÑdG ∞bƒªdG ó«cCÉJh πYÉØdG Qƒ°†ëdG πeCÉf ..ø«ØXƒªdG IAÉØc ™aQh
»aô°üªdG ´É£≤dG ºYód ,á«æjôëÑdG ø««aô°üªdG áHÉ≤fh á«©ªL øe
.¬«a ø«∏eÉ©dG ø««æjôëÑdGh

AÉ°†≤∏d ≈``∏YC’G ¢``ù∏éª∏d á``eÉ©dG á``fÉeC’G
»aô°üªdG ´É``£≤dG ø``Y ø«∏ãªe ™``e ™ªàéJ
…QÉ``é`à`dG »``FÉ°†`≤`dG ô``jƒ£`à`dG å```ëÑ``d
±ô°üe ø``Y πãªe ™``e AÉ°†≤∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG á``fÉ``eC’G â©ªàLG
QÉWEG »a ,ø«eCÉàdG äÉcô°Th ±QÉ°üªdGh ∑ƒæÑdG »∏ãªe øe OóYh …õcôªdG øjôëÑdG
á«FÉ°†≤dG äGAGôLE’G á«∏YÉa ôjƒ£J πÑ°S åëÑd ,á«°ù«FôdG äÉYÉ£≤dG ™e π°UGƒàdG
.ájQÉéàdG ºcÉëªdG »a
∫ÉéªdG »a ájôjƒ£àdG äÉMôà≤ªdGh QÉ``μ`aC’G øe GOó``Y ´ÉªàL’G ∫hÉ``æ`Jh
IOÉ``jRh ,ájQÉéàdG ΩÉ``μ`MC’G ò«ØæJ äGAGô`` LEG ∫ƒ``M QƒëªàJ »àdGh ,»FÉ°†≤dG
.IójóédG á«aô°üªdG äÉ«æ≤àdG »a á°ü°üîàªdG á«dÉªdG ºcÉëªdG
iƒà°ùe ≈∏Y ô«ÑμdG »fhôàμdE’G ∫ƒëàdG »aô°üªdG ´É£≤dG ó``ah øªKh
áYô°S ºYO »a âª¡°SCG äGQOÉÑe øe ¬≤«Ñ£J ºJ Éeh ,á«dó©dGh á«FÉ°†≤dG äÉeóîdG
.IQƒ¶æªdG ihÉYódG »a π°üØdG
AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢UôM QÉ``WEG »a Iôªà°ùªdG äGAÉ≤∏dG √òg »JCÉJh
ºcÉëªdG ôjƒ£J ∫Éée »a √GDhQ ≈∏Y ´ÓW’Gh »dÉªdG ´É£≤dG ™e π°UGƒàdG ≈∏Y
.áeó≤ªdG äÉeóîdG IAÉØc ™aQh á«FÉ°†≤dG äGAGôLE’G π«¡°ùJ »a º¡°ùj ÉªH ájQÉéàdG

»a á«MÓ°UEG á``°ù°SDƒe ∫hCG IõFÉéH zπ«gCÉàdGh ìÓ``°UE’G{ RƒØH ó«°ûJ äÉ``«dÉ©a
ÉfhQƒc ó°V á«ªdÉ©dG á``«Ñ£dG ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥``Ñ£J §°ShC’G ¥ô``°ûdG
A’õædG áeÓ°S ß``ØMh ájÉYôd á«∏NGódG ôjRh äÉ``¡«LƒJ ¢ùμ©J Iõ``FÉédG ¿CG Ghó``cCG
¢``ù`∏`é`e ƒ``°` †` Y OÉ`` `°` ` TCG É``ª``c
…OGô``©` dG ¬``∏`dGó``Ñ`Y »``∏`Y iQƒ``°` û` dG
ìÓ°UEÓd áeÉ©dG IQGOE’G ∫ƒ°üëH
Gó``cDƒ` e Iõ``FÉ``é` dG ≈``∏`Y π``«` gCÉ` à` dGh
ôjó≤àdGh â``aÓ``dG Ωó``≤`à`dG Gò``g ¿CG
Oƒ``¡` é` dG ¢``ù` μ` ©` j ,≥``ë` à` °` ù` ª` dG
è¡ædG õjõ©J »a ,ádhòÑªdG á«æWƒdG
ô``gGõ``dG ó``¡`©`dG π``X »``a »``fÉ``°` ù` fE’G
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H
.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG
IQGOE’G ∫ƒ°üM ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
íæªJ »àdG IõFÉédG √òg ≈∏Y áeÉ©dG
äGAGô``LE’G ≥Ñ£J á°ù°SDƒe π°†aC’
ô``jÉ``©` ª` dG Ö``°` ù` M ,á`` `jRGô`` `à` ` M’G
É¡à≤∏WCG »``à`dGh ,á«ªdÉ©dG á«Ñ£dG
BUREAU) á«°ùfôØdG ácô°ûdG
á``°` ü` à` î` ª` dGh (VERITAS
»JCÉJ ,á«ªdÉ©dG IOƒ``é` dG ô«jÉ©ªH
êÉ``à` æ` dGh ™``«` aô``dG AGOCÓ` ` ` d á``é`«`à`f
ôjƒ£àdGh ìÓ°UE’G Iô«°ùªd …ôãdG
,ió``Ø` ª` dG ∂``∏` ª` dG á``dÓ``L IOÉ``«``≤``H
äÉ«é«JGôà°S’Gh §£î∏d Gò«ØæJh
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«eƒμëdG
∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N
™aôd »æWƒdG ≥jôØdG Oƒ≤j …ò``dGh
iƒà°ùªdG ≈∏Y É«dÉY øjôëÑdG º°SG
.»dhódGh »ª«∏bE’G
øjôëÑdG áμ∏ªe πé°S ¿CG ôcPh
,á``«` fÉ``°` ù` fE’G äGRÉ`` é` `fE’É`` H π``aÉ``M
É¡dòÑJ »``à`dG Oƒ``¡`é`dG ≈`` dEG É``gƒ``æ`e
Iôªãe äÉ¡«LƒàH á«∏NGódG IQGRh
øH ó``°`TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG ø``e
,á«∏NGódG ô``jRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
õcGôªd õ«ªàªdG AGOC’G â°ùμY »àdGh
áÄ«ÑdG ô«aƒJh ,π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G
á``«`YGô``ª`dG ,á``ª` FÓ``ª` dGh á``«`ë`°`ü`dG
áaÉc »``a A’õ``æ` dG á``eÓ``°`Sh áë°üd
IôàØdG ∫Ó``N Éª«°S ’h ,±hô``¶` dG
ÉfhQƒc áëFÉL »°ûØJ AGôL áægGôdG
.z19 ó«aƒc{
¢ù«FQ ÖFÉf OÉ°TCG ¬ÑfÉL øeh
¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG
±É°†j …òdG RÉéfE’ÉH ôYÉ°ûdG ódÉN
»a ¿É`` °` `ù` `f’G ¥ƒ``≤``M á``eƒ``¶` æ` ª` d
πé°ùdG Rõ``©` jh ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
≈∏Y ®É``Ø` ë` dG ∫É``é` e »``a π``aÉ``ë` dG
ìÓ``°` UE’G õ``cGô``ª`H A’õ``æ` dG ¥ƒ``≤`M
RÉéfE’G ∂dP »JCÉj å«M ,π«gCÉàdGh
k
áeÉ¡dG äGƒ£îdGh Oƒ¡é∏d Éî«°SôJ
ôjRƒd ô°TÉÑªdGh å«ãëdG ΩÉªàg’Gh
≈∏YCÉH ΩGõàd’G ≥«≤ëJ »a á«∏NGódG
á«ë°üdG äGAGô``LE’É``H äÉjƒà°ùªdG
.ájRGôàM’G
Oƒ¡édG ¿G ≈∏Y ôYÉ°ûdG ócCG Éªc
≥jôa É¡H Ωƒ≤j »àdG á«FÉæãà°S’G
áë°üdG õjõ©J ∫Éée »a øjôëÑdG
®ÉØëdG »``a É``gQÉ``ª`K â`` JBG á``eÉ``©`dG
A’õ``æ` ∏` d É``ª` «` °` S ’ á``ë` °` ü` dG ≈``∏` Y
GkôÑà©e ,π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôªH
’h É¡à≤≤M »``à` dG äGRÉ`` é` `fE’G ¿G
»a á«∏NGódG IQGRh É¡≤≤ëJ â``dGR
»a É``gQhO ¢ùμ©J ä’ÉéªdG ≈à°T
πX »``a ÜhDhó`` `dG πª©dG á∏°UGƒe
ÖMÉ°U Iô°†ëd Ió«°TôdG IOÉ«≤dG
ió``Ø` ª` dG OÓ`` Ñ` `dG π`` gÉ`` Y á``dÓ``é``dG
ÖMÉ°U ¿ód øe áã«ãëdG á©HÉàªdGh
¢ù«FQ ó¡©dG »``dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
RÉ``é`fE’G Gò``g ¿G Gó``cDƒ` e ,AGQRƒ`` `dG
ó«©°U ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªªd Ö°ùëj
áfÉμªdG ¢ùμ©jh ¿É``°`ù`f’G ¥ƒ≤M
.Ék«dhOh Ék«∏ëe É¡H ™àªàJ »àdG

.º«æZ øªMôdGóÑY |

.…ô°ShódG ≈°ù«Y |

.»°ù«°ùdG óªëe |

.…ÉæÑdG QÉªY |

.…OGô©dG »∏Y |

.ôYÉ°ûdG ódÉN |

á``«``ë``°``ü``dG á``Ä``«``Ñ``dG äô``````ah ìÓ`````°`````UE’G õ````cGô````e
á``ë``FÉ``é``dG »``°``û``Ø``J π```X »```a A’õ```æ```∏```d á``ª``FÓ``ª``dG
RÉ``é` fE’G Gò``g ¿G{ Gó``cDƒ` e É``fhQƒ``c
äGRÉéfE’G øe πjƒW πé°ùd ±É°†oj
ájõgÉédG ≈∏Y ócDƒJ »àdGh á«æWƒdG
π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G á°ù°SDƒªd áeÉàdG
IOƒédG ô«jÉ©e ≈∏YCÉH É¡eGõàdGh
íæªJ Iõ``FÉ``é``dG ¿Gh É``°`Uƒ``°`ü`N
äGAGô``LE’G ≥Ñ£J á°ù°SDƒe π°†aC’
ô``jÉ``©` ª` dG Ö``°` ù` M ,á`` `jRGô`` `à` ` M’G
IOƒédG ô«jÉ©ªH á°üàîªdG á«Ñ£dG
.zá«ªdÉ©dG
π``«`f ¿CG …ô```°` `Shó```dG ó`` ` ` cCGh
á``«` dhO Iõ``FÉ``é` d ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e
»a á``«` MÓ``°` UEG á``°` ù` °` SDƒ` e ∫hCÉ` ` `c
ò«ØæàdG ∫Éée »a §°ShC’G ¥ô°ûdG
áë°üdG ä’ƒcƒJhôÑd ∫É``ã`à`e’Gh
,É``fhQƒ``c ¢Shô«a ó°V áeÓ°ùdGh
øjôëÑdG πé°ùd ±É°†j º¡e RÉéfEG
∫hO ±É°üe ø«H É¡àfÉμe âÑãojh
√òg ¿Gh É°Uƒ°üN ,Ωó≤àªdG ºdÉ©dG
Iôªà°ùªdGh Iô«ÑμdG äGRÉ`` é` `fE’G
É¡dÉæJ øjôëÑdG áμ∏ªe âJÉH »àdGh
á«ªàM áé«àæc äAÉL …QhO πμ°ûH
øe áªjôc äÉ¡«LƒJh áª«μM ájDhôd
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H
ÖMÉ°U øe áã«ãM á©HÉàeh ,ióØªdG
øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù«FQ ó¡©dG »dh ,áØ«∏N ∫BG óªM
.zAGQRƒdG
Gòg ¿G{ ≈dEG …ô°ShódG QÉ°TCGh
≥≤ëà«d øμj º``d »æWƒdG RÉ``é` fE’G
ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG äÉ¡«LƒJ ’ƒd
ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ
É¡dÓN ø``e ó``cCG »``à` dGh ,á``«`∏`NGó``dG
äGAGô``LE’É``H ó«≤àdG IQhô``°`V ≈∏Y
QÉ°ûàfG øe óë∏d áeRÓdG ô«HGóàdGh
™aôdG ≈∏Y πª©dGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
∫Éée »``a á°ù°SDƒªdG äGQó```b ø``e
äÉjƒà°ùe ôjƒ£Jh πª©dÉH AÉ≤JQ’G
øe ó``jõ``ª` dG ∫ò`` H ±ó``¡` Hh ,AGOC’G
AÉ£©dG Iô«°ùe á∏°UGƒeh Oƒ¡édG
Ωõ∏j É``e PÉ``î` J’ ∂`` dPh ,RÉ`` é` `fE’Gh
.zA’õædG áeÓ°Sh áë°U ájÉªëd

äGAGôLE’Gh äÉfÉª°†dG ¬æe OGƒe 8
πc ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,A’õæ∏d á«ë°üdG
∫ƒ°üë∏d á∏«Øc âfÉc Oƒ¡édG √òg
áμ∏ªªd ∞«°†àd IõFÉédG √òg »∏Y
øe ≥M »a Éeó≤àe Gõcôe øjôëÑdG
.¿É°ùf’G ¥ƒ≤M
Qƒ``à` có``dG ó`` ` cCG ¬``Ñ` fÉ``L ø`` `eh
¿CG »fƒfÉ≤dG ô«ÑîdG »ª«dódG AÉ«°V
≈∏Y ÉÑjôZ ¢ù«d ≥≤ëJ …òdG RÉéfE’G
áμ∏ªªdG »a á«MÓ°UE’G äÉ°ù°SDƒªdG
øe Iójó°ùdG äÉ¡«LƒàdG π``X »``a
ºFÉYO â°SQCG »àdG á«∏NGódG ô``jRh
±hô¶dG »a ájÉYôdGh á«fÉ°ùfE’G
áμ∏ªªdG É¡H äô``e »``à`dG áÑ«°ü©dG
,É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a QÉ``°`û`à`fG AGô`` L
á«Yƒf á∏≤f πãªj ºjôμàdG ¿CG ÉØ«°†e
áμ∏ªªdG äGRÉ``é`fEG πé°ùd áaÉ°VEGh
á``«` ∏` NGó``dG IQGRhh ΩÉ`` `Y π``μ`°`û`H
ä’Éée »a ¢UÉN πμ°ûH É¡JQGOEGh
.ájÉYôdGh ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M
ó¡édG ≈``∏`Y »``ª`«`dó``dG ≈``æ` KCGh
øeC’G Iõ¡LCG ¬H Ωƒ≤J …òdG ô«ÑμdG
π«Ñ°S »a á«∏NGódG IQGRƒ``H ΩÉ©dG
¿É``°` ù` f’G ¥ƒ``≤` M ÇOÉ`` Ñ` `e õ``jõ``©` J
õcGôe IQGOEG »a á°UÉNh É¡≤«Ñ£Jh
¿ƒé°ùdG A’õ`` f π``«`gCÉ`Jh ìÓ``°` UEG
ábƒeôe á``fÉ``μ`eh á©ª°S ≥«≤ëàd
¥ƒ≤M ∫Éée »a øjôëÑdG áμ∏ªªd
»ª«∏bE’G iƒà°ùªdG ≈∏Y ¿É°ùfE’G
á``«`dhó``dG IOÉ``¡`°`û`dG »``a ,»`` dhó`` dGh
∫É``é`e »`` a á``μ` ∏` ª` ª` dG äGRÉ`` é` `fEÉ` `H
πFÉ°SƒdG ≈bQCÉH A’õædG ™e πeÉ©àdG
.¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ÇOÉÑe Ö°ùMh
áæéd ¢ù«FQ Ö``FÉ``f OÉ``°` TCG Éªc
øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°T
…ô°ShódG ≈°ù«Y ÖFÉædG »æWƒdG
IQGOEÓ` d ójóédG »æWƒdG RÉéfE’ÉH
øe ,π``«` gCÉ` à` dGh ìÓ``°` UEÓ` d á``eÉ``©`dG
á°ù°SDƒe ∫hCG IõFÉéd ÉgRGôMEG ∫ÓN
§``°` ShC’G ¥ô``°` û` dG »``a á``«` MÓ``°` UEG
∫É`` ã` `à` `e’Gh ò``«` Ø` æ` à` dG ∫É`` é` `e »`` a
áeÓ°ùdGh áë°üdG ä’ƒcƒJhôÑd
¢Shô«a ó``°`V á``«` dhó``dG á``aÉ``¶`æ`dGh

¢ù«FQ ó¡©dG »``dh ¿Éª∏°S ô``«` eC’G
πμ°Th ∞``bƒ``ª`dG AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée
¢Shô«a á¡HÉéªd »æWƒdG ≥jôØdG
.ÉfhQƒc
á«∏NGódG IQGRh ¿G ±É``°` VCGh
»ªëJ »``à`dG á``dhó``dG õ``FÉ``cQ ió`` MEG
øe âfÉch É«∏NGO øWƒdG äGQó≤e
â©ÑJG »àdG ádhódG äÉ°ù°SDƒe ≈dhCG
…ó°üàdG »``a á``«` dhó``dG ô``«`jÉ``©`ª`dG
π``μ`d ,É`` `fhQƒ`` `c ô``£` N á``¡` HÉ``é` ª` d
ôjRh äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉæH É¡«Ñ°ùàæe
äÉjƒdhG øe âfÉc å«M á«∏NGódG
á°ù°SDƒªdÉH É``¡`eÉ``ª`à`gG IQGRƒ`` ` `dG
AÉæé°ù∏d á«∏«gCÉàdGh á«MÓ°UE’G
≥«°ùæàdG º``J å``«`M ø``«`aƒ``bƒ``ª`dGh
áØ∏àîªdG á`` dhó`` dG äGQGRh ø``«` H
IQGRh ø``«` H ∑ô``à`°`û`ª`dG ¿hÉ``©` à` ∏` d
á«Ñ£dG äGAGô``LE’G ¿Éª°†d áë°üdG
™e ≥«°ùæàdGh .A’õæ∏d á«ë°üdGh
≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdGh ∫ó``©` dG IQGRh
ôÑY äÉªcÉëªdG AGô`` LE’ AÉ°†≤∏d
ºJ õcGôe øe á«fhôàμdE’G πFÉ°SƒdG
âeÉb Éªc ó©H øY áªcÉëª∏d ÉgOGóYG
äÉWÉ«àM’G áaÉc PÉîJÉH IQGRƒ``dG
ô«¡£Jh A’õædG ø«H óYÉÑà∏d áeRÓdG
Éªe ¢``ù` Ñ` ë` dGh ∞``«` bƒ``à` dG õ``cGô``e
QÉ°ûàfG ø``e ô«ÑμdG óëdG ≈``dEG iOG
.A’õædG ø«H ¢Shô«ØdG
IQGRh â`` eõ`` à` `dG ó``≤` d ∫É`` ``bh
ôjRh »dÉ©e É¡°SCGQ ≈∏Yh á«∏NGódG
IQGOG »∏Y ø«ªFÉ≤dG πch á«∏NGódG
ô«aƒàH ìÓ``°`UE’Gh π«gCÉàdG õcGôe
ÉÑÑ°S âfÉc »àdG á∏«ØμdG äÉfÉª°†dG
»îjQÉàdG RÉ``é` fE’G Gò¡d ∫ƒ°Uƒ∏d
»a ∫hC’G õcôªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH
∫Éãàe’G ∫Éée »a §°Sh’G ¥ô°ûdG
á``ë` °` ü` dG ä’ƒ`` `cƒ`` `Jô`` `H ò``«` Ø` æ` Jh
Éeh ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V áeÓ°ùdGh
ΩÉ``μ`MC’ ’ÉãàeG ’G º¡æe ∂``dP ¿É``c
â°üf Éeh øjôëÑdG áμ∏ªe Qƒà°SO
ΩÉμMC’ Gò«ØæJh ¬æe 19 IOÉªdG ¬«∏Y
π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G á°ù°SDƒe ¿ƒfÉb
»a º¶f …òdG 2014 áæ°ùd 18 ºbQ

ô``jRh äÉ¡«LƒJ ¿CG ±É``°` VCGh
áμ∏ªe äOÉ`` `b ¬`` à` `jDhQh á``«` ∏` NGó``dG
É«ªdÉY É``LPƒ``ª`f ¿ƒμàd øjôëÑdG
É°Uƒ°üN ,¿ÉeC’Gh øeC’G ßØM »a
¿hÉ¡àJ ºd PG ,ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN
áaÉc PÉ``î` JG »``a á``«`∏`NGó``dG IQGRh
á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGô`` LE’G
áeGô°üH É¡≤«Ñ£J ≈∏Y ójó°ûàdGh
¢Shô«a QÉ°ûàfG ø``e óë∏d Ωõ``Mh
ô``KCG ¬``d ¿É``c …ò`` dG ô`` eC’G ,É``fhQƒ``c
áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ™LGôJ ≈∏Y RQÉ``H
É°Uƒ°üNh ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG »a
ìÓ`` °` `UE’Gh π``«` gCÉ` à` dG õ``cGô``e »``a
áæeBG õcGôe ≈``dEG É¡∏jƒëJ ºJ »àdG
∂``dPh É``fhQƒ``c ¢Shô«a ø``e á«dÉN
ô``jRh á©HÉàeh äÉ¡«LƒJ π°†ØH
äGAGôLE’G áaÉc PÉîJG »a á«∏NGódG
≈∏YG ≈∏Y É¡≤«Ñ£Jh á``jRGô``à` M’G
.äÉjƒà°ùªdG
»``°`ù`«`°`ù`dG ó``ª` ë` e CÉ` `æ` `g É``ª` c
¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ ø«æ«YƒÑdG
»æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG
á«∏NGódG ô``jRh ,ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏éªH
øH ó`` °` `TGQ ï``«` °` û` dG ∫hCG ≥``jô``Ø` dG
RGôMEG áÑ°SÉæªH ,áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
,π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd áeÉ©dG IQGOE’G
RÉ``é` fE’G Gò``g ¿CG ó```cCGh ,Iõ``FÉ``é`∏`d
áμ∏ªªd Ωó≤àªdG πé°ùdG ≈dEG ±É°†j
õcGôe A’õ``f ¥ƒ``≤`M »``a øjôëÑdG
øe ï°Sôj Éªe π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G
õjõ©J ó«©°U ≈∏Y øjôëÑdG áfÉμe
∫ÓN øe ,¿É°ùf’G ¥ƒ≤Mh ÇOÉÑe
äGQOÉÑeh ádÉq©a äGƒ£N IóY PÉîJG
äGOÉ`` ` °` ` `TQE’G ™`` e ≥``°` ù` à` J Ió`` ` `FGQ
ájRGôàM’G äGAGô`` LE’Gh á«FÉbƒdG
á«æWƒdG Oƒ¡édG ™e Ék«°TÉªJ ∂dPh
¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d ádhòÑªdG
.ÉfhQƒc
≈dEG ø«æ«YƒÑdG »°ù«°ùdG QÉ°TCGh
±qô°ûªdG »æWƒdG RÉéfE’G Gòg ¿CG
≈∏Y ø«ªFÉ≤dG Oƒ¡éd IôªK »``JCÉ`j
…ò``dGh π«gCÉàdGh ìÓ``°`UE’G õcGôe
á«∏NGódG IQGRh ΩÉ``ª`à`gG ¢ùμ©j
≥``jô``Ø`dG á``«` ∏` NGó``dG ô`` `jRh IOÉ``«` ≤` H
∫BG ¬∏dGóÑY ø``H ó``°`TGQ ï«°ûdG ∫hCG
äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ≥«≤ëJ »a ,áØ«∏N
ájRGôàM’G äGAGô``LE’É``H ΩGõ``à` d’G
≥``aGô``ª` dGh äBÉ` °` û` æ` ª` dG ™``«`ª`L »``a
,á«∏NGódG IQGRh äGQGOE’ á©HÉàdG
º¡°ùj …òdG õ«ªàªdG QhódÉH Gkó«°ûe
»a á``«`∏`NGó``dG IQGRh ƒÑ°ùàæe ¬``H
¢ü∏îªdG º¡∏ªYh ™bGƒªdG ∞∏àîe
Oƒ¡édG øª°V á«eÉeC’G •ƒ£îdÉH
.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG
¿hDƒ`°`û`dG áæéd ¢``ù`«`FQ ∫É`` bh
»æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG
â∏°Uh É``e ¿CÉ` `H ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏éªH
»a Ωó≤J øe á«∏NGódG IQGRh ¬«dEG
õ«ªJh IQGó``é` Hh äÉYÉ£≤dG ≈à°T
»a óFGôdG É``gQhO ¢ùμ©j ,QGóàbGh
A’õ``æ`dG á``jÉ``ª`M ≈``∏`Y π``ª`©`dG QÉ```WEG
á``∏`°`UGƒ``eh ,º``¡`à`eÓ``°`S ≥``«`≤`ë`Jh
πX »``a RÉ``é` fE’Gh AÉ£©dG Iô«°ùe
ÖMÉ°U Iô``°`†`ë`d ô`` gGõ`` dG ó``¡` ©` dG
∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
π°†ØHh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Oƒ¡L
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
.AGQRƒdG ¢ù«FQ
øªMôdGóÑY »``eÉ``ë`ª`dG ∫É`` bh
áμ∏ªe ≈∏Y Öjô¨H ¢ù«d ¬``fCG º«æZ
»a RÉ``é`fE’G ∂``dP ≥«≤ëJ øjôëÑdG
É``gPÉ``î`JGh áª«μëdG IOÉ``«` ≤` dG π``X
ô£N á¡HÉéªd á«bÉÑà°SG äGAGô``LEG
ºdÉ©dG ìÉàLG …òdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
ƒª°S Qó``°`ü`à`a 2020 ô``jÉ``æ`j ò``æ`e

®ƒØ ΩÓ°SEG :Öàc
äÉ``«` dÉ``©` Ø` dG ø`` e Oó`` `Y OÉ`` `°` ` TCG
áeÉ©dG IQGOE’G RGô``MEÉ` H á«æWƒdG
∫hCG IõFÉéd ,π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd
¥ô``°`û`dG »``a á``«` MÓ``°` UEG á``°`ù`°`SDƒ`e
ò``«` Ø` æ` à` dG ∫É```é` `e »`` `a §`` ` °` ` `ShC’G
áë°üdG ä’ƒcƒJhôÑd ∫É``ã`à`e’Gh
ó°V á«dhódG áaÉ¶ædGh áeÓ°ùdGh
íæªJ »``à` dGh ,É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` a
äGAGô``LE’G ≥Ñ£J á°ù°SDƒe π°†aC’
ô``jÉ``©` ª` dG Ö``°` ù` M ,á`` `jRGô`` `à` ` M’G
ácô°ûdG É¡à≤∏WCGh ,á«ªdÉ©dG á«Ñ£dG
BUREAU)) á``«``°``ù``fô``Ø``dG
ô«jÉ©ªH á°üàîªdGh VERIT
¿CG Ghó``cG å«M ,á«ªdÉ©dG IOƒ``é`dG
ΩÉªàgÓd áé«àf »JCÉj èjƒààdG Gòg
∫hCG ≥``jô``Ø`dG ¬``«`dƒ``j …ò`` dG ô«ÑμdG
áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG
è``eGô``H ò``«`Ø`æ`à`d á``«` ∏` NGó``dG ô`` `jRh
,π``jõ``æ` dÉ``H AÉ`` `≤` ` JQ’Gh ìÓ`` `°` ` UE’G
ôjƒ£àdG á«é«JGôà°SG QÉ```WEG »``a
IQGRh É¡é¡àæJ »``à`dG åjóëàdGh
±hô¶dG πX »a á°UÉN ,á«∏NGódG
ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG á«FÉæãà°S’G
.ÉfhQƒc áëFÉL AGôL
IQGRƒ`` dG á£N ìÉéf Ghó```cCGh
º¡àjÉªëd A’õ``æ`dG ™e πeÉ©àdG »a
øe ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G ô£N øe
äAGô`` ` LE’G ø``e Oó`` Y ™``°` Vh ∫Ó`` N
ìÉéf »a ô``KC’G ≠dÉH É¡d ¿É``c »àdG
π«¨°ûJ ≥``jô``W ø``Y AGƒ``°` S á£îdG
A’õædG ø«H »FôªdG ∫É°üJ’G áeóN
äGQÉjõdG ∞bh ó©H ∂dPh ,º¡jhPh
≈∏Y πª©dG QÉWEG »a ,≥HÉ°S âbh »a
,º¡àeÓ°S ≥«≤ëJh A’õædG ájÉªM
á«∏ªY π«¡°ùJ »``a áªgÉ°ùªdG hCG
óYÉÑàdG ò«ØæJ ¿Éª°V hCG áªcÉëªdG
Éª«a äÉ©ªéàdG ™æeh A’õædG ø«H
.º¡æ«H
ó``ª` MCG QÉ``ª` Y Ö``FÉ``æ` dG OÉ`` °` `TCGh
á«YƒædG á``æ`é`∏`dG ¢``ù`«`FQ …É``æ` Ñ` dG
¢ù∏éªH ¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëd áªFGódG
É¡JòîJG »àdG äGƒ£îdÉH ÜGƒ``æ`dG
ìÓ``°`UEÓ`d á``eÉ``©`dG IQGOE’G õ``cGô``e
áëFÉéd …ó``°`ü`à`dG »``a π``«` gCÉ` à` dGh
A’õædG ájÉªMh É``fhQƒ``c ¢Shô«a
AÉHƒdG Gòg äÉ©ÑJ øe ø«eƒμëªdGh
.…QÉédG ΩÉ©dG ∫ÓN
Ωƒ≤J âfÉc Ée πX »a ¬fCG ócCGh
êGôNE’ äGAGôLEG øe ºdÉ©dG ∫hO ¬H
ºgGóYG ∞«ØîJ ±ó¡H ø«eƒμëªdG
¢Shô«a »°ûØàd É©æe ¿ƒé°ùdG »a
∂``dò``H ø``jô``ë` Ñ` dG â``fÉ``c ,É```fhQƒ```c
õcGôªd Iójó°T ájÉYQ »dƒJ âbƒdG
≈∏Y ¢UôëJh π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G
É¡JÉ«fÉμeEGh É¡JGQób áaÉc ô«î°ùJ
∫ÓN øe áeÉ©dG áeÓ°ùdG ≥«≤ëJ »a
ájRGôàM’G äGAGô``LE’G áaÉc ´ÉÑJG
±ó¡H iƒà°ùe ≈∏YG ≈∏Y á«FÉbƒdGh
…ò``dG ô`` eC’G ,A’õ``æ` dG á``aÉ``c ájÉªM
õcGôe ø«°üëJ øe øjôëÑdG øμe
πª©dG Gò``g QÉªK ó°üMh ìÓ``°`UE’G
ádÉM …CG π«é°ùJ Ωó``©` H QÉ``Ñ` é` dG
√òg πNGO ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UEG
iƒà°ùe ≈∏Y RÉéfEG ƒgh õcGôªdG
.¬≤«≤ëJ ô«ãμdG ≈∏Y Ö©°üj ,ºdÉ©dG
»àdG Oƒ¡édG ≈dEG …ÉæÑdG QÉ°TCGh
IOÉ«≤H á«∏NGódG IQGRh É¡H Ωƒ≤J
¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG
øe â∏©L ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG
∫hódG ±É°üe »a øjôëÑdG áμ∏ªe
,»dhódG ™ªàéªdG IOÉ¡°ûH á``æ`eB’G
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ºYO πX »a
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M ∂``∏`ª`dG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY

