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2Ω2020 ƒ«dƒj 15 - `g1441 Ió©≤dG hP 24 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15454) Oó©dG

 ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ócCG
 äÉbÓY ≥ªY ,á«LQÉîdG ôjRh ,»fÉjõdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  áªFÉ≤dG  ábGó°üdG
 óæà°ùJ  »àdGh  á«°ùfôØdG  ájQƒ¡ªédGh
 ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh á`̀Ñ`̀ë`̀ª`̀dG ø``e ¢`̀ù`̀°`̀SCG ≈`̀∏`̀Y
 ídÉ°üªd  áeóN  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh

.ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG
 IõØ∏àªdG  áª∏μdG  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 áÑ°SÉæªH á«LQÉîdG ôjRh É¡¡Lh »àdG
 á«°ùfôØdG  ájQƒ¡ªédG  IQÉØ°S  ∫ÉØàMG
 »æWƒdG  ó«©dÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód

.á«°ùfôØdG ájQƒ¡ªé∏d
 »a á`̀ «`̀LQÉ`̀î`̀ dG ô````jRh Üô`````̀YCGh
 äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG ¢üdÉN øY ¬àª∏c
 É¡Ñ©°Th  á«°ùfôØdG  ájQƒ¡ªédG  ≈``dEG

 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ó`̀«`̀©`̀dG  áÑ°SÉæªH  ≥`̀jó`̀°`̀ü`̀dG
 øY  É`̀ kHô`̀©`̀e  ,á`̀«`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG  ájQƒ¡ªé∏d
 äÉbÓ©dG √ó¡°ûJ Éªd √ôjó≤Jh √RGõàYG
 øe  øjó∏ÑdG  ø«H  Ió`̀«`̀Wƒ`̀dG  á«FÉæãdG
 ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  AÉªfh  Qƒ£J
 äÉbÓ©∏d  É v«LPƒªf  ’Éãe  ó©J  »àdGh
 ¢UôM πX »a ,Üƒ©°ûdGh ∫hódG  ø«H
 ÖMÉ°U Iô`̀°`̀†`̀M  ¿ó``̀ d  ø``e  ΩÉ`̀ª`̀ à`̀gGh
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀ H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 áeÉîah  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∂∏e  ,áØ«∏N
 ¢ù«FQ  ,¿hô`̀cÉ`̀e  πjƒfÉªjEG  ¢ù«FôdG
 AÉ≤JQ’G  ≈∏Y  ,á«°ùfôØdG  ájQƒ¡ªédG
 ÉªH  ÖMQCG  ¥ÉaBG  ≈dEG  ¿hÉ©àdG  äÉbÓ©H
 øjó∏Ñ∏d  ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  Ωó`̀î`̀j

.ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh

 Qƒ```à```có```dG IOÉ```̀©```̀°```̀S OÉ``````°``````TCGh
 Oƒ¡édÉH »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY
 ,OQÉ°Tƒc  Ωhô«L  ô«Ø°ù∏d  á°Sƒª∏ªdG
 ió`̀d  á`̀«`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG  ô«Ø°S

 õjõ©J  ≈∏Y  ¬°UôMh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øjó∏ÑdG  ø«H ¿hÉ©àdG äÉbÓY ó«WƒJh
 πYÉØdG  Qhó`̀ dÉ`̀ H  É`̀ kgƒ`̀æ`̀e  ,ø«≤jó°üdG
 ájQƒ¡ªédG  ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J  …ò``̀dG  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dGh

 ø``̀eC’G ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG »``a á`̀«`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG
 É k«æªàe ,»dhódGh »ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh
 øe ó`̀jõ`̀ª`̀dG á`̀«`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀∏`̀d

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG

»æWƒdG ó«©dÉH á«°ùfôØdG á«dÉédG ÉÄæ¡e

á«°ùfôØdG á«æjôëÑdG äÉbÓ©dG ƒªfh Qƒ£àH ó«°ûj á«LQÉîdG ôjRh

 øH  »∏Y  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ô°†M

 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N

 »a  âª«bG  »àdG  z…RGô`̀à`̀M’G  ô«¡£àdG{  á∏ªM

 ∂dPh  ,≈°ù«Y  áæjóªH  áeÉ©dG  ≥aGôªdG  øe  OóY

 »a ô«¡£àdG  äÓªM »a √ƒª°S ácQÉ°ûe øª°V

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ≥WÉæe

 OóY  Qƒ°†Mh  »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G

 ,≈°ù«Y  áæjóe  áWô°T  õcôe  øe  •ÉÑ°†dG  øe

.ø«Yƒ£àªdG øe OóY ácQÉ°ûeh

 øH  »∏Y  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ó``̀ cCGh

 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N

 á¶aÉëªdG  Oƒ¡L  øª°V  »JCÉJ  á∏ªëdG  √òg  ¿CG

 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG  PÉ`̀î`̀JG  »`̀a  á«HƒæédG

 Gò«ØæJ  ∂```̀dPh  ,É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d

 øH  ó`̀ °`̀TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  äÉ¡«Lƒàd

 ≥«≤ëJ  »a  á«∏NGódG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY

 á«æeC’G Iõ¡LC’Gh äÉ¡édG ∞∏àîe ™e ácGô°ûdG

.øWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe »a Ö°üj ÉªH

 á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe ƒª°S OÉ°TCGh

 »a »fóªdG ´ÉaódG ∫ÉLQ É¡dòÑj »àdG Oƒ¡édÉH

 »dÉgC’G áeÓ°S ¿Éª°†d ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG QÉWEG

 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  õjõ©Jh  ø«æWGƒªdGh

.»YÉªàL’G óYÉÑàdGh »YƒdG iƒà°ùe ™aôd

 º`̀«`̀≤`̀©`̀à`̀dG{  á`̀∏`̀ª`̀M  ¿CG  IQÉ```°```T’G  Qó``̀é``̀Jh

 øe á`̀©`̀°`̀SGh á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e äó`̀¡`̀°`̀T z…RGô```̀à```̀M’G

 ƒ°†Yh ôeÉ©dG  óªMCG  ÖFÉædG  Qƒ°†ëH »dÉgC’G

 OóYh ø«gÉ°T ¬∏dG ∫Ée ó«°ùdG …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG

 áæjóe á«©ªLh ≈°ù«Y áæjóe …OÉf AÉ°†YCG øe

.ájô«îdG ≈°ù«Y

 øY ≈°ù«Y áæjóe »dÉgCG ôÑY º¡ÑfÉL øeh

 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬H  Ωƒ≤j  Éªd  ºgôjó≤J

 á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  »∏Y

 IóFGQ  äGQOÉÑeh  áaOÉg  äÓªM  øe  á«HƒæédG

.á«©ªàéªdGh á«æeC’G ácGô°ûdG CGóÑe ≥ah

ÉfhQƒc áëaÉμªd z…RGôàM’G ô«¡£àdG{ á∏ªM ô°†ëj á«HƒæédG ßaÉëe

 á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRh  äó````̀cCG
 è`̀eO á`̀∏`̀Mô`̀e ∫É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SG á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 …hP)  á``̀ bÉ``̀YE’G  …hP  á`̀bÉ`̀£`̀H  äÉ`̀fÉ`̀«`̀H
 IQGRƒdG  áª¶fCG  »a  Ióªà©ªdG  (áªjõ©dG
 áÄ«¡H  »`̀fÉ`̀μ`̀°`̀ù`̀dG  π`̀é`̀°`̀ù`̀dG  á`̀ª`̀¶`̀fCG  ™`̀e
 á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG
 ≈`̀dEG  »`̀eGô`̀dG  ´hô°ûªdG  π`̀MGô`̀e  øª°V
 ,áªjõ©dG  …hòd  äÓ«¡°ùàdG  áaÉc  ºjó≤J
 ábÉYE’G  õeQ  áYÉÑ£H  áÄ«¡dG  äCGóH  å«M
 ,IQƒ£ªdG  ájƒ¡dG  ábÉ£H  äÉfÉ«H  øª°V
 ´ƒ``̀fh äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀ dG ø`̀jõ`̀î`̀J ø``̀Y kÓ`̀°`̀†`̀a
 ∂dPh ,á«fhôàμdE’G É¡àëjô°T »a ábÉYE’G
 IQGRƒdG ø«H ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG πX »a

.áÄ«¡dGh
 IQGRh â`̀gƒ`̀f ,Oó`̀°`̀ü`̀dG Gò`̀g »`̀ah
 ¿hÉ©àdÉH  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 ájÉYôdG  ´É£b  ø«H  ºFÉ≤dG  ≥«°ùæàdGh
 áÄ«gh  IQGRƒdÉH  »YÉªàL’G  π«gCÉàdGh
 ,á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG
 πé°ùdGh ájƒ¡dG ábÉ£H IQGOEG  »a á∏ãªe
 OGó`̀YEG  ¬Fƒ°V  ≈∏Y  ºJ  å«M  ,»fÉμ°ùdG
 ∞°üfh  ΩÉ`̀Y  ió`̀e  ≈∏Y  á£N  OÉªàYGh
 äÉbÉ£H áaÉc åjóëJ øe AÉ¡àfÓd ΩÉ©dG
 …hP ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCÓ`̀d  á`̀Kó`̀ë`̀ª`̀dG  á`̀jƒ`̀¡`̀ dG
 á«Øjô©àdG º¡JÉbÉ£H AÉ¡àfG πÑb ,áªjõ©dG

 …hP  ¢UÉî°TC’G  ¿ÉμeEÉH  PEG  ,áªjó≤dG
 º`̀¡`̀JÉ`̀bÉ`̀£`̀H ø``̀e IOÉ``Ø``à``°``S’G á`̀ª`̀jõ`̀©`̀dG
 ™e kÉeÉªJ É¡FÉ¨dEG πÑb á«dÉëdG á«Øjô©àdG

.2021 ΩÉY ájÉ¡f
 √ò`̀g  ¿CG  IQGRƒ```````̀dG  â``̀ë``̀ °``̀VhCGh
 ∑ôà°ûªdG  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG  ó°ùéJ  Iƒ`̀£`̀î`̀dG
 áæμªªdG  äÓ«¡°ùàdG  áaÉc  ºjó≤J  ≈∏Y
 »a Ö°üJ »àdG äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤Jh
 ¢ùμ©Jh  ™ªàéªdG  äÉÄa  áaÉc  áë∏°üe
 áÄ«¡dG ø«H ø«ªFÉ≤dG ¿hÉ©àdGh ácGô°ûdG
 á«eƒμëdG  äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dGh  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh
 äÉ«æ≤àdG  áÑcGƒe  π`̀LCG  ø`̀e  á°UÉîdGh
 ò«ØæJ  »a  º¡°ùj  ÉªH  áãjóëdG  º¶ædGh
 IOÉjõd  á«æWƒdG  ™jQÉ°ûªdGh  äGQOÉÑªdG
 ø«°ùëJh  ,á`̀Ø`̀∏`̀μ`̀dG  π`̀«`̀∏`̀≤`̀Jh  á`̀«`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀dG
 áë∏°üe  »`̀a  Ö°üj  ÉªH  AGOC’G  IAÉ`̀Ø`̀c
 ¢UÉî°TC’G π°üëj ±ƒ°Sh .ø«æWGƒªdG
 »a  ø«∏é°ùªdG  ø`̀e  áªjõ©dG  …hP  ø`̀e
 ábÉ£H  »`̀∏`̀eÉ`̀Mh  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG
 áaÉc  ≈∏Y  Ió`̀jó`̀é`̀dG  É¡àî°ùæH  ájƒ¡dG
 á`̀bÉ`̀YE’G  ábÉ£H  É¡ëæªJ  »`̀à`̀dG  É`̀jGõ`̀ª`̀dG
 ÉgQó°üJ  »`̀à`̀ dG  á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀Ø`̀jô`̀©`̀à`̀dG
 IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G É```gRô```HCG ø```eh ,IQGRƒ``````̀ dG
 äÉ°ù°SDƒªdG  ø`̀e  Oó``Y  äÉ°†«ØîJ  ø`̀e
 ≈`̀dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG äÓ`̀ë`̀ª`̀dGh

 øe áÄØdG √ò¡H á°UÉîdG ∞bGƒª∏d ≥°ü∏e
 º¡ëæe øY kÓ°†a ,Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G
 ∂∏ªdG  ô°ùL  á°ù°SDƒe  »a  kÉ°UÉN  kGQÉ°ùe
 Ωƒ°SQ ≈∏Y ∞°üædG QGó≤ªH Éª°üNh ó¡a

.ô°ùédG QƒÑY
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh  π`̀ ª`̀©`̀ dG  IQGRh  â```̀YO
 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a ø«ÑZGôdG á«YÉªàL’G
 ¿CÉ°ûH QÉ°ùØà°S’Gh äÉeƒ∏©ªdG øe ójõe
 äÉeóN  º°ùb  ™e  π°UGƒàdG  ≈dEG  áeóîdG
 äÉbhCG ∫ÓN á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP
 ¢ù«ªîdG Ωƒj ≈dEG óMC’G Ωƒj øe πª©dG
 ≈∏Y kGô¡X 2 ≈àM kÉMÉÑ°U 7 áYÉ°ùdG øe

.17102378 ∞JÉ¡dG ºbQ
 äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g âë°VhCG ÉgQhóH
 ¿ÉμeEÉH  äÉH ¬fCG  á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh
 á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  ø`̀e  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  ™«ªL
 IQGRh  »a  ø«∏é°ùªdG  (áªjõ©dG  …hP)
 ≠dÉÑdG  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh  π`̀ª`̀©`̀dG
 ,ø`̀WGƒ`̀e ∞```̀ dCG  12 ø``̀e ô``̀ã``̀cCG  º``̀gOó``̀Y
 ábÉ£H  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »`̀a  ø«ÑZGôdGh
 º¡fÉμeEÉH  ,ábÉYE’G  õeQ  áæª°†àe  ájƒg
 ábÉ£ÑdG  AÉ¡àfG  ó`̀Yƒ`̀e  ≈àM  QÉ`̀¶`̀à`̀f’G
 ábÉ£H  äÉeóN  ∫Ó`̀N  øe  ÉgójóéJ  hCG
 á«æWƒdG  áHGƒÑdG  ôÑY IôaGƒàªdG  ájƒ¡dG

.www.bahrain.bh

 ±ô`̀©`̀e{  äÉ`̀ fÉ`̀ «`̀ H  è``̀eO  πªμà°ùJ  zπ`̀ ª`̀ ©`̀ dG{
IQƒ`̀ £`̀ ª`̀ dG á``jƒ``¡``dG á`̀bÉ`̀£`̀ Ñ`̀ H zá```̀ bÉ```̀ YE’G

 óªëe øH RGƒa ï«°ûdG ìô°U
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  áØ«∏N  ∫BG
 ¿CÉH Góædƒg áμ∏ªe iód º«≤ªdG ô«Z
 äQó`̀°`̀UCG  á«dhódG  ∫ó`̀©`̀dG  áªμëe
 ¢UÉ°üàNG  ôjô≤àH  ø«ªμM  ¢ùeCG
 »dhódG  »fóªdG  ¿Gô«£dG  áª¶æe
 ø«jƒμ°ûdG  »`̀a  ô`̀¶`̀æ`̀dG  (hÉ``̀μ``̀jEG)
 ,ô£b  á``̀dhO  Éª¡H  âeó≤J  ø«à∏dG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ó`̀°`̀V ≈`````̀ dhC’G
 ádhOh  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªLh
 ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG äGQÉ```````eE’G
 çÓ`̀ã`̀ dG ∫hó`````̀dG ó`̀ °`̀V á``«``fÉ``ã``dGh
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ájOÉ«°S  äGQGô`̀b  ∫ƒM  ájOƒ©°ùdG
 ,áë«ë°U  á«fƒfÉb  äGAGô````̀LEGh
 QÉ`̀WEG  »a  ™``̀HQC’G  ∫hó`̀ dG  É¡JòîJG

.Ω2017 ƒ«fƒj »a ô£b á©WÉ≤e

 RGƒ`̀a  ï«°ûdG  ô«Ø°ùdG  ∫É``̀bh
 âbƒdG  »a  :áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬«a  Üô©J  …ò`̀dG
 QGô``≤``d π``̀eÉ``̀μ``̀dG ΩGô````à````M’G ø```Y

 ÇOÉÑeh  ,á«dhódG  ∫ó©dG  áªμëe
 ≈∏Y  ®ÉØëdÉH  »`̀dhó`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 ácôëdG  á«HÉ«°ùfGh  áeÓ°Sh  øeCG
 ¬`̀jƒ`̀æ`̀à`̀dG Ö``̀Lh ¬``̀fEÉ``̀a ,á``jƒ``é``dG
 Éª¡«dEG  QÉ°ûªdG  ø«ªμëdG  ¿CG  ≈`̀dEG
 ¢`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG ió``̀ ª``̀ H ¿É`̀≤`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ j
 »fóªdG  ¿Gô«£dG  áª¶æe  ¢ù∏ée
 ø«JÉg  »a  ô¶ædG  (hÉμjEG)  »dhódG
 kÉ≤ah  ∂`̀dPh  ¬eóY  øe  ø«jƒμ°ûdG
 ,1944  ΩÉ``̀Y  ƒZÉμ«°T  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’
 ájƒédG  äÉeóîdG  QƒÑY  á«bÉØJGh
 ø«ªμë∏d  ¢ù«d  ºK  øeh  ,á«dhódG
 ´ƒ°Vƒe  ≈∏Y  ád’O  hCG  ô«KCÉJ  …CG
 ºYGõªdG  »`̀a  π°üØdG  hCG  ´Gõ`̀æ`̀ dG
 ,É`̀¡`̀d ¢``SÉ``°``SCG ’ »`̀à`̀ dG á`̀jô`̀£`̀≤`̀dG
 ™HQC’G  ∫hódG  äGQó≤e  ±ó¡à°ùJh

.É¡æeCGh

 âæH ÉfQ áî«°ûdG .O â©ªàLG
 π«ch  áØ«∏N  ∫BG  è«YO  øH  ≈°ù«Y
 ∫É°üJ’G  ôÑY  ,á«LQÉîdG  IQGRh
 AÉKÓãdG ¢ùeCG ,»fhôàμdE’G »FôªdG
 ,2020  ƒ``«``dƒ``j  14  ≥``̀ aGƒ``̀ª``̀ dG
 ¢ù«FôdG  ójDƒªdG  QOÉ`̀f  ó«°ùdG  ™e
 áMÉ«°ù∏d øjôëÑdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG

.¢VQÉ©ªdGh
 â`̀Ñ`̀MQ ,´É``̀ª``̀à``̀L’G ∫Ó```̀Nh
 ó«°ùdÉH  á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch
 Égôjó≤J  øY  áHô©e  ,ójDƒªdG  QOÉf
 áÄ«g É¡dòÑJ »àdG IôªãªdG Oƒ¡é∏d
 »a ¢VQÉ©ªdGh áMÉ«°ù∏d øjôëÑdG
 áμ∏ªe  »a  áMÉ«°ùdG  ´É£b  ôjƒ£J
 ,»æWƒdG OÉ°üàbÓd É kªYO øjôëÑdG
 »àdG  áª¡ªdG  äGQOÉÑªdÉH  Ió«°ûe
 õjõ©J  π`̀LCG  øe  áÄ«¡dG  É¡H  Ωƒ≤J
 πX »``̀a á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``̀a á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG  áμ∏ªe ájDhQ

.2030
 áî«°ûdG  .O  â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 ∫BG  è`̀ «`̀YO ø``̀H ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y â`̀æ`̀H É```fQ
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬μ∏àªJ  Ée  áØ«∏N
 á«aÉ≤Kh  á«MÉ«°S  äÉ`̀eƒ`̀≤`̀e  ø`̀e
 á«é«JGôà°S’G  É¡àfÉμeh  ,áª¡e
 É v«é«∏N  ìÉ«°ù∏d  á`̀HPÉ`̀L  á`̀dhó`̀c
 IQGRh ºYO á«ªgCG  IócDƒe ,Év«dhOh
 è`̀eGô`̀Ñ`̀ dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀d á``«``LQÉ``î``dG

 áÄ«g  ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëJ  ≈dEG  á«eGôdG
 ¢VQÉ©ªdGh  áMÉ«°ù∏d  øjôëÑdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  á`̀fÉ`̀μ`̀e  õjõ©àd
 ∫hO  ø«H  Ió`̀FGQ  á«MÉ«°S  á¡Lƒc

.á≤£æªdG
 IQGRh  π```«```ch  äQÉ`````̀°`````̀TCGh
 ¿hÉ©àdG  IQhô°V  ≈`̀dEG  á«LQÉîdG
 IQGRh  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á``̀Ä``̀«``̀gh á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG
 èjhôàdG »a ¢VQÉ©ªdGh áMÉ«°ù∏d
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »MÉ«°ùdG
 äGQÉ``Ø``°``S ∫Ó```̀N ø```e ,êQÉ```̀î```̀ dG
 ∫hO ∞∏àîe »a Ióªà©ªdG áμ∏ªªdG
 áëFÉL QÉ°ûàfG  ™e  á°UÉN ,ºdÉ©dG
 äô``̀KCG »`̀ à`̀ dGh É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a
 ¿Gô«£dGh  áMÉ«°ùdG  »YÉ£b  ≈∏Y
 OóY ¢VÉØîfG ÖÑ°ùH ¢UÉN πμ°ûH
 áHô©e ,¿Gô«£dG äÉcôMh ìÉ«°ùdG

 á«LQÉîdG  IQGRh  OGó`̀©`̀à`̀°`̀SG  ø`̀Y
 êQÉ`̀î`̀dG »``a É`̀¡`̀JÉ`̀ã`̀©`̀H ∫Ó``̀N ø``e
 äGôªJDƒªdG  ó≤Y  ™«é°ûJh  Üòéd
 ¢VQÉ©ªdGh  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG
 ´É£b  ΩÉ¡°SEG  IOÉ`̀jR  ¬fCÉ°T  øe  Éªd
 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  á«ªæJ  »`̀ a  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

.»æWƒdG
 QOÉf ó«°ùdG ÜôYCG  ,¬ÑfÉL øe
 π«ch  AÉ≤∏H  √RGõ`̀à`̀YG  øY  ójDƒªdG
 √ôjó≤J  ø`̀Yh  ,á«LQÉîdG  IQGRh
 áÄ«g ¬H ≈¶ëJ …òdG ô«ÑμdG ºYó∏d
 øe ¢VQÉ©ªdGh áMÉ«°ù∏d øjôëÑdG
 á«ªgCG  G kó`̀cDƒ`̀e  ,á«LQÉîdG  IQGRh
 ø«H  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  QGôªà°SG
 áMÉ«°ùdG ´É£≤d èjhôà∏d ø«à¡édG
 á«ªæàdG  á«∏ª©d  ÉªYO  ,áμ∏ªªdG  »a

.øjôëÑdG áμ∏ªªH áeGóà°ùªdG

 »∏Y ø`̀H  óLÉe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ø`̀ s°`̀TO
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô``̀jRh  »ª«©ædG
 …ò`̀ dG  »Ø«°üdG  IQGRƒ````̀ dG  è`̀eÉ`̀fô`̀H
 ,ó`̀©`̀ oH  ø``̀Y  ≈`````dhC’G  Iô`̀ª`̀∏`̀d  òØæ«°S
 ,á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG π`̀ FÉ`̀ °`̀Sƒ`̀ dG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H
 áÑ∏W  ø``e  ó`̀jó`̀©`̀dG  ¬`̀æ`̀e  ó«Øà°ùjh
 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¢`̀SQGó`̀ª`̀ dG
 ,á``«``°``SGQó``dG π``̀MGô``̀ª``̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀H
 π«é°ùàdG  ÜÉ```̀H  í`̀à`̀Ø`̀ o«`̀°`̀S  …ò````̀ dGh
 ƒ«dƒj  18-15  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Ó``N  ¬«a
 »a  π«é°ùàdG{  áeóN  ôÑY  …QÉédG
 áeƒμëdG  ™bƒªH  zá«Ø«°üdG  ájófC’G
 √ò«ØæJ  CGóÑj  ¿CG  ≈∏Y  ,á«fhôàμdE’G
 ¢ù£°ùZCG  19  ≈àMh  ƒ«dƒj  21  øe

.2020
 º`̀J …ò`````̀ dG ¢``̀Vô``̀©``̀ dG ∫Ó`````̀Nh
 áÑ∏£dG  á`̀jÉ`̀YQ  õcôe  ô≤ªH  ¬ªjó≤J
 ≈`̀dEG  ô`̀jRƒ`̀dG  ™ªà°SG  ,ø«HƒgƒªdG
 áî«°T  IQƒàcódG  øe  π°üØe  mìô°T
 äÉeóî∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  Ö«édG
 á`̀«`̀HÓ`̀£`̀dG á``£``°``û``fC’Gh á`̀jƒ`̀Hô`̀à`̀ dG
 QÉ©°T  πªëj  …ò``̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  ø`̀Y
 É`̀eh ,zQÉ``̀μ``̀ à``̀HGh ´Gó`````̀HEG »`̀Ø`̀«`̀°`̀U{
 »a á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀e á`̀£`̀°`̀û`̀fCG ø``̀e ¬`̀ª`̀°`̀†`̀j
 á«aÉ≤ãdGh á«æØdGh á«ª∏©dG ä’ÉéªdG
 ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,Égô«Zh  á«°VÉjôdGh
 OÉ°TQE’G  ∫Éée »a  èeGôÑdG  øe  OóY
 »ªjOÉcC’Gh  »YÉªàL’Gh  »°ùØædG
 ±ô°ûj »àdGh ,á«°üî°ûdG á«ªæàdGh
 øe  áÑîf  É¡ªjó≤Jh  É`̀gOGó`̀YEG  ≈∏Y

.IQGRƒdÉH ø«°üàîªdG

 Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H ô```̀ jRƒ```̀ dG OÉ````̀°````̀TCGh

 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG Gò``̀g OGó````̀YE’ á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG

 ¬ªjó≤J  ≈∏Y IQGRƒ`̀dG  ¢UôëJ …òdG

 á∏°UGƒe  ≈dEG  â©°S  »àdGh  ,É vjƒæ°S

 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H ΩÉ``̀©``̀ dG Gò```̀g ¬`̀ª`̀jó`̀≤`̀J

 kIÉ`̀YGô`̀e  ,á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  áeƒ¶æªdG

 ó©Hh  ,áægGôdG  á«ë°üdG  ±hô¶∏d

 ™e áÑ∏£∏d  G kõ«ªàe kÓYÉØJ  â°ùªd  ¿CG

 É¡Ø«XƒJ  ºJ  »àdG  á«ªbôdG  πFÉ°SƒdG

 π°üØdG  ∫Ó`̀N  ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y  ºq∏©àdG  »`̀a

 ,Ωô°üæªdG »°SGQódG ΩÉ©dG øe »fÉãdG

 QÉ```̀WEG  »``̀a  »``̀JCÉ``̀j  ∂```̀dP  ¿CG  Gó``̀ cDƒ``̀e

 ™«é°ûàH  ô«ÑμdG  IQGRƒ```̀dG  ΩÉªàgG

 π£©dG  äÉbhCG  QÉªãà°SG  ≈∏Y  áÑ∏£dG

 á«∏°ùeh  Ió«Øe  á«HÉéjEG  IQƒ°üH

 ™e  Ö°SÉæàj  É`̀ª`̀Hh  ,ó``̀MGh  m¿BG  »`̀a

 º¡ÑgGƒe »ªæjh ,º¡JÉÑZQh º¡dƒ«e

.º¡JÉYGóHEGh

 èeÉfôÑdG  ò«ØæJ  ≈∏Y  ±ô°ûjh

 äÉeóîdG  :äGQGOEG  ø`̀e  ¿ƒ°üàîe

 ,á`̀eÉ`̀©`̀dG äÉ`̀Ñ`̀à`̀μ`̀ª`̀ dGh ,á`̀ «`̀ HÓ`̀£`̀ dG

 á«Ø°ûμdGh  á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dGh

 õcôe ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,äGó`̀ °`̀Tô`̀ª`̀ dGh

 PEG  ,ø`̀«`̀Hƒ`̀gƒ`̀ª`̀ dG  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  á``̀jÉ``̀YQ

 á£°ûfC’G  øe  á∏°ù∏°S  ºjó≤J  ºà«°S

 :É¡æª°V  øeh  ,áYƒæàªdG  èeGôÑdGh

 QÉ``«``à``NGh ,á```̀ «```̀YGó```̀HE’G á``HÉ``à``μ``dG

 Ihó`̀≤`̀ dGh  ,»``̀°``̀SGQó``̀dG  ¢ü°üîàdG

 ø`̀ah ,ø``̀jó``̀ dGƒ``̀ dG ô```̀Hh ,á`̀æ`̀°`̀ù`̀ë`̀dG

 »a á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀e äGQÉ``̀ ¡``̀ eh ,IOÉ``̀«``̀≤``̀dG

 äÉ≤HÉ°ùeh  ,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  ÜÉ``̀©``̀dC’G

 ∫ÉªYCGh  ,á«ë°Uh  á«°VÉjQ  á«aÉ≤K

 A’ƒ`̀dG  º«îeh  ,á«Ø°ûμdG  IOÉ`̀jô`̀ dG

 Oô`̀°`̀Sh ,äGó`̀°`̀Tô`̀ª`̀∏`̀d »`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G

 äÉ«Mô°ùeh  ,á`̀≤`̀«`̀°`̀û`̀dG  ¢ü°ü≤dG

 ,á`̀jhó`̀«`̀ dG ∫É```̀ª```̀YC’Gh ,¢`̀ù`̀ FGô`̀©`̀ dG

 ,IQÉ°TE’G á¨d º«∏©àd áª∏μdG AGôØ°Sh

 ™«é°ûà∏d  áÄ«ÑdGh  Ωƒ∏©dG  èeÉfôHh

 ,»ª∏©dG  å`̀ë`̀Ñ`̀dGh  QÉ`̀μ`̀ à`̀H’G  ≈`̀∏`̀Y

 ôjƒ°üàdGh ,»Ä«ÑdG º°SôdG èeÉfôHh

.èfô£°ûdG áÑ©dh ,»aGôZƒJƒØdG

:óªëe øH RGƒa ô«Ø°ùdG

 ’ zá````̀ «````̀ dhó````̀ dG ∫ó`````̀©`````̀dG{ É``̀ ª``̀μ``̀ M
á`̀jô`̀£`̀≤`̀ dG º``̀ YGõ``̀ ª``̀ dG »``̀ a ¿Ó`̀ °`̀ ü`̀ Ø`̀ j

 äGQÉ`̀ Ø`̀ °`̀ S  QhO  ó``̀cDƒ``̀J  zá``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG{  π``«``ch
»`̀ MÉ`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG è```̀ jhô```̀ à```̀ dG »````a á``̀μ``̀∏``̀ª``̀ª``̀dG

 É`̀«`̀Ø`̀«`̀°`̀U É``̀é``̀eÉ``̀fô``̀H ≥`̀ ∏`̀ £`̀ J zá``̀ «``̀ Hô``̀ à``̀ dG
¢````̀ SQGó````̀ª````̀ dG á``̀ Ñ``̀ ∏``̀ £``̀ d ó```̀ ©```̀ H ø`````̀ Y

.óªëe øH RGƒa ï«°ûdG |

 øjôëÑdG  á©eÉL  »a  π«é°ùàdGh  ∫ƒÑ≤dG  IOÉªY âæ∏YCG
 øe  É¡H  ¥Éëàd’G  »a  ø«ÑZGôdG  áÑ∏£∏d  π«é°ùàdG  ÜÉ`̀H  íàa
 ,(2018/2017) ø««°VÉªdG ø«eÉ©∏d áeÉ©dG ájƒfÉãdG »éjôN
 kÉMÉàe  ¿ƒμ«°S  ∂``dP  ¿CG  ≈``̀dEG  Iô«°ûe  ,(2019/2018)h
 π«gCÉà∏d  ô°UÉf  õcôeh  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG áÑ∏£d