OGô``©``H 47 ´QÉ```°```T ô``jƒ``£``J ø```e

بيانات الخبر
á``∏``ª``M º```Yó```H ó``«``°``û``j ø```jô```ë```Ñ```dG á```©```eÉ```Lاليوم
¢```ù```«```FQ
á``©``eÉ``é``dG á``Ñ``∏``£``d Üƒ````J Ü’ 2500````````H zô``التاريخ
`«```N É``æ``«``a{

äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRƒH ¥ô£∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG âMô°U
ôjƒ£J ´hô°ûe ¿CÉH hôîa ¬∏dGóÑY ióg á°Sóæ¡ªdG »fGôª©dG §«£îàdGh
á£îdGh πª©dG èeÉfôH ≥ah ô«°ùj ¥ôëªdG á¶aÉëªH OGôY »a 47 ´QÉ°T
≈∏Y áeÉ¡dG ájôjƒ£àdG ™jQÉ°ûªdG óMCG ôÑà©j å«M ,áYƒ°VƒªdG á«æeõdG
.%27 ¬«a RÉéfE’G áÑ°ùf ≠∏ÑJ å«M ,¥ô£dG áμÑ°T
∞°UôdG ∫ÉªYCG ò«ØæJ Ék«dÉM ºàj ¬fCÉH ¥ô£∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG âdÉbh
´QÉ°ûdG ¿CÉ` H Ik ô«°ûe ,QÉ``£` eC’G √É«e ∞jô°üàd áμÑ°T AÉ°ûfEGh ¿É``aó``dGh
á£∏°ùdGh º«©ædG »àdÉMh óëdGh OGôY ≥WÉæe …OÉJôeh »dÉgCG Ωóî«°S
…QhôªdG ΩÉMOR’G ∞«ØîJ »a óYÉ°ù«°S Éªc ,¥ôëªdG áæjóe »dÉgCG ΩƒªYh
á«æμ°ùdGh á«YÉæ°üdG ≥WÉæªdG ∞∏àîe πª°ûàd ájQhôªdG ácôëdG π«¡°ùJh
´QÉ°T ≈∏Y Ék«dÉM π°UÉëdG §¨°†dG øe ∞«ØîàdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ájQÉéàdGh
äÉLÉ«àMG »Ñ∏j ÉªH OGôY ≈dEGh øe »°ù«FôdG êôîªdGh πNóªdG ¬fƒc OGôY
øª°V ∂dPh á≤£æªdG Égó¡°ûJ »àdG á«fGôª©dG ácôëdG IOÉjR AGôL ¿Éμ°ùdG
á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J ≈dEG á«YÉ°ùdGh 2030 ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG ájDhQ
.π°†aCG ƒg Éªd ¥ô£dG áμÑ°Th

iƒà°ùe ≈∏Y º¡∏aÉμJh ,É¡«a ø«ª«≤ªdGh
…òdG »∏gC’G iƒà°ùªdG ≈∏Yh äÉ°ù°SDƒªdG
äÓªë∏d ø``«`ª`YGó``dG º`` gCG ø``e É``ªk ` FGO ¿É``c
.z»fÉ°ùfE’G ™HÉ£dG πªëJ »àdG Iôq«îdG
≈©°ùJ øjôëÑdG á©eÉL ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
≈∏Y áÑ∏£dG ídÉ°Uh ô«N ¬«a Ée ≈dEG ÉkªFGO
™e π°UGƒàJh ,ó«©ÑdGh ô«°ü≤dG ø«jóªdG
É¡©e ≥∏îJ »``à`dG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉ¡édG
É¡æeh ,¬LhC’G áaÉμH áÑ∏£dG ºYód äÉcGô°T
ø«LÉàëªdG áÑ∏£dG á∏°UGƒªd …ODƒªdG ºYódG
º¡d ìÉàJ å«ëH º¡à°SGQO …OÉ``ª`dG ºYó∏d
∫ƒ°Uƒ∏d º¡FÓeR ™``e áÄaÉμàªdG ¢UôØdG
≈∏Y ∫ƒ°üëdGh ,äÉeƒ∏©ªdG QOÉ°üe ≈``dEG
Ghôªj »μd äÉ``«`fÉ``μ`eEG ø``e ¬fƒLÉàëj É``e
.ádƒ¡°Sh ô°ùj πμH á«©eÉédG á∏MôªdÉH

≈`````dhC’G á``∏``Mô``ª``dG QGô```ª```à```°```SG

.IõªM ¢VÉjQ .O |
øjôëÑdG á``©`eÉ``L ¢``ù`«`FQ OÉ``°` TCG É``ª`c
πμHh - ¬``H ΩÉ``b …ò`` dG …Qƒ``ë`ª`dG Qhó``dÉ``H
ø«eC’G ,ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG - QGóàbG
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG
»a áªFÉ≤dG Oƒ¡édG ≥«°ùæJ áæéd ¢ù«FQ
…òdG ≥jôØdGh ,zô«N Éæ«a{ á«æWƒdG á∏ªëdG
.Iôq«îdG á∏ªëdG √òg ìÉéfE’ ÜCGO πμH πªY

¢``Shô``«`a á``ë`aÉ``μ`ª`H á``°`ü`à`î`ª`dG äÉ``¡` é` dG
,»fhôàμdE’G º«∏©àdG ≈dEG ∫ƒëàdÉH ÉfhQƒc
xƒL »a πYÉa πμ°ûH º«∏©àdG ôªà°ùj »μd
ø«æWGƒªdG áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d ¿É``eC’G øe
.zAGƒ°ùdG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh
»àdG ,zô«N Éæ«a{ á∏ªM ¿EG{ ±É°VCGh
∫BG óªM ø``H ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S É¡≤∏WCG
áªë∏d ¥ô°ûªdG ¬``Lƒ``dG ø``Y ôÑ©J ,áØ«∏N
»a á≤ãdG ¿EGh ,ø``jô``ë`Ñ`dG »``a á``«`fÉ``°`ù`fE’G
™£≤æªdG ìÉéædG Gòg ≈``dEG äOÉ``b ób √ƒª°S
.zá∏ªë∏d ô«¶ædG
¿EG ø``jô``ë` Ñ` dG á``©` eÉ``L ¢``ù` «` FQ ∫É`` `bh
ôãcCG ≈∏Y É¡MÉéf âàÑKCG zô«N Éæ«a{ á∏ªM
»``YÉ``ª`à`L’Gh …OÉ``°`ü`à`b’G :iƒ``à`°`ù`e ø``e
øjôëÑdG π``gCG ºMÓJ äó q°ùLh ,»aÉ≤ãdGh

√ƒª°S É¡≤∏WCG »àdGh zô«N Éæ«a{ á«æWƒdG
áëFÉéd …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYód
ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉªàgG ºLôàJh ,ÉfhQƒc
,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
,áÑ∏£dG ¬JÉæHh ¬FÉæHCÉH ,øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e
¢``VQCG ≈∏Y º«≤j øe πμHh ,¢UÉN πμ°ûH
.ΩÉY πμ°ûH øjôëÑdG áμ∏ªe
IQOÉÑªdG √ò``g ¿EG{ :IõªM .O.CG ∫É``bh
∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S øe áªjôμdG
äGQOÉÑªdG á∏°ù∏°S øe IóMGh ôÑà©J ,áØ«∏N
á©eÉL áÑ∏W ¬JƒNCG √ÉéJ √ƒª°ùd Iôq«îdG
áÑ∏£dG ºYO ¿CG √ƒª°ùd ≥Ñ°S PEG ,øjôëÑdG
äGƒæ°ùdG ió``e ≈``∏`Y IQOÉ``Ñ` e ø``e ô``ã`cCÉ`H
Ωƒ``«`dG IQOÉ``Ñ` ª` dG √ò``g »``JCÉ` Jh ,á``«`°`VÉ``ª`dG
É¡JòîJG »``à`dG äÉ``¡`Lƒ``à`dG ™``e ÜhÉ``é`à`à`d

الخبر

QƒàcódG øjôëÑdG á©eÉL ¢ù«FQ OÉ°TCG
áªjôμdG IQOÉÑªdÉH ,IõªM ∞°Sƒj ¢VÉjQ
øª°V á«μ∏ªdG ájô«îdG á°ù°SDƒªdG πÑb øe
á©eÉL áÑ∏£d âYôÑJ »àdG zô«N Éæ«a{ á∏ªM
∂``dPh ,Üƒ``J Ü’ RÉ¡L 2500`` `H øjôëÑdG
ºgóYÉ°ùJ ’ ø``jò``dG áÑ∏£dG º``YO QÉ``WEG »``a
Iõ¡LCG AÉæàb’ º¡«dÉgC’ ájOÉªdG äÉ«fÉμeE’G
.á«aÉ°VEG
πjõédG ôμ°ûdÉH á©eÉédG ¢ù«FQ Ωó≤Jh
áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ≈dEG
á``«`fÉ``°`ù`fE’G ∫É``ª` YCÓ` d ∂``∏`ª`dG á``dÓ``L πãªe
»æWƒdG ø``eC’G QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th
á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG AÉ``æ`eCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
IQOÉ``Ñ`ª`dG √ò``g ≈``∏`Y á``«`fÉ``°`ù`fE’G ∫É``ª` YCÓ` d
á∏ªëdG äÉªgÉ°ùe øª°V áªjôμdG á«fÉ°ùfE’G

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

« 2500البتوب»
من «فينا خري»
لطالب جامعة
البحرين

التوا�صل مع
ال�صركات العاملية
املتخ�ص�صة يف
�صناعة الطريان
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ً
تنفيذا لتوجيهات اللجنة التن�صيقية:

م� �ك ��اف� �ح ��ة «ال� �ت� ��� �ص� �ت � � � � ��ر ال � �ت � �ج� ��اري»
اإج� � � � � ��راءات ق ��ان ��ون� �ي ��ة �� �ص ��د ال� ��� �ص� �ج ��الت ال� �ت� �ج ��اري ��ة امل�� �وؤج� ��رة

مرتئ�شا اللجنة التن�شيقية
ويل العهد رئي�ص الوزراء
ً

ا�صتعر�صت م�صتجدات «كورونا»« ..التن�صيقية»:

مناق�صة تطوير اخلدمات وامل�صاريع التنموية
تراأ�س �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ،ويل
العهد رئي�س الوزراء ،اجتماع اللجنة التن�ضيقية عن بُعد.
وناق�ضت اللجنة التن�ضيقية املو�ضوعات املتعلقة بتطوير اخلدمات
وم�ضتجدات امل�ضاريع التنموية .وا�ضتعر�ضت اللجنة اآخر م�ضتجدات
التعامل مع فريو�س كورونا.

حميدان رئي�صً ا ملجل�س اإدارة «�صوق العمل»
�ضدر عن ح�ضرة �ضاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى مر�ضوم
ب ـاإعــادة ت�ضكيل جمل�س اإدارة
هيئة تنظيم �ضوق العمل برئا�ضة
وزير العمل والتنمية الجتماعية
وع�ضوية كل من :حممد القائد،
ومها مفيز ،وعبدالرحمن ال�ضنان،
واأحمد احلايكي ،وحممد الكوهجي،
واأحمد بن هندي املناعي ،وجعفر
خليل ،وبا�ضم �ضيادي.

وزير العمل

02

تنفي ًذا لتوجيهات اللجنة التن�ضيقية برئا�ضة
�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل
خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء لتعزيز بيئة
تناف�ضية عادلة وفق مبادرات وم�ضاريع متعددة
لزيادة الفر�س النوعية للمواطنني ،اأطلقت وزارة
ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة وغرفة جتارة
و�ضناعة البحرين �ضمن �ضياق هذه املبادرات
حملة م�ضرتكة ملكافحة الت�ضرت التجاري.

واأكد زايد الزياين وزير ال�ضناعة والتجارة
وال�ضياحة اأن متكني غري البحريني من ممار�ضة
ن�ضاط جتاري حمظور عليه قانو ًنا من خالل
ا�ضتعمال البيانات ال�ضخ�ضية ل�ضخ�س اآخر
بحريني اأو ترخي�ضه اأو �ضجله التجاري وغريها
من اأ�ضكال الت�ضرت التجاري هو اأمر مرفو�س متامًا
وجرمية يعاقب عليها القانون البحريني.
واأو�ضح الوزير باأن هذه احلملة هي على

مبا�صرة  64ق�صية ف�صاد واإحالة  35للنيابة ..وزير الداخلية:

جت �ف �ي��ف م �ن��اب��ع ال �ف �� �ص��اد ���ص��و ًن��ا ل �ل �م��ال ال �ع��ام
ك�ضف الفريق اأول ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل اآل
خليفة وزير الداخلية ،يف كلمة له مبنا�ضبة اليوم
العاملي ملكافحة الف�ضاد ،اأن الإدارة العامة ملكافحة
الف�ضاد والأمن القت�ضادي والإلكرتوين ،با�ضرت منذ
بداية العام  ،2020نحو ( )64ق�ضية ف�ضاد ،اأحالت
منها ( )35ق�ضية للنيابة العامة.
واأكد الوزير اأنه على رغم حتديات جائحة كورونا
التي تتع ّر�س لها دول العامل كافة ،فمع اإجراءات
التعايف من اجلائحة ،ا�ضتمرت اجلهود الرقابية
والتوعوية لتعزيز ال�ضفافية والنزاهة ،وامتدت جهود
وزارة الداخلية اإىل جمالت عدة ،من بينها موا�ضلة
العمل على رفع م�ضتوى وقدرات الكوادر العاملة
وتزويدها باخلربات الأكادميية والعملية ،وفق

املعايري الدولية مبا ينعك�س على الأداء يف حماربة
الف�ضاد.
واأ�ضار اإىل موا�ضلة احلمالت التوعوية والتعاون
مع جميع قطاعات وموؤ�ض�ضات واأفراد املجتمع يف كل
ما من �ضاأنه تعزيز النزاهة ومكافحة الف�ضاد يف اإطار
اجلهود الوطنية احلثيثة ل�ضون املال العام واحلفاظ
على مكت�ضبات الوطن.
فمن منطلق م�ضادقة البحرين على التفاقيتني
العربية والأممية ملكافحة الف�ضاد ،فاإنها تعمل على
مد ج�ضور التعاون الإقليمي والدويل من اأجل جتفيف
منابع الف�ضاد وغر�س قيم واأخالقيات النزاهة بني
جميع اأفراد وموؤ�ض�ضات املجتمع واتخاذ ال�ضبل الالزمة
لتقوي�س الف�ضاد واحلد من اآثاره ال�ضلبية.

«كورونا» يرفع جل�صة النواب وترحيل جدول االأعمال

اإ�� �ص ��اب ��ة ن ��ائ ��ب واإح � ��ال � ��ة  10ل �ل �ح �ج��ر امل��ن��زيل
�ضارة جنيب:
رفعت رئي�س جمل�س النواب فوزية زينل جل�ضة النواب
التي عُ قدت �ضباح يوم اأم�س «الثالثاء» ،بعد ت�ضجيل اإ�ضابة
اأحد النواب بفريو�س كورونا (كوفيد ،)19-واإحالة  10نواب
اآخرين اإىل احلجر املنزيل.
وا�ضطرت رئي�س املجل�س فوزية زينل للتغيّب لأكرث من
ن�ضف �ضاعة عن اجلل�ضة ب�ضبب اإخ�ضاعها للفح�س ،ويف هذه
الأثناء تراأ�س النائب الأول لرئي�س املجل�س عبدالنبي �ضلمان
جزءًا من جل�ضة النواب حلني ح�ضور الرئي�س.
ومت اإخ�ضاع جميع النواب املخالطني للفح�س ،ما ت�ضبّب
بغيابهم عن اجلل�ضة حلني انتظار نتائج فح�ضهم ،وب�ضبب عدم
اكتمال الن�ضاب ،مت ترحيل جدول الأعمال للجل�ضة القادمة08 .

بيانات الخبر

اليوم

جل�شة جمل�ص النواب اأم�ص قبل رفعها

التاريخ
الخبر

راأ�س اأولويات عمل وزارة ال�ضناعة والتجارة
وال�ضياحة والتي تاأتي مب�ضاركة غرفة جتارة
و�ضناعة البحرين وعدد من اجلهات املعنية
ل�ضمان حماية املواطن البحريني وامل�ضتثمر
البحريني من اأ�ضرار الت�ضرت التجاري ومكافحة
ال�ضجالت التجارية املوؤجرة وتبعاتها من خالل
اتخاذ كافة التدابري والإجراءات القانونية للحد
منها.
04

�صي�صمل حمالت جتارية ومقاهي �صعبية ومواقف �صيارات

النشرمليون دينار لتطوير �صوق جدحف�س
ن�صف
جهة

وزير الداخلية

02

تقرير بريطاين:

موؤ�ص�صات قطر املالية اأذرع اإرهاب عاملية
عوا�ضم  -وكالت:
اأعاد تقرير ن�ضرته �ضحيفة اجلارديان
الربيطانية ،اأم�س ،ت�ضليط ال�ضوء على
تاريخ قطر وموؤ�ض�ضاتها يف دعم ومتويل
الإرهاب حول العامل.
وعلى مدار �ضنوات ،وجهت اتهامات عدة
ل �ضيما يف بريطانيا ،لبنوك وموؤ�ض�ضات
مالية قطرية ،على خلفية عمليات مثبتة

لتمويل الإرهاب ونقل الأموال جلهات
متطرفة� ،ضواء يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط
اأو اأوروبا.
ومنذ ال�ضهر املا�ضي ،اأعلنت املحكمة
العليا الربيطانية اأنها طلبت من �ضرطة
مكافحة الإرهاب التحقيق يف مزاعم باأن
ال�ضهود واملدعني ال�ضوريني يف ق�ضية
«متويل الإرهاب» قد تع ّر�ضوا للرتهيب من
قبل امل�ضوؤولني القطريني.

11

العامل ينتظر اإعالن الن�صر

بدء التلقيح �صد كورونا يف بريطانيا
طاقم امل�شت�شفى
يحيون
مارغاريت
كينان (90
عا ًما) اأول
بريطانية تتلقى
لقاح كورونا.

حمرر ال�ضوؤون املحلية:
الصفحة

العدد

اأفاد رئي�س جمل�س اأمانة العا�ضمة املهند�س �ضالح طرادة باأنه مت
ر�ضد مبلغ قدره  500األف دينار مل�ضروع تطوير �ضوق جدحف�س.
وقال يف ت�ضريح لـ«الأيام» اإن امل�ضروع قيد الت�ضميم ،و�ضيقام على
م�ضاحة تبلغ  1606اأمتار مربعة ،وقد مت اإدراجه �ضمن م�ضاريع وكالة
اخلدمات البلدية امل�ضرتكة وخطة العامني 2022-2021م.
واأ�ضار اإىل اأنه من املقرر اأن يت�ضمّن م�ضروع تطوير �ضوق جدحف�س
اإن�ضاء حمال جتارية ومقاهي �ضعبية ،بالإ�ضافة اإىل دورات املياه واملرافق
العامة ومواقف ال�ضيارات .وتراعي الت�ضورات املبدئية طلبات الباعة
ومرتادي ال�ضوق وتت�ضم باملظهر احل�ضاري.
03

الرابط اإللكتروني

�شورة تخيّلية ل�شوق جدحف�ص بعد التطوير

انطلقت اأم�س حملة التلقيح �ضد
فريو�س كورونا يف بريطانيا ،بعد ح�ضولها
على دفعتها الأوىل من لقاح فايزر ،واإجراء
اآخر ا�ضتعداداتها ،يف اأ�ضبوع حا�ضم يف
مواجهة جائحة كورونا.
واأظهرت لقطات مبا�ضرة قادمة
من العا�ضمة الربيطانية لندن ،م�ضنة
بريطانية ،تبلغ  90عامًا من العمر ،وهي

تتلقى اللقاح.
واأ�ضبحت مارغاريت كينان البالغة
 90عامًا يف م�ضت�ضفى يف كوفنرتي يف
و�ضط اجنلرتا ،اأول �ضخ�س يف العامل
يتلقى اللقاح بعد قرابة اأ�ضبوع من اإعطاء
ال�ضلطات الربيطانية �ضوءها الأخ�ضر
لتوزيعه يف البلد الأكرث ت�ضررا ً يف اأوروبا
مع قرابة  61500وفاة.

 02حمليات
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مر�سوم ملكي باإعادة
ت�سكيل جمل�س اإدارة هيئة �سوق العمل
�سدر عن ح�سرة �ساحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى مر�س�م رقم ( )83ل�سنة 2020
باإعادة ت�سكيل جمل�ض اإدارة هيئة تنظيم
�س�ق العمل ،جاء فيه:
 املادة الأوىل :يعاد ت�سكيل جمل�ضاإدارة هيئة تنظيم �س�ق العمل برئا�سة
وزير العمل والتنمية الجتماعية وع�س�ية
كل من :حممد علي حممد القائد ،ومها
عبداحلميد مفيز ،وعبدالرحمن �سالح

ال�سنان ،واأحمد جعفر احلايكي ،وحممد
عبداجلبار الك�هجي ،واأحمد عبداهلل بن
هندي املناعي ،وجعفر خليل اإبراهيم،
وبا�سم علي �سيادي؛ وتك�ن مدة ع�س�يتهم
يف املجل�ض اأربع �سن�ات.
 املادة الثانية :على رئي�ض جمل�ضال�زراء ووزير العمل والتنمية الجتماعية
 ك ٌل فيما يخ�سه  -تنفيذ هذا املر�س�م،ويعمل به من تاريخ �سدوره ،وين�سر يف
اجلريدة الر�سمية.

وزير الداخلية :تطوير اأ�ساليب املراقبة
الأمنية البحرية بالتعاون مع الأ�سطول اخلام�س

ا�ستقبل الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن
عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية ،اأم�ض،
الفريق بحري �سم�يل بابارو قائد الق�ات
البحرية بالقيادة املركزية الأمريكية ،قائد
الأ�سط�ل اخلام�ض ،ومارجريت ناردي
القائم باأعمال �سفارة ال�ليات املتحدة
الأمريكية لدى مملكة البحرين ،وذلك
بح�س�ر الفريق طارق بن ح�سن احل�سن
رئي�ض الأمن العام ،والل�اء ركن بحري
عالء �سيادي قائد خفر ال�س�احل.
وخالل اللقاء ،اأ�ساد ال�زير ،بالعالقات
ال�ثيقة وال�سراكة ال�سرتاتيجية بني

مملكة البحرين وال�ليات املتحدة،
من�هً ا باأهمية التعاون امل�ستمر يف
تط�ير اأ�ساليب املراقبة الأمنية البحرية،
فيما اأكد اجلانب الأمريكي على تط�ير
التعاون امل�سرتك من منطلق اأن الهدف
واحد ويخدم اجلانبني ،معربًا عن
تقديره للجه�د التي تق�م بها وزارة
الداخلية من اأجل حفظ الأمن وتعزيز
ال�سالمة العامة.
ومت خالل اللقاء ،بحث جمالت
التن�سيق الأمني ،بالإ�سافة اإىل عدد من
امل��س�عات ذات الهتمام امل�سرتك.

الزياين :تطوير التعاون الثنائي
وال ـعــالقات ب ـيـن الـبـحــريــن واأ�سـتـرالـيـا
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مبا�سرة  64ق�سية ف�ساد منذ بداية العام واإحالة  35منها للنيابة ..وزير الداخلية:

جتفيف منابع الف�ساد وغر�س قيم النزاهة بني الأفراد واملوؤ�س�سات
وجه الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية ،كلمة مبنا�سبة
ّ
اليوم العاملي ملكافحة الف�ساد والذي يوافق التا�سع من دي�سمرب من كل عام ،هذا
ن�سها:
ياأتي االحتفال باليوم العاملي ملكافحة الف�ساد هذا العام ،حتت �سعار «متحدون
على مكافحة الف�ساد والتعايف بنزاهة» ،والذي حتر�ص مملكة البحرين على م�ساركة
املجتمع الدويل به ،انطال ًقا من اأن ثقافة الوعي متثل نقطة االنطالق ملحاربة الف�ساد،
الذي يهدد م�سرية التنمية والبناء يف اأي جمتمع.
وقد اأر�سى امل�سروع االإ�سالحي حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
اآل خليفة ،عاهل البالد املفدى ،حفظه اهلل ورعاه ،قواعد حاكمة تعك�ص اإ�سرار مملكة
البحرين على امل�سي قدما يف جهودها لتعزيز النزاهة وال�سفافية ،يف اإطار منظومة
متكاملة للحماية من الف�ساد ،تعرب عنها اآليات عدة ،من بينها اال�سرتاتيجية الوطنية
ملكافحة الف�ساد عام  2013وا�ستحداث وتطوير اجلهات الرقابية وتوفري كل االآليات
القانونية التي تعزز االأداء الوطني يف مكافحة الف�ساد.
كما ي�سكل منهج �ساحب ال�سم� امللكي
الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ،ويل العهد
رئي�ض ال�زراء ،حفظه اهلل ،يف احلفاظ على
املال العام بكل نزاهة واأمانة وم�س�ؤولية،
إخال�سا جلاللة امللك وحتقي ًقا لتطلعات
وفا ًء وا
ً
امل�اطنني ،خط�ة متقدمة للتط�ير و�سرعة
الإجناز بكفاءة ومهنية.
وقد ظلت جه�د حماربة الف�ساد على
فعاليتها ،رغم حتديات جائحة ك�رونا
التي تتعر�ض لها دول العامل كافة ،فمع
اإجراءات التعايف من اجلائحة ،ا�ستمرت
اجله�د الرقابية والت�ع�ية لتعزيز ال�سفافية
والنزاهة ،وامتدت جه�د وزارة الداخلية
اإىل جمالت عدة ،من بينها م�ا�سلة العمل
على رفع م�ست�ى وقدرات الك�ادر العاملة
وتزويدها باخلربات الأكادميية والعملية،
وفق املعايري الدولية مبا ينعك�ض على الأداء
يف حماربة الف�ساد.
ويف هذا ال�سياق ،با�سرت الإدارة
العامة ملكافحة الف�ساد والأمن القت�سادي
والإلكرتوين ،منذ بداية العام  ،2020نح�
( )64ق�سية ف�ساد ،اأحالت منها ()35
ق�سية للنيابة العامة ،بجانب ا�ستمرار تلقي
البالغات والتعامل معها وف ًقا لالإجراءات

القان�نية املتبعة .ويف ال�قت ذاته ،م�ا�سلة
احلمالت الت�ع�ية والتعاون مع جميع
قطاعات وم�ؤ�س�سات واأفراد املجتمع يف كل
ما من �ساأنه تعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد
يف اإطار اجله�د ال�طنية احلثيثة ل�س�ن
املال العام واحلفاظ على مكت�سبات ال�طن.
كما ا�ستطاعت البحرين ،ت�سجيل خط�ات
متقدمة فيما يتعلق بتط�ير الأطر الت�سريعية
والإجرائية وتعزيز اآليات التن�سيق امل�ؤ�س�سي،
واإقامة عالقات وثيقة مع ال�سركاء الدوليني يف
جمال ال�قاية واملكافحة لكل اأ�سكال الف�ساد،
وتعزيز عمل الأجهزة الإقليمية والدولية
املخت�سة واكت�ساب املزيد من اخلربات املهنية
وبناء القدرات امل�ؤ�س�سية لل�سلطات القائمة
على مكافحة الف�ساد.
فمن منطلق م�سادقة البحرين على
التفاقيتني العربية والأممية ملكافحة الف�ساد،
فاإنها تعمل على مد ج�س�ر التعاون الإقليمي
والدويل من اأجل جتفيف منابع الف�ساد وغر�ض
قيم واأخالقيات النزاهة بني جميع اأفراد
وم�ؤ�س�سات املجتمع واتخاذ ال�سبل الالزمة
لتق�ي�ض الف�ساد واحلد من اآثاره ال�سلبية.
كما تعمل البحرين بالتعاون مع ال�سركاء
يف جمل�ض التعاون من خالل جلنة روؤ�ساء

وزير الداخلية

الأجهزة امل�س�ؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة
الف�ساد بدول املجل�ض على زيادة فعالية
اجله�د الت�ع�ية والت�سريعية لتعزيز النزاهة
وال�سفافية ومكافحة الف�ساد بدول املجل�ض.
وقد اأثمرت هذه اجله�د عن اإقرار عدد من
الت�سريعات ال�سرت�سادية ،من اأبرزها القان�ن
ال�سرت�سادي حلماية املال العام ومدونة
�سل�ك ا�سرت�سادية للعاملني باأجهزة مكافحة
الف�ساد بدول املجل�ض ومبادئ ا�سرت�سادية
لتبادل اخلربات والتجارب بني هيئات واأجهزة
مكافحة الف�ساد بدول جمل�ض التعاون.
وختامًا ،فاإنني اأ�سيد بجه�د وم�ساعي
جميع الأجهزة املعنية مبكافحة الف�ساد،
وما ت�ؤديه من دور م�سه�د ،كما اأت�جه
بال�سكر اجلزيل جلميع ال�زارات وامل�ؤ�س�سات
لتعاونها على الأ�سعدة كافة ،وعلى املبادرات
القيمة للتعاون والتن�سيق يف اإقامة الفعاليات
الت�ع�ية يف �سبيل تعزيز مبادئ ال�سفافية
ونبذ الف�ساد.
اأ�ساأل اهلل اأن يحفظ مملكة البحرين ويدمي
عليها نعمة الأمن والأمان ،يف ظل العهد الزاهر
ل�سيدي ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى اآل خليفة ،ملك مملكة البحرين املفدى،
حفظه اهلل ورعاه.

ال�سالح :اأقف اليوم بني فريق متاألق اأ�سبح له �سمعة دولية كبرية

وزيرة ال�سحة تك ّرم الفرق الطبية للفورمول خالل لقاء افرتا�سي
د .عبداللطيف الزياين

جرى ات�سال هاتفي ،اأم�ض (الثالثاء)،
بني الدكت�ر عبداللطيف بن را�سد الزياين،
وزير اخلارجية ،وال�سفري ر�س�ان جدوت،
�سفري اأ�سرتاليا لدى مملكة البحرين واملقيم
يف الريا�ض ،مبنا�سبة انتهاء فرتة عمل
ال�سفري.
واأعرب وزير اخلارجية عن تقدير
مملكة البحرين للجه�د التي بذلها ال�سفري
لتط�ير التعاون الثنائي بني البلدين
ال�سديقني ،م�سيدًا مبا ت�سهده عالقات
ال�سداقة والتعاون بني مملكة البحرين

اليوم

ر�سوان جدوت

واأ�سرتاليا من تط�ر ومن� وما و�سلت اإليه
من م�ست�ى متميز يف كل املجالت ،متمنيًا
لل�سفري الت�فيق والنجاح يف مهام عمله
الدبل�ما�سي اجلديد.
من جانبه ،عرب ال�سفري ر�س�ان جدوت
عن �سكره ملا مل�سه من امل�س�ؤولني يف وزارة
اخلارجية من تعاون م�ستمر وحر�ض على
الرتقاء بالعالقات ال�طيدة بني البلدين
وامل�سي بها قدمًا نح� اآفاق اأرحب مبا يلبي
امل�سالح امل�سرتكة ،متمنيًا ململكة البحرين
دوام التقدم والزدهار.

التاريخأبوالفتح يُطلع الع�سريي
ا
الخبرمبادرات النهو�س بقطاع ال�سيد
على

ا�ستقبل وكيل الزراعة والرثوة
البحرية ب�زارة الأ�سغال و�س�ؤون البلديات
والتخطيط العمراين ،الدكت�ر نبيل حممد
اأب�الفتح ،يف مكتبه بالبديع ،النائب ه�سام
الع�سريي ،حيث ا�ستعر�ض اأب�الفتح
مبادرات النه��ض بقطاع ال�سيد يف مملكة
البحرين.
ومت خالل اللقاء تبادل الأفكار ح�ل
املبادرات التي تق�م بها ال�كالة يف �سبيل
دعم العاملني يف قطاع ال�سيد ،عالوة على
جه�دها يف جمال حماية الرثوة البحرية.
واأكد اأب�الفتح اأن وكالة الزراعة
والرثوة البحرية عازمة على طرح مزيد
من املبادرات التي من �ساأنها النه��ض بهذا
القطاع احلي�ي الذي ي�سكل ركيزة مهمة

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

نبيل اأبوالفتح

يف دعم جه�د حتقيق اأمن غذائي م�ستدام
مبملكة البحرين.

اأ�سادت فائقة بنت �سعيد
ال�سالح وزيرة ال�سحة بجه�د
الفرق الطبية التي �ساركت يف
�سباق الف�رم�ل  1للعام 2020
من الرعاية الثان�ية والأولية
ب�زارة ال�سحة ،وذلك �سباح ي�م
اأم�ض خالل التكرمي الفرتا�سي
للفرق الطبية على من�سة (زووم)
الذي جمع كبار امل�س�ؤولني ب�زارة
ال�سحة وممثل الحتاد البحريني
لل�سيارات وممثل حلبة البحرين
الدولية وامل�ساركني من فرق طبية
«اأبطال احللبة».
وقالت« :اإنني اأقف الي�م بني
فريق متاألق اأ�سبح له �سمعة
دولية كبرية وممتازة مما اأهل
مملكة البحرين لت�سبح اأول مركز
تدريبي طبي يف ال�سرق الأو�سط
منذ عام 2014م ،واأ�سبحت
الدول ال�سقيقة وال�سديقة تطلب
تعاون الفريق الطبي البحريني
وامل�ساهمة يف تدريب الفرق
الطبية الأخرى».
ورفعت وزيرة ال�سحة يف
بداية اللقاء خال�ض التهاين اإىل
مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه
واإىل �ساحب ال�سم� امللكي الأمري
�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد رئي�ض ال�زراء على جناح
�سباقات الف�رم�ل  1التي عقدت
يف حلبة البحرين الدولية «م�طن
ريا�سة ال�سيارات يف ال�سرق
الأو�سط» ،واأكدت على الدعم
الال حمدود للك�ادر ال�سحية من

بيانات الخبر
لدن القيادة الر�سيدة ،مبينة اأنها
فخ�رة بالأداء الرائع جلميع
الفرق الطبية على الرغم من
الظروف ال�سحية التي متر بها
جميع دول العامل ب�سبب جائحة
ك�رونا ،وحر�سهم ال�سديد على
تاأدية جميع ال�اجبات واملهام
بكفاءة ،خالل ال�سباقات التي
عقدت ب�اقع �سباقني متتاليني من
�سمن بط�لة العامل للف�رم�ل
وان  ،2020والنجاحات املتتالية
التي حتققت.
واأ�سارت اإىل اأن هذه اجله�د
ال�طنية والتنظيمية املتميزة
تاأتي بكل فخر واعتزاز لتحقق
اأق�سى واأكفاأ مقايي�ض الأداء
ل�سالح جناح هذا احلدث البارز
والذي يعد الأهم يف عامل ريا�سة
�سباق ال�سيارات ،م��سحة دور

امل�ساعي امل�سرفة التي تبذل يف
كل عام لتنظيم وا�ست�سافة هذا
احلدث الريا�سي الدويل على كل
امل�ست�يات داخل حلبة البحرين.
ولفتت اإىل اأنه وبالرغم من
الظروف الراهنة لنت�سار جائحة
فريو�ض ك�رونا عامليًا ،فقد مت
حتقيق جناح باهر يف التنظيم
واحت�سان ال�سباق ،ومت اتخاذ
كل التدابري والإجراءات ال�قائية
بحذافريها حلماية �سحة و�سالمة
جميع امل�ساركني ،وكذلك ح�سن
الت�سرف والتعامل مع حالت
الط�ارئ التي حدث خالل ال�سباق
الأول والذي اأبهر جميع دول
العامل.
واأ�سادت مب�ست�ى اجلاهزية
واخلربة العالية التي اأ�سبحت
متتاز بها الط�اقم الطبية املدربة

وامل�ؤهلة التي �ساركت بتاأمني
متطلبات الحتاد الدول لل�سيارات
الطبية وت�فري الفرق الطبية
امل�ؤهلة لت�سغيل املركز الطبي يف
حلبة البحرين الدولية وكذلك
التغطية الطبية ال�ساملة مل�سمار
حلبة البحرين الدولية يف اأثناء
ال�سباق ،وذلك مبتابعة مبا�سرة
من جانب وزارة ال�سحة ،على
ال�قائية
الإجراءات
جانب
لك�رونا ،داعية اإىل م�ا�سلة
النجاح يف ال�سن�ات املقبلة
لتقدمي اأف�سل واأق�سى �سبل
الرعاية الطبية للمت�سابقني ولكل
امل�ساركني واجلماهري والتعامل
مع الإ�سابات بح�سب اإر�سادات
الدويل
الحتاد
ومتطلبات
لل�سيارات.
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بعد اكت�صاف اإ�صابة نائب واإحالة  10للحجر املنزيل

النواب ..وترحيل جدول الأعمال
«كورونا» يرفع جل�صة ّ
�سارة جنيب:
رفعت رئي�س جمل�س النواب فوزية زينل جل�سة النواب التي
ُعقدت �سباح اأم�س «الثالثاء» ،بعد ت�سجيل اإ�سابة اأحد النواب
بفريو�س كورونا «كوفيد ،»-19واإحالة  10نواب اآخرين اإىل
احلجر املنزيل.
وا�سطرت رئي�س املجل�س فوزية زينل للتغيّب لأكرث من
ن�سف �ساعة عن اجلل�سة ب�سبب اإخ�ساعها للفح�س ،ويف هذه
الأثناء تراأ�س النائب الأول لرئي�س املجل�س عبدالنبي �سلمان
جز ًءا من جل�سة النواب حلني ح�سور الرئي�س.
ومت اإخ�ساع جميع النواب املخالطني للفح�س ،ما ت�سبّب
بغيابهم عن اجلل�سة حلني انتظار نتائج فح�سهم ،ما اأدى اإىل
�سعوبة اإجراء الت�سويت على بع�س بنود اجلل�سة.
وب�سبب عدم اكتمال الن�ساب ،مت ترحيل جدول الأعمال
الذي كان يت�س ّمن العديد من القوانني واملرا�سيم املهمة للجل�سة
القادمة.

جل�سة جمل�س النواب

وزير العدل :نظام جديد حل�صاب الأمانات
وربط اإلكرتوين مع «النيابة» و«جنم» يف «الداخلية»
قال وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�شالمية والأوقاف ال�شيخ خالد بن علي اآل
متغي ،واإن التح ّرك باحل�شاب �شخم ،والفارق
خليفة اإن ر�شيد ح�شاب الأمانات
ّ
ه� الت�ش�ية النهائية يف نهاية العام.
واأ�شار  -يف رد له على �ش�ؤال من النائب ي��شف زينل  -اإىل اأن ت��شيات
دي�ان الرقابة دفعت ال�زارة اإىل اإيجاد نظام فعّ ال للحفاظ على املال العام ،وقد
مت حت�يل القي�د لتك�ن اإلكرتونية بعد اأن كانت يدوية ،ثم ا�شتخدام نظام جديد
مت ربطه بالنيابة العامة ،ونظام جنم يف الداخلية ،ووزارة املالية والقت�شاد
ال�طني.
واأ�شاف« :واجهنا حتدي اإتاحة الدفع الإلكرتوين .يف ال�شابق كانت وزارة
العدل تتحمّل من ميزانياتها م��ش�ع الر�ش�م التي تفر�ض على الأمانة ،وقد

وزير العدل

و�شل املبلغ الذي حتمّلته ال�زارة يف اإحدى ال�شن�ات اإىل  182األف دينار.
ما يهمّنا اأن يك�ن النظام اآمن ،وعليه ل بد من اأن تك�ن هناك ت�ش�ية ي�مية
للح�شابات ،وهذا ما نعمل عليه الآن».
وفيما يتعلق بت�شديد احل�شابات لأ�شحابها ،قال اإنه مت تبليغ جميع اأ�شحاب
احل�شابات الكبية ،اأما بالن�شبة لأ�شحاب احل�شابات الب�شيطة فاأعدادهم تتجاوز
امللي�ن ،ولكن يتم العمل على الت�ا�شل معهم عن طريق الر�شائل الن�شية
الق�شية ،لف ًتا اإىل اأن نظام ال�شالحيات يختلف بح�شب الأح�ال ودرجة ال�شرف.
وتابع« :لي�ض كل من له مبلغ يف ح�شابات الأمانات م�شتحق ،امل�شتحق ه� من
تق ّرر يف حقه هذا املبلغ وتقدّم ل�شرفه ،وبالفعل هناك تاأخي يف ال�شرف ،وتتم
الت�ش�يات يف نهاية ال�شنة».

حميدان :ن�صر ال�صواغر يف ال�صحف ا�صتجابة لظروف كورونا
قال وزير العمل والتنمية الجتماعية جميل
حميدان اإن «ن�شر ال�ش�اغر ال�ظيفية يف ال�شحافة
املحلية جاء متا�شيًا مع ظروف فيو�ض ك�رونا ،اإذ
اأردنا عر�ض ال�ظائف املتاحة يف ال�ش�ق ب�شبب ت�قف
ليمت�ض
حركة الطيان ،بحيث يكتفي ال�ش�ق بذاته
ّ
العمالة اجليدة ،واأن تتاح تلك ال�ظائف ب�شفافية
للعمالة ال�طنية».
واأو�شح يف رده على �ش�ؤال النائب اأحمد ال�شل�م
«حدّدنا  529وظيفة اأو عن�ا ًنا منا�شبًا ،و�شاعفناها
اإىل  1051وظيفة ،مت اختيارها من بني ال�ظائف
الكثية املعلن عنها ،اإذ اخرتنا ال�ظائف املرغ�بة من

قبل امل�اطنني ،وقمنا برتجمتها وعر�شها على نظامنا،
اإل اأن جميع ال�ظائف من�ش�رة ومتاحة».
�شخ�شا ،واأ�شيف
وتابع «جنحنا يف ت�ظيف 381
ً
�شخ�شا ،وهذا العدد يقت�شر على
اإليهم لح ًقا 231
ً
من مت ت�ظيفهم عن طريق الإعالنات املن�ش�رة يف
ال�شحف» ،م�ؤكدًا اأن م�ؤ�شرات معدل الت�ظيف بالقطاع
تتح�شن ،واأن هذه الآلية
اخلا�ض للبحرينيني بداأت
ّ
خا�شعة للتقييم ،واملبادرات التي ت�شاعد البحرينيني
على الندماج يف �ش�ق العمل م�شتمرة.
ويف رده على �ش�ؤال اآخر للنائب �ش��شن كمال ،قال
اإن هناك م�شكلة ت�شريعية يف اإلزام ال�شركات بن�شبة

معيّنة من التدريب ،ونحتاج اإىل ت�في احل�افز
الكافية لت�شجيع املتد ّربني ،لف ًتا اإىل مبادرة «التدريب
مع �شمان الت�ظيف» التي تق�م من خاللها املعاهد
بالت�ش�يق والبحث عن وظائف للمتد ّربني قبل بدء
التدريب.
وفيما يتعلق بارتفاع معدل بطالة الإناث ،قال اإن
معدلت ت�ظيفهن من اإجمايل اأعداد املت�ظفني ارتفعت
اإىل  ،%40واإن الفج�ة بداأت ت�شيق م�ؤخ ًرا ل�شاحلهن،
ويجب اأن ناأخذ بعني العتبار الظروف الجتماعية
والتخ�ش�شات التي جتعل معدل البطالة لدى الإناث
ّ
اأكرث من الذك�ر.

وزير العمل

تقدّ موا بالتهنئة باإحراز املركز الأول يف بروتوكولت مواجهة كورونا ..نواب:

«الإ�صالح والتاأهيل» ..جودة وكفاءة واحرتافية يف حماية النزلء من وباء كورونا
حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:
ه ّناأ ن�اب وزير الداخلية الفريق اأول
ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة مبنا�شبة
اإحراز الإدارة العامة لالإ�شالح والتاأهيل،
جائزة اأول م�ؤ�ش�شة اإ�شالحية يف ال�شرق
الأو�شط يف جمال التنفيذ والمتثال
لربوت�ك�لت ال�شحة وال�شالمة والنظافة
الدولية �شد فيو�ض ك�رونا ،والتي
متنح لأف�شل م�ؤ�ش�شة تطبق الإجراءات
الحرتازية ح�شب املعايي الطبية العاملية.
واأكد حممد ال�شي�شي الب�عينني رئي�ض
جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والدفاع والأمن
ال�طني مبجل�ض الن�اب ،اأن هذا الإجناز
ي�شاف اإىل ال�شجل املتقدم ململكة البحرين
يف حق�ق نزلء مراكز الإ�شالح والتاأهيل
مما ير�شخ من مكانة البحرين على �شعيد
تعزيز مبادئ وحق�ق الن�شان ،من خالل
اتخاذ عدة خط�ات فعّ الة ومبادرات رائدة
تت�شق مع الإر�شادات ال�قائية والإجراءات
الحرتازية ،وذلك متا�شيًا مع اجله�د
ال�طنية املبذولة للحد من انت�شار فيو�ض
ك�رونا.
واأ�شار ال�شي�شي الب�عينني اإىل اأن هذا
الإجناز ال�طني امل�ش ّرف ياأتي ثمرة جله�د
القائمني على مراكز الإ�شالح والتاأهيل

بيانات الخبر

اليوم

التاريخ
الخبر
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الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

حممد ال�سي�سي

والذي يعك�ض واهتمام وزارة الداخلية
بقيادة معايل وزير الداخلية الفريق اأول
ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة ،يف
حتقيق اأعلى م�شت�يات اللتزام بالإجراءات
الحرتازية يف جميع املن�شاآت واملرافق
التابعة لإدارات وزارة الداخلية ،م�شيدًا
بالدور املتميز الذي ي�شهم به منت�شب�
وزارة الداخلية يف خمتلف امل�اقع وعملهم
املخل�ض باخلط�ط الأمامية �شمن اجله�د
ال�طنية ملكافحة فيو�ض ك�رونا.
وقال رئي�ض جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
والدفاع والأمن ال�طني مبجل�ض الن�اب باأن
ما و�شلت اإليه وزارة الداخلية من تقدم يف
�شتى القطاعات وبجدارة ومتيز واقتدار،

عمار البناي

مبا يعك�ض دورها الرائد يف اإطار العمل على
حماية النزلء وحتقيق �شالمتهم ،وم�ا�شلة
م�شية العطاء والإجناز يف ظل العهد
الزاهر حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،
وبف�شل جه�د �شاحب ال�شم� امللكي الأمي
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ض
ال�زراء.
من جانبه ثمّن النائب عمار البناي
رئي�ض اللجنة الن�عية الدائمة حلق�ق
الإن�شان مبجل�ض الن�اب اخلط�ات التي
اتخذتها مراكز الإدارة العامة لالإ�شالح
والتاأهيل يف الت�شدي جلائحة فايرو�ض
ك�رونا وحماية النزلء واملحك�مني من

تبعات هذا ال�باء خالل العام اجلاري.
واأ�شاف اأن اإحراز الإدارة العامة
لالإ�شالح والتاأهيل جائزة اأول م�ؤ�ش�شة
اإ�شالحية يف ال�شرق الأو�شط يف جمال
التنفيذ والمتثال لربوت�ك�لت ال�شحة
وال�شالمة والنظافة الدولية �شد فيو�ض
ك�رونا ،كاأف�شل م�ؤ�ش�شة طبقت الإجراءات
الحرتازية ،بح�شب املعايي الطبية العاملية،
واأطلقتها ال�شركة الفرن�شية (BUREAU
 )VERITASاملخت�شة مبعايي اجل�دة
العاملية دللة على ما تتمتع به الإدارة من
ج�دة وكفاءة واحرتافية يف حماية النزلء
من وباء ك�رونا ،والرتقاء بالعمل وتط�ير
م�شت�يات الأداء.
واأكد اأن يف ظل ما كانت تق�م به دول
عامل من اإجراءات لإخراج ال�شجناء بهدف
ّ
لتف�شي
تخفيف اأعدادهم يف ال�شج�ن منعً ا
فايرو�ض ك�رونا ،كانت البحرين بذلك
ال�قت ت�يل رعاية �شديدة ملراكز الإ�شالح
والتاأهيل وحتر�ض على ت�شخي كافة
قدراتها واإمكانياتها يف حتقيق ال�شالمة
العامة من خالل اتباع كافة الإجراءات
الحرتازية وال�قائية على اأعلى م�شت�ى
بهدف حماية كافة ال�شجناء ،الأمر الذي مكّن
البحرين من حت�شني ال�شج�ن وح�شد ثمار
هذا العمل اجلبار بعدم ت�شجيل اأي حالة

اإ�شابة بفايرو�ض ك�رونا داخل هذه املراكز
وه� اإجناز على م�شت�ى العامل ،ي�شعب
على الكثي حتقيقه.
واأ�شار البناي اإىل اجله�د التي تق�م
بها وزارة الداخلية بقيادة الفريق اأول
معايل ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة
وزير الداخلية ،جعلت من مملكة البحرين
يف م�شاف الدول الآمنة باإ�شادة املجتمع
الدويل ،يف ظل دعم ح�شرة �شاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة املفدى عاهل
البالد املفدى.
واأ�شاف اأن ت�جيهات وزير الداخلية
وروؤيته قادت مملكة البحرين لتك�ن
اأمن�ذجً ا عامليًا يف حفظ الأمن والأمان،
خ�ش��شا خالل جائحة ك�رونا ،اإذ مل
ً
تتهاون وزارة الداخلية يف اتخاذ كافة
الإجراءات الحرتازية وال�قائية والت�شديد
على تطبيقها ب�شرامة وحزم للحد من
انت�شار فايرو�ض ك�رونا ،الأمر الذي كان
له اأثر بارز على تراجع احلالت القائمة
وخ�ش��شا يف
يف املجتمع البحريني،
ً
مراكز التاأهيل والإ�شالح التي مت حت�يلها
اإىل مراكز اآمنة خالية من فايرو�ض
ك�رونا ،وذلك بف�شل ت�جيهات ومتابعة
وزير الداخلية يف اتخاذ كافة الإجراءات
الحرتازية وتطبيقها على اأعلى امل�شت�يات.

www.alayam.com
Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com

باإ�شراف :عبدعلي قربان

«العلوم التطبيقية» حتتفي بالأ�شبوع
العاملي لريادة الأعمال وت�شت�شيف نخبة من اخلرباء
حتت رعاية الأ�ستاذ الدكتور
وهيب اخلاجة ،رئي�ص جمل�ص اأمناء
ّ
نظمت
جامعة العلوم التطبيقية،
اجلامعة بال�سراكة مع «متكني»
نـــدوة افرتا�سية حملت عنوان
«فر�ص التمويل للموؤ�س�سات النا�سئة
ورواد الأعــمــال ال�سباب يف زمن
الكورونا ،وذلــك بح�سور رئي�ص
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور غ�سان
عواد ومب�ساركة نخبة من املتحدثني
واخلرباء الذين حتدثوا عن الفر�ص
ال�سانحة التي تقدمها جائحة كورونا
للبدء يف م�سروع جتاري ذو مردود
مايل.
ويــاأتــي تنظيم هــذه الــنــدوة
بالتزامن مع احتفالت مملكة البحرين
بالأ�سبوع العاملي لريادة الأعمال،
خا�سة واأن اململكة قدمت الكثري من
املبادرات للتخفيف من تبعات فقدان
الوظائف واإغالق الأعمال التجارية
التي �سببتها جائحة كورونا ،ل�سمان
ا�ستمرارية الأعمال القائمة ،وتعزيز
ومتكني رواد الأعمال ال�سباب ودعم
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
والأكرث ت�سررا ً من اجلائحة.
الأ�ستاذ الدكتور وهيب اخلاجة
رئي�ص جمل�ص اأمناء جامعة العلوم
التطبيقية عرب يف كلمة افتتح بها
فعاليات الــنــدوة عن بالغ فخره
باحت�سان اجلامعة لهذه التظاهرة
الهامّة ،معربا ً عن اأمله يف حتقيق
الفائدة لل�سباب البحريني ،ورواد
الأعمال ال�سباب والقطاعات النا�سئة،
م�سيدا ً بالدّور الكبري الذي تقوم به
«متكني» من خالل العمل على تنظيم
وتن�سيق فعاليات احتفالت اململكة
بالأ�سبوع العاملي لريادة الأعمال،

موؤكّدا على التزام اجلامعة يف دعم
ريــادة الأعــمــال وتو�سيع القاعدة
التعليمية واملعرفية الداعمة لإنتاج
رواد اأعمال ي�سهمون يف دعم عجلة
القت�ساد البحريني.
من جهته ،اأكّد الأ�ستاذ الدكتور
غ�سان عواد ،رئي�ص جامعة العلوم
ّ
التطبيقية ،على اأنّ ريادة الأعمال
اأ�سبحت جــزءا ل يتج ّزاأ من عمل
اجلامعة واأحد اأولوياتها الرئي�سية
ّ
خا�سة
خطتها ال�سرتاتيجية
يف
ّ
بعد افتتاح مركز حا�سنات الأعمال
الذي يو ّفر ك ّل الدعم واخلدمات التي
يحتاجها الطلبة لتطوير اأفكارهم
وحتويلها اإىل م�ساريع ناجحة.
وكانت الدكتورة فايزة زيتوين،
م�ساعد نائب رئي�ص جامعة العلوم
التطبيقية لل�سوؤون الأكادميية
والتطوير ،قد اأدارت احلــوار بني
ال�سيوف واملتحدثني كل من الدكتور
خالد الغزاوي ،الرئي�ص التنفيذي
لبنك الإبــداع بالبحرين ،الذي قدم
عر�سا حول القرو�ص التي يقدّمها
البنك لدعم امل�ساريع ال�سغرية ،موؤكدا ً
على اأن بنك الإبداع قد �سجع ال�سباب

خالل اجلائحة على حتويل التحديات
التي يفر�سها هذا الواقع اإىل فر�ص
حقيقية لال�ستثمار والإبـــداع ،يف
حني حتدثت الأ�ستاذة فريال نا�ص،
مو ّؤ�س�سة ورئي�سة املوؤ�س�سة البحرينية
لريادة الأعمال ،عن اأهـ ّم الأن�سطة
التي تقوم بها املوؤ�س�سة لن�سر ثقافة
ريادة الأعمال يف اململكة واملنطقة،
وقــدم الأ�ستاذ نــواف الكوهجي،
الرئي�ص التنفيذي ل�سركة «تنمو»،
اأول �سركة مالئكة اأعمال جتارية
يف البحرين ،جمموعة من الن�سائح
لأ�سحاب ال�سركات النا�سئة حول
كيفية العمل لتح�سيل التمويل الذي
ينا�سب احتياجات املوؤ�س�سة دون
حتميلها ديونا ً توؤثر على عملها ،ويف
ذات ال�سياق حتدث الأ�ستاذ �سالح
عبا�ص ،مدير برنامج ب�سركة «فالت
 6لبز» البحرين ،الذي قدم تعريفا
بربامج �سركته وما تقدمه من خدمات
لت�سريع منو املوؤ�س�سات النا�سئة ،اأما
الأ�ستاذة حنني عزام ،مديرة من�سة
التمويل اجلماعي «زومــال» ،التي
تعترب اأوّل من�سة عربية للتمويل
اجلماعي اأو الت�ساركي.

جامعة البحرين الطبية ت�شمن جودة
تع ّلم طالبها مع تب ّنيها لنظام التعلم املدمج

حر�ست الكلية امللكية للجراحني
يف اإيرلندا  -جامعة البحرين الطبية
( )RCSI Bahrainمع بداية العام
الدرا�سي اجلديد على توعية جميع
طالبها بالإجراءات اجلديدة التي مت
اتخاذها يف احلرم اجلامعي لاللتزام
باإر�سادات وزارة الرتبية والتعليم
وتعريفهم على نظام التعلم املدمج
اجلديد الذي مت تطبيقه.
مع ان�سمام  300طالب جديد اإىل
( RCSIالبحرين) لهذا العام الدرا�سي
منهم  %58من خارج البحرين ،عمل
اأع�ساء هيئة التدري�ص وموظفو
اجلامعة ِ
بحر�ص للتح�سري لن�سمام

الطالب اجلدد والعائدين ل�ستكمال
درا�ستهم اإىل احلرم اجلامعي .وقد
تلقى الطالب اجلدد يف بداية العام
الدرا�سي جمموعة من املقدمات
التفاعلية عرب الإنرتنت من ق�سم
خدمات الطالب والفعاليات ووحدة
ال�سحة والدعم الطالبي.
وقال رئي�ص الكلية امللكية
للجراحني يف اأيرلندا  -جامعة
البحرين الطبية ،الربوفي�سور �سمري
العتوم" :لال�ستعداد للعام الدرا�سي
احلايل مت و�سع ا�سرتاتيجية �ساملة
من قِ بل فريق عمل اجلامعة واأع�ساء
هيئة التدري�ص ل�سمان وجود الدعم

لطالبنا خالل هذا العام الدرا�سي
وتزويدهم باأعلى م�ستويات اجلودة
يف التدري�ص من خالل منهج التعلم
املدمج الذي تبنته اجلامعة ،حيث
مينحنا املرونة و القدرة على اجلمع
بني الف�سول اجلامعية مع احلفاظ
على اإر�سادات التباعد الجتماعي
والتدري�ص عرب الإنرتنت .وكوننا
جامعة للعلوم ال�سحية نحن يف
( RCSIالبحرين) ندرك م�سوؤوليتنا
يف دعم واإعداد طالبنا لواقع املمار�سة
املهنية يف جمال الرعاية ال�سحية مع
�سمان �سالمتهم واتباع الربوتوكول
الوطني واإر�سادات ال�سحة العامة".

حمد ال�شيب يُرزق مبولودته الثانية «لولوة»
اليوم

التاريخ

ُرزق حمد ال�سيب
الخبرالثانية
مب��ول��ودت��ه
واأ�سماها (ل��ول��وة)،
من مواليد
جعلها اهلل
النشر
جهة
اخلري وال�سعادة على
الصفحة
ال�سيب
اأهلها ،وتلقى
التهاين والتربيكات
العددلأي��ام»
من اجلميع« ،ا
ت��ب��ارك حلمد بقدوم
اإللكتروني
الرابط
«ل��ول��وة»،
امل���ول���ودة
�سائلة املوىل عز وجل
اأن يجعلها من الذرية
ال�ساحلة.
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فعاليات 09

حري�شون على تقدم املراأة ..اجلامعة امللكية للبنات:

املراأة البحرينية ت�شتكمل م�شرية التقدم يف العهد الزاهر
رفعت اجلامعة امللكية للبنات خال�ص التهاين
ل�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل
خليفة ،قرينة جاللة امللك املفدى رئي�سة املجل�ص الأعلى
للمراأة حفظها اهلل ،وللمراأة البحرينية واملجتمع البحريني
مبنا�سبة الحتفاء بيوم املراأة البحرينية والذي ي�سادف
الأول من دي�سمرب يف كل عام.
واأكدت اجلامعة امللكية للبنات على اأن اجلامعة
حري�سة على دعم املراأة البحرينية وتعزيز مكانتها
انطال ًقا من دورها التعليمي والرتبوي والتي ت�ستند يف
روؤيتها على اإعداد الطالبات الرائدات يف جمتمعهن واإعداد
القيادات الفذة عرب العملية التعليمية بحيث ي�سفن قيم ًة
م�ستدامة للمجتمع والقت�ساد يف مملكة البحرين والعامل
باأكمله بكونها اجلامعة الوحيدة يف البحرين املتفردة
بتعليم املراأة خ�سي�ساً ،ومتكينها عرب التعليم العايل.
واأ�سافت اجلامعة امللكية للبنات باأن �سعار يوم املراأة
البحرينية لهذه ال�سنة (املراأة البحرينية يف جمال العمل
الدبلوما�سي) ياأتي تاأكيدا ً على قدرات املراأة البحرينية
وم�ساركتها يف خمتلف املجالت املهنية وعلى كافة
الأ�سعدة حمليا ً ودوليا ً يف الوقت الذي ياأتي متزامنا ً مع
احتفاء مملكة البحرين ببدء العمل الدبلوما�سي املنظم،
وذلك تقديرا ً ملنجزات املراأة البحرينية وجهود منت�سبات
هذا ال�سلك والذي يعك�ص واقع املراأة البحرينية كونها
�سريكة التنمية وم�سرية البناء والتطور يف مملكة
البحرين.