.»æ¡ªdG ÖjQóàdGh
 áMÉàe  ¿ƒμà°S  π«é°ùàdG  á«∏ªY  ¿CÉ`̀H  IOÉª©dG  äOÉ`̀ aCGh
sis.uob.)  ÖdÉ£dG  áeóîd  »fhôàμdE’G  ΩÉ¶ædG  ≥jôW øY
 ƒ«dƒj 19) πÑ≤ªdG óMC’G Ωƒj øe  kGQÉÑàYG  ∂dPh  ,(edu.bh

.(Ω2020 ƒ«dƒj 26) ¬«∏j …òdG óMC’G Ωƒj ≈dEG (Ω2020
 ¿CG á©eÉédÉH ¥Éëàd’G •hô°T øe ¿CG ≈dEG IOÉª©dG â¡Ñfh
 Ée  hCG  áeÉ©dG  ájƒfÉãdG  IOÉ¡°T  ≈∏Y  kÓ°UÉM  Ωó≤àªdG  ¿ƒμj
 Ωó≤àªdG  ¿ƒμj ’CGh ,%70 øY π≤j ’ »ªcGôJ ∫ó©ªH É¡dOÉ©j
 ∫ÉM »a iôNCG m∫ÉY º«∏©J á°ù°SDƒe …CG »a kÉª¶àæe hCG  kGó«≤e

.øjôëÑdG á©eÉL »a ¬dƒÑb
 øjòdG  áÑ∏£dG  πÑ≤J  ’  á«æWƒdG  á©eÉédG  ¿CG  ≈dEG  âàØdh

 á«©eÉédG á∏MôªdG) É¡JGP á∏MôªdG »a É¡«a êôîàdG º¡d ≥Ñ°S
.É¡æe º¡∏°üa ºJ øjòdG áÑ∏£dG ’h ,(≈dhC’G

 ÜƒLh  ≈dEG  IOÉª©dG  äQÉ°TCG  äÉ°ü°üîàdG  QÉ«àNG  øYh
 ójôj  »àdG  á«ªjOÉcC’G  èeGôÑdG)  É¡Ñ«JôJh  äÉÑZôdG  QÉ«àNG
 ≥aGƒàj  ÉªH  ,äÉÑZôdG  IQÉªà°SG  »a  (É¡H  ¥Éëàd’G  ÖdÉ£dG
 ,…QÉéàdGh ,»ª∏©dGh ,»HOC’G) áeÉ©dG ájƒfÉãdG  äGQÉ°ùe ™e
 á∏°VÉØªdG  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,(äGQÉ°ùªdG  ó«MƒJh ,»YÉæ°üdGh
 ºàJ áØ∏àîªdG á«ªjOÉcC’G èeGôÑdG  »a ∫ƒÑ≤∏d  ø«eó≤àªdG ø«H
 ábÉ£dGh  ,Ωó≤àªdG  »a  ∫ƒÑ≤dG  •hô°T  ôaGƒJ  ióe  ≈∏Y  AÉæH

.»ªjOÉcC’G èeÉfôÑ∏d á«HÉ©«à°S’G
 ø«eó≤àªdG  ¿ÉμeEÉH  ¿ƒμ«°S  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG  IOÉª©dG  â¡Ñfh
 ≥jôW øY ∂dPh ,äÉÑ∏£dG ºjó≤J Iôàa ∫ÓN äÉÑZôdG πjó©J
 ™aQ  á«fÉμeEG  ÖfÉL  ≈dEG  ,ÖdÉ£dG  áeóîd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG
 ¢ù£°ùZCG  15  ≈àM  äÉfÉ«ÑdG  ≈∏Y  πjó©àdG  hCG  äGóæà°ùªdG

.2020

 π`̀ «`̀é`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ dG ÜÉ````̀ H í``à``Ø``J ø``̀jô``̀ë``̀ Ñ``̀ dG á``̀©``̀eÉ``̀L
ø`̀«`̀«`̀ °`̀VÉ`̀ª`̀dG ø``«``eÉ``©``dG »```a á``̀jƒ``̀fÉ``̀ã``̀dG á`̀ Ñ`̀ ∏`̀ £`̀ d

:¿Éª∏°S »ÑædGóÑY ÖFÉædG ≈∏Y GOQ ôëdG OÉëJ’G

 ó«MƒdG (»YÉªàL’G ø«eCÉàdG)`H Éæ∏ãªe
ó``YÉ≤àdG äÓ``jó`©`J ¢``†`aQ …ò``dG

 á`̀à`̀Ø`̀∏`̀dÉ`̀H ó`̀«`̀ °`̀û`̀J ø`̀«`̀aƒ`̀Ø`̀μ`̀ª`̀∏`̀d á``bGó``°``ü``dG
á`̀ «`̀ μ`̀ ∏`̀ ª`̀ dG á``̀°``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀ª``̀∏``̀d á```«```fÉ```°```ù```fE’G

 ÖFÉædG ¿É°ùd ≈∏Y OQh Ée øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ôëdG OÉëJ’G ≈Øf
 ôëdG OÉëJ’G πãªe ¿CG øe ¿Éª∏°S »ÑædGóÑY ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«Fôd ∫hC’G

.áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ∫ÓN óYÉ≤àdG äÓjó©J ≈∏Y ≥aGh
 πãªe  ¿Éc  å«M  ,áë°üdG  øY  ÉeÉªJ  QÉY ΩÓμdG  Gòg{  :OÉëJ’G  ∫Ébh
 »àdG  á°UÉîHh  äÓjó©àdG  ¢†aQ  …ò`̀dG  ó«MƒdG  ƒ°†©dG  ôëdG  OÉ`̀ë`̀J’G
 ø«côà°ûªdG  ≈∏Y  á«dÉe  AÉÑYCG  IOÉjR  É¡«a  hCG  øjóYÉ≤àªdG  äÉÑ°ùàμe  ¢ùªJ

.zø««dÉëdG
 OGQCG øeh ∂dP ≈∏Y ógÉ°T ô«N ´ÉªàL’G ô°†ëe ¿CG ôëdG OÉëJ’G ócCGh
 ÖFÉædG ¿É°ùd ≈∏Y OQh Ée ¿CG ócCÉà«d ´ÉªàL’G ô°†ëe ≈dEG ™Lô«∏a ø≤«àdG

.í«ë°U ô«Z ¿Éª∏°S »ÑædGóÑY
 ó°V Éæ°ùd øëf ÉØ«°†e ,áæ∏©eh áàHÉK ¬ØbGƒe ¿CG  ôëdG OÉëJ’G ócCGh
 ¢SÉ°ùe  …CG  ¢†aôfh  ,∫Éª©dG  ¥ƒ≤ëH  ¢SÉ°ùªdG  ó°V  Éææμd  ,äÉMÓ°UE’G

.ø«côà°ûªdGh øjóYÉ≤àªdG äÉÑ°ùàμeh ¥ƒ≤ëH

 á«fÉ°ùfE’G  áàØ∏dÉH  ø«aƒØμª∏d  ábGó°üdG  á«©ªL  äOÉ°TCG
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  πÑ pb  øe  á«eÉ°ùdG
 á«©ªédG AÉ°†YCG øe ∞«Øc áFÉe øe ôãcC’ á«dÉe áëæe ºjó≤àH
 ï«°ûdG ƒª°S É¡≤∏WCG »àdG (ô«N Éæ«a) á∏ªM øª°V »JCÉJ »àdGh
 á«°û«©ªdG  AÉ`̀Ñ`̀YC’G  á¡LGƒe  øe  º¡æ«μªàd  óªM  øH  ô°UÉf

.ÉfhQƒμdG AÉHh øY áªLÉædG
 πjõL øY á«©ªédG  ¢ù«FQ »Ñ«∏ëdG  ø«°ùM ÜôYCG  óbh
 …ôîØdG  ¢ù«FôdG  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  ¿Éaô©dGh  AÉæãdG
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°ùdh á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d
 ≈Ø£°üe Qƒàcó∏dh  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉæeCG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ

 º¡fhÉ©àd á°ù°SDƒªdÉH ø«dhDƒ°ùªdG áaÉch ΩÉ©dG ø«eC’G ó«°ùdG
 äÉbÓ©dG ¢ù«FQ ¿óe ºã«e ∫Ébh  .ºYódG Gòg ºjó≤àd º¡°UôMh
 G kô«Ñc G kôKCG ∑ôàà°S á«fÉ°ùfE’G IQOÉÑdG √òg ¿EG ΩÓYE’Gh áeÉ©dG
 »a  ká°UÉNh  ºgô°SCGh  ájô°üÑdG  á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  Üƒ∏b  ≈∏Y
 áëFÉédG √òg øe ¿hô«ãμdG  É¡«a »fÉ©j »àdG  ±hô¶dG √òg
 RGõ`̀à`̀Y’Gh  AÉæãdÉH  ¿ó``̀eh  »Ñ«∏ëdG  ôcòà°SGh  ,á«ªdÉ©dG
 á«©ªL ¬H ≈¶ëJ Éeh á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  á«eÉ°ùdG  ∞bGƒªdG
 ∂dòch  ™«é°ûJh  IQRGDƒe  øe  É¡éeGôHh  É¡aGógCGh  ábGó°üdG
 ≈≤Ñ«°S ¬∏c ∂dP ¿CGh ,ΩÉªàgGh máÑëe øe ¿ƒaƒØμªdG √É≤∏j Ée

.IOÉ«≤dGh øWƒ∏d AÉ«ahC’G ø«aƒØμªdG IôcGP »a

 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö``̀MÉ``̀°``̀U ¢````SCGô````J
 óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈``∏``YC’G
 áæé∏dG  ´ÉªàLG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 ó≤Y  …ò``̀dGh  333````dG  á«≤«°ùæàdG

.ó©H øY ¢ùeCG
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  â°ûbÉfh
 ábÉ£dG  ™jQÉ°ûe  äGóéà°ùe  ôNBG
 äÉ``̀Yƒ``̀°``̀Vƒ``̀ª``̀dGh IOó``̀é``̀ à``̀ª``̀ dG
 ,AÉªdGh AÉHô¡μdG ´É£≤H á∏°üàªdG
 ¿CÉ°ûH  ¢`̀Vô`̀Y  ≈∏Y  â©∏WG  Éªc

 »a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ∞«æ°üJ
 áeƒμë∏d  IóëàªdG  º`̀eC’G  ôjô≤J

.2020 á«fhôàμdE’G
 ô`̀NBG  ≈∏Y  áæé∏dG  â`̀©`̀∏`̀WGh
 ¢Shô«a  ™e  πeÉ©àdG  äGóéà°ùe

.z19 ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc

 äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e ¢`̀û`̀bÉ`̀æ`̀J zá`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG{
IOó``̀é``̀à``̀ª``̀dG á```bÉ```£```dG ™``̀ jQÉ``̀ °``̀ û``̀ e
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ó«ªëŸG ó«ª
 äÉWGôà°TG Ö∏£àJ É¡à©«Ñ£H ∞FÉXh ¢†©H ∑Éæg
 ,á«ª∏©dG  IOÉ¡°ûdGh  IAÉØμdGh  IôÑîdG  ÖfÉéH  á«aÉ°VEG
 å«M …ƒédG ∞«°†ªdG áØ«Xh ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y É¡æe
 ¢ù«d  Gò`̀gh  ,áæ«©e  äÉLQóH  ∫ƒ£dGh  ¿Rƒ`̀dG  ≥°SÉæJ
 á©«ÑW øμdh ,∫GƒWC’Gh ¿GRhC’G ÜÉë°UCG »a É°UÉ≤àfG

.äÉWGôà°T’G √òg Ö∏£àJ πª©dG
 ø«Ø«°†e  ¢†©H  AÉ«à°SG  ø`̀Y  å`̀jó`̀ë`̀dG  ¿EÉ``̀a  Gò`̀ d
 ¢UÉ≤fEG º¡°†aQh ,á«æWƒdG á∏bÉædG »a ¿ƒ∏ª©j ø«jƒL
 Gòg  ≈∏Y  Ghô`̀°`̀UCG  GPEGh  ,»≤£æe  ô«Z  ô``eCG  ,º``¡``fGRhCG
 ,º¡ØFÉXh  ô«Z  ∞FÉXh  »a  º¡°ùØfCG  ¿hóéj  ó≤a  ôeC’G
 Üƒ∏£ªdG  á«æeõdG  IôàØdÉH  ≥∏©àe  ÉªHQ  ô`̀eC’G  øμdh
 »a  ∫ƒNódG  ∂°Th  ≈∏Y  º¡fCÉch  ,¿GRhC’G  ¢UÉ≤fEG  É¡«a

.’hCG Gòg ..á«MÉ°†dG ¥GôàNG á≤HÉ°ùe
 Üƒ∏°SGh  á≤jô£H  ≥∏©àe  ô``̀eC’G  ¿EÉ`̀ a  ,É«fÉK  É`̀ eCG
 ø«H  ΩOÉ°üàdG  øe  ÉYƒf  ≥∏N  …ò`̀dG  ,QOÉ°üdG  º«ª©àdG
 ø«Ø«°†ªdG  ™`̀e  Ió`̀jó`̀é`̀dG  á`̀jƒ`̀é`̀dG  áaÉ«°†dG  IQGOEG
 òæe  á«HÉéjEG  øμJ  º`̀d  ábÓ©dG  ¿CG  hó`̀Ñ`̀jh  ,ø«jƒédG
 áª«∏°S  ô«Z  ¿ƒμJ  ób  á≤Ñ°ùe  ΩÉμMC’  ÉªHôdh  ,ájGóÑdG

.ø«aô£dG ø«H
 Ö«JôJh ºgÉØJ ábÓY ≥∏N ÖLGƒdG øe ¿Éc ,ÉãdÉK
 øe  ’óH  ,ø«Ø«°†ªdGh  IójóédG  IQGOE’G  ø«H  äÉjƒdhCG
 ∞«°†ªdG ¿Rh ádCÉ°ùe ∫ƒM ,™jô°S ΩGó°U »a ∫ƒNódG
 á≤jô£H  ≥∏©àJ  ºgCG  ÉjÉ°†bh  ™«°VGƒe  ∑Éæ¡a  ,…ƒédG
 á∏bÉæ∏d  ¬``̀ F’h  Ö`̀°`̀ù`̀ch  Ö``cGô``dG  ™`̀e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG  ø°ùM
 IÉ«ëdÉa ,ø«Ø«°†ªdG ÖdÉ£eh äÉLÉM ÖfÉéH ,á«æWƒdG

 .ácôà°ûe ™aÉæeh ,AÉ£Yh òNCG
 ø««æ©ªdG ™e ôeC’G åëH »≤£æªdG øe ¿Éc ,É©HGQ
 ™°Vhh ,±ó¡dG  ≥«≤ëàd  áÑ°SÉæe  á«æeR Iôàa  º¡ëæeh
 ájófCG  »a  äÉcGôà°TG  ô«aƒJ  ≈àMh  ,á«©«é°ûJ  πFGóH
 ™HÉàdG  …OÉædG  »a  á«fóH  ábÉ«d  ÜQóe  ô«aƒJh  ,á«ë°U

.á«æWƒdG á∏bÉæ∏d
 πFÉ°Sh  ôÑY  É©jô°S  ô°ûàfG  ´ƒ°VƒªdG  ,É°ùeÉN
 á«ØJÉg πFÉ°SQ ¢†©Hh ,»YÉªàL’G π°UGƒàdGh ΩÓYE’G

 ¥É«°S  ø`̀Y  âLôN  äGOô`̀Ø`̀eh  äGAÉ`̀ °`̀SEG  ≈∏Y  äƒ`̀à`̀MG
 ≈∏Y  ∫hÉ£àdG  ≈dEG  â∏°Uhh  ,z…ƒédG  ∞«°†ªdG  ¿Rh{