وت�ستذكر اجلامعة امللكية للبنات يف هذه املنا�سبة
خريجاتها العامالت يف القطاع الدبلوما�سي باململكة.
مهنئة اإياهن بهذا اليوم وهذا التقدير الذي يحظني به
تثمينا ً لعطائهن املتميز ودورهن املتفاين ولكل امراأة
بحرينية يف خمتلف القطاعات واملجالت.
وثمّنت اجلامعة امللكية للبنات جهود املجل�ص الأعلى
للمراأة برئا�سة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت
اإبراهيم اآل خليفة حفظها اهلل ورعاها يف تعزيز م�سرية
تقدم املراأة البحرينية واحتفائها املتوا�سل باإجنازات
واإ�سهامات املراأة البحرينية كي ت�ستكمل م�سرية التقدم
والإجناز يف العهد الزاهر حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه.

الإعالن عن الفائزين يف ميد اأثلون 2020

املدر�شة الهندية تفوز بكاأ�س «الإر�شالية الأمريكية»

اأعلن م�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية عن الفائزين يف
م�سابقة ميد اأثلون  2020م�ساء اجلمعة ( 4دي�سمرب
 ،)2020حيث فازت املدر�سة الهندية يف البحرين
بجائزة "ال�سحة هي الرثوة" ،وذلك خالل حدث افرتا�سي
ا�ستمر لـ 3اأيام.
تعتمد اجلائزة على النتائج الإجمالية للطالب
واملعلمني الذين �ساركوا يف م�سابقات خمتلفة �سملت
م�سابقات اخلطابة واملناق�سات والأفالم الق�سرية
وارتبطت مبو�سوعات تتعلق بالوباء والفريو�سات
والعلوم البيولوجية وتطورات جمال الطب.
وقال الرئي�ص التنفيذي لل�سركات لدى امل�ست�سفى،
الدكتور جورج �سرييان اأثناء حديث له خالل الفعالية
اخلتامية للم�سابقات يوم اجلمعة" :لقد اأدت الرياح
املعاك�سة جلائحة كوفيد 19-اإىل ا�سطراب �سناعة
التعلم والتعليم .لكن يف املقابل ،مع كل ا�سطراب يعرقل
طريقنا ،لبد اأن نبحث عن فر�سة حلل امل�سكلة والتكيف
مع الأ�سلوب اجلديد .مبجرد اخلروج من هذه الأزمة،
�سيبتعد اأ�سلوب التعلم عن الف�سول الدرا�سية التقليدية.
ونحن يف م�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية �سنبقى ملتزمون
بالتوا�سل مع املجتمع املحلي من اأجل الهتمام بال�سحة
اجل�سدية والعقلية".
بدوره ،ذكر الدكتور راما كري�سنا املنظم للم�سابقة
بال�سراكة مع الدكتور بابو راما�ساندران�" ،ساركت يف
امل�سابقة �سبع مدار�ص ،وان�سم  60طالبًا من خمتلف
املدار�ص �سمن فعالية اأقيمت عن بُعد".
واأ�سرف على اإجراء الختبارات امل�ساحبة الأ�ستاذ
ال�سهري اأني�ص نريمالن .وفاز يف م�سابقة الختبارات كل

من اأجنيل دينا �ساجي من املدر�سة الآ�سيوية ،وروهيت
�سريرام من املدر�سة الهندية اجلديدة ،وهاري�سانكار
برا�ساد من املدر�سة الآ�سيوية.
اأما الفائزون يف م�سابقة اخلطابة ،هم فلك من�سور
من مدر�سة القلب املقد�ص ،ونيها فران�سي�ص من املدر�سة
الهندية ،واآرون ديكو�ستا من مدر�سة القلب املقد�ص،
و�سريندي فاردراجان من املدر�سة الهندية اجلديدة.
فيما اختار احلكام الطالبة دانية خالد من مدر�سة عالية
الوطنية كمتحدثة واعدة.
فيما اجتمع املعلمون املت�سابقون على اأن "ال�سحة
ال�ساملة للطالب هي م�سوؤولية املدر�سة" ،وفاز يف م�سابقة
املعلمني فريق املدر�سة الآ�سيوية ،الذي ي�سم اأجنانا
جوبيناث وفانيثا رينولد  ،حيث فاز بلقب فريق املناظرة.
واحتل فريق معلمي املدر�سة الهندية املكون من بريا
لجي واأجنو موراليداران وفريق اآخر من معلمي املدر�سة
الهندية املكون من �سويثا �ساجي و�سافيثا راجي�ص ناير
املركزين الثاين والثالث.
ويف م�سابقة الأفالم الق�سرية للطالب ،ح�سد كل
من فريق "الفجر اجلديد" للمدر�سة الهندية  ،و"مواجهة
املرحلة" ملدر�سة النور الدولية ،و"ترينج ..ترينج"
للمدر�سة الهندية و"مع اآمال عالية" للمدر�سة الآ�سيوية
الألقاب الأربعة.
واأو�سح الدكتور بابو راما�ساندران" :يتم اإجراء
امل�سابقة �سنويًا كاأحد برامج امل�ساركة املجتمعية يف
م�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية ،الهدف منها لي�ص تعزيز
الوعي بال�سحة والطب فقط ،ولكن اإلهام ال�سباب لالهتمام
مبجالت علم الأحياء والعلوم الطبية".

بيانات الخبر

فندق اخلليج يفوز بجائزة
التم ّيز يف �شناعة ال�شيافة الفاخرة

مت منح فندق اخلليج البحرين للتزامه امل�ستمر بالتميز يف �سناعة
ال�سيافة الفاخرة .فندق اخلليج البحرين للموؤمترات و�سبا املعروف
ببهوه املذهل واإطاللته البانورامية وخدماته احل�سرية واملطاعم
املحببة ،رمز الفخامة العريق الذي مت منحه موؤخ ًرا جائزة الفنادق
الفاخرة العاملية لعام  2020يف فئة الفنادق الفاخرة يف منطقة ال�سرق
الأو�سط و�سمال اإفريقيا.
جوائز الفنادق العاملية الفاخرة ال�سنوية التي تاأ�س�ست يف عام
 ،2006ت�سم اأكرث من � 300،000سوت من امل�سافرين وال�سيوف
وحمرتفو هذه ال�سناعة الرئي�سيني يف اأكرث من  100فئة خمتلفة ،حيث
يُطلب من الناخبني اختيار فنادقهم املف�سلة ،من �سمن اأكرث من 850
مر�سحً ا من جميع اأنحاء العامل .برعاية تليفزيون فران�ص  24ر�سميًا،
تعترب اجلوائز اإجنا ًزا كبريًا  -حتى ملن مت تر�سيحهم فقط! كان لفندق
اخلليج ذروة الإجنازات العظيمة منذ افتتاحه يف عام  .1969وبال �سك
اأحد اأكرب فنادق اجلزيرة .حيث كان ي�ستهر بتنوعه الوا�سع من املرافق
واخلدمات التي تلبي احتياجات كل من رجال الأعمال وال�سياح على مدار
العام.

بعد اأن خ�سع موؤخ ًرا لعملية جتديد وا�سعة النطاق ،يوا�سل فندق
اخلليج احلفاظ على �سكله واإح�سا�سه العاملي ،مما يجعله املف�سل مرة
اأخرى.
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اأبعاد
�ضعيد احلمد

جوبايدن «بليز هلب مي»!!..

تلك عبارة �ضبيٍ عراقي �ضور و�ضجل فيديو ينا�ضد فيه الرئي�ض
المريكي املنتخب «جوبايدن» مب�ضاعدته ،فاأ�ضبح ذلك الفيديو «ترند»
ذلك اليوم ملا يف ا�ضلوبه ولغته وب�ضاطة الفتى العراقي البائ�ض اليائ�ض من
و�ضع العراق وو�ضعيته ،فريجو ويتو�ضل بغ�ضبٍ وانفعال من الرئي�ض
بايدن انقاذه ودعوته اإىل نيويورك ل�ض فيغا�ض لو�ض اأجنلو�ض!!.
�ضذاجة فتى ا�ضبحت على �ضف ٍة ول�ضان حتى ان البع�ض ا�ضتخدمها
يف مرا�ضالته ال�ضوتية فاأ�ضفت �ضيئا ً من املتعة يف الزمن ال�ضعب.
جوبايدن بالطبع اأو على الأقل حتى الآن ال�ضفارة المريكية يف بغداد
مل تتفاعل مع الفيديو كونها متفاعل ح ّد اخل�ضية ال�ضديدة على اأو�ضاع
دبلوما�ضييها وموظفيها من اعتدا ٍء حمتمل يف ظروف العراق وحميطه
القريب ووجود اأذرع ايرانية متاأهبة دائما ً للتفجري والتدمري.
انفعل الفتى العراقي البائ�ض في�ضرخ «جوبايدن بليز هلب مي»
ويقولها هذه املرة غ�ضبا ً فت�ضج مواقع التوا�ضل �ضحكا ً من �ضذاجة ذلك
الفتى وقالوا فيما قالوه وباللهجة العراقية «طقت روحك»،!!..
ُترى كم واح ٍد وواحدة من مواطني العراق «طقت روحهم» من
 2003اإىل اليوم ،فال برمير نفعهم ول حزب الدعوة اأنقذهم ول الحزاب
الأخرى فعلت لهم �ضيئاً ،فكل من و�ضل اإىل �ضدة احلكم وكر�ضي ال�ضلطة
غرف ما غرف من اأموال وثروات ثم اختفى لياأتي بديله ويفعل مثلما
فعل ،فال ال�ضابق فيه رجاء ول الالحق ينتظر منه عطاء ،وفتى العراق
«طقت روحه» ف�ضرخ برجاء «جو بايدن بليز هلب مي».
ل�ضنا يف زمن املعت�ضم لت�ضرخ يا فتى «وامعت�ضماه» ولكننا يف
زمنٍ اأغرب �ضعاره «كل من روحي روحي» فيا لعذابات فتيان وفتيات
العراق!!.
فموفق الربيعي القيادي الدعوي الذي كان ركنا ً من اأركان ال�ضلطة
الدعوية حمل احلبل الذي ُ�ضنق به �ضدام ح�ضني ذات نهار عيد

 thawadidik@batelco.com.bhخليل الذوادي

اليوم

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

اأ�ضامة مهران

اأ�ضطورة ترامب وظاهرة مرت�ضى

�ضتبقى عبارتك نادرة من نوادر
الزمن العراقي الذي يحتاج اىل �ضرخات
واختفى بعد ان اختفى باإعدامه ،ونوري املالكي يتابع ا�ضتثمارات اأبنائه
�ض ق�ضوة و�ضع عراقي دفع الفتى الواقف على حافة
يف بريطانيا وهكذا قِ ّ
ما ٍء اآ�ضن ي�ضرخ «جو بايدن بليز هلب مي».
ويا فتى العراق مل ي�ضمع نداءك القريب فكيف ي�ضمعه الغريب ..لكنه
الزمن العراقي ال�ضعب.
ولن ذاكرة العراقيني ل حتتم ُل اليوم حزنا ً على حزن ول لطما ً على
لطم ،فقد تندروا ب�ضرخة فتاهم ،ول لوم عليهم ول ترثيب ،فالهموم
اأثقلت ارواحهم املثقلة مما اآل اإليه و�ضعهم.
ورمبا خرج الفتى العراقي �ضاحب ال�ضرخة يف الفيديو ب�ضهرة قد
جتعل بع�ض �ضركات العالن ت�ضتعني به نظري اج ٍر معني فيك�ضب �ضيئاً،
لكن ب�ضكل موقت يزول الفيديو من ذاكرة النا�ض ،فيما جوبايدن الرئي�ض
ٍ
مبلفات كبرية ومهمة اين منها
المريكي اجلديد فهو م�ضغول حتى اأذنيه
�ضرختك ورجاوؤك اأيها الفتى.
و�ضيختفي الفتى كما اختفى غريه كثريون يف زحام الوجوه وبني
جبال الهموم ورمبا نعرث عليه ذات يوم يف حكاية اأخرى من حكايات
الزمن العراقي الأغرب ،وهو ي�ضرخ «األ اأيها اللي ُل الطوي ُل ال اجنلي» فهل
ٍ
�ضم�ض عراقية تنري دربك اأيها الفتى ودروب رفاقٍ
ينجلي ليل العراق عن
ٍ
واخوات من عمرك قبل ان ي�ضيع.
وزمالء واخو ٍة
و�ضتبقى عبارتك «جوبايدن بليز هلب مي» نادرة من نوادر الزمن
العراقي الذي يحتاج اإىل �ضرخات و�ضرخات.

الواجب الوطني يحتم علينا اأن نبذل الغايل والنفي�ش
من اأجل اأن تظل �ضعلة العطاء الوطني متقدة
مركز ال�ضلمانية الطبي اأن يتم الإعالن عن حاجة بنك الدم اإىل ف�ضيلة
معينة من الدم مطلوبة ،وقد مل�ضنا من خالل هذه التجربة �ضرعة جتاوب
املواطنني واملواطنات وباأعداد تفوق قدرة بنك الدم على الإ�ضتيعاب،
واملتربع ي�ضعر بواجبه الوطني والإن�ضاين ويت�ضابق لأداء هذا الواجب
بكل نف�ض ر�ضية.
اإن الإن�ضان يكون يف اأ�ضعف حالته وهو على �ضرير املر�ض ،وي�ضعد
بزيارة اأهله وزيارة اأ�ضدقاوؤه ومعارفه واأهل حيه اأو فريجه ،وزيارة
املري�ض واجبة ويثاب عليها املرء ،و�ضريعتنا الغراء حتثنا على زيارة
املر�ضى.
كانت لفنة كرمية من جمل�ض الأخ مبارك عبداهلل املغربي ومن بع�ض
جمال�ضنا يف املدن والقرى بزيارة املر�ضى يف امل�ضت�ضفيات اأو البيوت،
وكذلك امتد هذا التوا�ضل اإىل الأ�ضدقاء املتقاعدين الذين انقطعوا عن
املجال�ض لظروف �ضحية اأو كرب ال�ضن فتتم زيارتهم يف بيوتهم ،وكان يل
�ضرف زيارة بع�ضهم ووجدت مقدار ال�ضعادة على حمياهم وفرح اأهلهم
بهذه الزيارة التي يتم فيها ذكر مناقبهم ودورهم الإجتماعي والثقايف،
والإن�ضاين عموما ً اأمام اأبنائهم واأحفادهم.
ً
بع�ضا واإذا كنا جمتمعني يف كامل
نحن يف جمتمع يعرف بع�ضه
�ضحتنا وعافيتنا فالأوىل اأن ي�ضتمر هذا التوا�ضل بيننا حتى يف �ضعفنا
وعدم قدرتنا على موا�ضلة الن�ضاط املعهود فينا .علمنا ممن �ضبقنا يف
جمتمعنا اأن الآثار النف�ضية على من اأعطوا وبذلوا للوطن واملواطنني اأثناء
زيارتهم واجللو�ض معهم وتذكر اأيامهم اجلميلة يدخل ال�ضرور واحلبور
والفرح عليهم وعلى اأ�ضرهم ،فنحن بحاجة اإىل املوا�ضاة يف كل مراحل
حياتنا ،والواجب الوطني يحتم علينا اأن نبذل الغايل والنفي�ض من اأجل
اأن تظل �ضعلة العطاء الوطني متقدة واأن يكون للمواطن الإ�ضهام يف البناء
والنماء اإن مل يكن بالفعل فبالتوجيه والت�ضجيع وغر�ض الأمل يف النفو�ض
املتعبة.
وعلى اخلري واملحبة نلتقي

بني الرئي�ض الأمريكي املغادر دونالد ترامب ،ورئي�ض
نادي الزمالك امل�ضري املُبعد امل�ضت�ضار مرت�ضى من�ضور،
حبل �ضري مل تنقطع اأو�ضاله بف�ضل الأول يف انتخابات
الرئا�ضة الأمريكية ،اأو «بت�ضقيط» الثاين يف انتخابات
جمل�ض النواب امل�ضري ،ومن ثم ا�ضتبعاده وهو يف معية
جمل�ض اإدارته من النادي امل�ضري العريق.
ترامب لديه مفاجاآته ،ومرت�ضى له ماله وعليه ما عليه،
ترامب اأُ�ضتهر بال�ضوت العايل ،ومرت�ضى ا ً
أي�ضا ،وترامب
يكيل ال�ضتائم والتهامات ملناف�ضه العنيد بايدن الذي
فاز «برخ�ضة» الدخول اإىل البيت الأبي�ض رغمًا عن اأنف
ترامب ،ومرت�ضى من�ضور يكيل ال�ضتائم والتهامات لكل من
خ�ضو�ضا لرموز غرميه النادي الأهلي ،وبع�ض
يعار�ضه
ً
ال�ضتات من مناف�ضيه اأو اأعدائه داخل نادي الزمالك.
ترامب مهدد باإحالة ملفه بالكامل اإىل املحكمة الفيدرالية،
متهمًا مبخالفات ،وجتاوزات ،وطع ًنا يف نزاهة انتخابات،
ومرت�ضى متهم مبخالفات مالية واإدارية بحق اللوائح
املرعية يف نادي الزمالك والتي اعتربها وزير الريا�ضة
امل�ضري مبثابة اخلطاأ الفادح الذي ي�ضتوجب الإقالة من
املن�ضب ،رغم اأن مرت�ضى مل ياأت بقرار لكنه جاء عن طريق
انتخابات حرة مبا�ضرة من اأع�ضاء اجلمعية العمومية
لنادي الزمالك.
«البع�ض» يرى يف امل�ضهد الأمريكي� ،ضورة طبق الأ�ضل
من امل�ضهد امل�ضري «املجتزئ» ،والبع�ض الآخر يعود اإىل
املربع الأول عندما دخل كل منهما ،ترامب ومرت�ضى مع
الفارق يف املكان واملكانة ،يف الت�ضبيه والت�ضبيه البليغ،
اإىل �ضدة احلكم �ضواء اإىل املكتب البي�ضاوي بوا�ضنطن ،اأو
اإىل املكتب الفقري خلف جدران التق�ضف يف نادي الزمالك
املكلوم.
مل تكن اخلطة الأمريكية ُحمكمة لت�ضحي برئي�ض
جمهوري وتاأتي بخليفة دميقراطي ،لكنها متت يف احلالة
امل�ضرية بـ«معلمة» من ال�ضلطات التي اأرخت احلبل ملرت�ضى
حتى ي�ضنق به نف�ضه ،الأمريكيون مل ي�ضكون من كورونا،
ومل يتهموا ترامب باأن تف�ضي الوباء مل يخرج من حتت
كمامة ترامب التي يرف�ض اأن يرتديها ،متامًا مثلما كان
مرت�ضى من�ضور ل ي�ضتخدم الكمامة اأبدًا لكنه كان ي�ضعها
اأ�ضفل الوجه يف اإ�ضارة منه باأنه اأقوى من الوباء ،واأعقل من
املرعوبني ،واأكرث �ضجاعة من الذين تخفوا اأو اختفوا خلف
الدروع والأقنعة ،وقاية لهم من الفريو�ض اللعني.
بني ترامب ومرت�ضى جينات متقاربة املالمح،
وكرومو�ضومات متعددة الأوجه وامل�ضارب ،اأهمها اأن
ترامب مل يخ�ض من �ضناديق القرتاع ،ومل يتوقع اأن
الت�ضويت عرب �ضاعي الربيد �ضوف يلحق به اأق�ضى هزمية
ويحقق اأكرب مفاجاأة ،ومرت�ضى من�ضور مل يتوقع اأن يتم
«ت�ضقيطه» يف دائرته النتخابية نظ ًرا ل�ضعبيته اجلارفة
ومواقفه «امل�ضرفة» ،وم�ضاعداته لبني جلدته يف القرى
الفقرية التي تقع �ضمن دائرته النتخابية ،ورمبا بالدوائر
الأخرى املجاورة.
�ضقطت ح�ضانة الرئي�ض من يد ترامب ،متامًا مثلما
اأُ�ضقطت ح�ضانة النيابي على مرت�ضى ،الفرق الوحيد اأن
الرئي�ض الأمريكي املغادر مازال يتكلم ويتحرك ،يهاجم
ويتنمر ،ويتهم النظام النتخابي الأمريكي بالف�ضاد واأي
ف�ضاد ،يف حني اأخر�ضت اخل�ضائر الفادحة مرت�ضى من�ضور،
حيث منعوه من الكالم وال�ضالم وحتى من الظهور يف
اأجهزة الإعالم.
ترامب اأمام امل�ضري ،ومرت�ضى من�ضور اأمام الق�ضاء،
الأول يغادر يف �ضجة ،والثاين يحاكم يف �ضمت ،ترامب
اإىل فر�ضة اأخرى بعد اأربع �ضنوات ،ومرت�ضى وناديه اإىل
املجهول.

خيار االإن�ضان للطاقة بني النووي وال�ضم�ضي

عندما يواجه الإن�ضان ق�ضية ،بغ�ض النظر عن طبيعتها وحدتها
اإن كانت م�ضريية اأو عابرة ،فهو مييل اإىل احللول الي�ضرية بني عدد
من اخليارات املتاحة اأمامه ،حتى واإن كانت تبعات احلل املختار
�ضلبية على حياة الن�ضان ولي�ضت ودية جتاه الطبيعة ...والقرار
يف الختيار حمكوم مبدارك الن�ضان و�ضعة معرفته وعمق فهمه
والو�ضائل امل�ضاعدة املتوفرة لديه ...اإن حرية اخليار عند الن�ضان
حمكومة بعدد من العنا�ضر التي حتد من قدرته على اختيار الأمثل.
اإن ق�ضة الن�ضان مع الطاقة ،اأو ق�ضية الطاقة مع الن�ضان وهي بيت
الق�ضيد ،هي احللقة احلرجة التي تربط الن�ضان بالطبيعة يف اآلية
مواجهة الق�ضايا واختبار احللول اأمام عدد من اخليارات .الطبيعة
وفرت لالن�ضان كل املوارد التي تعينه على وحود م�ضتدام على �ضطح
الكرة الر�ضية .ومن اأكرث املوارد اإحلاحً ا وحرجً ا وم�ضرييًا بالن�ضبة
ل�ضتدامة الوجود هو الطاقة .ق�ضة الن�ضان مع الطاقة و�ضلت ،مع
نهاية القرن التا�ضع ع�ضر اإىل يومنا هذا ،اإىل منعطف حاد و«خطري»،
حيث اأن طاقة �ضحرية ،ت�ضمى «النفط» ،قد ا�ضتخرجت من اأعماق يف
باطن الر�ض ،و فجرت هذه الطاقة ثورة عارمة يف حياةالن�ضان،
اأتبعتها ثورات و تغيريات نوعية ،فهي التي فجرت الثورة ال�ضناعية
و�ضاهمت يف بناءهيكل م�ضتدام النمو من التكنولوجيا ذات الذرع
الخطبوطية ،وت�ضببت يف تفجر �ضكاين اأخلبمعادلة الزيادة ب�ضكل
حاد ومرعب ،و�ضارت نعمة م�ضمومة لالن�ضان ونقمة على الطبيعة،
وب�ضببها اندلعت حروب و�ضراعات ومازالت دماوؤها �ضاخنة.
والأدهى والأمر اأن طاقة النفط قدعرجت بالن�ضان اإىل م�ضار املواجهة
�ضد الطبيعة ،والطبيعة تئن من طعنات الإن�ضان يف بيئتها.
هذه الطاقة ،كاأي مورد اآخر يف كوكبنا ،اآيلة اإىل النفاذ جمربًا
الن�ضان بقوة اإىل تدبر اأمره قبالأفول عهد النفط ،وقبل فوات الوان.
عودة اإىل بداية الكالم عن الن�ضان والقرار يف اختيار البديلمن بني بدائل
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نحن وزيارة املر�ضى

اأر�ضل يل الزميل الإعالمي حممود يو�ضف الدوي عرب و�ضيلة الت�ضال
(الوات�ض اأب) � WhatsAppضورة موؤثرة حل�ضان يف اإحدى الدول
الغربية كما يبدو وهو يزور املر�ضى يف امل�ضت�ضفيات والبيوت وبحركاته
يدخل ال�ضرور على نفو�ضهم ويوا�ضيهم بحركات عفوية فيخفف عنهم
الآلم يف تعاطف بني الإن�ضان واحل�ضان (احليوان) ولذلك فلي�ض من
امل�ضتغرب يف ثقافتنا اأن ن�ضف بع�ض احليوانات بالأليفة بالإ�ضافة طبعا ً
اإىل الطيور والإن�ضان كان له دور يف ا�ضتئنا�ض احليوان.
تذكرت هذا املوقف من احل�ضان بالأولئك الب�ضر الذين نذروا اأنف�ضهم
لزيارة املر�ضى يف امل�ضت�ضفيات والبيوت وموا�ضاتهم اأتذكر اأنه منذ زمن
عندما افتتح مركز ال�ضلمانية الطبي يف ال�ضتينات كان اأحد املواطنني من
القرى يقوم يوميًا بزيارة املر�ضى يف امل�ضت�ضفيات مببادرة ذاتية منه
واأ�ضبح معرو ًفا لدى الأطباء واملمر�ضني واملمر�ضات باأنه من مهماته اأن
يزور املر�ضى الذين يعرفهم اأو ل يعرفهم ،ويقراأ بع�ض الآيات القراآنية
عليهم كما يدعو لهم بال�ضفاء وكان يجد فيما يقوم به راحة نف�ضية يقابلها
املر�ضى بكل ترحيب وتقدير و�ضكر ،وكذلك اأهايل املري�ض الذين وجدوا يف
هذا ال�ضخ�ض بادرة طيبة ،واإح�ضا�ض اإن�ضاين بحاجة املري�ض اإىل املوا�ضاة
وفعل ذلك ل يقل رمبا عن الدواء ،فالراحة النف�ضية عند املري�ض تدفع
به اإىل التفاوؤل والذي هو ي�ضهم يف العالج ،كان هذا الرجل معرو ًفا لدى
اجلميع ومع الأ�ضف مل اأتعرف على ا�ضمه واملنطقة التي ي�ضكنها وكان
ي�ضتحق اأن جترى معه مقابلة ليكون النموذج يف جمتمعنا الذين نذروا
اأنف�ضهم لزيارة املر�ضى والتخفيف عنهم.
علمت يف هذا الزمن اإن جمموعة من النا�ض الأ�ضدقاء كانوا يقومون
بزيارة املر�ضى ممن يعرفونهم ،ويرتبون الزيارة للمري�ض مع اإدارة
امل�ضت�ضفى ،لأنه من املهم معرفة اإن كان املري�ض ي�ضتطيع اأن يقابل الزوار
والوقت امل�ضموح به للزيارة اأعلم اأن هذه اللفتة الكرمية تقوم بها الن�ضاء
والرجال يف جمتمعنا على حد �ضواء ،وما اأعلمه اأنه يف زمن التوا�ضل
الجتماعي الذي نتعامل به اأنه يتم اإخبار اجلروبات الرجالية والن�ضائية
بحالة املر�ضى ،وطلب الدعاء لهم بال�ضفاء العاجل وزيارتهم ما اأمكن ،كما
اأنه من املواقف الإن�ضانية الجتماعية وبالتن�ضيق طبعً ا مع امل�ضت�ضفى طلب
التربع بالدم من اجلن�ضني من خالل بنوك الدم املوجودة يف امل�ضت�ضفيات
وهذا عمل يثاب عليه املرء ،كما اأنه يدخل ال�ضرور اإىل نف�ض املتربع.
واأتذكر اأنه يف زمن كنا من خالل الإذاعة والتليفزيون وبالتن�ضيق مع
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بيانات الخبر

يكفي الب�ضرية التعي�ضة كوارث كامنة
ب�ضبب الكم الهائل من اال�ضلحة النووية

عدة ،فهو ميَّال اإىل اختيار الأي�ضر ،خا�ضة اإذا كان هذا الأي�ضر يحمل
يف جعبته قوة موازية تعينه على ال�ضيادة والهيمنة .بعد النعطاف
اإىل عهد النفط ،واقرتاب اأفوله اليوم ،فالن�ضان اأمام حت ٍد م�ضريي
وخيار جديد وعهد جديد من طاقة بديلة ملحة ل بد منها .البدائل
موجودة والتكنولوجيا امل�ضاعدة موجودة واملعرفة تتزايد وتتكامل
يوما بعد يوم .يف جوف الر�ض اكت�ضف الن�ضان الطاقة ال�ضحرية
الكامنة يف كيمياء النفط ،ويف جوف الأر�ض اكت�ضف الن�ضان ،حدي ًثا،
م�ضد ًرا لطاقة جهنمية من عن�ضر طبيعي ا�ضمه «يورانيوم» ،رغم اأن
هذا العن�ضر قد متاكت�ضافه عام 1789م (عام الثورة الفرن�ضية) من
قبل الكيميائي الملاين مارتن كالبروث ،اإل اأن اكت�ضاف الطاقة النووية
الكامنة فيه قد مت يف اأعوام ما بني احلربني العامليتني .وكان من نتائج
اكت�ضاف هذه الطاقة الكا�ضحة جلميع اأ�ضكال الطاقة (طاقة جهنمية
جمنونة) هو تدمري مدينتني بكامل �ضكانهما يف نهابة احلرب العاملية
الثانية ،و بناء حمطات لتوليد الطاقة الكهربائية بدءًا منخم�ضينيات
القرن املا�ضي .اأمام هذه الطاقة اجلهنمية هناك بدائل طبيعية ناعمة،
�ضديقة لالن�ضان ولبيئة الطبيعة ،كامنة يف الطاقة ال�ضم�ضية وطاقة
الرياح .مع اقرتاب ن�ضوب النفط ،الن�ضان اأمام خيارين ،اإما ال�ضم�ض
والرياح اأو النووي .اخليار النووي هو الأي�ضر والأ�ضرع خا�ضة واإن
ا�ضتعمالته قائمة ،وهو الأكرث اأغرا ًء بالن�ضبة للنخب ال�ضيا�ضية ،و
لكن هذا اخليار يحمل فيطياته خماطر ظاهرة و خماطر كامنة .من
اأهم املخاطر الظاهرة والتي هي جزء مالزم له هي تراكم النفايات

النووية ،وهي م�ضعة ،والتي ل ميكن ل تدويرها ول التخل�ض منها،
اإن تراكم النفايات النووية �ضيكون باألوف الأطنان يوميًا ،وتاأثرياتها
كارثية على الن�ضان وعلى الطبيعة ،اإ�ضافة اإىل ت�ضرب ال�ضعاع
النووي من مراكز الطاقة ،اإن حمطات ومراكز الطاقة النووية يف
حالة ن�ضاطها النتاجي تكون عر�ضة مل�ضاكل فنية وعملياتية ينتج
عنها اإ�ضعاعات نووية تغطي م�ضاحات �ضا�ضعة .إا ًذا فهذا اخليار،
وبالرغم من كل اإغراءاته ،مبثابة قنابل نووية موزعة على كامل
الكرة الر�ضية وقابلة لالنفجار خارج ارادة الن�ضان يف اأية حلظة.
على املدى البعيد اإنه خيار كارثي ...ويكفي الب�ضرية التعي�ضة
كوارث كامنة ب�ضبب الكم الهائل من ال�ضلحة النووية التي باإمكانها
تدمريالكرة الر�ضية مئات املرات .الطاقة النووية مهما كانت مغرية
فهي كالنفط اآيلة اإىل النفاد ،خمزون اليورانيوم يف جوف الر�ض،
كميته حمدودة ،وحتمًا �ضينفد مع ال�ضتهالك ،ناهيك اأن هذا العن�ضر
ال�ضحري �ضيكون وازعً ا ل�ضراعات �ضيا�ضية ومغامرات ع�ضكرية من
قبل القوى الكربى ،مثلما احلال مع النفط والغاز .فكفانا �ضراعات
وحروب ب�ضبب م�ضادر الطاقة .اأما ال�ضم�ض ،وهي امل�ضدر ال�ضماوي
للطاقة ،ي�ضتحيل على الن�ضان اأن يحتكرها ،فهي للجميع دون
ا�ضتثناء ،وهذه ال�ضم�ض ،التي متد الر�ض با�ضباب احلياة ،وعندما
يختارها الن�ضان لتكون م�ضد ًرا حلاجته من الطاقة� ،ضت�ضاهم نوعيًا
يف تلطيف الأجواء ال�ضيا�ضية وت�ضفري (�ضفر) احلماقات واملغامرات
الع�ضكرية.
البديل ال�ضم�ضي ومبوؤازرة من طاقة الرياح هو اخليار الأمثل و
الأ�ضلم لالن�ضان وللطبيعة ،وهو ال�ضمان حلياة م�ضتدامة واآمنة على
الكرة الر�ضية ...وال�ضم�ض م�ضدر طاقة خالدة ل تن�ضب ،وال�ضتثمار
فيها هو الأف�ضل والأكرث حكمة .اإن ال�ضم�ض التي متدنا باأ�ضباب احلياة
هي التي �ضتمدنا باأ�ضباب ال�ضالم.

األولى بحرينيًا
و  16عربــــــــــيًا

مرسوم ملكي بإعادة
تشكيل مجلس إدارة
«سوق العمل»
02
عاهل البالد المفدى

 20صفحة |  210فلس

«شاملة الضريبة»
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السلوك القطري ..فتنة وعدوانية وتهديد لسيادة البحرين
الدوحة تبحث عن التوسع على حساب دول الخليج
فريق

«التنسيقية» برئاسة ولي
العهد رئيس الوزراء تناقش
تطوير الخدمات الحكومية
ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس الوزراء اجتماع اللجنة التنس��يقية ال�357
الذي عقد عن بعد .وناقشت اللجنة التنسيقية الموضوعات
المتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية ومستجدات المشاريع
التنموية .كما استعرضت اللجنة التنسيقية آخر مستجدات
التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد.)19

وزير الداخلية :مباشرة
 64قضية فساد وإحالة
 35منها لـ«النيابة» في 2020
ق��ال وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل
آل خليف��ة إن اإلدارة العام��ة لمكافح��ة الفس��اد واألمن
االقتصادي واإللكتروني باش��رت من��ذ بداية  2020نحو
 64قضية فساد ،وأحالت  35قضية منها للنيابة العامة،
بجانب اس��تمرار تلقي البالغ��ات والتعام��ل معها وفق ًا
لإلجراءات القانونية المتبعة.

03

أكد خب��راء قانون وسياس��يون ض��رورة وضع
ح��د للتدخالت القطرية في الش��أن البحريني،
مش��ددين عل��ى أن انته��اك الحق��وق وعدم
احترام سيادة الدول ينافي مبادئ حسن الجوار
الذي تجهله دولة قطر على الدوام.
وقال��وا في تصريحات ل�«الوط��ن» :إن مواقف
الدوحة تكش��ف باس��تمرار مدى اس��تخفافها
بمنظومة مجلس التعاون الخليجي ،عبر إيجاد
فرص للتوسع ونشر الفوضى والتمدد بعكس
منطق التاري��خ وقواعد الجغرافي��ا ،مطالبين
الدوحة باالستفادة من دروس الماضي وعدم
المكابرة ومواصلة المضي في األخطاء.
كما ش��دد إعالميون وكت��اب رأي على أن قطر
تمتل��ك تاريخ ًا عدائي ًا م��ع البحرين وكل تلك
األعم��ال العدائية تم توثيقها وتم كش��فها
أكثر من م��رة أمام المجتمع الدولي وما يكنه
النظام القطري من عداء مزمن للمنامة جعله
يضخ أموا ًال طائلة لدعم الكيانات والتنظيمات
اإلرهابية لهز استقرار المملكة.
وأوضحوا أن موقف البحرين ثابت وراس��خ في
تعامله��ا مع النظام القط��ري ،وهناك حقائق
تاريخية ،وممارس��ات سلبية متواصلة ،ينبغي
إعادة التذكير بها ونش��رها ،ليدرك الجميع ما

سياسيون :مواقف الدوحة تكشف باستمرار
مدى استخفافها بالمنظومة الخليجية
إعالميون وكتاب :قطر تمتلك تاريخًا
عدائيًا واستفزازيًا موثقًا مع البحرين
مواطنون :الدوحة غير جادة
في حل الخالفات مع دول المقاطعة األربع
مراقبون :دعم واحتضان
الجماعات اإلرهابية يهدد أمن المنطقة
تحقيق بريطاني جديد مع مسؤولين
قطريين بقضية «بنك الدوحة»
عانت��ه وتعانيه المملكة ،قيادة وش��عب ًا ،من
ممارسات النظام القطري.
في األثن��اء عبر مواطنون ع��ن رفضهم البالغ
أي تدخالت خارجي��ة يمكن أن تنال من وحدة

11-10-9

في إنجاز غير مسبوق ..البحرين األولى
عربيًا بنتائج اختبارات العلوم والرياضيات
حقق��ت البحري��ن إنج��ازاً تعليمي�� ًا غي��ر مس��بوق،
ف��ي نتائ��ج اختب��ارات دراس��ة التوجه��ات الدولية
للرياضي��ات والعل��وم  ،2019 TIMSSالت��ي ت��م
اإلعالن عنها أمس من قبل الرابطة الدولية لتقييم
التحصيل التربوي (.)IEA
وانتقل أداء طلبة البحرين من المستوى المنخفض-
المتوس��ط إلى مس��توى األداء المتوسط-العالي،
وفق�� ًا للمعايي��ر الدولي��ة ،بفضل ارتفاع مس��توى
تحصي��ل طلب��ة البحرين ف��ي الرياضي��ات والعلوم
مقارنة بالدورات السابقة.

اليوم

وأح��رزت البحري��ن المرك��ز األول عربي ًا ف��ي نتائج
اختب��ار العلوم للص��ف الرابع ،والمرك��ز األول عربي ًا
في اختبارات العلوم للصف الثامن ،واألول عربي ًا في
اختبارات الرياضيات للصف الثامن ،في حين حصلت
عل��ى المركز الثاني عربي ًا في اختبارات الصف الرابع
رياضيات ،بفارق درجة واحدة عن األول عربي ًا.
وقال وزي��ر التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي
النعيم��ي« :إن هذه النتائ��ج المتميزة للبحرين في
ه��ذه االختب��ارات العالمية ،تعكس م��ا وصل إليه
التعليم في المملكة من تقدم».

التاريخ

 :نائب
مصادر لـ
مصاب بـ«كورونا» يعطل عمل
المجلس ويحجر  10أعضاء
مريم بوجيري

بيانات الخبر
وزير التربية والتعليم

05

تنفيذًا لتوجيهات «التنسيقية» ..إطالق حملة
الخبر
لمكافحة «التستر التجاري» و«السجالت المؤجرة»
جهة النشر
الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

وزير الصناعة والتجارة

تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنس��يقية برئاسة صاحب
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد رئيس الوزراء لتعزيز بيئة تنافسية عادلة وفق
مبادرات ومش��اريع متعددة لزي��ادة الفرص النوعية
للمواطنين ،أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
وغرفة تج��ارة وصناع��ة البحرين ضمن س��ياق هذه
المبادرات حملة مشتركة لمكافحة التستر التجاري.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والس��ياحة زايد بن راشد
الزياني أن مكافحة التس��تر التجاري أصبحت ضرورة
ُملح��ة للحف��اظ على مكتس��بات االقتص��اد الوطني،
مش��دداً عل��ى أن تمكين غير البحريني من ممارس��ة

وس��يادة البحرين بما فيها مياهها اإلقليمية،
مؤكدي��ن أن التصرف��ات األخي��رة م��ن دولة
قطر تعد تدخ ً
ال س��افراً في الشؤون الداخلية
للبحرين.

نشاط تجاري محظور عليه قانون ًا من خالل استعمال
البيانات الشخصية لش��خص آخر بحريني أو ترخيصه
أو س��جله التجاري وغيرها من أشكال التستر التجاري
هو أمر مرفوض تمام ًا وجريمة يعاقب عليها القانون
البحريني.
كم��ا أوضح أن ه��ذه الحملة هي عل��ى رأس أولويات
عم��ل وزارة الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة لضمان
حماي��ة المواط��ن البحرين��ي والمس��تثمر البحريني
م��ن أضرار «التس��تر التجاري» و«مكافحة الس��جالت
التجاري��ة المؤجرة» وتبعاتها م��ن خالل اتخاذ كافة
التدابير واإلجراءات القانونية للحد منها.

03

تس��بب نائب أصيب بكورونا ف��ي تعطيل عمل المجلس
ورفع الجلس��ة أمس وحج��ر أكثر من  10ن��واب بينهم 8
أعضاء في اللجنة البرلمانية التي يعد أحد أعضائها.
وبحس��ب المصادر فإن ع��دم لبس الكمام��ة بالمجلس،
وكث��رة الزيارات في مكاتب النواب بين األعضاء وراء حجر
النواب وموظفي المجلس.
وتم أمس فحص الن��واب والعاملين بالمجلس احترازي ًا
بعد ثبوت إصابة النائب.
وأعل��ن المجل��س عن تح��ول اجتماعات لج��ان المجلس
عب��ر تقنية االتص��ال عن بعد إلى حين ع��ودة األمور إلى
طبيعتها.

07

«جي إف إتش» تستحوذ على
جامعة « »AMAبـ 100مليون دوالر

08

أمير الكويت يكلف صباح
الخالد بإعادة تشكيل الحكومة

16
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البحرين تحقق إنجازًا غير
مسبوق في اختبارات التميز  2019للعلوم والرياضيات
حققت البحرين إنج��ازاً تعليمي ًا
غير مسبوق ،في نتائج اختبارات
دراس��ة التوجه��ات الدولي��ة
للرياضي��ات والعل��وم (TIMSS
 ،)2019التي ت��م اإلعالن عنها
ي��وم أم��س م��ن قب��ل الرابطة
الدولي��ة لتقيي��م التحصي��ل
الترب��وي ( )IEAحي��ث ش��هدت
هذه االختبارات مشاركة العديد
من الدول التي استوفت شروط
المش��اركة التي تتطلب الكثير
من الشروط والمعايير الدقيقة.
وانتقل أداء طلب��ة البحرين من
المستوى المنخفض-المتوسط
إلى مس��توى األداء المتوسط-
العالي ،وفق ًا للمعايير الدولية،
بفضل ارتفاع مس��توى تحصيل
طلب��ة البحرين ف��ي الرياضيات
والعل��وم مقارن��ة بال��دورات
الس��ابقة ،حيث أحرزت البحرين:
المرك��ز األول عربي ًا ف��ي نتائج
اختب��ار العل��وم للص��ف الرابع،
والمركز األول عربي ًا في اختبارات
العل��وم للصف الثام��ن ،واألول
عربي ًا في اختب��ارات الرياضيات
للص��ف الثامن ،في حين حصلت
عل��ى المرك��ز الثان��ي عربي ًا في

وزير التربية والتعليم

اختبارات الصف الرابع رياضيات،
بفارق درج��ة واحدة ع��ن األول
عربي ًا ،وبذلك تكون البحرين قد
حققت قفزة مهمة في التصنيف
العالمي له��ذه االختبارات التي
تش��رف عليها الرابط��ة الدولية
لتقيي��م التحصي��ل الترب��وي
( ،)IEAبمس��اعدة مؤسس��ات
دولي��ة متخصص��ة مث��ل مركز
الدراسات الدولي بكلية بوسطن
والمؤسس��ة الكندي��ة لإلحصاء
ومرك��ز معالج��ة البيان��ات
بهامب��ورغ وجه��از االختب��ار
التربوي.

وق��ال وزي��ر التربي��ة والتعليم
الدكتور ماجد بن علي النعيمي
إن ه��ذه النتائ��ج المتمي��زة
للبحري��ن ف��ي ه��ذه االختبارات
العالمي��ة ،تعك��س م��ا وص��ل
إلي��ه التعليم ف��ي المملكة من
تطور ملموس ف��ي ظل الرعاية
المتواصلة للمسيرة التعليمية
من قيادة جاللة الملك المفدى،
خاص��ة وأن هذه االختبارات يتم
من خاللها قياس مستوى تقدم
الدول في مجال التعليم.
وأوض��ح الوزير أن ه��ذا التقرير
العالم��ي  TIMSS19قد أظهر
حص��ول طلب��ة البحري��ن عل��ى
المرك��ز األول عربي�� ًا ف��ي مادة
العلوم للصف الرابع ،مع ارتفاع
مع��دل تحصيل الطلبة في هذه
االختب��ارات بمق��دار  34درج��ة
معياري��ة ،بحصولهم على 493
ف��ي  2019في مقاب��ل  459في
 2015وحصوله��ا عل��ى المركز
األول عربي ًا في اختبارات العلوم
للصف الثام��ن أيض ًا ،مع ارتفاع
مع��دل تحصيل طلب��ة البحرين
 20نقطة.
وهنا الوزير الطلبة المش��اركين

ف��ي ه��ذه االختب��ارات الدولية
ومدارس��هم ،مش��يداً بما يبذله
التربويون العاملون في الوزارة
وف��ي الم��دارس م��ن جه��ود
مخلصة ،أس��همت ف��ي تحقيق
ه��ذا التحس��ن غير المس��بوق،
مؤكداً أن هذه المشاركة تهدف
بالدرجة األولى إلى توفير مصادر
غني��ة من المعلوم��ات لصناعة
القرار التربوي وتنفيذ األنشطة
التي تسهم في تطوير المناهج
الدراسية وتحسين تعليم هاتين
المادتين ،خاصة أن نتائج هذه
االختب��ارات الدولي��ة تعتبر من
المؤش��رات األساسية في مجال
التعليم والتنمية البش��رية من
قب��ل المنظم��ات الدولي��ة مثل
األم��م المتحدة والبن��ك الدولي
واليونس��كو ومنظم��ة التعاون
االقتص��ادي ،علم�� ًا بأن��ه يت��م
إع��داد أس��ئلة ه��ذه االختبارات
الختب��ار مع��ارف الطلب��ة ف��ي
مختل��ف ال��دول ومهاراتهم في
الرياضي��ات والعلوم بن��اء على
المنهج االفتراضي الدولي الذي
يتم المصادق��ة عليه من جميع
الدول المشاركة.

«التطبيقية» تنظم ندوة
«فرص التمويل في زمن كورونا» بالتعاون مع «تمكين»
تح��ت رعاية رئي��س مجلس أمن��اء جامعة
العلوم التطبيقية األس��تاذ الدكتور وهيب
الخاج��ةّ ،
نظم��ت الجامعة بالش��راكة مع
«تمكين» ن��دوة افتراضي��ة حملت عنوان
«ف��رص التموي��ل للمؤسس��ات الناش��ئة
ورواد األعمال الش��باب في زم��ن كورونا»،
وذل��ك بحض��ور رئي��س الجامعة األس��تاذ
الدكتورغس��ان عواد وبمش��اركة نخبة من
المتحدثي��ن والخب��راء الذي��ن تحدثوا عن
الفرص الس��انحة الت��ي تقدمه��ا جائحة
كورونا (كوفيد )19للبدء في مشروع تجاري
ذي مردود مالي.
ويأت��ي تنظيم ه��ذه الن��دوة بالتزامن مع
احتف��االت مملك��ة البحري��ن باألس��بوع
العالم��ي لري��ادة األعم��ال ،خاص��ة وأن
المملك��ة قدم��ت الكثي��ر من المب��ادرات

للتخفي��ف م��ن تبع��ات فق��دان الوظائف
وإغ��الق األعم��ال التجاري��ة التي س��ببتها
جائحة كورونا ،لضمان استمرارية األعمال
القائم��ة ،وتعزي��ز وتمكي��ن رواد األعمال
الش��باب ودع��م المؤسس��ات الصغي��رة
والمتوسطة واألكثر تضرراً من الجائحة.
وعب��ر الخاجة في كلمة افتتح بها فعاليات
الن��دوة عن بالغ فخ��ره باحتضان الجامعة
الهامة ،معرب�� ًا عن أمله
له��ذه التظاهرة
ّ
ف��ي تحقي��ق الفائ��دة للش��باب البحريني،
ورواد األعمال الشباب والقطاعات الناشئة،
مش��يداً
بال��دور الكبي��ر ال��ذي تق��وم ب��ه
ّ
«تمكي��ن» من خ��الل العمل عل��ى تنظيم
وتنس��يق فعالي��ات احتف��االت المملك��ة
باألس��بوع العالمي لريادة األعمال ،مؤكداً
على التزام الجامعة في دعم ريادة األعمال

وتوس��يع القاع��دة التعليمي��ة والمعرفية
الداعم��ة إلنتاج رواد أعمال يس��همون في
دعم عجلة االقتصاد البحريني.
من جهته ،أكد عواد ،على أن ريادة األعمال
أصبحت ج��زءاً ال يتجزأ من عم��ل الجامعة
وأح��د أولوياته��ا الرئيس��ية ف��ي خطتها
االس��تراتيجية خاص��ة بعد افتت��اح مركز
حاضن��ات األعمال ال��ذي يوف��ر كل الدعم
والخدم��ات التي يحتاجه��ا الطلبة لتطوير
أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة ،كما
تقدم بالش��كر لكافة الضيوف والحاضرين
على تلبية الدعوة ،منوه ًا بحرص الجامعة
عل��ى تدريب الطلبة عل��ى الريادة واإلبداع
م��ن خ��الل عق��د الش��راكات واتفاقي��ات
التعاون مع المؤسس��ات والش��ركات التي
تدعم االبتكار واإلبداع وريادة األعمال.

«البحرين الطبية» تضمن جودة
تعلم طالبها مع تبنيها لنظام التعلم المدمج
حرص��ت الكلي��ة الملكي��ة للجراحين ف��ي إيرلندا -
جامعة البحرين الطبية ( )RCSI Bahrainمع بداية
الع��ام الدراس��ي الجديد على توعي��ة جميع طالبها
باإلج��راءات الجديدة الت��ي تم اتخاذه��ا في الحرم
الجامعي لاللتزام بإرشادات وزارة التربية والتعليم
وتعريفه��م على نظام التعلم المدمج الجديد الذي
تم تطبيقه.
وم��ع انضم��ام  300طال��ب جدي��د إل��ى (RCSI
البحرين) لهذا العام الدراس��ي منهم  %58من خارج
البحري��ن ،عم��ل أعض��اء هيئة التدري��س وموظفو
بح��رص للتحضي��ر النضم��ام الط��الب
الجامع��ة ِ
الجدد والعائدين الس��تكمال دراس��تهم إلى الحرم
الجامعي .وقد تلقى الطالب الجدد في بداية العام
الدراس��ي مجموعة م��ن المقدم��ات التفاعلية عبر
اإلنترنت من قس��م خدم��ات الط��الب والفعاليات
ووحدة الصحة والدعم الطالبي ،حيث تم تزويدهم
بالمعلوم��ات ع��ن االنتق��ال والتأقلم إل��ى الحياة
الجامعية وكيفية االس��تفادة من م��وارد الجامعة
والحصول على المس��اعدة عند الحاج��ة ،وتم أيض ًا
تعيين « »Buddiesوهم طالب أكبر س��نا يعملون
كدليل للطالب الجدد لمس��اعدتهم على المشاركة
في األنشطة.
وقد اتخذت جامعة البحرين الطبية هذا العام نهج ًا
تعليمي ًا مختلط ًا لتقديم برامجها التعليمية والذي
يتضمن حص��ص تعليمية ف��ي مجموعات صغيرة
من الطالب في الحرم الجامعي ،وحصص عملية في
مختب��رات الجامعة باإلضافة إل��ى حصص تفاعلية
قبل
مباش��رة عبر اإلنترنت ،الذي يتم تقديمها من ِ
أعض��اء هيئة التدري��س .وتم إطالق مب��ادرة أخرى
هذا الع��ام وه��ي «مجتمعات التعل��مLearning-
 ،»Communitiesحيث تم تقس��يم جميع الفصول
الدراس��ية إلى مجموعات صغي��رة وتخصيص لكل

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

بيانات الخبر
مجموعة س��اعات داخل الحرم الجامعي كل أس��بوع
حيث توفر هذه مجتمعات شعوراً بالتواصل لجميع
الطالب وتدعمهم على التأقلم على منهج التعليم
المدمج ،و تتيح للجامعة أيض ًا القدرة على اإلشراف
عل��ى ع��دد الط��الب واالمتث��ال لقواني��ن التباعد
االجتماعي في جميع مرافق الحرم الجامعي.
وطبق��ت ( RCSIالبحري��ن) «الفص��ول الدراس��ية
المعكوسة »Flipped Classsroom-العام الحالي
وه��ي اس��تراتيجية تعليمي��ة تهت��م بالمش��اركة
الفعالة للطالب من خالل تخصيص أوقات الحصص
للمناقش��ات واألس��ئلة وإعط��اء الفرص��ة للطالب
لقراءة المصادر التعليمية بمفردهم .وقد تم أيض ًا
إع��ادة ترتي��ب قاع��ات المحاضرات وغ��رف البرامج
التعليمي��ة داخل الحرم الجامعي لتش��مل شاش��ة
« ،»Specktronوه��ي عب��ارة ع��ن جه��از كمبيوتر
كبي��ر الحجم يعم��ل باللمس ويس��تخدمها أعضاء
هيئ��ة التدريس في الش��رح ،وتم تركيب شاش��ات

تلفزيون إضافية لضمان وضوح الرؤية للطالب في
الصفوف الخلفية مع بث المحاضرات على اإلنترنت
مباش��رة للطالب الذي��ن يحض��رون المحاضرة من
منازله��م .حصل��ت الجامع��ة أيض ًا عل��ى ترخيص
« »Turning Pointوهو نظام اس��تطالع الرأي فوري
مما يس��اعد على تفاع��ل الطالب بش��كل أكبر في
وقت المحاضرات ويمك��ن للطالب الذين يحضرون
المحاضرة في الجامعة أوعبر اإلنترنت اإلجابة على
المحاضر
استطالعات الرأي واألس��ئلة التي يسألها
ِ
والحصول على نتائج مباش��رة من خالل الكمبيوتر
أو الجهاز المحمول.
وتعم��ل « RCSIالبحري��ن» حالي�� ًا عل��ى إنش��اء
مرك��ز التعلم المع��زز للتكنولوجي��ا Technology
 Enhanced Learning-Centreداخ��ل الح��رم
الجامع��ي والذي يتضمن اس��توديو تس��جيل عازل
للصوت لتس��هيل ألعض��اء هيئ��ة التدريس عملية
تس��جيل المحاض��رات ويحت��وي المرك��ز أيض ًا على

مكت��ب يتضم��ن واجهة صوتي��ة إلنت��اج وتقديم
رس��ومات ثالثي��ة األبعاد .وحتى يت��م االنتهاء من
إنش��اء المرك��ز ،يس��تخدم أعضاء هيئ��ة التدريس
نظام ًا جديداً يسمى « »Panoptoللتسجيل المسبق
لمحتوى المحاض��رات حيث يتيح للط��الب الفرصة
عل��ى تحمي��ل المحاض��رات وكتاب��ة مالحظاته��م
الخاص��ة .وتوف��ر الجامع��ة أيض�� ًا للط��الب فرصة
لتعلم علم التش��ريح افتراضي ًا ،من خالل استخدام
« »Teach Me Anatomyوه��و م��ورد يتضم��ن
معلومات شاملة عن التشريح السريري مع الرسوم
التوضيحية وأس��ئلة لالختبار باإلضافة إلى برنامج
« »Iconasysوهو مختبر تش��ريح افتراضي يحتوي
عل��ى ص��ور ثالثية األبع��اد عالي��ة الدق��ة لنماذج
تش��ريحية ويتمك��ن الط��الب من اس��تخدامه عبر
اإلنترنت في أي وقت للمراجعة على ما تعلموه في
الحصص العملية في مختبر التشريح في الجامعة.
قال رئي��س الكلية الملكية للجراحي��ن في أيرلندا-
جامعة البحرين الطبية ،البروفيسور سمير العتوم:
«لالس��تعداد للع��ام الدراس��ي الحال��ي ت��م وضع
اس��تراتيجية ش��املة من قِبل فريق عمل الجامعة
وأعض��اء هيئ��ة التدري��س لضم��ان وج��ود الدعم
لطالبنا خالل هذا العام الدراس��ي وتزويدهم بأعلى
مس��تويات الجودة ف��ي التدريس من خ��الل منهج
التعلم المدمج الذي تبنت��ه الجامعة ،حيث يمنحنا
المرونة والقدرة على الجمع بين الفصول الجامعية
م��ع الحف��اظ عل��ى إرش��ادات التباع��د االجتماعي
والتدري��س عب��ر اإلنترنت .وكونن��ا جامعة للعلوم
الصحية نحن في ( RCSIالبحرين) ندرك مسؤوليتنا
في دعم وإعداد طالبنا لواقع الممارسة المهنية في
مجال الرعاية الصحية مع ضمان س��المتهم واتباع
البروتوكول الوطني وإرشادات الصحة العامة».
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وزير الكهرباء يبحث مع الدوسري
احتياجات عاشرة الجنوبية
ناق��ش وزير ش��ؤون الكهرب��اء والماء وائل المب��ارك ،خالل
اس��تقباله بمكتب��ه عض��و مجلس الن��واب ممث��ل الدائرة
العاش��رة بالمحافظة الجنوبية عيس��ى الدوسري ،عدداً من
المواضي��ع المتعلقة بقطاعي الكهرباء والماء ،مس��تعرض ًا
خطط ومش��اريع هيئة الكهرباء والماء المستقبلية ،إضافة
إل��ى اس��تعراضه ألهم المنج��زات التي تحقق��ت مؤخراً في
الهيئة وعوائد هذه المنج��زات في تقديم خدمات الكهرباء
والماء للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وخ��الل اللقاء ،أك��د الوزير عل��ى تعزيز التعاون المش��ترك
بي��ن هيئة الكهرباء والماء ومجل��س النواب ،من خالل دعم
خطط الهيئة التي تهدف بش��كل مستمر لتحسين وتطوير
خدماتها ،مش��يداً بالجهود المخلصة التي يقوم بها النواب
في طرح ومناقش��ة القضايا التي تم��س مصلحة المواطن
وبالتع��اون المش��ترك بين الس��لطة التنفيذية والس��لطة
التشريعية في تحقيق تطلعات المواطنين ،واالرتقاء بجودة
وكف��اءة الخدمات المقدم��ة ،وذلك انطالق ًا م��ن توجيهات
القيادة الرش��يدة بتوثيق وتوطيد التعاون بين الس��لطتين
التشريعية والتنفيذية.
في ذات الس��ياق ،اس��تعرض الدوس��ري احتياجات منطقته
م��ن الخدمات ،مش��يداً بجهودهم واهتمامه��م بالمواضيع
التي تهم المواطن وحرصه��م على تقديم أفضل الخدمات
لكاف��ة المواطنين والمقيمين ،معرب ًا ع��ن تقديره للجهود
الت��ي تبذله��ا الهيئة من أج��ل االرتقاء بخدمت��ي الكهرباء
والماء ،مؤكداً على أهمية التعاون المستمر لتقديم أفضل
الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة.