 .™«ªédÉH ô°†j ôeCG Gògh ,¢VGôYC’G
 ≈∏Y  IAÉ°SE’G  øe  ÉYƒf  ≥∏N  ´ƒ°VƒªdG  ,É°SOÉ°S
 ¬«a  CGó`̀H  …ò`̀dG  âbƒdG  »a  ,É¡à©ª°Sh  á«æWƒdG  á∏bÉædG
 äÓMôdG ø«°TóJh »aÉ©àdÉH ,ºdÉ©dG »a ¿Gô«£dG ´É£b
 ,OÉ°üàb’G  ºYO  »a  ºgÉ°ùj  Gò`̀gh  ,Égô«Zh  ájQÉéàdG
 É`̀eCG  ,¿Gô`̀«`̀£`̀dG  ∫Éée  »`̀a  ø«∏eÉ©dG  ∞`̀FÉ`̀Xh  ≈ªëjh
 AGƒàMG  ¿hO  ájƒédG  áaÉ«°†dG  IQGOEG  »a  ±ÓN  ∑ôJ

 .™«ªédG ≈∏Y ÉÑ∏°S Oƒ©«°S ¬fEÉa áª«μM áédÉ©eh
 Oƒ¡L  óæY  ∞bƒàf  ¿CG  ÖLGƒdG  øe  ÉªHQ  ,É©HÉ°S  
 ,ÉfhQƒc  áëFÉL  ∫ÓN  ¬H  âeÉb  Éeh  á«æWƒdG  á∏bÉædG
 êhCG »a ≈àM á«æWƒdG á∏bÉædG äÉ«∏ªY ∞bƒàJ ºd å«M
 âØbƒJ …òdG ø«ëdG »a ,á«ªdÉ©dG ÉfhQƒc ¢Shô«a áeRCG

.¿Gô«£dG øY ºdÉ©dG »a ájƒédG äÓbÉædG º¶©e ¬«a
 äÓMQ  øe  ójó©dG  á«æWƒdG  á∏bÉædG  äô«°S  Éªc
 ,º¡JÓFÉYh  º¡fÉWhCG  ≈dEG  øjôaÉ°ùªdG  IOÉ`̀YE’  AÓ`̀LE’G
 ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdÉH  IOƒ©dG  äÓMQ  É¡æª°V  øeh
 ôãcCG  â∏ rLCG  á∏MQ 39 â¨∏H »àdGh ,áμ∏ªªdG ¢VQCG  ≈dEG
 äÓ`̀MQ  Oó`̀Y  ≠∏H  Éªc  .»æjôëH  ø`̀WGƒ`̀e  4000  ø`̀e
 á∏MQ  111  πªéªdG  »a  á∏bÉædG  É¡Jôq«°S  »àdG  AÓ`̀LE’G

.ôaÉ°ùe 111^000 øe ôãcCG â∏≤f
 ¢Vô¨H øë°ûdÉH á°UÉN äÓMQ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH Gòg
 »a  á«Ñ£dG  äGó©ªdGh  á«FGò¨dG  OGƒªdG  ôaGƒJ  ø«eCÉJ
 ôãcCG  â∏≤f  á°UÉN øë°T á∏MQ 24 ÉgOóY ≠∏H áμ∏ªªdG

.AGhódGh AGò¨dG øe øW 500 øe
 ºYO »a ÉgQhOh ,á«æWƒdG á∏bÉædG á©ª°S ¿EÉa ,∂dòd
 ,ø«∏eÉ©dG  ∞FÉXh  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G
 ∞«°†e  ¿Rh  ádCÉ°ùe  øe  º`̀gCGh  ôÑcCG  ,ºgô°SCG  ájÉªMh
 …Qhô°†dG  øe ,º`̀gCG  Qƒ`̀eCGh  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  ∑Éægh ,…ƒ`̀L
 ¿ÉªjEG á«ªgCGh ,Égò«ØæJ »a ¿hÉ©àdGh É¡°SQGóJ ºàj ¿CG
 ¿Éc  É`̀jCG  ,øjôëÑdG  ≥jôa  »a  ƒ°†Y  πμdG  ¿CÉ`̀H  ™«ªédG

.¬fRhh ¬dƒW hCG ,¬fÉμeh ¬©bƒe

malmahmeed7@gmail.com

 ¿RƒdG øe ôÑcCG ádCÉ°ùªdG ..á«æWƒdG á∏bÉædG
:π«YÉª°SEG ÖæjR âÑàc

 oá`̀ s«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  oá`̀Ñ`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  âæμªJ
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG päÉ```̀j’ƒ```̀dG »``̀a oá`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dG
 »a  á°ü°üîàªdGh  ,ø`̀«`̀°`̀ù`̀M  ’hQ
 øe  á«∏μ«¡dG  á«∏°†©dG  pá©°TC’G  p∫Éée
 »°SÉ°SCG  ¢VôY  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ
 øª°V  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ¢VGôYCG  øe
 É¡Yƒf  øe  ≈`̀dhC’G  tó©J  á«ÑW  á°SGQO
 má«ÑW má`̀∏`̀é`̀e  »`̀a  äô`̀°`̀û`̀ ofh  É`̀ v«`̀ª`̀dÉ`̀Y

.ás«ªdÉY
 oá°SGQódG  É¡fCG  oáÑ«Ñ£dG  äô`̀cPh
 »æjôëH  mÖ«Ñ£d  ô°ûæoJ  »àdG  ≈`̀dhC’G
 ¢`̀Shô`̀«`̀a ∫ƒ``̀M á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y má`̀∏`̀é`̀e »``a
 É v«YÉ©°TEG  É kaÉ°ûàcG  ∞°üJh  ,ÉfhQƒc
 nºdC’G ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ,äÓ°†©dG »a
 ≈°Vôªd G kQôμàe É k°VôY ó©j »∏°†©dG
 á°SGQO …CG óLƒJ ’ øμdh ,zÉfhQƒc{

 ∞°üJ ºdÉ©dG  iƒà°ùe ≈∏Y IQƒ°ûæe

 ¢Shô«a øY ºLÉædG äÓ°†©dG ô°ùμJ

.ÉfhQƒc

 ná°SGQódG ¿CG ≈dEG áÑ«Ñ£dG âàØdh

 p±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG »``̀a nAÉ```̀ Ñ```̀WC’G oó`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀J

 pä’É`̀ë`̀ dG  ¢ü«î°ûJ  »`̀a  á`̀ «`̀eÉ`̀eC’G

 PEG  ,É``̀ fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H  á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG

 ∫ÓëfG  nò`̀NCÉ`̀ j  ¿CG  øμªªdG  ø`̀e  ¬``̀fEG

 É kØ£©æe zäÓ°†©dG ô°ùμJ{ äGó«HôdG

 ;≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG  ¢ü«î°ûJ  »``̀a  G kô``̀eó``̀e

 ádÉëdG  √ò`̀g  ¢ü«î°ûJ  ºàj  º`̀d  GPEG

 IOó¡e íÑ°üJ ó≤a ,G kôμÑe É¡àédÉ©eh

.É¡JÉ«M ájÉ¡æH

 »a äô°ûf »àdG á°SGQódG ô¡¶Jh

 áHÉ«ædÉH  Elsevier Inc  á∏ée

 á©HÉàe  èFÉàf  ,ø£æ°TGh  á©eÉL  øY

 38{  ¢``Shô``«``Ø``dÉ``H  á`̀HÉ`̀ °`̀ü`̀e  á``̀dÉ``̀M

 ô°ùμJ  ¢Vô©H  É¡àHÉ°UEG  ó©H  zÉeÉY
 â∏NOoCG{  :áÑ«Ñ£dG  âdÉbh  ,äÓ°†©dG
 AÉæ«°S  πÑéH  ≈Ø°ûà°ùªdG  oá`̀dÉ`̀ë`̀dG
 ,ô¡°TCG 3 øe ôãcC’ ∑Qƒjƒ«f áæjóªH
 RÉ¡édG ≈∏Y É¡LÓY »a õ«côàdG ºJh

 ábÓY  øe  ¬d  Éªd  ,»∏μ«¡dG  »∏°†©dG

 .º°ùédG  AÉ°†YCG  »bÉH  ≈∏Y  ájô«KCÉJ

 ≥«°Vh ∫É©°Sh ≈ªM øe »fÉ©j ¿Éc

 πeGƒY ¬jódh .»∏°†Y ºdCG  ™e ¢ùØæJ

 ô°TDƒe  ´ÉØJQG  »gh  ,á∏ªàëe  ô£N

 IQÉé«°ùdG  ø`̀«`̀Nó`̀Jh  º°ùédG  á∏àc

.zÉv«eƒj á«fhôàμdE’G

 ¬`̀à`̀dÉ`̀M äQƒ``̀£``̀ J{ :â``̀aÉ``̀ °``̀VCGh

 πNOoCGh  OÉM  »°ùØæJ  π°ûØH  Ö«°UCGh

 ióe  ≈∏Y  Iõ`̀cô`̀ª`̀dG  ájÉæ©dG  Ió``Mh

 »a ¬``̀à``̀eÉ``̀bEG  Iô``à``a  â``fÉ``c  .ΩÉ`````̀jCG  5

 π°ûa  ÖÑ°ùH  Ió`̀≤`̀©`̀e  ≈Ø°ûà°ùªdG

 π°ûØdG  ∂dP  »a  ÉªH  AÉ°†YC’G  Oó©àe

 Ωó``̀dG »``̀a º`̀ª`̀°`̀ù`̀Jh OÉ``̀ë``̀dG …ƒ`̀∏`̀μ`̀ dG

.zΩÉ°ùdG »°†jC’G ÆÉeódG ∫ÓàYGh

 É``≤``M’ Ö```̀«```̀°```̀UCG{ :â```̀©```̀HÉ```̀Jh

 ô¡¶dGh ∞àμdG äÓ°†Y »a äÉ°ù∏μàH

 äGô«¨àdG  √ò``̀g  ¢VôàØj  ,…ƒ`̀∏`̀©`̀dG

 áéJÉf  äÉ°ù∏μJ  πãªJ  ¿CG  á«∏°†©dG

 ô¡°TCG 3 ó©Hh .äÓ°†©dG ∫ÓëfG øY

 »∏«gCÉàdG  êÓ`̀©`̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  øª°Vh

 ¢†jôªdG πKÉªJ ,äÉ°ü°üîàdG Oó©àe

.zAÉØ°û∏d

 á`̀Ñ`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  ¿CG  ô``̀cò``̀dÉ``̀H  ô``̀jó``̀L

 óæY  ¢ùeÉîdG  Ö«JôàdG  ≈∏Y  â∏°üM

 ≈∏Y  áeÉ©dG  ájƒfÉãdG  ø`̀e  É¡LôîJ

 áéjôN  »``gh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  iƒà°ùe

 á«μ∏ªdG  á«∏μdG  øe  á«Ñ£dG  á©eÉédG

 áÑJôªH  Gó``̀æ``̀dô``̀jCG  »``̀a  ø`̀«`̀MGô`̀é`̀∏`̀d

 OQƒ`̀Ñ`̀ dG ≈`̀∏`̀Y á`̀∏`̀°`̀UÉ`̀Mh .±ô``°``û``dG

 .»Hô©dG  OQƒÑdGh á©°TCÓd  »HhQhC’G

 »a  É¡ÑjQóJ  ∫Éªμà°SÉH  É«dÉM  Ωƒ≤Jh

 »a  á«∏μ«¡dG  á«∏°†©dG  á©°TC’G  ∫Éée

 .∑Qƒjƒ«æH …Éæ«°S âfhÉe ≈Ø°ûà°ùe

äÓ``°†©dG ô``°ùμJ »``a á``«ªdÉY á``°SGQO ∫hCG ô``°ûæJ á``«æjôëH á``Ñ«ÑW

.ø«°ùM ’hQ |

 á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S É¡≤∏WCG »àdG zô«N Éæ«a{ á∏ªM QÉWEG »a
 á¶aÉëe π°UGƒJ ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,»æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe ,ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th
 á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG ¬à≤∏WCG …òdG z∂à«H »a ∑DhGòZ{ ´hô°ûe øª°V á«FGò¨dG ∫Ó°ùdG ™jRƒJ áª°UÉ©dG

.á«∏NGódG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH
 ô«Ø°S ƒLQÉgGQ ôjô¡°T Qƒf ó«°ùdGh áª°UÉ©dG á¶aÉëe ßaÉëe áØ«∏N ∫BG øªMôdGóÑY øH ΩÉ°ûg ï«°ûdG ô°†M óbh
 á∏°UGƒe  ócCG  å«M  ,áª°UÉ©dG  ¥É£f  øª°V  ∫RÉæªdG  ≈∏Y   ™jRƒàdG  á«∏ªY  øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  É«°ù«fhófEG  ájQƒ¡ªL
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  øjQô°†àªdGh  áLÉàëªdG  ô°SCÓd  äGóYÉ°ùªdG  º«∏°ùàd  áfhÉ©àªdG  äÉ¡édG  ™e  ≥«°ùæàdG  á¶aÉëªdG
 Ωƒ¡Øe ≥«ª©Jh ™ªàéªdG ∞JÉμJ øe Rõ©jh á«©ªàéªdG ácGô°ûdG  Ωƒ¡Øe π«©ØJ »a º¡°ùj ÉªHh ,´hô°ûª∏d  kÉªYO ∂dPh

.»fÉ°ùfE’G AÉ£©dG áaÉ≤K
 º°ùb  ¢ù«FQ  …Qƒ`̀d  ∞°Sƒj  ó«°ùdGh  ™ªàéªdG  ¿hDƒ°T  º°ùb  ¢ù«FQ  ™«HôdG  óªMCG  ó«°ùdG  ™jRƒàdG  á«∏ªY  ô°†M
 ,ø«Yƒ£àªdGh  ∫ÉªYC’G  äGó«°Sh  ∫É`̀LQ  øe  Oó`̀Yh  áª°UÉ©dG  á¶aÉëªH  ™jQÉ°ûªdG  IQGOEGh  »é«JGôà°S’G  §«£îàdG

.»dÉgC’G »∏ãªeh ájô«îdG äÉ«©ªédGh

zÉ``fhQƒ``c{ ø`̀ e ø`̀jQô`̀°`̀†`̀à`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG ∫Ó`̀°`̀ù`̀dG ™`̀ jRƒ`̀ J π`̀ °`̀UGƒ`̀J zá`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG{

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 πLQ áÑbÉ©ªH ≈dhC’G iôÑμdG  á«FÉæédG áªμëªdG â°†b
 äGƒæ°S  7  Ióe  øé°ùdÉH  ±hô©e  »fƒjõØ∏J  èàæeh  ∫ÉªYCG
 ójóÑJh ¢SÓàNG ºFGôL óFGƒY ∫GƒeCG π°ùZ º¡àH ¬àfGOEG ó©H
 ºjó≤Jh ¢ü«NôJ ¿hO øe ÉgQÉªãà°SG ó°ü≤H ∫GƒeC’G ™ªLh
 ,¢ü«NôJ ¿hO øe …QÉéJ •É°ûf ádhGõeh á«aô°üe äÉeóN
 IQOÉ°üªHh QÉæjO ∞dCG áFÉe º¡àªdG ºjô¨àH áªμëªdG äôeCGh
 ájhÉ°ùe  º¡àª∏d  ∫Gƒ`̀eCG  …CG  hCG  áªjôédG  ´ƒ°Vƒe  ∫Gƒ`̀eC’G

.áªjôédG ∫Éªd
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿EG  »°Tô≤dG  óªMCG  áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 äô¡¶à°SG »àdGh á©bGƒdG ¿CÉ°ûH É¡JÉ≤«≤ëJ äõéfCG ób âfÉc
 º¡àªdG º¡©bhCG  ÉjÉë°V øe äÉZÓH IóY ∫ÓN øe âØ°ûμJh
 øe É¡«a QÉªãà°S’G ¢Vô¨H á∏FÉW ≠dÉÑe ≈∏Y º¡æe π°üëJh
 øeh á°üàîªdG  äÉ¡édG  øe ¢ü«NôJ ≈∏Y π°üëj ¿CG  ¿hO

.É¡°SÓàNÉH ¬eÉ«b ºK
 Qhó°üH  É¡«a  äÉ≤«≤ëàdGh  äÉZÓÑdG  ∂∏J  äójCÉJ  ó`̀bh
 äôeCÉa á«dhCG ºFGôL øe ¬ÑμJQG ÉªY º¡àªdG ó°V »FÉæL ºμM
 ÉgGôLCG »àdG º¡àªdG äÓeÉ©J á≤MÓeh ™ÑààH áeÉ©dG áHÉ«ædG
 ó°UQ øY äGAGôLE’G âØ°ûc óbh á°ù∏àîªdG ∫GƒeC’G ∂∏J ≈∏Y
 ∫Gƒ`̀eC’G  ∂∏J  ≈∏Y  á«aô°üeh  á«dÉe  äÉ«∏ª©H  º¡àªdG  ΩÉ«b
 ÜÉ°ùMh  á°UÉîdG  á«μæÑdG  ¬JÉHÉ°ùM  ∫Ó`̀N  øe  ¬àë∏°üªd
 äÓjƒëJh IQÉ«°S AGô°Th á«μæÑdG √óFGƒa OGó°S É¡æe ¬àcô°T

 .iôNCG ádhO »a »LQÉîdG ¬HÉ°ùM ≈dEG
 IQGRƒH  á«æeC’G  äÉjôëàdG  IQGOEG  ΩÉ«≤H  á©bGƒdG  äCGóHh
 ∫GƒeCG ≈∏Y ßØëàdÉH áeÉ©dG áHÉ«ædG ôeGhCG ≈∏Y AÉæH á«∏NGódG
 ácôM ™ÑàJh äÉeƒ∏©ªdG ™ªL ∫ÓN øeh ,º¡àªdG äÉHÉ°ùMh
 º¡àªdG ídÉ°üd âªJ »àdG äÓeÉ©ªdG ióMEG ¿CG  ø«ÑJ ¬dGƒeCG
 ∞dCG  450  ≠∏Ñe  πjƒëJ  á«∏ªY  âfÉc  √ÉjÉë°V  óMCG  πÑb  øe
 ø«ÑJh áμ∏ªªdG πNGO º¡àªdG ÜÉ°ùM ≈dEG ô°TÉÑe πμ°ûH QÉæjO
 ≈dEG  ágƒÑ°ûe πjƒëJ äÉ«∏ªY ∑Éæg ¿CG  »dÉªdG  π«∏ëàdG  øe

.≠∏ÑªdG ∂dP áª«≤H ¬d á©HÉJ ácô°Th º¡àªdG äÉHÉ°ùM
 ∫GƒeC’G ∂∏J ¿CG ó«Øj √ó°V »FÉæL ºμM Qhó°U âÑK Éªc
 ΩÉb  Éªc  á«FÉæL  º`̀FGô`̀L  ó`̀FGƒ`̀Y  »`̀g  É¡«∏Y  π°üëJ  »`̀à`̀dG
 ±ô°Uh  πÑ≤à°ùªdG  ∂æH  »a  óFGƒa  ™aód  á¡HÉ°ûe  äÉ«∏ª©H
 IQÉ«°S  AGô°Th  á«LQÉN  ∑ƒæH  »a  á«ÑæLCG  äÓª©H  ∫Gƒ`̀eCG
 äÉ«∏ªYh  ¢UÉî°TC’G  ó`̀MC’  É¡©«Hh  QÉæjO  ∞`̀dCG  35  ≠∏ÑªH
 áaÉ°VE’ÉH QÉæjO ∞dCG 350 áª«≤H ¬HQÉbCG ÜÉ°ùM ≈dEG πjƒëJ

.iôNCG äÉ«∏ªY ≈dEG
 ôªãà°ù«°S ¬fCG  ¬ªghCG º¡àªdG ¿CG  √ÉjÉë°V óMCG ócCG  Éª«a
 ¿ƒ«∏e  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ≠∏Ñe  πjƒëàH  ΩÉ`̀ b  ¬«∏Y  AÉ`̀æ`̀Hh  ’Gƒ```̀eCG
 ÉbGQhCG  º∏°ùJh  ¬àcô°T  ídÉ°üdh  º¡àªdG  äÉHÉ°ùM  ≈dEG  QÉæjO
 ó©H ≥≤ëJ ¬fCG  ’EG  ¬©aO iòdG ≠∏ÑªdG áª«≤H º¡°SCG  äGOÉ¡°Th
 ø«Ñàa É¡«a QÉªãà°S’G ¢VôàØªdG øe »àdG äÉcô°ûdG øe ∂dP

 »àdG äGOÉ¡°ûdGh ¥GQhC’G ¢†©H ¿CGh á°ù∏Øe äÉcô°T É¡fCG ¬d
 Éªc É¡«dEG áHƒ°ùæªdG äÉcô°ûdG øY Qó°üJ ºdh IQhõe ¬JRƒëH

.º¡°SCÉH á∏é°ùe ô«Z º¡°SC’G ¢†©H ¿CG
 øe IôàØdG  ¿ƒ°†Z »a ¬fCG  º¡àªdG  ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 π°ùZ  áªjôL  ÖμJQG  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  2017  ≈`̀dEG  2014
 ¬fCÉ°T  øe  ƒëf  ≈∏Y  ´hô°ûe  ô«Z  ≥jô£H  á∏°üëàe  ∫Gƒ`̀eCG
 450 ≠∏ÑªH ®ÉØàM’ÉH ∂dP ¿Éch ÉgQó°üe á«Yhô°ûe QÉ¡XEG
 ó°ü≤H ∫GƒeCG ™ªLh ójóÑJh ¢SÓàNG áªjôL óFÉY QÉæjO ∞dCG
 øe á«aô°üe äÉeóN ºjó≤Jh ¢ü«NôJ ¿hO øe ÉgQÉªãà°SG
 ∂∏àd Öë°Sh AGô°Th πjƒëJ äÉ«∏ªY AGôLEGh ¢ü«NôJ ¿hO

.áªjôédG óFÉY á©«ÑW AÉØNEG ¢Vô¨H ∫GƒeC’G
 ¢UÉî°TC’G  ø`̀e  É¡fƒc  ∫É`̀M  ¬àcô°T  ≈`̀ dEG  äóæ°SCG  Éªc
 …QÉªãà°S’G •É°ûædG Iô°TÉÑe É¡H ¢üNôe ô«Zh ø«jQÉÑàY’G
 ∞°UƒdG  πëe  ∫Gƒ``̀eCG  π°ùZ  áªjôL  É¡à£°SGƒH  Ö`̀μ`̀JQGh

.QÉæjO ∞dCG 450 √Qób ≠∏ÑªH ≥HÉ°ùdG
 Éª¡°SCG ´ÉH §≤a ¬fEG ∫Ébh ¬«dEG Ö°ùof Ée º¡àªdG ôμfCG Éª«a
 ΩÉb  ¬`̀fCGh  iô`̀NCG  ±Gô`̀WCG  ø«Hh  ¬æ«H  áeôÑe  Oƒ≤©H  É¡μ∏ªj
 hCG AÉØNEG ¢Vô¨H ¬aô°üJ øμj ºdh ™«ÑdG óFGƒ©H ±ô°üàdÉH
 ∫hGõj ¬fCGh ,á°UÉîdG ¬dGƒeCG âëÑ°UCG É¡fC’ ÉgQó°üe ô««¨J
 ¿Gó∏H  IóY  »a  äGƒæ°S  IóY  òæe  QÉªãà°S’Gh IQÉéàdG  áæ¡e

.á«é«∏Nh á«HQhCG

ÉgójóÑJh ∫GƒeCG π°ùZ º¡àH øjOCG »æa èàæªd äGƒæ°S 7 øé°ùdG

QÉªãà°S’G º``gƒH √ÉjÉë°V ø``e QÉæjO ¿ƒ``«∏e øe ôãcCG ≈``∏Y ≈``dƒà°SG

 iô``̀Ñ``̀μ``̀dG á``̀ª``̀μ``̀ë``̀ª``̀dG äQô```````̀b
 AGóàY’ÉH  ø«ª¡àe  áªcÉëe  á«FÉæédG
 ºJ  PEG  ,¬àbô°S  ±ó`̀¡`̀H  …ƒ`̀«`̀°`̀SBG  ≈∏Y
 πFÉ°Sh  »`̀a  ƒ`̀jó`̀«`̀Ø`̀dG  ™£≤e  ∫hGó```̀J
 ô¡X …ò``̀ dGh »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG
 ¬«∏Y »æéªdG ≈∏Y …óà©j º¡àªdG ¬«a
 ôNBG  ΩÉ«bh  ,¬JÉ≤∏©àe  ábô°S  ó°ü≤H
 IóYÉ°ùe  ádhÉëe  ø`̀e  IQÉ`̀ª`̀dG  ™æªH

.¬«∏Y »æéªdG
 AÉæKCG  ¬fCG  ¬«∏Y  »æéªdG  ≠∏HCG  PEG
 ô°†M »`̀∏`̀Y  ó``̀L á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀H  √Oƒ````̀Lh
 ¬ØJÉg  ábô°ùH  É`̀eÉ`̀bh  ¿É°üî°T  ¬`̀d
 ø«HQÉg  Ghô```ah  IQÉ`̀«`̀°`̀S  Gƒ∏≤à°SGh

 ÉªgóMCG  ΩÉb  ∞JÉ¡dÉH  ∫É°üJ’G  óæYh
 QÉæjO 100 ™aO ¬æe Ö∏Wh ¬«∏Y OôdÉH
 ’  ¬fCG  √ôÑNCGh  ∞JÉ¡dG  ´ÉLQEG  πHÉ≤e
 ≈∏Y  É≤ØJGh  §≤a  GQÉæjO  20  ’EG  ∂∏ªj
 äGOGô`̀Ñ`̀dG  ió``̀MEG  ø`̀e  Üô≤dÉH  AÉ≤∏dG
 ≈dEG ¬LƒJ ¬fCG ÉØ«°†e ,á≤£æªdG äGòH
 ¬æe  ÉÑ∏Wh  ø«ª¡àªdG  ≈≤àdGh  ¿ÉμªdG
 AÉæKCGh  ¬ØJÉg  ™Lôà°ù«d  GQÉæjO  50
 º¡àªdG  ø`̀e  ¬ØJÉg  Öë°ùH  ΩÉ`̀ b  ∂`̀ dP
 ¬£≤°SCGh  Üô°†dÉH  ¬«∏Y  ió©J  …òdG
 øe  Gójõe  ÉÑdÉW  ¬bƒa  ¢ù∏Lh  É°VQCG
 ôjƒ°üàH  Ωƒ≤j  ¬≤jó°U  ¿É`̀ch  ∫ÉªdG
 GQÉ`̀æ`̀jO  15  º¡àªdG  º`̀∏`̀°`̀Sh  á`̀©`̀bGƒ`̀dG

.QOÉZh Éª¡côJh

 ¿CG  ÉªYGR  á©bGƒdG  º¡àªdG  ôμfCGh

 GQÉæjO 20 ¬æe ¢VôàbG ¬«∏Y »æéªdG

 ∫Ó`̀N ≠`̀∏`̀Ñ`̀ª`̀dG ´É````̀LQEG ≈`̀∏`̀Y É`̀≤`̀Ø`̀JGh

 ´ÉLôà°S’  ÉfÉª°V  ¬ØJÉg  ò`̀NCGh  ΩÉ`̀jCG

 ÅLƒa  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  Ωƒ`̀j  ¬``̀fCGh  ,≠∏ÑªdG

 GQÉ`̀æ`̀jO  15  ¬ª∏°ùj  ¬«∏Y  »æéªdÉH

 ΩÉb  Éª«a  ,¬ØJÉg  Öë°S  ∫hÉ`̀Mh  §≤a

 ’EG  ¬æe ¿Éc Éªa ¬Hô°†H ôNBG  …ƒ«°SBG

 »æéªdG  §≤°Sh  Üô°†dG  Éª¡dOÉH  ¿CG

 OGOôà°SGh ¬à¶Øëe òNCG ∫hÉëa ¬«∏Y

.¬°üîj …òdG ≠∏ÑªdG

…ƒ«°SBG ≈∏Y AGóàY’G ƒjó«a ÖMÉ°U áªcÉëe AóH

 ¬YÉLôà°S’ QÉæjO 100 ™aO ≈∏Y ¬ehÉ°S ºK ¬ØJÉg ¥ô°S

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 »`̀æ`̀jô`̀ë`̀H ÜÉ``̀°``̀T ¢`̀Vô`̀©`̀ J
 çOÉ`̀M  »`̀a  ábôØàe  äÉ`̀HÉ`̀ °`̀UE’
 ≈∏Y ø`̀«`̀à`̀Ñ`̀cô`̀e ø`̀«`̀H  ΩOÉ`̀ °`̀ü`̀ J
 ó`̀ª`̀MC’G ô`̀HÉ`̀L ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ´QÉ`̀ °`̀T
 ô«°ûJh  .¢`̀ù`̀eCG  ô°üY  ìÉÑ°üdG
 ≈dEG  çOÉë∏d  á«dhC’G  π«°UÉØàdG
 øe á`̀©`̀HGô`̀dG á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG »`̀a ¬``̀ fCG
 »æjôëH ÜÉ°T  ¿Éc  ¢ùeCG  ô°üY
 ï«°ûdG ´QÉ°T ≈∏Y ¬JQÉ«°S Oƒ≤j
 AÉæKCGh  ìÉÑ°üdG  óªMC’G  ôHÉL
 IQÉ`̀°`̀TE’G  ™WÉ≤J  ≈``̀dEG  ¬dƒ°Uh
 …ô`̀Hƒ`̀μ`̀ dG π``Ø``°``SCG á`̀«`̀Fƒ`̀°`̀†`̀dG
 Ωó`̀£`̀°`̀UG É``̀Ñ``̀dCG ≈````dEG …ODƒ```̀ª```̀dG
 AÉæKCG  »fóªdG  ´É`̀aó`̀dG  IQÉ«°ùH
 AGôªëdG  IQÉ°TE’G  øe  É¡LhôN
 øY  èàf  ,º¡∏ª©H  ÉgOGôaCG  ΩÉ«≤d
 äÉHÉ°UEÉH  ÜÉ°ûdG  áHÉ°UEG  ∂`̀dP

 É`̀gô`̀KCG ≈`̀∏`̀Y ¬`̀∏`̀≤`̀f º``J á`̀bô`̀Ø`̀à`̀e
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  ≈`̀ dEG
 ¿ÉàÑcôªdG  äQô°†J  ø«M  »`̀a

.Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH
 ´ƒ```bh Qƒ````a ô`̀ °`̀†`̀M ó````bh
 ΩÉ`̀bh  IóéædG  áWô°T  çOÉ`̀ë`̀dG

 äÉÑcôªdG ô«°S π«¡°ùàH ÉgOGôaCG
 QhôªdG  áWô°T  ∫ƒ`̀°`̀Uh  ø«ëd
 øe  ø«JQÉ«°ùdG  á```̀MGREG  º`̀J  PEG
 â`̀ë`̀à`̀a É``̀gó``̀©``̀ Hh ,´QÉ```̀°```̀û```̀ dG
 ≥«≤ëàdG  á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG

.çOÉëdG ÜÉÑ°SCG áaô©ªd

 äGQGRƒdG áHÉ«æH áHÉ«ædG ¢ù«FQ »YGOƒdG ¿ÉfóY ìô°U
 á©Ñ°S  â`̀dÉ`̀MCG  ó`̀b  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CÉ``̀H  áeÉ©dG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh
 º¡àdhGõªd á«FÉæédG iô¨°üdG áªμëªdG ≈dEG Éª¡àe øjô°ûYh
 ®ÉØàM’Gh íjô°üJ ¿hO øe ∫ÉªY ΩGóîà°SGh ójQƒJ •É°ûf
 ΩÉμMC’  áØdÉîªdÉH  É¡«dEG  áLÉëdG  ¿hO  øe  πªY  íjQÉ°üàH