بلدي الجنوبية
يوافق على جسور
الشواطئ لذوي الهمم
أكد عض��و المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية خالد جناحي
أنه تمت الموافقة على مقترحه بش��أن عمل جس��ور بحرية
مخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة ،بحيث تمتد من
بداية الشاطئ إلى داخل البحر بمسافة معينة .وقال جناحي
إن المقت��رح يأتي م��ن منطلق خدم��ة جميع الش��رائح في
المجتمع ،وتنفيذ المقترح��ات واألفكار المتجددة والمميزة
والتي تحقق المنفعة لمختلف الش��رائح ،مشيراً إلى أن هذا
المقترح س��يتيح لمستخدمي الكراس��ي المتحركة االنخراط
في األنشطة والهوايات الترفيهية البحرية بشكل طبيعي.
وأوض��ح أن المقترح ه��و األول من نوعه ف��ي المنطقة وأن
هذه الجس��ور يتم عملها وف��ق طبيعة اإلعاقة ،وذلك بعمل
س��ياج واش��تراطات تضم��ن الس��المة لمس��تخدمي تل��ك
الجس��ور من قبل ذوي الهمم وكبار الس��ن ،وتتيح وصولهم
إلى نهاية الجس��ور ورجوعهم بكل انسيابية ،خصوص ًا لمن
كان��ت تمنعه��م الرمال البحري��ة عن حركة تلك الكراس��ي
ف��ي الس��ابق .ودعا جناح��ي الجهات المختص��ة قبل تنفيذ
المش��روع إلى االستفادة من التجارب لبعض الدول األوربية
التي طبقت تل��ك التجربة والعمل عل��ى معرفة إيجابياتها
وتعديل س��لبيات تلك التجربة ،حيث سيكون ذلك المقترح
األول من نوعه في المنطقة.

القطاع الطالبي بـ«اإلصالح»
يبدأ نشاطه الفصلي
بمشاركة  1500طالب
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«تنسيقي الجنوبية» يبحث تطوير
المرافق الخدمية والمشاريع المستقبلية
ت��رأس محاف��ظ الجنوبي��ة رئي��س المجلس
التنس��يقي س��مو الش��يخ خليفة بن علي بن
خليف��ة آل خليف��ة ،االجتم��اع الحادي عش��ر
وال��ذي يأتي ف��ي ختام اجتماع��ات المجلس
التنس��يقي للع��ام  ،2020وذلك عب��ر تقنية
االتصال المرئي ،وذلك بحضور نائب محافظ
المحافظ��ة الجنوبي��ة العمي��د عيس��ى ثامر
الدوس��ري ،وبمش��اركة األعضاء من ممثلي
الجهات المختلفة.
ورف��ع س��مو المحاف��ظ بالنيابة ع��ن أعضاء
المجلس التنس��يقي ،أس��مى آي��ات التهاني
والتبري��كات لقي��ادة حضرة صاح��ب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد
المف��دى ،وصاح��ب الس��مو الملك��ي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس
الوزراء ،بمناسبة ذكرى العيد الوطني المجيد
وعي��د جل��وس جاللة المل��ك المف��دى لهذا
العام .2020
وعبر س��مو المحافظ خالل االجتماع عن بالغ
التقدي��ر والثن��اء للجهود الوطني��ة الصادقة
والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس الوزراء خالل الجائحة والتي س��اهمت
بص��ورة مباش��رة ف��ي المض��ي بثب��ات نحو
تخطي هذي الجائحة العالمية ،مشيداً سموه
بدور الطواقم الطبي��ة البحرينية التي أثبتت
جدارتها واستحقاقها خالل هذه الجائحة.
وثم��ن الجه��ود واإلنج��ازات الب��ارزة الت��ي
بذلتها مختلف الجه��ات الخدمية والمتمثلة
«بالمجلس التنسيقي» في متابعة احتياجات
األهالي والسعي نحو تنفيذها ،مشيداً سموه
في الوقت نفس��ه بما تحقق خالل العام من
مش��اريع تطويرية خدمية وفق أعلى معايير
الجودة س��اهمت في تحقق التنمية الشاملة
في مختلف مناطق المحافظة الجنوبية.
وبح��ث المجلس التنس��يقي برئاس��ة س��مو

المحاف��ظ ،خطط تطوير عدد م��ن المرافق
الخدمية ومشاريع البنى التحتية بالمحافظة
الجنوبية وعدداً من المشاريع المستقبلية.
حي��ث تاب��ع س��موه مراح��ل إنش��اء وصيانة
عدد م��ن الحدائ��ق بالمحافظ��ة ،باإلضافة
إلى تطوي��ر الط��رق بمجم��ع  914بمنطقة
الرفاع ،مبين ًا سموه أهمية متابعة احتياجات
ومقترح��ات األهالي ف��ي مختل��ف األصعدة
الخدمي��ة والتنموي��ة م��ن أج��ل االرتق��اء
بالخدمات المقدم��ة للمواطنين والمقيمين
في نطاق المحافظة.
وأكد سموه أن المجلس التنسيقي للمحافظة
الجنوبية يعمل على أخ��ذ مالحظات األهالي
الت��ي تنق��ل م��ن خالل��ه بعي��ن االعتب��ار
عن��د تخطي��ط وتنفي��ذ المش��اريع الخدمية
بالمحافظة.
وأك��د س��مو محاف��ظ المحافظ��ة الجنوبية
اس��تمرار مب��ادرة «س��المة درب��ك» والت��ي

اطلقته��ا المحافظ��ة س��عي ًا لتوفي��ر البيئة
اآلمن��ة لمرتادي الط��رق من خ��الل تطبيق
أح��دث المعايي��ر العالمي��ة لضم��ان األمن
والس��المة لألهالي ،مبين ًا سموه أن المبادرة
تمت��د لتش��مل نطاق�� ًا اوس��ع م��ن المواقع
خالل الفت��رة المقبلة ،حيث س��تغطي عدداً
من الطرق الحيوي��ة بمدينة خليفة ،لضمان
س��المة المواطنين ولتوفير بيئ��ة آمنة لهم
من خالل تعزيز الدور األمني والمجتمعي.
وف��ي ختام االجتم��اع ،عبر أعض��اء المجلس
التنس��يقي عن ش��كرهم وتقديرهم لس��مو
الش��يخ خليفة بن علي ب��ن خليفة آل خليفة،
ومدى حرص��ه واهتمامه بمتابعة احتياجات
األهال��ي والمقيمي��ن خ��الل االجتماع��ات
السابقة وتواصله الدائم مع الجهات الخدمية
لضمان توفير أفضل الخدمات وتسخير كافة
اإلمكانات لتحقيق التنمي��ة والتقدم والنماء
في مناطق المحافظة الجنوبية.

وزيرة الصحة تكرم الفرق الطبية
المشاركة في سباق الفورموال1
أش��ادت وزي��رة الصحة فائق��ة بنت س��عيد الصالح بجه��ود الفرق
الطبية التي شاركت في سباق الفورموال 1للعام  2020من الرعاية
الثانوية واألولي��ة بوزارة الصحة ،خالل التكري��م االفتراضي للفرق
الطبية على منصة زووم الذي جمع كبار المس��ؤولين بوزارة الصحة
وممثل االتحاد البحريني للس��يارات وممث��ل حلبة البحرين الدولية،
والمشاركين من فرق طبية «أبطال الحلبة».
وقال��ت« :إنني أقف اليوم بين فريق متألق أصبح له س��معة دوليه
كبي��ره وممتازة مما أه��ل البحرين لتصب��ح أول مركز تدريبي طبي
في الش��رق األوس��ط منذ عام  2014وأصبحت الدول تطلب تعاون
الفري��ق الطب��ي البحريني والمس��اهمة في تدريب الف��رق الطبية
األخرى».
ورفع��ت وزيرة الصح��ة خال��ص التهاني إلى مق��ام حضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى وإلى

صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئي��س الوزراء على نجاح س��باقات الفورموال 1التي عقدت في حلبة
البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط».
وأش��ارت إلى أن هذه الجهود الوطني��ة والتنظيمية المتميزة تأتي
ب��كل فخر واعتزاز لتحقق أقصى وأكف��أ مقاييس األداء لصالح نجاح
هذا الحدث البارز والذي يعد األهم في عالم رياضة سباق السيارات،
موضحة دور المس��اعي المش��رفة التي تبذل ف��ي كل عام لتنظيم
واس��تضافة ه��ذا الحدث الرياض��ي الدولي على كافة المس��تويات
داخل حلبة البحرين.
وأشاد بمس��توى الجاهزية والخبرة العالية التي أصبحت تمتاز بها
الطواقم الطبية المدربة والمؤهلة التي شاركت بتأمين متطلبات
االتح��اد الدول للس��يارات الطبي��ة وتوفير الفرق الطبي��ة المؤهلة
لتشغيل المركز الطبي في حلبة البحرين الدولية.

«التنمية السياسية» :إطالق المرحلة
التمهيدية لبرنامج «درب  20 »2ديسمبر
يستهدف تدريب الراغبين في الترشح ومديري الحمالت وفرق العمل
أطلقت جمعية اإلصالح مشروعات القطاع الطالبي باإلصالح
أنش��طتها الطالبية (عن ُبعد) للفصل األول للعام الدراسي
 2021-2020بمش��اركة ما يق��ارب  1500طال��ب وطالبة،
وذلك اس��تكما ًال إلنجازات العمل الطالب��ي بالجمعية خالل
النش��اط الصيفي الماضي من خالل تنظيم األنش��طة «عن
ُبعد» وفق ًا للظروف الراهنة ،واس��تثماراً لإلقبال الكبير على
تلك األنشطة فقد
ودش��نت واحات القرآن الكريم منص��ة ذكية تعد األولى من
نوعه��ا تجاوب ًا مع الظروف الراهن��ة ،حيث يمكن من خاللها
أن يتاب��ع كل من الطال��ب وولي أمره خط��ة الحفظ كاملة
وكذلك مستوى األداء للطالب حيث شارك في نشاط الفصل
األول  1110طال��ب وطالب��ة ،فيما دش��نت الب��ذور الصالحة
نش��اطها الترب��وي التفاعل��ي (عن بع��د) بمش��اركة 200
طالب وطالب��ة من المرحلة االبتدائية تحت مس��مى «بيت
األياوي��د» حيث ُيعنى النش��اط بالتعريف بثقاف��ة البحرين
وتاريخها واس��تعراض ذكريات منوعة لجيل اآلباء واألجداد،
كما قام نادي الفتيات بالتعاون مع إصالح لإلرش��اد األسري
بتقديم نش��اطه «مه��ارات» متضمن ًا رس��ائل ف��ي تطوير
ال��ذات ودورتين في ف��ن الطبخ والتطري��ز ،وأطلق المعالي
نش��اطه عن ُبعد «نفسك اس��تثمرها» ويشمل برامج تحث
الطالب على استثمار إمكانيته وقدراته وتطويرها وتحقيق
طموحاته واكتس��اب مهارات متعددة لبناء ش��خصية قادرة
على خدمة دينه ووطنه.

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

أعلن معه��د البحري��ن للتنمية السياس��ية،
ع��ن أنه في ص��دد إطالق فعالي��ات المرحلة
التمهيدي��ة للبرنام��ج الوطن��ي لالنتخابات
النيابي��ة والبلدي��ة «د ّرب  »2خ��الل الفت��رة
م��ن  31-20ديس��مبر  ،2020وال��ذي يب��دأ
بأرب��ع دورات تدريبي��ة مخصص��ة للراغبين
في الترش��ح لالنتخاب��ات المقبل��ة ومديري
حمالته��م وفرق عمله��م؛ يقدمها نخبة من
المتخصصين واألكاديميين ،ويدعو المعهد
الجمهور المهتم في العملية االنتخابية في
المرحلة التمهيدية ،بالتس��جيل عبر الموقع
اإللكتروني للمعهد .bipd.org
ويه��دف البرنام��ج إل��ى تدري��ب وتوعي��ة
المرش��حين بالعملي��ة االنتخابي��ة بش��كل
متخصص ،وإعداد مرش��ح مميز في التعاطي
اإليجاب��ي م��ع العم��ل االنتخاب��ي وإدارة
الحمالت االنتخابية ،ودعم وتعزيز ش��فافية
ونزاه��ة العملي��ة االنتخابي��ة ،كم��ا يهدف
إلى توعية وحث المواطنين على المش��اركة
االنتخابي��ة والمس��اهمة في صناع��ة القرار
السياس��ي ،وتش��مل الفئ��ات المس��تهدفة
للبرنام��ج؛ المترش��حون وم��دراء الحم��الت
االنتخابي��ة والفرق االنتخابي��ة ،واإلعالميون
والصحافيون ،والمراقبون عل��ى االنتخابات،
والش��باب والمجال��س العائلي��ة ،إضافة إلى
الجمهور العام.
كما يتكون البرنامج من عدة مراحل؛ المرحلة

بيانات الخبر
التمهيدية ،وهي تكوين معلومات أساس��ية
ع��ن الخطوات األولي��ة للبدء ف��ي التخطيط
للترش��ح باالنتخابات ،والمرحلة الثانية هي
الش��املة وتركز على تدريب وتوعية المرشح
بالمعلوم��ات والمه��ارات األساس��ية ح��ول
العملي��ة االنتخابية ضمن المحاور القانونية
والسياس��ية واإلعالمي��ة والميداني��ة ،فيم��ا
تركز المرحل��ة الثالثة وهي التخصصية على
تمكي��ن مجموعة مختلفة م��ن التخصصات
س��واء إعالميي��ن أو مراقبي��ن أو ش��باب في
المعلوم��ات الخاص��ة بتخصصه��م لدع��م
العملي��ة االنتخابي��ة ،أما المرحل��ة الرابعة
واألخي��ر فه��ي تركز عل��ى توعي��ة الناخبين
بجمي��ع الجوانب الهامة بالعملية االنتخابية
بمختلف الوسائل.
ويأت��ي تنفيذ برنام��ج «درب  »2بعد النجاح
الكبي��ر ال��ذي حققه في نس��خته األولى ،وما
تركه من أثر إيجابي خالل العملية االنتخابية
ع��ام 2018؛ وتنفي��ذاً للخطة االس��تراتيجية

الت��ي يعمل المعهد عل��ى تنفيذها لتحقيق
الشراكة المجتمعية ،والتي بدأت باجتماعات
التركي��ز ح��ول مش��روع البرنام��ج الوطن��ي
لالنتخابات النيابية والبلدية بمشاركة نخبة
من المس��ؤولين وأعضاء مجلس��ي الش��ورى
والنواب والمجالس البلدية وممثلي المجتمع
المدن��ي والمدربي��ن والخب��راء واإلعالميين
ومرش��حين س��ابقين .وصو ًال إلعداد مترشح
ممي��ز ف��ي التعاط��ي اإليجابي م��ع العملية
االنتخابية ،وبما ينعك��س إيجاب ًا على الحياة
الديمقراطية التي تعيش��ها مملكة البحرين
في العهد الزاهر لجاللة الملك المفدى.
وس��تبدأ المرحل��ة التمهيدية م��ن البرنامج
بع��دد من الدورات التدريبي��ة؛ الدورة األولى
«التخطي��ط االس��تراتيجي إلدارة الحمل��ة
االنتخابية» ،ويقدمها الباحث في التس��ويق
السياس��ي الدكت��ور عبدالوهاب الج��ودر ،أما
ال��دورة الثاني��ة «صناعة الس��معة الذهنية
للمرشح» ويقدمها اإلعالمي األستاذ إبراهيم
التميم��ي ،وس��يقدم الم��درب والخبي��ر في
الرقابة المالي��ة والميزاني��ة ،الدكتور أحمد
البلوشي ،الدورة الثالثة من البرنامج ،ويتناول
موضوع تمويل الحملة االنتخابية ،أما الدورة
الرابع��ة واألخيرة س��تقدمها رئي��س اللجنة
التش��ريعية والقانوني��ة بمجل��س الش��ورى
ومدرب��ة متخصص��ة ف��ي االنتخاب��ات دالل
الزايد ،وتتناول تحليل الدائرة االنتخابية.
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وزير العدل :ربط إتاحة
الدفع اإللكتروني لحساب «األمانات» قريبًا
مريم بوجيري

أك��د وزي��ر الع��دل والش��ؤون
اإلس��امية واألوق��اف الش��يخ
خال��د ب��ن عل��ي آل خليفة ،أن
ال��وزارة ،تتحم��ل م��ن ضمن
ميزانيته��ا الخاص��ة رس��وم
التحويات اإللكترونية المالية
لحس��اب األمان��ات حيث بلغت
 182أل��ف دين��ار ف��ي إح��دى
الس��نوات ،موضح ًا أن الحساب
متحرك والرصيد متغير بواقع
 ،7/24والتح��رك في الحس��اب
ضخم بمايين الدنانير ،مشيراً
إلى وجود مشروع لربط إتاحة
الدفع اإللكتروني للحس��اب مع
المدفوع��ات اإللكتروني��ة لم
يذكر تفاصيله.
وأوض��ح الوزي��ر ف��ي رده على
س��ؤال برلماني للنائب يوسف
زينل ،إيداع مبلغ  35مليون ًا في
الحس��اب في إحدى المرات في
حين تدخ��ل تل��ك المبالغ في
إج��راءات صرف ويت��م صرفها
بعدها بفتره تصل حتى سنة

 182ألف دينار تحملتها الوزارة
من ميزانيتها كرسوم للتحويالت

وزير العدل

كاملة ،فالتحرك في الحس��اب
ضخ��م وأس��باب الزي��ادة ف��ي
المبل��غ بين��ه وبي��ن م��ا ذكر
ف��ي دي��وان الرقاب��ة المالية
واإلداري��ة نظ��راً للحرك��ة في
الحس��اب وم��ا يف��رق في هذه
المسألة التسوية للحساب في
نهاية العام.
وق��ال الوزي��ر« :نح��ن ننظ��ر
لديوان الرقاب��ة كأحد اآلليات
التي تدفعنا إليجاد نظام يجب

أن يك��ون فع��ا ً
ال ف��ي الحفاظ
عل��ى الم��ال الع��ام ،فالقيود
كانت يدوية ت��م تحويلها إلى
نظ��ام إلكترون��ي واضط��رت
ال��وزارة لتطوي��ره إل��ى نظام
جدي��د نظ��راً لرب��ط التنفي��ذ
بالتعام��ل اإللكتروني ،ونظام
األمانات مربوط بنظام النيابة
العام��ة ونج��م ف��ي الداخلية
ووزارة المالية فالتحدي يتعلق
بإتاح��ة الدف��ع اإللكترون��ي
في فت��رة من الفت��رات قريب ًا،
ونري��د أن يكون ه��ذا النظام
آم��ن بحي��ث يت��م م��ن خال
تس��وية يومية للحسابات وأن
يكون مربوط ًا بش��كل أكبر مع
المدفوعات اإللكترونية وذلك
م��ا تعم��ل علي��ه ال��وزارة في
الوقت الحالي».

وأك��د إدخال القي��ود القديمة
في النظام ،في حين س��تكون
حس��ب نظام الس��داد الموحد
بحيث يت��م من خاله التفريق
بين الرس��وم الت��ي تدخل في
الميزاني��ة العام��ة للدول��ة
والكف��االت الت��ي تدخ��ل في
الحساب.
وأش��ار الوزي��ر إل��ى مواجه��ة
تحدي تحدي حقيقي بإجراءات
كيفي��ة تس��ديد الحس��ابات
ألصحابها ،حيث تمتلك الوزارة
قاعدة بيانات ضخمه ألكثر من
مليون شخص بحس��ابات من
 50إلى دين��ار واحد تبحث عن
أصحابه��ا ،مؤكداً ف��ي الوقت
ذات��ه أن الحس��اب الموج��ود
ل��دى وزارة المالية واالقتصاد
الوطني تحت طلب الوزارة.
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سؤال برلماني
تقدم��ت رئيس��ة مجل��س
النواب فوزية زينل بسؤال
برلماني إلى وزيرة الصحة
بشأن جاهزية مركز محمد
ب��ن خليفة بن س��لمان آل
خليفة التخصصي للقلب.

يوسف زينل لوزير العدل:
«سنتين أطلب أشوفك» ..الوزير:
«مكتبي وقلبي مفتوحين لك»
مريم بوجيري

طل��ب النائب يوس��ف زينل م��ن وزير الع��دل أخذ موعد
للجلوس معه والنقاش في بعض المسائل ،خصوص ًا انه
يلتق بالوزير بعد طل��ب رؤيته على مدى عامين على
لم ِ
حد تعبيره ،وقال« :أريد الجلوس مع الوزير ،من س��نتين
أطلب أشوفك وانت مشغول مو متفرغ لنا» ،مجدداً األمل
بموع��د قريب م��ع الوزير ال��ذي رد بابتس��امه« :مكتبي
وقلبي مفتوحين لك ولجميع النواب».

وزير العمل ٪40 :نسبة توظيف
اإلناث في الفترة األخيرة
مريم بوجيري

وزير العمل 1800 :شخص توظفوا نوفمبر الماضي
القطاع الخاص أكثر إقبا ً
ال على توظيف البحرينيين
مريم بوجيري

كش��ف وزي��ر العم��ل والتنمية
االجتماعية جميل حميدان وجود
زيادة ف��ي توظي��ف البحرينيين
بدءاً من مايو الماضي حيث بلغ
إجمالي ع��دد المواطنين الذين
ت��م توظيفه��م خ��ال نوفمبر
الماض��ي  1800ش��خص ،ف��ي
حين تم توظيف  2020ش��خص
بناء على مبادرة إعان الوظائف
في الصحف المحلية في ش��هري
أغسطس وس��بتمبر الماضيين،
مؤك��داً تزاي��د الرغب��ة من قبل
القط��اع الخ��اص عل��ى توظيف
البحرينيين.
وأك��د ف��ي رده عل��ى س��ؤال
برلماني للنائب أحمد الس��لوم،
أن نش��ر الوظائف ف��ي الصحف
المحلي��ة يعتبر كمب��ادرة جاءت

وزير العمل

ف��ي ظل الظ��روف االس��تثنائية
وال تس��تبعد المب��ادرات األخرى
للتوظي��ف ،مش��يراً إل��ى وج��ود
حرك��ة كبي��رة م��ن العمال��ة
األجنبي��ة وكان الس��وق يكتفي

بذات��ه ويمت��ص الفائ��ض من
العمالة الجيدة وهناك شفافية
كاملة بالنسبة للعمالة الوطنية
للتعرف عل��ى الوظائف المتاحة
في السوق.
وأشار الوزير إلى أن آلية االنتقاء
واالختي��ار ت��م مضاعفته��ا إلى
أكثر من ألف مسمى وظيفي تم
اس��تهدافهم من بين الوظائف
الكثي��رة الت��ي يعل��ن عنها في
الصح��ف ،وق��ال« :ب��دأ المعدل
يتحسن وبدأنا في تجاوز األزمة
والقط��اع الخ��اص أصب��ح أكثر
إقب��ا ً
ال على توظي��ف البحرينيين
بص��ورة متزاي��ده من��ذ بداي��ة
كورونا».
وأش��ار إلى أن إعانات الوظائف
في الصحف تعد آلية تم إيجادها

وخاضعة للتقييم ،مؤكداً اتخاذ
مجموعة من المبادرات لتنشيط
عملية التوظي��ف ،لوجود إيمان
بأهمي��ة حص��ول المواطن على
األفضلي��ة ويندم��ج ف��ي س��وق
العمل بش��روط وأج��ور عادلة،
مؤكداً ع��دم االكتفاء بها كآلية
وحيدة وسيتم العمل على إيجاد
آليات جديدة.
من جانبه تس��ائل النائب أحمد
السلوم بقوله« :لماذا يتم نشر
الوظائ��ف ف��ي الصح��ف باللغة
اإلنجليزية علم ًا بأن المستهدف
منه��ا المواط��ن البحريني ،كما
أنني تواصلت م��ع أصحاب تلك
اإلعانات المنش��ورة ولم يوظف
منها س��وى ش��خص واح��د وتم
االستغناء عنه بعد  3أشهر».

 :إلزام  10نواب بالحجر
مصادر لـ
المنزلي خالطوا عضوًا مصابًا بـ«كورونا»

مريم بوجيري

اليوم

كش��فت مص��ادر مطلع��ة ل�«الوطن» عن
إصابة أحد أعضاء مجلس النواب بفيروس
كورون��ا (كوفي��د ،)19ومخالطت��ه جمي��ع
أعض��اء اللجن��ة البرلمانية الت��ي يعد أحد
أعضائها.
وأك��دت المص��ادر خض��وع جمي��ع أعضاء
اللجن��ة المذكورة وهم ثماني��ة نواب ،إلى
جانب نائبي��ن آخرين وموظف��ي المجلس
للحجر الصح��ي االحترازي إل��ى حين ظهور
نتائ��ج الفح��ص نظ��راً لمخالط��ة النائب
المصاب في اجتماع اللجنة اإلثنين.
وتم فح��ص النواب والعاملي��ن بالمجلس
احترازي�� ًا ،في حين رجح��ت المصادر تحول
اجتماع��ات لج��ان المجل��س عب��ر تقني��ة
االتصال عن بعد إلى حين عودة األمور إلى
طبيعته��ا ومن المق��رر أن تتضح الصورة
بشكل جلي في اجتماع هيئة مكتب النواب
اليوم األربعاء.

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

بيانات الخبر
وأك��دت المص��ادر توجيه الن��واب وجميع
العاملي��ن بالمجلس إلى المن��زل احترازي ًا
به��دف إخضاع مبن��ى المجل��س للتعقيم
الش��امل .يذك��ر أن جلس��ة اللجن��ة رفعت
احترازي�� ًا لفحص النواب لم��دة  20دقيقة،

ومن ثم رفعت كلي ًا في حين كانت رئيس��ة
المجل��س فوزي��ة زينل تغيبت ع��ن بداية
الجلس��ة نظ��راً لخضوعه��ا للفحص ،حيث
ت��رأس الجلس��ة النائ��ب األول للرئي��س
عبدالنبي سلمان.

بونجمة :استمرار العمل
في المجلس ولجانه «عن بعد»
أعلن األمين العام لمجلس النواب المستش��ار راشد محمد بونجمة عن رفع جلسة
المجلس أمس بس��بب ع��دم اكتمال النصاب ،جراء إصاب��ة أحد األعضاء بفيروس
كورونا (كوفيد ،)19مبين ًا أنه تم اس��تدعاء الفريق الطبي من وزارة الصحة للتأكد
من سامة الجميع.
وأك��د بونجمة اس��تمرار العمل في المجل��س ولجانه عبر االتص��ال المرئي «عن
بعد» ،تأكيداً ألداء العمل النيابي دون توقف ،خدمة للوطن والمواطنين ،والتزام ًا
باإلجراءات االحترازية ،وحفاظ ًا على صحة وسامة الجميع.

كش��ف وزي��ر العم��ل
والتنمي��ة االجتماعي��ة
جمي��ل حمي��دان أن
ارتفاع معدالت البطالة
بين اإلن��اث تعد علميه
متعب��ة وتحت��اج إل��ى
الكثير من التفكير ،رغم
أن مع��دالت التوظي��ف
ارتفع��ت م��ن %27
إل��ى  %40بين أوس��اط
اإلن��اث ،ولذل��ك ب��دأت
سوسن كمال
الفج��وة تضي��ق لصالح
اإلناث لكن الكثير منهن ظروفهن االجتماعية ورغباتهن
في ال��زواج وغيرها تجعل مع��دالت البطالة لديهن أعلى
من الذكور ،مؤكداً أن أكثر اإلناث جامعيات ،بينما الذكور
عدد كبير منهم يحمل ش��هادة الثانوية العامة وذلك له
تأثير على احتساب النسب بين الجنسين.
وأش��ار في رده على س��ؤال برلماني للنائبة سوسن كمال
إلى أن برنامج التدريب تمثل في مشروع «فرص» ،وقال:
«لدينا مشكلة تشريعية في إلزام الشركات بنسبة معينة
من المتدربين ومشكله أخرى تتعلق بمكافأة المتدربين
ما يستدعي دراسه لتنظيم العملية وهناك توجيه حكومي
لدراسة مثل هذه المواضيع والتغلب عليها قريب ًا».
وقال إن الوزارة أطلقت مبادرة استجاب لها عدد كبير من
معاه��د التدريب القائمة ف��ي البحرين ،لكن خال 2020
ت��أت النتائج كما نتمن��ى على حد تعبي��ره ،مبين ًا أن
ل��م
ِ
من ابرز البرامج التي تس��تطيع ال��وزارة التركيز عليها في
المستقبل إطاق برامج تدريب مع برامج التوظيف.
وأض��اف« :قريب ًا نعود للتدريب بعد جائحة كورونا وعودة
األنش��طة التدريبية في المعاهد بشكل طبيعي وسيكون
ذل��ك محفزاً للحصول على وظائف مناس��بة للباحثين عن
عمل» ،في حي��ن أبدى الوزير اس��تغرابه من قيام بعض
الباحثي��ن عن عمل أثن��اء مراجعاته��م الدورية من عدم
االس��تفادة من البرام��ج التدريبية الت��ي تطرحها الوزارة
داعي�� ًا الجميع لاس��تفادة منها كونها مجاني��ة بالكامل
م��ن «تمكي��ن» .من جانبها تس��اءلت النائ��ب كمال في
بدراس��ة األس��باب التي تجعل
مداخلتها عن قيام الوزارة
ِ
فئة اإلناث أكثر تضرراً من مش��كلة البطالة بهذه النسبة
وفتح
العالية وفي ظل إرادة رسمية جازمة
ِ
بتمكين المرأة ِ
أمامها،
جميع اآلفاق االقتصادية واالجتماعية والسياسية َ
مؤك��دة ض��رورة أن تقوم الوزارة بدراس��ة هذه النس��بة
والشروع ببرامج مكثفة لزيادة نسبة توظيف اإلناث.
وأش��ارت فيما يخص نوع التدريب وعدد المستفيدين ،أن
ال��وزارة لم تذكر عدد المس��تفيدين من برنامج «فرص»
بخصوص
والتلم��ذة المهني��ة ،أم��ا الع��دد ال��ذي ذك��ر
ِ
التوظيف،
ضم��ان
التدريب م َع
برام��ج
المس��تفيدين من
ِ
ِ
ِ
ِ
وال��ذي بل�� َغ  ٤٨٥مس��تفيداً ف��ي ع��ام  ،٢٠١٨و١٤٢٠
مس��تفيداً في عام  ،٢٠١٩نجد أن هذا العدد بسيط جداً
بالنس��بة لعدد الباحثين ع��ن العمل المذك��ور في الردِّ،
مجموع
واحد فقط م��ن
وكأنن��ا نضمن توظيف
ش��خص ٍ
ٍ
ِ
أشخاص عاطلين.
عشر ِة
ٍ

المعتذرون

عادل العسومي

باسم المالكي

مهمة رسمية

ظرف صحي

مرسوم ملكي بإعادة تشكيل مجلس إدارة “سوق العمل”
والتنميـــة

المنامة  -بنا

العمـــل

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب

 )1السيد محمد علي محمد القائد.

خليفـــة ،مرســـوم رقـــم ( )83لســـنة

 )3الســـيد عبدالرحمـــن صالـــح

هيئة تنظيم سوق العمل ،جاء فيه:

 )4السيد أحمد جعفر الحايكي.

وعضوية كل من:

الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل

 )2السيدة مها عبدالحميد مفيز.

 2020بإعادة تشكيل مجلس إدارة

السنان.

المادة األولى

تنظيـــم ســـوق العمل برئاســـة وزير

 )8السيد باسم علي سيادي.

وتكـــون مـــدة عضويتهـــم فـــي

المجلس أربع سنوات.
المادة الثانية

 )5الســـيد محمـــد عبدالجبـــار

على رئيـــس مجلس الوزراء ووزير
ٌ
كلالعمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة

 )6الســـيد أحمـــد عبـــدهللا بن هندي

ويُ عمـــل بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره،

الكوهجي.

يُ عـــاد تشـــكيل مجلـــس إدارة هيئة

جاللة الملك

االجتماعيـــة

 )7السيد جعفر خليل إبراهيم.

المناعي.

فيما يخصه -تنفيذ هذا المرســـوم،

ويُ نشر في الجريدة الرسمية.
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“التنسيقية” تناقش تطوير الخدمات الحكومية
اللجنة تبحث برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستجدات المشاريع

تــــــــرأس ولــــــي الــعــهــد

وزير الداخلية:الفساد يهدد مسيرة التنمية والبناء في المجتمعات

المنامة  -وزارة الداخلية

ّ
وجه وزير الداخلية الفريق أول الشيخ

العـــام بـــكل نزاهـــة وأمانة ومســـئولية،
ً
ً
وتحقيقا
وإخالصـــا لجاللة الملك
وفاء
ً

والذي يوافق التاســـع من ديســـمبر من

للتطويـــر وســـرعة اإلنجـــاز بكفـــاءة

راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة ،كلمـــة،

رئيس الوزراء صاحب

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

السمو الملكي األمير
ســلــمــان بـــن حــمــد آل

لتطلعـــات المواطنين ،خطـــوة متقدمة

كل عام ،قال فيهـــا إن االحتفال باليوم

خليفة اجتماع اللجنة

ومهنية.

العالمـــي لمكافحـــة الفســـاد هـــذا العام،

التنسيقية الـ ،357الذي

وذكـــر أن اإلدارة العامـــة لمكافحـــة

يأتـــي تحـــت شـــعار “متحـــدون علـــى

عقد عن بعد .وناقشت

الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة

الفســـاد

مكافحـــة الفســـاد والتعافـــي بنزاهـــة”

الشيخ راشد بن عبدالله

مشـــاركة المجتمـــع الدولي بـــه ،انطالقا

فـــي إطـــار منظومـــة متكاملـــة للحماية

االنطـــالق لمحاربة الفســـاد ،الذي يهدد

بينها االســـتراتيجية الوطنية لمكافحة

وقـــال الوزيـــر :أرســـى المشـــروع

الجهـــات الرقابية وتوفير كافة اآلليات

الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل

في مكافحة الفســـاد .كما يشكل منهج

مملكة البحريـــن على المضي قدما في

الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد

والـــذي تحـــرص مملكـــة البحريـــن على

الـــــــــمـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات

ال ــم ــت ــع ــل ــق ــة بــتــطــويــر
الــخــدمــات الحكومية

ومستجدات المشاريع

التنموية.

كـــــمـــــا اســــتــــعــــرضــــت
اللجنة التنسيقية آخر
مــســتــجــدات الــتــعــامــل
م ــع ف ــي ــروس ك ــورون ــا

(كوفيد .)19

مباشرة  64قضية فساد منذ بداية العام

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية الـ 357الذي عقد عن بعد

بايدن يختار
أوستن وزي ًرا
للدفاع

مـــن أن ثقافـــة الوعـــي تمثـــل نقطـــة

من الفســـاد ،تعبر عنها آليـــات عدة ،من

مسيرة التنمية والبناء في أي مجتمع.

الفساد عام  2013واستحداث وتطوير

اإلصالحـــي لعاهـــل البـــالد صاحـــب

القانونيـــة التـــي تعـــزز األداء الوطنـــي

خليفـــة ،قواعـــد حاكمة تعكـــس إصرار

ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب

جهودهـــا لتعزيـــز النزاهـــة والشـــفافية،

آل خليفـــة ،فـــي الحفـــاظ علـــى المـــال

البحرين تحقق إنجازًا اسثنائيًّا في اختبارات التيمز

أحـــــرزت الـــمـــراكـــز األولـــــى عــربــيًّــا فـــي الــريــاضــيــات والــعــلــوم

واألمـــن

االقتصـــادي

واإللكتروني ،باشـــرت منـــذ بداية العام
 2020نحـــو  64قضيـــة فســـاد ،أحالت
منهـــا  35قضية للنيابـــة العامة ،بجانب

استمرار تلقي البالغات والتعامل معها
وفقـــا لإلجـــراءات القانونيـــة المتبعـــة،

وفـــي الوقـــت ذاتـــه مواصلـــة الحمالت

التوعوية والتعاون مـــع كافة قطاعات
ومؤسســـات وأفـــراد المجتمـــع في كل
مـــا من شـــأنه تعزيز النزاهـــة ومكافحة

الفســـاد فـــي إطـــار الجهـــود الوطنيـــة

الحثيثـــة لصـــون المال العـــام والحفاظ

على مكتسبات الوطن.

()٠٢

حوافز لشركات الطيران األميركية لالستثمار

المنامة  -بنا

ً
تعليميـــا
إنجـــازا
حققـــت مملكـــة البحريـــن
ًّ

غيـــر مســـبوق ،فـــي نتائـــج اختبارات دراســـة

التوجهـــات الدوليـــة للرياضيـــات والعلـــوم

“ ،TIMSS 2019التـــي تـــم اإلعالن عنها أمس
الثالثـــاء مـــن قبـــل الرابطـــة الدوليـــة لتقييـــم

التحصيـــل التربـــوي ( ..)IEAوالتـــي مقرهـــا

أمستردام.
الجنرال لويد أوستن

واشنطن ـ وكاالت

أفـــادت وســـائل إعـــالم أميركيـــة،

أمـــس ،أن الرئيـــس المنتخب جو
بايـــدن اختـــار الجنـــرال المتقاعد

لويـــد أوســـتن ،الـــذي قـــاد القوات

األميركيـــة لدخـــول بغـــداد العـــام
 2003وتـــرأس القيـــادة المركزية
(سنتكوم) ،ليكون أول وزير دفاع

أميركي من أصول إفريقية)10( .

جاء ذلك ،في تصريح لوزير التربية والتعليم

المنامة  -بنا

ماجـــد النعيمي ،الذي أضـــاف أن هذه النتائج

ّ
نظمـــت مجموعـــة معـــرض البحريـــن الدولـــي للطيـــران بـــوزارة

المتميـــزة للبحريـــن فـــي هـــذه االختبـــارات

المواصـــالت واالتصـــاالت وبالتعـــاون مـــع شـــركة كولمـــن العالميـــة

العالميـــة ،التـــي تقام مرة كل  4أعـــوام ،لطلبة

األميركيـــة ومكتـــب حاكـــم واليـــة كاليفورنيـــا األميركية والســـفارة

الصفين الرابـــع والثامن على الصعيد الدولي،

األميركيـــة في مملكـــة البحرين الملتقـــى التجـــاري االفتراضي عبر

تعكـــس مـــا وصـــل إليـــه التعليـــم فـــي مملكـــة

االتصال المرئي أمس بين الشـــركات المتوســـطة والصغيرة الحجم

البحريـــن من تطور ملموس فـــي ظل الرعاية

 SMESاألميركيـــة المتخصصـــة فـــي قطـــاع الطيـــران والشـــركات

المتواصلـــة للمســـيرة التعليميـــة مـــن قيـــادة

البحرينية والذي يمتد لفترة يومين بمشاركة أكثر من  50شخصية

صاحب الجاللة ملـــك البالد ،خاصة وأن هذه

تمثل  20شركة أميركية.

االختبـــارات يتم مـــن خاللها قياس مســـتوى

تقدم الدول في مجال التعليم.

حملة لمكافحة التستر التجاري

()04

كورونا “يفركش” الجلسة ..وربع النواب بالحجر
راشد الغائب وليلى مال اهلل وإبراهيم النهام وزينب العكري | تصوير :خليل إبراهيم

بيانات الخبر

المنامة  -وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ً
تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة لتعزيز بيئة
تنافســـية عادلـــة وفـــق مبـــادرات ومشـــاريع متعـــددة لزيـــادة الفرص

اليوم

النوعيـــة للمواطنيـــن ،أطلقـــت وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة
وغرفـــة تجارة وصناعة البحرين ضمن ســـياق هـــذه المبادرات حملة

التاريخ

()06

مشتركة لمكافحة التستر التجاري.

الخبر

جهة النشر

رفـــع مجلـــس النـــواب جلســـته أمس بعد اكتشـــاف

من الموظفين .واعتذر النائب المذكور عن حضور

“كوفيد  ،”19وخضعت رئيسة المجلس فوزية بنت

وبعـــد مـــرور  20دقيقـــة علـــى انعقاد الجلســـة تقرر

إصابـــة أحـــد النـــواب بفيـــروس كورونا المســـتجد

وتبين عدم إصابتها
عبدهللا زينل للفحص الســـريع
ّ

بالفيروس.

وكان النائب المصاب بالفيروس قد حضر اجتماعً ا

للجنة برلمانية قبل يومين ،والتقى الرئيسة وعددًا

إنجاز “اإلصالح” بفضل جهود حثيثة

“بنفت” :اجتماعات مثمرة مع البنوك

» يأتي اإلنجاز الدولي لإلدارة العامة
لإلصالح والتأهيل بحصولها على
جائزة “االمتثال لبروتوكوالت
الصحة والسالمة والنظافة
الدولية ضد كورونا” ،بفضل جهود
متواصلة وحثيثة من القائمين
على اإلدارة.

» نظمت شركة بنفت ،اجتماعات
افتراضية على مدار األسبوع الماضي
مع البنوك والمؤسسات المالية في
سبل التعاون
البحرين؛ بهدف تعزيز ُ
المشترك وإطالعهم على خطط
الشركة المعنية بتطوير عالقتها مع
كافة الشركاء القطاع المصرفي.

06

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

07

زاده يفجر أزمة

10

» كشف تقرير إخباري لموقع
“إيران واير” المعارض عن أزمة
متصاعدة بين وزارة االستخبارات
اإليرانية ،وقوات الحرس الثوري،
في إطار تداعيات واقعة اغتيال
العالم النووي محسن فخري
زاده.

الجلسة يوم أمس.

رفعهـــا إلخضاع النواب لفحـــص كورونا .وتقرّر في

ضوء معطيات الفحص حجر  10نواب (ربع أعضاء
المجلـــس) للحجـــر المنزلي االحتـــرازي لمخالطتهم

النائب المصاب بكورونا.

إضاءات في الحراك المسرحي

14

» تقيم جمعية تاريخ وآثار البحرين
وضمن فعاليات الموسم الثقافي
 67ندوة بعنوان “مسرح أوال”
إضاءات في الحراك المسرحي”
يقدمها راشد نجم ،ويديرها خالد
السندي وذلك في تمام الساعة
الثامنة من مساء اليوم.

()05

النسـر األهـالوي يفـلت مـن مصيـدة الغـزال

13

» أفلت النسر األهالوي من
مصيدة غزال البحرين وخرج
محلقا بالفوز في الثواني األخيرة
بنتيجة ( )75/78في المباراة التي
جمعتهما مساء الثالثاء لحساب
الجولة األولى من دوري زين ألندية
الدرجة الدرجة األولى لكرة السلة.

()03
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البحرين تحقق إنجا ًزا اسثنائ ًّيا في اختبارات التميز

أحـــــــــــــرزت الــــــمــــــراكــــــز األولـــــــــــــى عـــــربـــــيًّـــــا فـــــــي الــــــريــــــاضــــــيــــــات والـــــعـــــلـــــوم

المنامة  -بنا

ً
تعليميا غير مسبوق ،في
إنجازا
حققت مملكة البحرين
ًّ

نتائج اختبارات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات
والعلـــوم “ ،TIMSS 2019التـــي تم اإلعـــان عنها أمس
الثاثـــاء من قبـــل الرابطـــة الدولية لتقييـــم التحصيل

التربوي ( ..)IEAوالتي مقرها أمستردام.

وشـــهدت هذه االختبارات مشـــاركة العديـــد من الدول

التي اســـتوفت شـــروط المشـــاركة التي تتطلب الكثير

من الشروط والمعايير الدقيقة ،حيث انتقل أداء طلبة
مملكـــة البحرين مـــن المســـتوى المنخفض-المتوســـط
إلى مســـتوى األداء المتوســـط  -العالـــيً ،
وفقا للمعايير

الدولية ،بفضل ارتفاع مستوى تحصيل طلبة البحرين
فـــي الرياضيـــات والعلـــوم مقارنـــة بالدورات الســـابقة،

حيـــث أحرزت البحرين :المركـــز األول عربيا في نتائج

عربيا في
اختبـــار العلـــوم للصف الرابع ،والمركـــز األول
ًّ

للبحرين في هـــذه االختبارات العالمية ،التي تقام مرة

تحصيل طلبة البحرين  20نقطة .بحصولهم على 486

وطالبـــة ،أغلبهـــم مـــن المـــدارس الحكوميـــة ،حيث بلغ

اختبـــارات الرياضيات للصف الثامن ،في حين حصلت

الدولـــي ،تعكـــس مـــا وصـــل إليـــه التعليـــم فـــي مملكـــة

وأشـــار إلى حصول مملكة البحريـــن ً
أيضا على المركز

مدرســـة من المدارس ومن الصف الثامن  112مدرسة

معدل تحصيل طلبة مملكة البحرين  27نقطة معيارية

البحريـــن فـــي تيمـــس 2019م مـــن المتوســـط العالمي

عربيـــا فـــي
اختبـــارات العلـــوم للصـــف الثامـــن ،واألول
ًّ
عربيا في اختبـــارات الصف الرابع
علـــى المركز الثانـــي
ًّ

رياضيات ،بفارق درجة واحدة عن األول عربيا ،وبذلك
تكـــون البحريـــن قد حققـــت قفزة مهمة فـــي التصنيف
العالمـــي لهذه االختبارات التي تشـــرف عليهـــا الرابطة
الدوليـــة لتقييـــم التحصيـــل التربوي ( ،)IEAبمســـاعدة
مؤسســـات دوليـــة متخصصـــة مثـــل مركـــز الدراســـات

الدولـــي بكلية بوســـطن والمؤسســـة الكندية لإلحصاء
ومركـــز معالجـــة البيانـــات بهامبـــورغ وجهـــاز االختبار
التربوي.

جـــاء ذلـــك ،في تصريح لوزير التربيـــة والتعليم ماجد

النعيمـــي ،الـــذي أضـــاف أن هـــذه النتائـــج المتميـــزة

كل  4أعوام ،لطلبة الصفين الرابع والثامن على الصعيد

البحرين من تطور ملموس في ظل الرعاية المتواصلة
للمســـيرة التعليميـــة مـــن قيـــادة صاحـــب الجالة ملك

البـــاد ،خاصـــة وأن هـــذه االختبـــارات يتم مـــن خالها
قياس مستوى تقدم الدول في مجال التعليم.

في  2019ومقابل  466في .2015

األول عربيـــا في الرياضيات للصـــف الثامن ،مع ارتفاع

للصـــف الرابـــع ،بفارق درجـــة واحدة عـــن المركز األول

في علوم الصف الثامن ،إضافة إلى زيادة عدد مدارس

وأوضـــح الوزيـــر أن هـــذا التقريـــر العالمـــي قـــد أظهـــر

عربيـــا في مادة العلوم للصـــف الرابع ،مع ارتفاع معدل
ًّ

معياريـــة ،بحصولهـــم علـــى  493فـــي  2019في مقابل

 459فـــي  2015وحصولها على المركز األول عربيا في
اختبارات العلوم للصف الثامن ً
أيضا ،مع ارتفاع معدل

وإلى تجاوز طالبـــات المملكة في مادة العلوم للصفين
الرابـــع والثامن متوســـط المعـــدل العالمـــي ،بحصولهن

عربيا ،مع ارتفاع معدل التحصيل بـ  29نقطة معيارية،

تحصيـــل الطلبة في هذه االختبارات بمقدار  34درجة

(العدد) ،مشـــيرًا إلـــى أن اقتراب تحصيـــل طلبة مملكة

بحصولهـــم علـــى  481نقطـــة فـــي  2019مـــن  451في
 2015درجـــة ،فضاً عن حصول مملكـــة البحرين على

المركـــز الثاني عربيـــا في نتائج اختبـــارات الرياضيات

حصـــول طلبـــة مملكـــة البحريـــن علـــى المركـــز األول

عدد المدارس المشـــاركة من الصف الرابع ( 185العدد)

مـــن  454فـــي العـــام 2015م إلى  481درجـــة في العام

ً
موضحـــا أن جميـــع طلبة مملكـــة البحرين من
2019م،

الصفيـــن الرابع والثامـــن بمدارس المملكة قد شـــاركوا
فـــي هـــذه الـــدورة ،وقـــد بلـــغ عددهـــم  22400طالـــب

فرق البحرين الطبية للفورموال  1مطلوبة حول العالم

الصالـــح تكـــرم أبطـــال الحلبـــة :أداؤكـــم الرفيـــع أبهـــر المشـــاركين

علـــى  510درجة في علوم الصـــف الرابع ،و 512درجة

البحريـــن التـــي تجـــاوزت المتوســـط العالمـــي ،مقارنة
بعددهـــا في الدورة الســـابقة فـــي 2015م ،حيث ارتفع

هـــذا العدد في اختبـــارات الصف الرابـــع رياضيات إلى
 57مدرســـة فـــي 2019م ،مقابل  18مدرســـة فقط في

العام 2015م.

عدم تحميل طالب أكثر من نصف استيعاب الحافلة
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

يســـتفيد الطلبـــة الذين اختـــار أولياء

جزئيا إلى المدارس
أمورهم عودتهم
ً
مـــن خدمـــة المواصـــات المدرســـية

المنامة  -وزارة الصحة

المجانيـــة التـــي واصلـــت وزارة

أشــادت وزيــرة الصحــة فائقة الصالــح بجهود الفرق الطبية التي شــاركت في ســباق

التربية والتعليـــم توفيرها هذا العام،

الفورمــا 1للعــام  2020مــن الرعايــة الثانويــة واألوليــة بــوزارة الصحــة ،وذلك صباح

بعـــد تطبيـــق اإلجـــراءات الصحيـــة

يــوم أمــس الثاثــاء أثنــاء التكريم االفتراضي للفــرق الطبية على منصــة زووم ،الذي

االحترازيـــة

والتدابيـــر

الوقائيـــة

جمع كبار المسؤولين بوزارة الصحة وممثل االتحاد البحريني للسيارات وممثل حلبة

الشـــاملة ،وذلـــك فـــي إطـــار جهـــود

وقالـــت “ :أقـــف اليـــوم بيـــن فريـــق متألق

نجـــاح ســـباقات الفورمـــوال  1التي عقدت

بالصـــورة المطلوبـــة ،رغـــم الظـــروف

أهـــل مملكـــة البحريـــن لتصبـــح أول مركز

الســـيارات في الشـــرق األوســـط” ،وأكدت

البحرين الدولية ،والمشاركين من فرق طبية “أبطال الحلبة”.

أصبح له ســـمعة دوليه كبيره وممتازة مما
تدريبـــي طبـــي في الشـــرق األوســـط منذ

العـــام 2014م ،وأصبحت الدول الشـــقيقة
والصديقـــة تطلـــب تعـــاون الفريـــق الطبي

البحريني والمســـاهمة فـــي تدريب الفرق

الـــوزارة لضمان ســـير العام الدراســـي
االستثنائية الحالية.

في حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة

هذا وألزمت إدارة الخدمات بالوزارة

الشـــركة المتعهـــدة بااللتـــزام بالعديد

علـــى الدعم الا محـــدود للكوادر الصحية

مـــن االشـــتراطات المتصلـــة بنقـــل

من لدن القيادة ،مبينة أنها فخورة باألداء
الرائع لجميع الفرق الطبية على الرغم من

ضمن بطولة العالـــم للفورموال وان ،2020

الظروف الصحية التي تمر بها جميع دول

والنجاحات المتتالية التي تحققت.

ورفعـــت وزيرة الصحـــة في بدايـــة اللقاء

 ،19وحرصهم الشـــديد علـــى تأدية جميع

والتنظيميـــة المتميـــزة تأتـــي بـــكل فخـــر

وإلى ســـمو ولي العهد رئيس الوزراء على

التـــي عقدت بواقع ســـباقين متتاليين من

األداء لصالـــح نجـــاح هـــذا الحـــدث البـــارز

الطبية األخرى”.

خالـــص التهانـــي إلـــى جالة عاهـــل الباد

والذي يعـــد األهم في عالم رياضة ســـباق

الطلبـــة ،منهـــا :تنظيـــم مســـافة آمنـــة

بينهـــم فـــي الحافلـــة ،وعـــدم تحميل

الســـيارات ،موضحـــة دور المســـاعي

طـــاب بأكثـــر مـــن نصـــف العـــدد،

واســـتضافة هذا الحدث الرياضي الدولي

والتســـجيل اليومي لحرارة الســـواق

العالـــم؛ بســـبب جائحـــة الكورونـــا كوفيـــد

وأشـــارت إلـــى أن هـــذه الجهـــود الوطنيـــة

المشـــرُ فة التي تبذل فـــي كل عام لتنظيم

وتنظيـــف الحافـــات بشـــكل يومـــي،

الواجبات والمهام بكفاءة ،خال السباقات

واعتـــزاز لتحقـــق أقصـــى وأكفـــأ مقاييس

علـــى كافـــة المســـتويات داخـــل حلبـــة

والطلبـــة ،ووضـــع ملصقات إرشـــادية

البحرين.

فـــي الحافـــات ،وتعقيـــم األماكـــن

األكثـــر عرضـــة للمس مثـــل المقابض،

وضـــرورة لبـــس كمامـــات الوجـــه من
ً
إضافة إلى وضع
قبل ســـائق المركبة،
عـــدد مـــن اإلجـــراءات التخاذهـــا في

حال مخالفة التعليمات.

ويقـــوم قســـم المواصـــات بـــإدارة
الخدمات باإلشـــراف على عملية نقل

الطلبـــة الذين يســـتفيدون من خدمة
المواصـــات وفق المعاييـــر المحددة
لهـــا ،مـــن وإلى مدارســـهم ،بنـــاءً على

األســـماء واإلحصائيـــات الـــواردة من

قبل إدارات المدارس.

“التسيير الذاتي” ...منظومة متكاملة لتعزيز الخدمات الصحية

المشـــروع يمنـــح العدالـــة والجـــودة العاليـــة وفـــق المعاييـــر العالميـــة
الصحـــي الوطنـــي فـــي مملكـــة البحريـــن،

المنامة -بنا

تعــد مملكــة البحريــن من الــدول الرائدة في مجــال الصحة والرعاية الطبيّ ــة نظرًا لما

حققته من إنجازات مشهودة طوال مسيرتها التنموية ،وقد حظيت الرعاية الصحية
باهتمــام بالــغ كونهــا ضمــن أولويــات برامــج الحكومــة التنمويــة ،وعملــت منــذ أوائــل

التسعينات في سبيل تحقيق مبدأ “الصحة للجميع” بما فيهم المواطنين والمقيمين.

وتســـهم فـــي تعزيـــز جـــودة الخدمـــات

الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.

جودة عالية ،تتســـم بالمرونة واالستدامة،

ذاتيـــا مـــن قبـــل مجلـــس
األوليـــة ،مـــدارة
ًّ

توفيـــر منظومـــة صحيـــة متكاملـــة ذات

وقـــد حققـــت البحريـــن فـــي الســـنوات

الصحيـــة عبر تحســـينها لفـــرص الحصول

والمقيمين ،عمـــل المجلس األعلى للصحة

بتقديـــم خدمـــات صحيـــة عادلـــة ،تمتـــاز

األمثـــل للمـــوارد وحمايـــة صحة اإلنســـان

كافة األطراف.

المناســـبة لتمويـــل النظـــام الصحـــي

األســـاس للخدمـــات الصحيـــة فـــي مملكة

استراتيجية التسيير الذاتي للمستشفيات

للفـــرد بالرعايـــة الصحيـــة ،وتشـــمل علـــى

المحـــاور المهمـــة فـــي مشـــروع الضمـــان

ســـليمة ،ومن ضمن هـــذه الخدمات تعزيز

والثانويـــة والثاثية ،وتطويرها المســـتمر
للبنيـــة التحتيـــة القوية للرعايـــة الصحية،

وأثبتـــت أزمة جائحـــة كورونا فـــي اآلونة

األخيرة جـــودة القطاع الصحـــي الرفيعة،

حيـــث حصلت المملكة على إشـــادة دولية
واســـعة فـــي طـــرق تعاملهـــا مـــع الجائحة

وتصديها للفايروس.

التأهيل.

ومـــن أهـــداف برنامـــج الضمـــان الصحـــي،

وبهـــدف تطويـــر الرعايـــة الصحيـــة ورفع

علـــى خدمـــات الرعايـــة الطبيـــة األوليـــة

لألمـــراض والتشـــخيص والعـــاج وإعـــادة
ويأتـــي مشـــروع التســـيير الذاتـــي ،ليعزز

وتكفـــل الحرية للجميع فـــي اختيار مقدم

ملموسا في قطاع الرعاية
الماضية تقدمً ا
ً

الســـلوكيات الصحيـــة واالكتشـــاف المبكر

مســـتويات الجـــودة المقدمـــة للمواطنيـــن

الخدمـــة الصحيـــة .كمـــا ويعنـــى البرنامج

علـــى تنفيذ مبـــادرات تضمن االســـتخدام

بالتنافســـية ،ضمـــن إطـــار يحمـــي حقـــوق

وتعزيزهـــا ،وركـــز الجهود إليجـــاد البدائل

تعتبـــر الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة حجـــر

بطريقة مســـتدامة ،حيـــث أطلق المجلس

البحريـــن ،وهـــي نقطـــة االتصـــال األولـــى

الحكوميـــة والصحـــة األوليـــة ،وهـــي أحد

العديد من الخدمـــات ليتمتع الفرد بصحة

هـــذه المبـــادئ بخلـــق منظومـــة للصحـــة

األمنـــاء وإدارة الصحـــة األوليـــة ،تقـــدم
خدمـــات صحيـــة متكاملـــة ومســـتدامة،

وتعمل بعدالة وكفاءة وجودة عالية.

ويهدف المشروع إلى دعم النظام الصحي

القائم على الرعايـــة األولية ،وزيادة حرية
االختيـــار ،واالســـتفادة مـــن فوائـــد “طـــب
األسرة” ونهجه الشمولي ،كما ويهدف إلى

تنفيذ أساس حاسم لاســـتقالية النهائية

للرعاية الصحية األولية ،وتحويل الميزان
نحـــو تعزيـــز الصحـــة والوقاية وتحســـين
الجودة.

بيانات الخبر
وكرسي”
إعالن فوز  3مصممين في “طاولة
اليوم

المنامة  -هيئة البحرين للثقافة واآلثار

التاريخ

أعلنت هيئة البحرين للثقافة واآلثار في
مقـــ ّر معـــرض “دِ .هاوز” بمنطقـــة الجنبية
عن الفائزين بمســـابقة “طاولة وكرسي”،

الخبر

والتـــي أطلقتهـــا خـــال يونيـــو الماضـــي
ّ
منصاتهـــا اإللكتروني .وشـــهد حفل
عبـــر
اإلعـــان عن الفائزيـــن حضور مدير عام
الثقافـــة والفنون بهيئة الثقافة الشـــيخة
هـــا بنـــت محمـــد آل خليفـــة وعـــدد من

جهة النشر

الصفحة

المهتمين بالشأن الثقافي في البحرين.
وبعـــد تلقـــي عشـــرات المشـــاركات مـــن
البحريـــن ومـــن الوطـــن العربـــي والعالم،
وقـــع اختيار لجنـــة التحكيـــم على ثاثة
مصمّ مين وفنانين ،وهم :كريم الجنوبي،

العدد

محمـــد آل خليفـــة أن المنجـــز الثقافـــي
يتحقـــق بفضـــل مشـــاركة جميـــع أفـــراد
المجتمـــع .وهنّـــأت ســـعادتها الفائزيـــن

بمســـابقة “طاولـــة وكرســـي” ،مشـــيدة
بحرصهـــم علـــى تقديم أفضل مـــا لديهم
من ابتكارات وإبداعات ضمن المسابقة.
وشكرت معرض د.هاوز على وقوفه إلى
جانـــب الثقافـــة ودعمه للحـــراك الثقافي

في البحرين ،هذا إضافة إلى شـــكر كافة
المســـاهمين والمشـــاركين في المسابقة،
والذين قدّموا أعماال وتصاميم عكســـت
حـــرص الجمهـــور العـــام الدائـــم علـــى
التفاعـــل مـــع مبـــادرات هيئـــة البحريـــن

اإللكتروني
الرابط
ومريـــم خالـــد آل خليفة وخالـــد فرحان.