.¿ƒfÉ≤dG
 áÄ«g øe äÉZÓH IóY â≤∏J  ób  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âfÉch
 …ó`̀jCGh  äÉØ«¶æJ  ÖJÉμe  Oƒ`̀Lh  øY  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ
 äÉYÉ°ùdÉH ∞«¶æà∏d äÓeÉY ºjó≤àH ¿ƒeƒ≤j OGôaCGh á∏eÉY

 ºJ ¬fCGh ø¡d πªY íjQÉ°üJ QGó°üà°SG ¿hO øe ∫RÉæªdG »a

 ÜÉμJQG  É¡dÓN  øe  âÑK  äÉØdÉîª∏d  §Ñ°V  äÓªM  º«¶æJ

 ,á∏eÉY  63  ¿CÉ°T  »a  ºFGôédG  ∂∏J  º¡«dEG  QÉ°ûªdG  ø«ª¡àªdG

 á«FÉæédG  áªcÉëªdG  ≈dEG  º¡ªjó≤àH  áHÉ«ædG  äô`̀eCG  ºK  øeh

 ¿ƒfÉb  ≈°†à≤ªH  áªKDƒªdG  ºFGôédG  πμ°ûj  Ée  º¡æe  ™bh Éªd

 π°üJ  …ò`̀dG  ¢ùÑëdG  É¡àHƒ≤Y  »àdGh  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ

 øY QÉæjO »ØdCG  ≈dEG  π°üJ »àdG  áeGô¨dG  hCG  ,áæ°S ≈dEG  ¬Jóe

.ºFGôédG ∂∏J ¬fCÉ°ûH â©bh πeÉY πc

 ΩGó`̀ î`̀ à`̀ °`̀ SGh  ó``jQƒ``à``H  É`̀ª`̀¡`̀à`̀e  27  á```dÉ```MEG
á`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀∏`̀d  ¢`̀ ü`̀ «`̀ NGô`̀ J  ¿hO  ø``̀ e  á`̀ dÉ`̀ ª`̀ Y

 »fóªdG ´ÉaódG IQÉ``«°ùH Ωó£°UG á``Ñcôe óFÉb á``HÉ°UEG

 ióMEG »a ÉbôZ Éª¡Yô°üe ¿Éà«HQhCG ¿ÉJCGôeG â«≤d
 IQGRh âdÉbh ,ô«ØédG »a ≈æÑªH á°UÉîdG áMÉÑ°ùdG ∑ôH
 -  32{  ø«JCGôªdG  ¿EG  ôàjƒJ  ≈∏Y  É¡©bƒe  ôÑY  á«∏NGódG

 áMÉÑ°S ácôH »a ÉàbôZ á«HhQhCG á«°ùæL øe zÉeÉY 43
 ¿CG äQÉ°TCGh ô«ØédG á≤£æe »a á«æμ°ùdG »fÉÑªdG óMCÉH

.™bƒªdG »a É¡JGAGôLEG ô°TÉÑJ á°üàîªdG äÉ¡édG

 É``̀ bô``̀Z ø````̀ «````̀ à````̀ «````̀ HhQhCG ´ô```̀°```̀ü```̀e
ô`̀ «`̀ Ø`̀ é`̀ dÉ`̀ H á``̀ MÉ``̀ Ñ``̀ °``̀ S á```̀ cô```̀ H »````̀a

 á`̀jô`̀jó`̀e ΩÉ```̀Y ô``̀jó``̀e ìô``̀°``̀U
 ¿CÉ`̀ H á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e á`̀Wô`̀°`̀T
 øe â`̀æ`̀μ`̀ª`̀J á``̀jô``̀jó``̀ª``̀dG á``Wô``°``T
 61  ,50)  ø«°üî°T  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG
 äOCG IôLÉ°ûe »a ø«WQƒàe (ÉeÉY
 (ÉeÉY  42)  ôNBG  ¢üî°T  IÉah  ≈dEG
 πbCG ∫ÓN ∂dPh ,á«≤°ùdG á≤£æe »a

.ÆÓÑdG »≤∏J øe ø«àYÉ°S øe

 á``̀jô``̀jó``̀ª``̀dG  ¿CG  í`````̀°`````̀VhCGh
 ≈∏Y Qƒ`̀ã`̀©`̀dG ó`̀«`̀Ø`̀j kÉ``ZÓ``H â`̀≤`̀∏`̀J
 ¢`̀VQC’G  ≈∏Y  IÉ≤∏e  ¢üî°T  áãL
 â∏≤àfG å«M ,IQƒcòªdG á≤£æªdÉH
 á≤aôH ájôjóªdG  áWô°T QƒØdG  ≈∏Y
 ™`̀bƒ`̀ª`̀dG ≈```̀ dEG á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀ dG
 á```̀dOC’G ™```̀aQh á`̀æ`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG AGô````̀LE’
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اطلعت على م�ستجدات »كورونا«

 »التن�سيقية« تناق�ش م�ساريع الطاقة املتجددة
تراأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد، 

اللجنة  اجتماع  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى،  القائد  نائب 

التن�سيقية  »333«. واطلعت اللجنة على اآخر م�ستجدات التعامل مع فريو�س 

مملكة  ت�سنيف  ب�ساأن  عر�س  على  اطلعت  كما   .»19-COVID« كورونا 

البحرين يف تقرير الأمم املتحدة للحكومة الإلكرتونية 2020.

املتجددة،  الطاقة  م�ساريع  م�ستجدات  اآخر  التن�سيقية  اللجنة  وناق�ست 

واملو�سوعات املت�سلة بقطاع الكهرباء واملاء.

�سمو ويل العهد مرتئ�ًسا اجتماع اللجنة التن�سيقية

البحرين يف رّدها على قرارات املحكمة الدولية:

ال تاأثيــر للأحكـام على النـزاع مـع قطـــر

ملكافحة  الداعية  الأربع  العربية  الدول  تعتزم 

الإرهاب )م�سر وال�سعودية والإمارات والبحرين( 

ب�ساأن  القطرية  باملزاعم  اخلا�سة  الق�سية  طرح 

القطرية،  الطائرات  اأمام  اجلوية  جمالتها  اإغالق 

قرار  بعد  »اإيكاو«  املدين  الطريان  منظمة  اأمام 

حمكمة العدل الدولية.

�سفري  خليفة،  اآل  حممد  بن  فواز  ال�سيخ  واأكد 

هولندا،  مملكة  لدى  املقيم  غري  البحرين  مملكة 

حكمني  اأم�س  اأ�سدرت  الدولية،  العدل  حمكمة  اأن 

الدويل  املدين  الطريان  منظمة  اخت�سا�س  بتقرير 

)اإيكاو( النظر يف ال�سكويني التي تقّدمت بهما دولة 

قطر، الأوىل �سد مملكة البحرين وجمهورية م�سر 

العربية ودولة الإمارات العربية املتحدة، والثانية 

العربية  اململكة  اإىل  بالإ�سافة  الثالث  الدول  �سد 

واإجراءات  �سيادية  قرارات  حول  ال�سعودية، 

اإطار  الأربع يف  الدول  اتخذتها  قانونية �سحيحة، 

مقاطعة قطر يف يونيو 2017.

وقال ال�سيخ فواز بن حممد اإنه يف الوقت الذي 

لقرار  الكامل  الحرتام  عن  البحرين  فيه  ُتعرب 

الدويل  القانون  ومبادئ  الدولية،  العدل  حمكمة 

احلركة  وان�سيابية  و�سالمة  اأمن  على  باحلفاظ 

دللة  اأو  تاأثري  اأي  للحكمني  لي�س  فاإنه  اجلوية، 

على مو�سوع النزاع اأو الف�سل يف املزاعم القطرية 

التي ل اأ�سا�س لها، وت�ستهدف مقدرات الدول الأربع 

واأمنها. اإىل ذلك، اأكدت دولة الإمارات اأن اإجراءات 

املقاطعة �سد قطر �ستبقى �سارية املفعول. واأعلنت 

منظمة  جمل�س  على  الق�سية  لطرح  �ستتجه  اأنها 

الطريان املدين الدويل »الإيكاو«.

ب�سبب ممار�ساتها االحتكارية.. ال�سعودية:

تغرمي قنوات »بي اإن �سبورت« واإلغاء ت�سريحها

»االأيام« تزور جزيرة »جرادة« وتر�سد اأجواءها ال�ساحرة 

»مالديف البحرين« جتذب ع�ّساق الغو�ش والرمال 
العامة  الهيئة  اأعلنت 

ال�سعودية،  يف  للمناف�سة 

»بي  قنوات  تغرمي  اأم�س، 

مبلغ  القطرية  �سبورت«  اإن 

واإلغاء  ريال،  ماليني   10

ال�سعودية،  يف  ت�سريحها 

وذلك ب�سبب ممار�ساتها الحتكارية.

اأنه  للمناف�سة  العامة  الهيئة  واأو�سحت 

حيال  والتحقيقات  التحريات  اإجراء  وبعد 

ال�سكاوى املرفوعة �سد قنوات بي اإن �سبورت، 

املهيمن  لو�سعها  ا�ستغاللها  اإ�ساءة  تبنّي  فقد 

بحق  احتكارية  ممار�سات  بعدة  ذلك  متمثالً 

بثها احل�سري  مل�ساهدة  ال�سرتاك  الراغبني يف 

اأوروبا  اأمم  كاأ�س  ملباريات 

يف  اأقيمت  التي   2016 عام 

فرن�سا.

العامة  الهيئة  وقالت 

اإن  بيان،  يف  للمناف�سة 

اإجبار  ت�سمنت:  املمار�سات 

على  الباقة  مل�ساهدة  ال�سرتاك  يف  الراغبني 

غري  قنوات  تت�سمن  اأخرى  باقة  يف  ال�سرتاك 

ريا�سية، واإجبارهم على جتديد ا�سرتاكهم يف 

باقتهم الأ�سا�سية ملدة �سنة كاملة اأخرى، وذلك 

رغم  »يورو 2016«،  بطولة  مل�ساهدة  ك�سرط 

التي  املدة  وتغطي  �سارية  ا�سرتاكهم  مدة  اأن 

اأقيمت خاللها البطولة املذكورة.

�سمان مرور التجارة دون عوائق.. اجلرنال ماكينزي: 

ردع اأن�سطة اإيران اخلبيثة يف املنطقة

متام اأبو�سايف:

جونيور  ماكينزي  اجلرنال  الأمريكية  املركزية  للقيادة  العام  القائد  اأكد 

حلرية  تهديدات  اأي  ردع  على  البحري  الأمن  ملبادرة  التابعة  القوات  قدرة 

اإن وجود كيانات تقوم  الهاتف  املالحة. وقال يف موؤمتر �سحايف عقده عرب 

على التعاون بني الدول ت�سمن دوًما تدّفق التجارة يف املنطقة دون عوائق، 

موؤكًدا قدرة بالده على ردع الأن�سطة الإيرانية اخلبيثة يف املنطقة.

قائد

 القوات 

املركزية 

الأمريكية

وقف الزيادة ال�سنوية للمتقاعدين ال يعني اإلغاءها.. »التاأمينات االجتماعية«:

11 مليار دينار ملّد اأجل ال�سناديق التقاعدية 50 �سنة
يا�سمني �ساهني:

للتاأمني  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأكدت 

اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  اأن  املرباطي  اإميان  الجتماعي 

الهيئة ل يت�سلمون اأي امتيازات منذ العام 2015.

التقاعدية  ال�سناديق  »م�ستقبل  ندوة  يف  وقالت 

البحرين  مركز  نظمها  التي  البحرين«  مملكة  يف 

للدرا�سات ال�سرتاتيجية والدولية والطاقة »درا�سات« 

عمر  �ستمد  التقاعد  لأنظمة  الأخرية  الإ�سالحات  اأن 

ال�سناديق اإىل �ست �سنوات قادمة فقط.

�سنة   50 ملدة  ال�سناديق  اأجل  مّد  »اأن  وذكرت 

يتطلب توفري 11 مليار دينار«.

للمتقاعدين  ال�سنوية  الزيادة  اأن وقف  اإىل  ولفتت 

وفق  �سياغتها  اإعادة  واإمنا  متاًما،  اإلغاءها  يعني  ل 

ا�سرتاطات معّينة.

ال�سيخ فواز بن حممد اآل خليفة

جانب من الندوة التي نظمها مركز »درا�سات«

قطعة جرادة ت�ستقبل ع�ّساق البحر

م�سطفى ال�ساخوري:

ت جزيرة  رغم لهيب ال�سيف احلار.. غ�سّ

الذهبية  والرمال  البحر  بع�ّساق  »جرادة« 

والأجواء الهادئة وق�ساء الأوقات املمتعة.

املرجاين  للجدار  »الغو�س«  ويعترب 

القريب من اجلزيرة اأحد اأبرز الأن�سطة التي 

والتمّتع مب�ساهدة  اجلزيرة  مرتادو  يزاولها 

جانب  اإىل  الكبري،  البيولوجي  التنّوع 

زارت  »الأيام«  ال�سافية.  املياه  ال�سباحة يف 

اجلزيرة التي اأطلق عليها البع�س »مالديف 

هوليديز«،  »بحرين  برفقة  البحرين« 

ور�سدت اأجمل اللحظات التي يق�سيها زّوار 

اجلزيرة.

ـــــدوحـــــة ــــد ال ــــاطــــعــــة �ــــس ــــق ــــــوؤكــــــد ا�ـــــســـــتـــــمـــــرار امل االإمــــــــــــــــــارات ت
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مناق�شة اال�شتفادة من البعثات جلذب وت�شجيع الفعاليات املختلفة

»اخلارجية« وهيئة »ال�شياحة« تبحثان التعاون يف تن�شيط ال�شياحة
ال�شيخة  الدكتورة  اخلارجية  وزارة  وكيل  اجتمعت 

رنا بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة عرب الت�شال املرئي 

البحرين  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  مع  اأم�س  الإلكرتوين 

التعاون  لبحث  املوؤيد، وذلك  نادر  واملعار�س  لل�شياحة 

يف ترويج ال�شياحة البحرينية وتن�شيطها.

اخلارجية  وزارة  وكيل  رحبت  الجتماع،  وخالل 

التي  املثمرة  للجهود  تقديرها  عن  معربة  املوؤيد،  نادر 

تطوير  يف  واملعار�س  لل�شياحة  البحرين  هيئة  تبذلها 

لالقت�شاد  دعًما  البحرين  مملكة  يف  ال�شياحة  قطاع 

الوطني، م�شيدة باملبادرات املهمة التي تقوم بها الهيئة 

من اأجل تعزيز ال�شياحة يف اململكة يف ظل روؤية مملكة 

البحرين القت�شادية 2030.

بن دعيج  بنت عي�شى  رنا  ال�شيخة  د.  وا�شتعر�شت 

اآل خليفة ما متتلكه مملكة البحرين من مقومات �شياحية 

جاذبة  كدولة  ال�شرتاتيجية  ومكانتها  هامة،  وثقافية 

وزارة  دعم  اأهمية  موؤكدة  ودولًيا،  خليجًيا  لل�شياح 

اخلارجية ملختلف الربامج الرامية لتحقيق اأهداف هيئة 

مملكة  مكانة  لتعزيز  واملعار�س  لل�شياحة  البحرين 

البحرين كوجهة �شياحية رائدة بني دول املنطقة.