وجاءت فعالية إعان الفائزين ومسابقة
“طاولـــة وكرســـي” لهـــذا العـــام بدعم من
معرض دِ .هاوز.
وبهذه المناســـبة أكدت الشيخة ها بنت

للثقافة واآلثار.
من جهتها ،أعربت صاحبة المعرض ناهد
بنت إسحاق عن سعادتها بهذه المناسبة
وحـــرص “د هـــاوز” علـــى المســـاهمة في
دعـــم المواهـــب البحرينيـــة والخليجيـــة

الجمالية واإلبداع أبرز معايير االختيار في
المسابقة
في مجـــال التصميم الداخلـــي وتصميم
المفروشات.
وأكـــدت اســـتعداد الشـــركة للتفاعـــل
والعمـــل مـــع المســـاهمين والفائزيـــن في

مســـابقة “طاولة وكرســـي” ،مشـــيرة إلى
إمـــكان تطويـــر المواهب المحليـــة عمليا
لتتبوأ مكانتها العالمية.
واختـــارت هيئـــة الثقافـــة الفائزين ضمن
ثاث فئات هي توازن الشكل والوظيفة،
االســـتدامة والجماليـــة واإلبـــداع .وأعاد
كريـــم الجنوبـــي تصوّ ر وظيفة الكرســـي
والطاولـــة ،معتمـــدا فـــي تصميمـــه علـــى
تـــراث حضـــارة دلمون فـــي البحرين .أما
مريـــم خالـــد آل خليفـــة ،فقدمـــت عمـــا

يحمل اســـم “كوركســـي” ،وهو عبارة عن
نظام لألثاث مصنـــوع من ّ
الفلين خفيف
الوزن يمكن أن يشكل قطعا متعددة من
الكراســـي والطاوالت الصغيـــرة والقابلة
للتشـــكيل بطـــرق ممتعـــة ومختلفـــة،
ويصلح استخدامه في مدارس ورياض
األطفـــال .أما الفنـــان خالد فرحان ،فقدّم
نموذجـــا لكرســـي ،ولكن مـــن زاوية فنية
مبتكرة.

التميـــز دعمـــا
وســـيقدّم د.هـــاوز جائـــزة
ّ
للمواهب المحلية والمصمّ مين الشـــباب،
حيث ســـيتم التعاون مع كريم الجنوبي؛
مـــن أجـــل تطويـــر تصميمـــه علـــى أمـــل
إنتاجـــه وعرض قطعته داخـــل المعرض

في المستقبل.
وكانـــت الهيئـــة قـــد أطلقـــت مســـابقة
“طاولـــة وكرســـي” فـــي ســـعي مســـتمر

إلشـــراك الجمهـــور فـــي صناعـــة المنجـــز
الثقافي والفني .واســـتهدفت من خالها
المصمّ ميـــن والفنانيـــن بشـــكل خـــاص،

وذلك في محاولة لتحفيز إبداعاتهم في
استكشـــاف التصاميـــم الممكنـــة لهاتيـــن
القطعتيـــن ،الطاولة والكرســـي ،والتعمّ ق

فـــي صفاتهمـــا الجماليـــة والوظيفيـــة
ّ
وشـــجعت الهيئة
علـــى حـــد ســـواء .كمـــا
المشـــاركين فـــي المســـابقة علـــى ّ
اتبـــاع

مفاهيـــم االبتـــكار واالســـتدامة أثنـــاء
التصميـــم واعتمـــاد مبـــادئ التدويـــر
وإعـــادة اســـتخدام المـــواد .وتـــم اختيار

الطاولـــة والكرســـي؛ نظـــرا لمـــا تتمتّع به
هاتـــان القطعتـــان مـــن قـــدرة ومرونـــة
إلعـــادة االبتـــكار والتجديد مـــن الناحية
التصميمية.

يذكر أن “طاولة وكرســـي” عبارة مبادرة
ضمن برنامج مركز الفنون ،الذي يواصل
عملـــه إلثـــراء الحـــراك الفني فـــي مملكة
البحريـــن مـــن خـــال أنشـــطته المختلفة
ومعارضه لفنانين من البحرين والعالم.

كورونا “يفركش” الجلسة وربع النواب بالحجر

سوسن كمال

إصابــة نائــب ..فحــص مخالطيــه ..وســامة الرئيســة

“العمل” وزارة توظيف

قالـــت النائـــب سوســـن كمـــال فـــي
مناقشة سؤالها لوزير العمل والتنمية
َ
الغاية
إن
االجتماعية جميل حميدان َّ
ُ
مـــن َ
بالشـــكل
تتحقق
التدريب ال
ذلك
ِ
ِ
األمثـــل وهـــو التوظيـــف ،وتســـاءلت
ِ
بالتدريـــب وننســـى
“لمـــاذا ننشـــغل
ِ
َ
العمل هي
وزارة
إن
حيث
التوظيـــف،
ِ
ُ
ِ
األول ،بينمـــا
بالمقـــام
توظيـــف
وزارة
ٍ
ِ
بالتدريب”.
توجد جهات أخرى تعنى
ِ

راشد الغائب وليلى مال اهلل وإبراهيم النهام وزينب العكري | تصوير :خليل إبراهيم

رفـــع مجلـــس النـــواب جلســـته أمـــس

الثالثـــاء بعـــد اكتشـــاف إصابـــة أحـــد

النواب (باسم المالكي) بفيروس كورونا،
وخضعت رئيســـة المجلس فوزية بنت
عبـــدهللا زينـــل للفحـــص الســـريع حيث

تبين عدم إصابتها بالفيروس.
ّ
وكان النائـــب المصـــاب بالفيـــروس قـــد
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حضـــر اجتماعً ـــا للجنـــة برلمانيـــة قبـــل

local@albiladpress.com

يوميـــن ،والتقـــى الرئيســـة وعـــددًا مـــن

الموظفين.

واعتـــذر النائـــب المذكـــور عـــن حضـــور

05

الجلسة يوم أمس.

وبعـــد مـــرور  20دقيقـــة علـــى انعقـــاد
الجلســـة تقـــرر رفعهـــا إلخضـــاع النواب

لفحـــص كورونـــا .وتقـــرّر فـــي ضـــوء
معطيـــات الفحـــص حجـــر  10نـــواب

(ربع أعضـــاء المجلس) للحجـــر المنزلي

االحتـــرازي لمخالطتهم النائب المصاب
بكورونا.

مسؤولون من وزارة المجلسين يغادرون

القطري تغادر المجلس

هؤالء النواب سيخضعون للحجر المنزلي

لمخالطته ــم النائ ــب المص ــاب باالجتم ــاع الحض ــوري للجن ــة التش ــريعية

جميع هؤالء النواب سيخضعون للحجر المنزلي

^ جميع النواب الحاضرين

الــمــنــزلــي بــســبــب مــخــالــطــتــهــم

خ ــض ــوع ــه ــم ل ــل ــح ــج ــر :رئــيــس

وع ــي ــس ــى الـــقـــاضـــي ،ومــحــمــد

يومين تقرّ ر خضوعهم للحجر

كـــــورونـــــا .والــــنــــواب الــمــقــرّ ر

باسم المالكي (مصاب بكورونا)،

ويوسف زينل.

باجتماع اللجنة التشريعية قبل

الـــنـــائـــب الـــمـــصـــاب ب ــف ــي ــروس

اللجنة فــاضــل الــســواد ،ونائبه

رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل تغادر القاعة

الــعــبــاســي ،وســيــد ف ــالح هاشم

المالكي يروي لـ “^” قصة إصابته بكورونا
فــقــد حــاســتــي الـــشـــم والـــــتـــــذوق ..واخـــضـــاع أســـرتـــه للفحص

أحمد السلوم ووزير المجلسين

السلوم :إلغاء  387وظيفة بإعالنات ()LMRA
^ قـــال النائـــب أحمـــد الســـلوم إن

حميدان :كورونا
سبب نشر اعالنات
الشواغر بالصحف

وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة
نشـــرت  7200وظيفـــة مـــن تاريـــخ 9

أغسطس وحتى  30سبتمبر ،وتم إلغاء
 387طلبـــا أي  % 5مـــن إجمالـــي هـــذه

الوظائف بعد النشر.

وتســـاءل “قبـــل اإلعـــالن عـــن هـــذه

الصحف جاء بســـبب األوضـــاع الراهنة

تحديد الرواتب المجزية والتي تناسب

وظيفـــة مناســـبة ،ضاعفناهـــا إلى 1051

في الصحف باللغـــة اإلنجليزية علما أن

وظائف كثيرة أعلـــن عنها ،والتي تكون

مـــن جهته ،قـــال وزيـــر العمـــل والتنمية
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان ً
ردا علـــى

أو كافتيريـــا أو خيـــاط ،وهـــي تنشـــر

الوظائـــف بهـــذا الرقـــم الكبيـــر ،هـــل تـــم

لــــ “كوفيـــد  .”19وأكـــد حددنـــا 529

المواطنين ،ولماذا تنشـــر هذه الوظائف

مســـمى وظيفيـــا ،اســـتهدفناها من بين

المستهدف هو المواطن البحريني؟”.

مداخلـــة النائـــب أحمـــد الســـلوم ،إن

اليوم

موضـــوع نشـــر طلبـــات الوظائـــف فـــي

بتخصصـــات غير مطلوبـــة ،كعامل بناء

تـــم حجز موعـــد لفحص المخالطين له فـــي البيت الذي

وقـــال إنه شـــعر بـــآالم فـــي البالعيم وقـــرب العيـــن بعد

كان عصر أمس.

اجتمـــاع اللجنـــة التشـــريعية قبـــل يوميـــن ،وألنـــه تـــم

الشم والتذوق.

النعيمــي والعشيــري النــاجيــان مــن الحجــر
شـــــاركـــــا بـــاجـــتـــمـــاع الـــلـــجـــنـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة عـــــن بــعــد

بيانات الخبر

^ قــال النائــب علــي النعيمــي إنــه والنائــب هشــام العشــيري طلبا حضــور اجتماع

اللجنة التشريعية أمس األول عن بعد ،الف ًتا إلى أنه لم يحضر جلسة أمس.

الصفحة

وخصوصا أنه مصاب بمرض الضغط .
ً

الخـــوف ولكنـــه دخـــل الحجـــر لضمـــان

اإللكتروني
الرابط
هاشـــم إنـــه أحـــد المخالطيـــن للنائـــب

اجتماع التشـــريعية عن بعد وال يشـــعر بأي

وتطبيق اإلجراءات االحترازية.

وأوضـــح أنـــه لـــم يحجر نفســـه كونـــه غير

المخالطيـــن ،وبانتظـــار القـــرار والتعميـــم

األمر إجراء الفحص ســـتتم االســـتجابة له
ألنـــه مهمة وطنية ومســـؤولية كبيرة تجاه

الوطن.

النعيمي والعشيري حضرا اجتماع اللجنة عن بعد

ـصــا بــيــن فــتــرة وأخــــــرى ..وأنــــا حــــذرة جـــدًّا”
زيــنــب“ :أُجــــــرِي فــحـ ً

وأشـــار إلـــى أنه طلـــب من أســـرته عدم

المقبلة.

نفســـه فور ظهور نتيجة اإلصابة اإليجابية ،وعلى الفور

النتيجة إيجابية ليتم اتخاذ الالزم.

موظفة بالبرلمان مصابة تقود لفحص “مالية النواب”

جهة النشر

وســـيتجنب مخالطـــة أي أحـــد بالفتـــرة

بفايـــروس كورونا أنـــه بخير ،الفتًا إلى أنـــه قد بدأ عزل

باسم المالكي

وفور ظهور النتيجة صباح أمس تم إبالغ المجلس بأن
وأشار إلى أن األعراض الظاهرة حاليا هي فقد حاستي

“أوناليـــن” وااللتـــزام بالتباعـــد االجتماعي

أنـــه قد أخـــذ جرعـــة تطعيـــم “الكورونا”

للحجر المنزلي.

وقـــال النائـــب باســـم المالكـــي لـ”البـــالد” بعـــد إصابتـــه

وبنفـــس الوقت اتصل علـــى  444الذين قاموا بالواجب،

المواطنين ،تقدم إليها كثيرون.

رأينـــا أن المهن المرغوبة والمطلوبة من

ولكنـــه قام بالفحص وحجر نفســـه رغم

وبيـــن أنـــه لـــم يشـــعر بـــأي أعـــراض

واالستماع عن قصة اصابته منه.

النتيجـــة اإليجابية .وأضـــاف أنه قصد مركـــز المعارض

أعراض ،مؤكدًا ممارســـته للرياضة والعمل

الخبر

طويلـــة ،وأجـــرى الفحـــص ،وســـيخضع

وحاولـــت “البـــالد” االتصال بـــه لالطمئنـــان على صحته

الصيدليات وأجرى الفحص في الســـيارة والتي أظهرت

الصـــادر مـــن قبـــل الفريق الطبـــي ،وإذا لزم

أنه لم يخالـــط النائب المصاب بكورونا،

المصـــاب خـــالل اجتماع اســـتغرق مدة

المالكي.

وفـــور خروجه ذهـــب لشـــراء الفحص الســـريع من أحد

ومتاحـــة للمواطنيـــن” .وزاد حميـــدان

^قـــال النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي

سالمته وسالمتهم.

مـــن المنـــزل فقـــط للمجلـــس ولقضـــاء الضروريـــات،

وأضاف أنه لم يخضع للفحص كونه حضر

التاريخ

العدد

جلســـة النواب أمس كان الســـؤال األبرز بين المواطنين
ً
الحقا أنه النائب باســـم
مـــن هو هذا النائب ،والذي تبين

خصوصـــا أن يخرج
ً
للفحـــص قـــد بث الشـــك في نفســـه

مخالـــط ،إنما هناك إجـــراء أولي ُط ّبق على

سيد فالح مخالط ..وبال أعراض

مـــن جهتـــه ،قـــال النائـــب الســـيد فـــالح

^بعد انتشار خبر إصابة نائب بفيروس كورونا في

اكتشـــاف حالة مـــع موظفـــات اللجنة الماليـــة وخضعوا

ابراهيم النفيعي

النفيعي :لم أخالط
المالكي وحجرت
نفسي ألنني
مريض بالضغط

^ قالت النائب زينب عبداألمير

أن يكـــون االجتمـــاع “عـــن بعـــد”

وأكـــدت أنها حذرة جدًّا في التعامل

“كورونـــا” يـــوم األمـــس ،وذلـــك بعد

واالحترازات الالزمة عند الحضور،

موظفي المكتـــب “أونالين” إال أنهم

إن اللجنـــة المالية قد أجرت فحص
شـــكوك فـــي حالـــة مصابـــة إلحـــدى

الموظفات ،وخضع الجميع بمن فهم
 8نواب في اللجنة للفحص.

وأوضحـــت أنهـــا تلقـــت اتصـــاالً

مـــن مركـــز المعـــارض أمـــس إلجراء
الفحـــص ،مبينـــة أنها تحـــرص على

وااللتـــزام بالتباعـــد االجتماعـــي

الفتة إلـــى أنها تجـــري الفحص بين
فتـــرة وأخـــرى لضمان عـــدم وصول

العـــدوى الســـتمرار عملية اســـتقبال

خصوصا أن
ً
المواطنين من الدائرة،
الدائـــرة بها عدد من المواطنين كبار
السن.

مـــع الناس والمواطنيـــن ورغم عمل

ملتزمون بلبس الكمامات الستقبال

المواطنين مع االحترازات الصحية،
مبينة أن الجميع بحالة سليمة دون
أية أمراض مزمنة ولكن كل شخص
لديـــه أطفـــال وكبـــار في الســـن في

العائلة.

زينب عبداألمير

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

متى تترك قطر ادعاءاتها الفارغة
بالعـــودة إلى دفاتر الماضي والتاريخ ســـترى حقيقة واحدة ال
جدال فيها وهي أن “آل خليفة” الكرام حكموا البحرين وشبه
جزيرة قطر بالكامل منذ القرن الثامن عشـــر ،وشعب البحرين

وقطر شـــعب واحد حكمه “آل خليفة” الكرام لعدة قرون ،ولم
يـــرد أي ذكـــر للزبـــارة في التاريـــخ قبل تأســـيس آل خليفة لها

وتشـــييد قلعتها صبحا الشـــهيرة بعد نزوحهم من الكويت إلى
قطر عام  ،1762وكان أول ما قام به الشـــيخ محمد بن خليفة

آل خليفة لدى نزوله الزبارة إقامة تحالفات مع القبائل ومن ثم

توطيد هذه التحالفات برابطة الدم والقرابة ،ثم توجه اهتمام

الشيخ محمد نحو تحصين الزبارة لحمايتها من أي عدوان قد
تتعـــرض له ،فقام ببناء قلعة على الماء وســـماها “صبحا” على

التـــي تغلـــف روحه ،واليـــأس القاتل الذي أصابـــه بعد مقاطعة
الدول األربع المكافحة لإلرهاب ،واألهم أن “آل خليفة” الكرام
يمتلكـــون رصيدا ضخما مـــن التجربة يعـــد محصلة لألحداث
التاريخيـــة والموقع الجغرافي والتـــراث البحريني ،ما جعلهم
ينفـــردون بدورهـــم الرائد في المنطقـــة ،ويكفينا فخرا أن أول
المباشـــر الذي دفـــع العرب إلى فتح البالد الفارســـية وتحطيم
الطاغـــوت علـــى أرضها وإعالء كلمة هللا فيهـــا ،إنما تحرك من
البحرين بقيادة المجاهد العربي العالء الحضرمي.
» إن هذه الوقائع التاريخية ثابتة ال شك فيها ،واستمرار قطر في

اسم عتبة في الهدار وتسمى أيضا قلعة “مرير” ،وقد ازدهرت
إذا كل تلـــك الحقائق التاريخية ،حقائق قوية متماســـكة ،لكن

مواطنيها ،وال نعلم متى سيعود هذا النظام إلى رشده ويعيش

نظـــام الحمدين يحاول أن يتناســـاها بســـبب الظلمة التعيســـة

للتواصل17111483 :

جيش عربي إســـالمي غزا الســـواحل الفارســـية وكان الســـبب

قلب الوقائع واألحداث ال سند له من العدل والحق والمنطق،

مدينة الزبارة اقتصاديا وثقافيا في وقت قياسي.

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
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ويبدو أنها تفعل ذلك نتيجة تأزم أحوالها الداخلية وتخدير

في دنيا الواقع ويترك عنه االدعاءات الفارغة.

إبراهيم النهام

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

مستشفى حكومي أم حصالة؟
ً
ً
مهما مفـــاده تحويل أحد أطباء مجمع
خبرا
قبـــل أيـــام قليلة ،قرأت
الســـلمانية الطبـــي للمحاكمـــة بعـــد أن ثبُ ـــت اســـتغالله مهنتـــه فـــي

مستشفى السلمانية ،عبر إجرائه عمليات جراحية لحسابه الخاص.
الطبيـــب المذكـــور الـــذي يدير عيـــادة خاصة بدوام جزئـــي في أحد
المستشـــفيات الخاصـــة ،لـــم يـــأت ببدعـــة جديـــدة بهـــذه المٌ خالفـــة،

والتـــي هـــي ظاهرة قديمـــة تحول بها مستشـــفى الســـلمانية الطبي
يحلـــب منهـــا هذا الطبيـــب وذاك أمـــوال الناس
ُ
الحكومـــي لحصالـــة
لنفســـه ،وبكلفة تتحمل دفع فواتيرها وزارة الصحة .هذا االستغالل
هـــو لتقليص الكلفة التشـــغيلية علـــى الطبيب وزيـــادة الربح ،وبآثار
سيئة منها تخطي طوابير المرضى الذين ينتظرون إجراء العمليات
بالســـلمانية منذ فترة طويلة ،لكي يٌ دفـــع بمرضى العيادات الخاصة

للصف األمامي ،فساد وانتهازية وظلم يتطلب المراقبة والمحاسبة،
ومكاشفة األمر للرأي العام.
وكما يفعل بعض األطباء “هذه الحركات” فهناك آخرون ينهبون المال
الحكومـــي بطريقة أخـــرى ،وهي ســـرقة األدوية والعقاقيـــر ،وبيعها
ً
مؤخرا ،وباستفاضة.
لحسابهم الخاص ،كما أثير بإحدى القضايا
وزارة الصحـــة التـــي بـــرز دورهـــا الوطنـــي والريـــادي فـــي الجائحة،
بحاجـــة ألن تســـن أنظمـــة رقابيـــة صارمـــة جديـــدة ،تتماشـــى مـــع
متغيـــرات المرحلـــة ،وتحـــول دون اســـتغالل موارد الـــوزارة لصالح
الجيوب الخاصة.
هـــذه “الرقابـــة” ســـتوجد العدالـــة بيـــن منتســـبي المهنة ،وســـتضمن
للـــوزارة الوفورات المالية لمشـــاريعها وبرامجها الكثيرة ،وســـتحمي
ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

لعبتهـــا ال عالقـــة لهـــا بالحـــظ ،ولكن يبدو أننـــي بطريقـــي لتغيير هذا اإليمـــان ،ربما

كورونا وربما الحياة نفسها خلعت قناعها ،فأنا في سبيل فهم لعبة الحظ.

االستياء من بعض المظاهر التي تعترض طريقنا بالحياة ،وهي تشكل مشهدا يوميا
لظاهرة نفسية تواجه اآلالف من البشر من حولنا ،هناك الكثير من الضغوطات على
اإلنســـان كونه يعيش بمجتمع اعتمد أســـلوب االســـتهالك المفرط للكالم والمشاعر
واألكل والحـــب والصداقة والوفاء ،أصبحت مظاهر تحقيق المتطلبات الضرورية

واحدة من مكونات أساســـية للحياة تتطلب مثل هذا االســـتهالك ،وبالتالي تجعل
مـــن الحيـــاة الضاغطة علينـــا واقعا ال مفر منهُ على الحياة اليومية وما تشـــكله من
نتائج وخيمة على النفســـية ،ما يدفع البعض إلى الهروب نحو تفريغ هذا الســـلوك

بحركات عصبية وتوتر دائم قائم نراه أحيانا في واقعنا الراهن.

لو أن هذا اإلنســـان الرازح تحت ضغط االســـتياء من بعض المظاهر التي يصادفها
فـــي المجتمـــع وفـــي تفاصيل يومـــه المعتاد قـــد تخلصه من ضغطه النفســـي بترك

األمـــور تأخذ طريقها بعيدا عن التدخل الغاضب ولو أنه أعطى نفســـه فســـحة من
الوقت في التفكير اإليجابي بدالً من األفكار الدخيلة التي توســـوس له بكثير من

االستياء منها ومن الناس الذين يعيشون على بساطها.
كثيرا ما نصادف بعض المواقف التي تثير فينا الغضب في لحظتها ،وبعد لحظات
أو ســـاعات مـــن هـــذه المواقـــف ســـرعان ما يـــزول هـــذا االحتقان مـــن محيط هذا
اإلنســـان ويعود طبيعيا ولو فكرنا في لحظتها بالطريقة اإليجابية التي تقوم على
أن هذه المواقف عابرة وأنه ســـتتغير بعد ســـاعات من وقوعها لتبين لإلنســـان أن

يمكن التصالح مع األخطاء في المنزل والعمل والشـــارع فماذا تفعل؟ هل تخوض
حروبا مع الجميع بذات الوقت؟
إن الصورة الواســـعة غير الصورة الضيقة ،ولو أعطينا أنفســـنا فســـحة للعيش في
إطـــار الصورة الواســـعة التي هي أبعد من مجرد مشـــاعر غاضبة مســـتاءة لوجدنا
الحل في العيش بسالم مع أنفسنا أوالً قبل العيش بسالم مع اآلخرين.
» تنويرة :انتبه ألقرب الناس ألنك منحته ثقتك كلها.

التاريخ
أن مشـــكلة البطالة اآلخذة في التضخم على امتداد الســـنوات الفائتة في
ال يبدو ّ

إن وزارة العمل التي تقع على عاتقها
وهو ما ينص عليه دســـتور مملكة البحريـــنّ .

جـــادة فـــي عالجها ،ومداخلـــة النائب األول لرئيـــس مجلس النـــواب كانت حديث

ذات الوقت ال تمارس رقابتها على مؤسســـات القطاع الخاص في هذا الموضوع.

المســـؤولية ليســـت لديها أي خطـــط لتوظيف اآلالف من الباحثيـــن عن عمل وفي

إن نســـبة البطالة
المجتمـــع في األســـبوع الفائـــت ،وكان النائب صريحا عندما قال ّ

الســـؤال الـــذي كنا نـــردده في كل مرة يتـــم التطرق فيهـــا إلى قضيـــة البطالة لماذا

عن حجم الظاهرة بين الشـــباب العاطلين بينما النسبة الحقيقية للعاطلين تتراوح

الخليجيـــة الشـــقيقة كالمملكـــة العربيـــة الســـعودية وســـلطنة عمـــان بإقدامها على

أن
يكررها والتي ال يراد لها أن تتغير منذ ســـنوات غير منطقية لســـبب بســـيط هو ّ
أعداد الخريجين تتضاعف سنويا وما يتم توظيفه أعداد ضئيلة جدا ،والرد الذي

وكل المؤسسات الصغيرة والكبيرة بتوظيف المواطن.

العدد

الرابط اإللكتروني

إن النسبة التي
بين الـ  % 14والـ  ،% 18هل يســـامحنا ســـعادة وزير العمل إذا قلنا ّ

تفضل به الوزير على مداخلة النائب ال يضيف جديدا إلى معضلة البطالة.

أن المؤسســـات
إن المخرج للبطالة باختصار شـــديد يكمن في البحرنة ،فالمؤســـف ّ
ّ

األجنبي والسؤال الذي
والشركات ال تضع في خططها توظيف البحريني وتفضل
ّ
البحريني باعتباره األحق
كنـــا نردده منذ ســـنوات لماذا ال تكون األولوية للمواطـــن
ّ

عندمـــا بعـــث هللا عـــز وجـــل رســـوله الكريم ،عليـــه وعلى آلـــه أفضل

الصلـــوات والتســـليم ،بعثـــه مبشـــرا هاديـــا لطريق الخـــالص ،ونذيرا
جبارا على رقاب البشر ،يأمر وينهى ويكون محاسبا وموزعا صكوك

البطالة بال حل

المعلنة من قبل الوزارة والثابتة منذ ســـنوات عند الـ  % 4ليســـت واقعية وال تعبر

سارقو التاريخ ...سرقة اإلنسانية
ومحذرا من عذاب من ال يؤمن برســـالة اإلســـالم ،ولم يبعثه ســـلطانا

محمد المحفوظ

الصفحة

tariq@cogir.org

الخروج من عالم االشتباك مع اآلخرين يفرض باالبتعاد عن محيطهم ونسيانهم ،ال

اليوم

جهة النشر

د .طارق آل شيخان

بوســـعه التغلب على اســـتيائه وضغطه لو ترك موجات االستياء تمر دون تحليلها.

sm.adnan56
@hotmail.com

أن الجهة التي بيدها الحل ونعني بها وزارة العمل ليســـت
طريقها إلى الحل طالما ّ

» مهنة الطب مهنة األخالق ،والشرف ،والخوف من الله ،والمفترض

أن ال تحتاج ألية رقابة بشرية خارجية ،لكنه الجشع والطمع ومحاولة

األفـــكار الســـلبية ،لوجد أن الحياة بســـيطة وسلســـة وليســـت بحاجة إلـــى كل هذا

بيانات الخبر
الخبر

الخاص بالشكل الصحيح ،وهو أمر مهم.

االستثراء السريع ،والله المستعان.

لعبة الحظ مع الحياة!
لم أكن أؤمن بلعبةِ الحظ طوال حياتي ،فأنا واقعي وموضوعي ،وأفهم أن الحياة

المخزون الدوائي من االســـتنزاف ،كما أنها ستنشـــط القطاع الطبي

ال تنتهـــج الـــوزارة الخطط الرامية إلحـــالل البحرينيين كما هو الحـــال في البلدان

توظيـــف المواطنين في المواقع التي يحتلها األجانب؟ وإلزام أصحاب الشـــركات
» الذي هو سائد لدى الوزارة أنها تعرض على الخريج وظائف ال تتناسب مع

مؤهالته كأن تطلب من خريج يحمل شهادة في الهندسة القبول بوظيفة

طباخ! وإالّ اعتبر رافضا للعمل وبالتالي يجد نفسه خارج قائمة العاطلين! غير
مرة أشرنا إلى أن الشركات المالية وشركات الصرافة تعج باألجانب وطالبنا

بالتحرك إلحالل المواطن لكن صرخاتنا تذهب أدراج الرياح.

الغفران والخالص على كل البشر ،بل وليا على من يؤمن بالله وكتبه
ورســـله وبمحمد خاتم الرســـل .فقد أمر هللا عز وجل رسوله بالقول:
“لكـــم دينكم ولي ديـــن” .وقال عز من قال“ :فمن شـــاء فليؤمن ومن

شـــاء فليكفـــر” ،وقـــال أيضـــا“ :ال إكراه فـــي الديـــن” ،وكل تلك اآليات
التـــي جـــاءت بكتـــاب هللا وغيرهـــا تؤكـــد حقيقتين هما أن الرســـول

ليـــس بوصي على رقاب البشـــر يدخل من يشـــاء الدين ويرفض من

يشـــاء ،والحقيقة الثانية هي حرية البشـــر وال وصاية بالدين عليهم،
وأنهم المسؤولون عن أنفسهم وعن دينهم وما اقترفت أياديهم يوم
القيامة.

هاتـــان الحقيقتـــان خالفهما الصفويون المرتزقـــة واألوباش والرعاع
الذيـــن جمعهم إســـماعيل الصفـــوي ،وزرع فيهم الفارســـية المقبورة

لكي يغير الهوية العربية لبالد فارس ،حتى نجح في ذلك وأصبحت
بـــالد فارس اآلن فارســـية خالصـــة ،وخالف أيضا هاتيـــن الحقيقتين

أحفاد المغول من مشردي وهمج قبائل أواسط آسيا الذين تصاهروا
مـــع أحفـــاد المغـــول وزحفـــوا وقتلوا الشـــعوب حتـــى اســـتولوا على
األناضول حاليا.

» الصفويون قدموا النموذج الخميني للحكم ،وهو نموذج عرقي شعوبي
قذر يعرف بوالية الفقيه ،وهو نموذج يصادر حرية اإلنسان وإرادته،

ويكون تابعا عبدا ذليال للولي الفقيه تحت حجة الدين ،من أجل تمجيد

عرقيتهم وشعوبيتهم الصفوية النتنة ،وأحفاد المغول قدموا لنا أيضا

نموذجا أشد عرقية وشعوبية وهو ما يسمى بالخالفة اإلسالمية ،حيث

يقوم أحد رعاع أحفاد المغول بإطالق لقب سلطان المسلمين على

نفسه ،لكي تدين له كل جموع المسلمين بالطاعة والعبودية والذل،
مصادرا حريتهم وإنسانيتهم ،إعالء لعرقيتهم المغولية العفنة التي

غيروها وتسموا بالعثمانية .وللسرقات تفصيل وبقية.
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