�شرورة  اإىل  اخلارجية  وزارة  وكيل  واأ�شارت 

التعاون والتن�شيق امل�شرتك بني وزارة اخلارجية وهيئة 

ال�شياحي  الرتويج  يف  واملعار�س  لل�شياحة  البحرين 

اململكة  �شفارات  خالل  من  اخلارج،  يف  البحرين  ململكة 

انت�شار  مع  خا�شة  العامل،  دول  خمتلف  يف  املعتمدة 

قطاعي  على  اأثرت  والتي  كورونا  فريو�س  جائحة 

عدد  انخفا�س  ب�شبب  خا�س  ب�شكل  والطريان  ال�شياحة 

وزارة  ا�شتعداد  عن  معربة  الطريان،  وحركات  ال�شياح 

اخلارجية من خالل بعثاتها يف اخلارج جلذب وت�شجيع 

التجارية  واملعار�س  والدولية  الإقليمية  املوؤمترات  عقد 

قطاع  م�شاهمة  زيادة  �شاأنه  من  ملا  البحرين،  يف مملكة 

ال�شياحة يف تنمية القت�شاد الوطني، من جانبه، اأعرب 

اخلارجية،  وزارة  وكيل  بلقاء  اعتزازه  عن  املوؤيد  نادر 

وعن تقديره للدعم الكبري الذي حتظى به هيئة البحرين 

موؤكًدا  اخلارجية،  وزارة  من  واملعار�س  لل�شياحة 

اجلهتني  بني  والتن�شيق  التعاون  ا�شتمرار  اأهمية  على 

لعملية  دعًما  اململكة،  يف  ال�شياحة  لقطاع  للرتويج 

التنمية امل�شتدامة مبملكة البحرين.

 ال�شفري الفرن�شي ي�ؤكد تعزيز التعاون يف التعليم والثقافة والريا�شة.. وزير اخلارجية:

 العالقات البحرينية الفرن�شية ت�شهد تط�ًرا يف خمتلف املجاالت 
اأكد الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين، 

ال�شداقة  عالقات  عمق  على  اخلارجية،  وزير 

واجلمهورية  البحرين  مملكة  بني  القائمة 

الفرن�شية والتي ت�شتند على اأ�ش�س من املحبة 

مل�شالح  خدمة  امل�شرتك  والتعاون  والتقدير 

البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

جاء ذلك خالل الكلمة املتلفزة التي وجهها 

�شفارة  احتفال  مبنا�شبة  اخلارجية  وزير 

البحرين  مملكة  لدى  الفرن�شية  اجلمهورية 

بالعيد الوطني للجمهورية الفرن�شية.

عن  كلمته  يف  اخلارجية  وزير  واأعرب 

اجلمهورية  اإىل  والتربيكات  التهاين  خال�س 

العيد  مبنا�شبة  ال�شديق  و�شعبها  الفرن�شية 

عن  معرًبا  الفرن�شية،  للجمهورية  الوطني 

اعتزازه وتقديره ملا ت�شهده العالقات الثنائية 

يف  ومناء  تطور  من  البلدين  بني  الوطيدة 

منوذجًيا  مثالً  تعد  والتي  املجالت،  خمتلف 

للعالقات بني الدول وال�شعوب، يف ظل حر�س 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  لدن  من  واهتمام 

مملكة  ملك  خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

البحرين، والرئي�س اإميانويل ماكرون، رئي�س 

بعالقات  الرتقاء  على  الفرن�شية،  اجلمهورية 

امل�شالح  يخدم  مبا  اأرحب  اآفاق  اإىل  التعاون 

امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.

لدى  الفرن�شية  اجلمهورية  �شفري  واأكد 

مملكة  اأن  كو�شارد  جريوم  البحرين  مملكة 

يف  ما�شيتان  فرن�شا  وجمهورية  البحرين 

والتعليم  الأعمال  التعاون يف جمالت  تعزيز 

والثقافة والريا�شة.

واأ�شار اإىل اأن املحادثة الهاتفية التي جرت 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بني  قليلة  اأيام  قبل 

والرئي�س  خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

فر�شة  كانت  ماكرون،  اإميانويل  الفرن�شي 

اأخرى لتعزيز الروابط بني البحرين وفرن�شا، 

وتطوير العمل امل�شرتك.

مبنا�شبة  ال�شفارة  احتفالية  يف  ذلك  جاء 

اإذ  البا�شتيل(،  )يوم  الفرن�شي  الوطني  اليوم 

اجلالية  اإىل  بر�شالة  الفرن�شي  ال�شفري  بعث 

الفرن�شية واإىل اأ�شدقاء فرن�شا البحرينيني.

عقد  بالإمكان  يكن  مل  العام،  »هذا  وقال: 

الفرن�شي  الوطني  باليوم  ال�شنوي  الحتفال 

البا�شتيل(  )يوم  ا  اأي�شً امل�شمى  يوليو(،   14(

اليوم  بهذا  الحتفال  مت  ذلك،  ومع  ح�شورًيا. 

اخلا�س جلميع املواطنني الفرن�شيني«.

ت�شامن  بر�شالة  الفرن�شي  ال�شفري  وبعث 

الوباء  »ب�شحايا  م�شيًدا  الوباء،  �شياق  يف 

ا باأولئك الذين وقفوا ب�شجاعة  واأ�شرهم، واأي�شً

توفري  يف  خا�شة  الفريو�س،  مكافحة  يف 

الرعاية للمر�شى«. 

و�شّدد خالل ر�شالته على املعنى اخلا�س 

لليوم الوطني الفرن�شي، مذكًرا جميع املواطنني 

بالرتاث  فرن�شا  اأ�شدقاء  وجميع  الفرن�شيني 

الفرن�شي والقيم والتاريخ الطويل، م�شرًيا يف 

بالندماج  الفرن�شي  اللتزام  اإىل  نف�شه  الوقت 

الأوروبي والنتماء اإىل الثقافة الأوروبية. 

ب�شكل  الفرتا�شي  الحتفال  تكرمي  وقد مت 

وزير  اأر�شلها  التي  الودية  بالر�شالة  خا�س 

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اخلارجية 

الوطنيني  الن�شيدين  عر�س  قبل  الزياين، 

للبلدين.

»الثقافة« تقيم معر�شني

 اإلكرتونيني مب�قعها االإلكرتوين

موقعها  على  والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  د�ّشنت 

 ،»244 »�شتوديو  مظلة  حتت  فنيني  معر�شني  الإلكرتوين 

املحّرق  »من  ومعر�س  الثقافة«  وحي  »من  معر�س  وهما 

ن�شتوحي«، وكانت هيئة البحرين للثقافة والآثار قد اأطلقت 

دعوة لعموم اجلمهور للم�شاركة يف هذين احلدثني الفنيني، 

اأغنت  عديدة  وم�شاركات  كبرًيا  تفاعالً  الدعوة  لقت  حيث 

حمتوى املعر�شني باأعمال فنية متنوعة واإبداعية. 

خالل  من  املعار�س  هذه  اإىل  الولوج  للمهتمني  وميكن 

 www.culture.gov.bh موقع هيئة الثقافة على الإنرتنت

ومن ثم زيارة �شفحة »�شتوديو 244« التي ميكن الو�شول 

اإليها عرب القائمة الرئي�شية »الثقافة والآثار«. 

ويت�شمن معر�س »من وحي الثقافة« م�شاركات الفنانني 

#اإثنني-املتاحف  و�شمي  حول  متحورت  والتي  والهواة 

الثقافة  هيئة  خاللهما  من  ترّوج  التي  و#ثالثاء-ال�شياحة، 

البحرين. ومن بني  الثقافية يف مملكة  للمتاحف وال�شياحة 

امل�شاركات العديدة التي و�شلت للم�شاركة يف هذا املعر�س، 

مت اختيار 18 عمالً تنوعت ما بني الر�شم والت�شوير والكولج 

والفنون اجلرافيكية. 

تخ�شي�شه  فتم  ن�شتوحي«  املحّرق  »من  معر�س  اأما 

اإىل  خالله  من  الهيئة  �شعت  حيث  الفوتوغرايف،  للت�شوير 

اإلقاء ال�شوء على املالمح العمرانية ملدينة املحّرق وت�شجيع 

واأعمال  والتطويرات  التغيريات  ا�شتك�شاف  على  امل�شاركني 

الرتميم التي ت�شهدها املدينة، حيث ميكن ملت�شفح املعر�س 

التاريخية،  املحرق  لبيوت  فوتوغرافية  �شور  على  الطالع 

الرتاث  قائمة  على  امل�شجل  اللوؤلوؤ  طريق  موقع  من  مالمح 

العاملي لليوني�شكو وم�شاهد طبيعية خمتلفة. 

12 األف ي�شتفيدون من اخلدمة ومزاياها املتعددة.. »العمل«:

دمج بيانات ذوي االإعاقة بالبطاقة ال�شخ�شية لت�شهيل معامالتهم

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  اأكدت 

ذوي  بطاقة  بيانات  دمج  مرحلة  ا�شتكمال 

اأنظمة  يف  املعتمدة  العزمية(  )ذوي  الإعاقة 

بهيئة  ال�شكاين  ال�شجل  اأنظمة  مع  الوزارة 

املعلومات واحلكومة الإلكرتونية، م�شرية اإىل 

امل�شروع  مراحل  �شمن  تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن 

لذوي  الت�شهيالت  جميع  لتقدمي  الرامي 

العزمية.

وبح�شب الوزارة، فقد بداأت الهيئة بطباعة 

الهوية  بطاقة  بيانات  �شمن  الإعاقة  رمز 

ونوع  البيانات  تخزين  عن  ف�شالً  املطورة، 

يف  وذلك  الإلكرتونية،  �شريحتها  يف  الإعاقة 

ظل التعاون والتن�شيق بني الوزارة والهيئة.

ونوهت وزارة العمل والتنمية الجتماعية 

بالتعاون والتن�شيق القائم بني قطاع الرعاية 

وهيئة  بالوزارة  الجتماعي  والتاأهيل 

ممثلة  الإلكرتونية،  واحلكومة  املعلومات 

اإذ مت  باإدارة بطاقة الهوية وال�شجل ال�شكاين، 

يف �شوئه اإعداد واعتماد خطة على مدى عام 

بطاقات  جميع  حتديث  من  لالنتهاء  ون�شف 

العزمية،  ذوي  لالأ�شخا�س  املحدثة  الهوية 

اإذ  القدمية،  التعريفية  بطاقاتهم  انتهاء  قبل 

ال�شتفادة  العزمية  ذوي  الأ�شخا�س  باإمكان 

اإلغائها  قبل  احلالية  التعريفية  بطاقاتهم  من 

متاًما مع نهاية العام 2021.

واأو�شحت الوزارة اأن هذه اخلطوة جت�ّشد 

احلر�س امل�شرتك على تقدمي جميع الت�شهيالت 

املمكنة وتقدمي اأف�شل اخلدمات والتي ت�شب يف 

م�شلحة فئات املجتمع كافة وتعك�س ال�شراكة 

واملوؤ�ش�شات  الهيئة  بني  القائمني  والتعاون 

اأجل  من  واخلا�شة  احلكومية  والهيئات 

ي�شهم  احلديثة، مبا  والنظم  التقنيات  مواكبة 

يف تنفيذ املبادرات وامل�شاريع الوطنية لزيادة 

الفاعلية وتقليل التكلفة، وحت�شني كفاءة الأداء 

مبا ي�شب يف م�شلحة املواطنني.

ذوي  من  الأ�شخا�س  يح�شل  و�شوف 

الإلكرتوين  النظام  يف  امل�شجلني  من  العزمية 

اجلديدة  بن�شختها  الهوية  بطاقة  وحاملي 

على جميع املزايا التي متنحها بطاقة الإعاقة 

الوزارة،  ت�شدرها  التي  ال�شابقة  التعريفية 

عدد  تخفي�شات  من  ال�شتفادة  اأبرزها  ومن 

بالإ�شافة  التجارية،  واملحال  املوؤ�ش�شات  من 

من  الفئة  بهذه  اخلا�شة  للمواقف  مل�شق  اإىل 

منحهم  عن  ف�شالً  للمرور،  العامة  الإدارة 

فهد  امللك  ج�شر  موؤ�ش�شة  يف  ا  خا�شً م�شاًرا 

عبور  ر�شوم  على  الن�شف  مبقدار  وخ�شم 

اجل�شر.

ودعت وزارة العمل والتنمية الجتماعية 

الراغبني يف احل�شول على املزيد من املعلومات 

مع  التوا�شل  اإىل  اخلدمة  ب�شاأن  وال�شتف�شار 

ق�شم خدمات ذوي الحتياجات اخلا�شة خالل 

اأوقات العمل، من يوم الأحد اإىل يوم اخلمي�س 

على  ظهًرا،   2 وحتى  �شباًحا   7 ال�شاعة  من 

رقم الهاتف 17102378.

واحلكومة  املعلومات  هيئة  واأو�شحت 

الإلكرتونية اأنه بات باإمكان جميع الأ�شخا�س 

امل�شجلني  العزمية(  )ذوي  الإعاقة  ذوي  من 

البالغ  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  يف 

والراغبني  مواطن،  األف   12 من  اأكرث  عددهم 

رمز  مت�شمنة  هوية  بطاقة  على  باحل�شول 

الإعاقة، وباإمكانهم النتظار حتى موعد انتهاء 

اأو جتديدها من خالل خدمات بطاقة  البطاقة 

www. الهوية املتوافرة عرب البوابة الوطنية

.bahrain.bh
واحلكومة  املعلومات  هيئة  واأكدت 

من  بالتحقق  قيامهم  �شرورة  الإلكرتونية 

ميكنهم  مبا  الوزارة  لدى  امل�شجلة  البيانات 

الرمز  مت�شمنة  الهوية  بطاقة  اإ�شدار  من 

خا�شة  بطاقة  اإ�شدار  عن  ا  عو�شً والبيانات، 

لالإجراء  وفًقا  الوزارة  قبل  من  منف�شل  ب�شكل 

ال�شابق، ل �شيما اأن الرمز �شيدرج تلقائًيا من 

نظام الوزارة يف نظام ال�شجل ال�شكاين، وفًقا 

بالهيئة،  الفني  الفريق  اأجراه  الذي  للتطوير 

الأيقونات  طباعة  اأنظمة  حتديث  عن  ف�شالً 

اخلا�شة بحالة الأ�شخا�س ذوي الإعاقة )ذوي 

التحقق  بجانب  البطاقة،  ظهر  على  العزمية( 

اإجناز  من  ميكن  مبا  الإجراءات  جاهزية  من 

طلباتهم ب�شورة مبا�شرة.

»املنامة حلق�ق االإن�شان«: دور مف�شلي

 ل�زارة الداخلية يف مكافحة »ك�رونا«

الإن�شان  حلقوق  املنامة  مركز  قال 

وزير  بقيادة  الداخلية  وزارة  دور  اإن 

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول ركن  فريق  الداخلية 

اآل خليفة مف�شلي ورئي�س لإجناح  عبداهلل 

للت�شدي  الحرتازية  الوطنية  اجلهود 

بالإ�شافة  كورونا،  فريو�س  انت�شار  ومنع 

والوطني  واملجتمعي  الأمني  العمل  اإىل 

اإىل  لي�شاف  عالية  بجداره  تقوده  والذي 

لتحقيق  عليها  امللقاة  الكبرية  امل�شوؤوليات 

اأمن وا�شتقرار اململكة.

حلقوق  املنامة  مركز  رئي�س  واأ�شارت 

اللظي  عبدالرحمن  دينا  املحامية  الإن�شان 

م�شاألة  نظمت  الداخلية  وزارة  اأن  اإىل 

من خالل حظر  واملقيمني  املواطنني  جتمع 

منع  بهدف  اأ�شخا�س   5 من  لأكرث  التجمع 

 »19 »كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�شار 

اللجنة  تقودها  التي  اجلهود  بداية  منذ 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  التن�شيقية 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

على  و�شجعت  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س 

اأو  للعمل  املنزل  من  اخلروج  اقت�شار 

اأو  للم�شت�شفيات  الذهاب  اأو  الأدوية  �شراء 

ال�شرورية،  املعي�شية  الحتياجات  ل�شراء 

اأو ثنائي  الريا�شة ب�شكل فردي  وممار�شة 

اأمام  اجللو�س  اأو  التجمعات  وجتنب 

واملتنزهات  العامة  الطرقات  ويف  املنازل 

بالتدابري  والأخذ  العامة  وال�شواحل 

ورفع  العائلية،  اللقاءات  اأثناء  الوقائية 

الحرتازية  بالإجراءات  املجتمع  وعي 

بلغات خمتلفة  واإعالمية  بحمالت ميدانية 

ل�شمان و�شولها لأكرب �شريحة ممكنة من 

املواطنني واملقيمني.

من  متكنت  الداخلية  اإن  اللظي  وقالت 

من  الأول  ال�شفوف  يف  تواجدها  خالل 

ا�شتقبال عودة املواطنني من اخلارج �شمن 

وزارة  عليها  عملت  التي  الإجالء  حمالت 

مطار  منفذ  يف  دورها  وفّعلت  اخلارجية، 

الوطنية،  الدويل بف�شل كوادرها  البحرين 

املناطق  تعقيم  يف  كبري  بدور  قامت  كما 

ومنظمات  املتطوعني  وتدريب  واملباين 

املجتمع املدين.

وقالت املحامية دينا عبدالرحمن اللظي 

اإن وزارة الداخلية تويل اجلانب الإن�شاين 

اأهمية كبرية يف عملها وجعلته اأ�شا�ًشا يف 

مع  وتعاملها  وخدماتها  قراراتها  جميع 

اإدارة  تد�شني  يعك�شه  ما  وهذا  اجلمهور، 

خدمة  الداخلية  بوزارة  الأحكام  تنفيذ 

الأيادي  اأ�شحاب  لتمكني  خري«  »فاعل 

ل�شالح  مالية  التربع مببالغ  من  البي�شاء 

بحقهم  �شدر  ممن  واملتعرثين  املع�شرين 

اإن�شانية  خطوة  وهي  ق�شائية،  اأحكام 

عليهم،  للمحكوم  الجتماعي  البعد  تراعي 

ولقت تفاعالً ر�شمًيا و�شعبًيا.

�سفري اجلمهورية الفرن�سيةوزير اخلارجية



حمليات 04www.alayam.com

الأربعاء 24 ذو القعدة  1441ـ العدد 11421 

Wednesday 15th  July 2020 - No. 11421

يا�شمني �شاهني:

»م�شتقبل  ندوة  يف  امل�شاركون  اأكد 

البحرين«،  مملكة  يف  التقاعدية  ال�شناديق 

التقاعد  ملف  طالت  التي  الإ�شالحات  اأهمية 

رقم  بقانون  املر�شوم  ت�شمنه  ما  خالل  من 

ومعا�شات  ب�شاأن �شناديق  ل�شنة 2020   21

التقاعد الذي �شدر عن ح�شرة �شاحب اجلاللة 

ملك البالد املفدى وما �شت�شهم به من مّد عمر 

ال�شناديق التقاعدية، لفتني اإىل اأن ما ت�شمنه 

للحفاظ  احلكومة  م�شاعي  من  يعزز  املر�شوم 

وحماية  التقاعدية  ال�شناديق  ا�شتدامة  على 

م�شتحقات املتقاعدين.

مركز  نظمها  التي  الندوة  ذلك خالل  جاء 

والدولية  ال�شرتاتيجية  للدرا�شات  البحرين 

والطاقة »درا�شات« اأم�س، مب�شاركة نخبة من 

واخلرباء  والنواب  ال�شورى  جمل�شي  اأع�شاء 

واملتخ�ش�شني املعنيني بهذا ال�شاأن.

العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وبّينت 

اأع�شاء  اأن  املرباطي  اإميان  الجتماعي  للتاأمني 

جمل�س اإدارة الهيئة ل يت�شلمون اأي امتيازات 

منذ العام 2015، مو�شحة اأن الهيئة قد بداأت 

بالإ�شالحات بنف�شها.

بتو�شيات  العمل  �شرورة  على  واأكدت 

اخلبري الكتواري الع�شر حزمة واحدة ملد عمر 

 ،2086 اإىل  والتاأمينية  التقاعدية  ال�شناديق 

م�شيدة باملر�شوم امللكي بقانون رقم 21 ل�شنة 

التو�شيات  على  املوافقة  ت�شّمن  الذي   2020

الأربع.

الأخرية  الإ�شالحات  اأن  اإىل  واأ�شارت 

لأنظمة التقاعد �شتمد عمر ال�شناديق اىل �شت 

�شنوات قادمة فقط.

 50 ملدة  ال�شناديق  اأجل  مد  »اإن  وقالت: 

واإن  دينار،  مليار   11 توفري  يتطلب  �شنة 

ال�شناديق  بدمج  طالب  الكتواري  اخلبري 

التقاعدية ووقف الزيادة ال�شنوية للمعا�شات 

ميكننا  حتى  املتحّققة  الفوائ�س  مع  وربطها 

يف القريب العمل على اإرجاعها، بالإ�شافة اإىل 

التقاعدي،  واملعا�س  الراتب  بني  اجلمع  وقف 

وهذه  التقاعدية،  املعا�شات  بني  اجلمع  ومنع 

هي احلزمة الأوىل التي مت اإ�شدارها باملر�شوم 

بقانون«.

ال�شنوية  الزيادة  وقف  اأن  اإىل  ولفتت 

للمتقاعدين ل يعني اإلغاءها متاًما، واإمنا اإعادة 

يف  اآخذين  معّينة  ا�شرتاطات  وفق  �شياغتها 

املحدودة من  املعا�شات  اأ�شحاب  العتبار  عني 

واأنه ل مانع من �شرفها يف حال  املتقاعدين، 

وجود فائ�س ووفرة يف ال�شناديق التقاعدية.

حزمة  تطبيق  اأهمية  املرباطي  وراأت 

لكي  جتزئتها؛  بدل  كامل  ب�شكل  الإ�شالحات 

حتقق الفائدة املرجّوة منها على املدى البعيد، 

كل  عن   %6 مبعدل  املعا�س  تخفي�س  واأهمها 

التقاعد  �شن  قبل  التقاعد  �شنوات  من  �شنة 

العتيادي  التقاعد  �شن  واعتبار  الختياري، 

جواز  مع  �شنة   65 والختياري  �شنة   60

على  املعا�س  وت�شوية  بالعمل،  ال�شتمرار 

الأخرية قبل  ال�شنوات اخلم�س  متو�شط راتب 

التاأمينية  ال�شرتاكات  ن�شبة  وزيادة  التقاعد، 

من 1% تدريجًيا حتى تبلغ 27%، وذلك ابتداًء 

من 2020 وو�شع حد اأدنى للتقاعد عند �شن 

55 واإلغاء �شنوات اخلدمة العتبارية.

ويف معر�س ردها حول �شوؤال عن الهدف 

من ا�شتدامة ال�شناديق، قالت: »لتاأمني معا�س 

تقاعدي للموؤمن عليه وللم�شتحّقني من بعدهم، 

مع التاأكد من التزام ال�شناديق بواجباتها جتاه 

للعامل،  املحتملة  والأخطار  العمل  اإ�شابات 

كذلك للمحافظة على الو�شع املايل لل�شناديق 

جلميع  التزاماتها  �شداد  على  قدرتها  ل�شمان 

امل�شتحّقني«. 

ل�شتدامة  اأنه  اإىل  املرباطي  واأ�شارت 

توازٍن  حتقيق  من  لبد  التقاعدية  ال�شناديق 

وامل�شروفات  ال�شرتاكات  من  الإيرادات  بني 

يف  املتقاعدين  اأعداد  اأن  ا  خ�شو�شً التقاعدية، 

امل�شرتكني  اأعداد  اأن  حني  يف  ملحوظ،  ازدياد 

مازالت ثابتة، وهو ما ينذر بعجز كبري يف تلك 

ال�شناديق.

امل�شروفات  زيادة  اأ�شباب  واأرجعت 

املتقاعدين  اأعداد  »زيادة  اإىل  التقاعدية 

متو�شط  وانخفا�س  ال�شرتاكات،  وتخفي�س 

العمر لدى املتقاعدين امل�شتجدين، كذلك �شرف 

و�شرف  للقطاعني  املركبة  ال�شنوية  الزيادة 

املتقاعدين،  جلميع  املعي�شة  حت�شني  عالوة 

التقاعدي  للمعا�س  الأدنى  احلد  رفع  واآخرها 

وا�شتحداث مزايا غري ممّولة«.

تعيني  �شرورة  على  املرباطي  و�شّددت 

لفح�س  �شنوات  ثالث  كل  الكتواري  اخلبري 

وحتديد املركز املايل للهيئة؛ ل�شمان ا�شتدامة 

الفعلي  العجز  التقاعدية ولتجاوز  ال�شناديق 

الذي اأ�شابها.

الكتوارية  املراجعة  نتائج  وح�شب 

اإىل  اأ�شارت  والتاأمينية،  التقاعدية  لل�شناديق 

اأن العجز الكتواري ح�شب مراجعة اخلبري يف 

2015 بلغ 7.5 مليار دينار، مقّدًرا �شنة نفاد 

ال�شندوق العام يف 2028، اأما اخلا�س ف�شنة 

النفاد املحددة يف 2034.

يف حني بلغ العجز الكتواري يف 2018 

ح�شب مراجعات اخلبري 14.38 مليار دينار، 

وحّدد نفاد ال�شندوق يف عام 2024 واخلا�س 

.2033

الذي  ال�شرتاك  معدل  اأن  اىل  ولفتت 

�شيكون كافًيا لدفع املزايا احلالية كانت %75 

اخلا�س،  القطاع  و34% يف  العام  القطاع  يف 

اأما القيمة احلالية ملتطلبات التمويل الإ�شايف 

خالل ال�شنوات الـ50 القادمة فتبلغ - بح�شب 

اخلبري الكتواري - يف القطاع العام 6.028 

مليار   5.336 اخلا�س  القطاع  ويف  مليار، 

دينار.

اإدارة  مدير  العبيديل  عمر  د.  اأ�شار  فيما 

اإىل  درا�شات  مبركز  والبحوث  الدرا�شات 

بالإفال�س،  مهّددة  العالية  التقاعد  اأنظمة  اأن 

مرجًعا ال�شبب اىل اأمرين؛ اأولهما انخفا�س يف 

معدلت الولدة وهو ما قلل من اإ�شهام اجليل 

احلايل يف تلك ال�شناديق مقارنة باللتزامات 

نحو املتقاعدين احلاليني.

ولفت اىل اأن الأمر الثاين يكمن يف التطّور 

الطبي الذي اأدى اإىل ارتفاع كبري يف متو�شط 

جعل  ما  وهو  الولدة،  عند  املتوقع  العمر 

النا�س بحاجة اىل دخل لفرتة طويلة بعد �شن 

التقاعد الر�شمي.

وتطّرق العبيديل اإىل حلول عملية لتفادي 

اإّياها  ا  ملّخ�شً التقاعدية،  ال�شناديق  اإفال�س 

ميثل  قد  وهو  ال�شرائب  رفع  »اأهّمها  بالقول: 

�شة  خم�شّ حكومية  اأموال  توجيه  اإعادة 

رفع  وثانًيا  التقاعد،  ل�شندوق  اآخر  لغر�س 

التقاعد، واأخرًيا خف�س م�شتوى املعي�شة  �شن 

يف فرتة التقاعد«.

اإ�شالح  يف  بالغة  �شعوبة  وجود  واأكد 

اأنظمة التقاعد؛ وذلك ب�شبب عدم مقدرة النا�س 

غري  موؤّجلة  م�شلحة  لأجل  الت�شحية  على 

ملمو�شة، اأ�شف اىل ذلك طبيعة اأنظمة التقاعد 

يف  والتغري  عام،  ب�شكل  املرتاكمة  والديون 

املناخ.

من جانبه، اأ�شار ع�شو جمل�س اأمناء مركز 

والدولية  ال�شرتاتيجية  للدرا�شات  البحرين 

اأن  اإىل  الفا�شل  د. خليفة  »درا�شات«  والطاقة 

الواردة  للمقا�شد  ا�شتكمالً  ياأتي  املر�شوم  هذا 

مملكة  ود�شتور  الوطني  العمل  ميثاق  يف 

الدولية  التفاقيات  مع  وات�شاًقا  البحرين، 

الدويل  العهد  راأ�شها  وعلى  ال�شلة  ذات 

اخلا�س باحلقــوق القت�شادية والجتماعيـة 

احلق  على  جميعهــا  ن�شت  والتي  والثقافية 

يف ال�شمان الجتماعي.

وقف الزيادة ال�سنوية للمتقاعدين ال يعني اإلغاءها نهائًيا.. الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتاأمينات:

االإ�سالحات االأخرية متّد عمر ال�سناديق 6 �سنوات ومّدها لـ50 �سنة يتطلب 11 مليار دينار

فاطمة �شلمان:

غالء  مبلغ  برفع  يطالب  برغبة  باقرتاح  اأم�س  النواب  من  عدد  تقّدم 

املعي�شة الذي ي�شتحقه املواطنون حمدودو الدخل يف مملكة البحرين، وذلك 

ا عن وقف الزيادة ال�شنوية للمتقاعدين. تعوي�شً

اإ�شحاقي باأن »هذا املقرتح  النائب علي  اأبرز مقّدمي القرتاح  اأحد  وقال 

ا ملحدودي الدخل بعد توقف الزيادة ال�شنوية للمتقاعدين، كما  ياأتي تعوي�شً

ويهدف اإىل �شد اأزر اأرباب الأ�شر امل�شتحقني للمعونة اإثر الت�شاعد املتزايد يف 

ب�شكل  الدعم  على  ُيعولون  واأنهم  عليهم ل�شيما  العبء  اأثقل  الذي  الأ�شعار 

رئي�س بل ويعتا�س اأغلبيتهم عليه طيلة ال�شهر«.

النواب:  من  كل  اإ�شحاقي  للنائب  بالإ�شافة  املقرتح  تقدمي  يف  و�شارك 

عبداهلل الذوادي، ه�شام الع�شريي، اأحمد العامر، وبا�شم املالكي.

وجاء يف مذكرته الإي�شاحية باأن املقرتح ي�شعى اإىل حتقيق اأهداف ذات 

الفرد  يعي�س  باأن  الت�شور  فال ميكن  ونف�شية،  واجتماعية  اقت�شادية  اأبعاد 

كما  ُمفرغ،  وجيبه  احلياة  يف  والتقدم  للُم�شي  توؤهله  نف�شية  بحبوحة  يف 

املعي�شة  ل�شوء  �شببها  يعود  والجتماعية  الأ�شرية  امل�شاكل  من  الكثري  اأن 

و�شعف املاديات، واأكدت املذكرة اأن ا�شتقرار احلالة املادية للمواطنني ُيعد 

اأ�شا�شًيا يف زيادة القدرة ال�شرائية لديهم والتي تنعك�س بالتايل على  �شبًبا 

للتجاوب  النواب  جمل�س  املقرتح،  مقّدمو  ودعا  العام.  القت�شاد  انتعا�س 

لدى  الأمان  ال�شعب لرب  املقتــرح ودعمه حـتى ي�شل �شوت  معهم يف هذا 

ال�شلطة التنفيذية التي لن تدخــر جهًدا باإذن اهلل يف تطبيق كل ما ي�شب يف 

خدمة اأهل مملكة البحرين.

ا عن وقف زيادة املتقاعدين.. مقرتح نيابي برغبة: تعوي�سً

زيادة مبلغ دعم غالء املعي�سة م�ساندًة للمواطن البحريني

البونوظة: 3 خيارات لعودة

 الطالب للدرا�سة يف �سبتمرب املقبل

فاطمة �شلمان:

امل�شاعد  الوكيل  البونوظة  لطيفة  اأكدت 

والتعليم  الرتبية  بوزارة  والفني  العام  للتعليم 

بتنظيم  حكومي  م�شوؤول  مع  لقاء  فعالية  خالل 

من مركز الت�شال الوطني على عودة الطالب اىل 

خيارات  ثالثة  خالل  من  القادم  �شبتمرب  املدار�س 

منها اخليار الأول الذي �شيعتمد يف حال ا�شتمرار 

والذي  طبيعتها  اإىل  احلياة  عودة  وعدم  املر�س 

يعني تنفيذ اآلية التعليم عن ُبعد مع اإ�شدار جديد 

اآليات  تطوير  مع  التعليمية  البوابة  عرب  للتعليم 

التعليم والتقومي.

ووا�شلت اأما اخلياران الثاين والثالث �شيتّمان 

يف حال عادت احلياة اإىل طبيعتها وحت�ّشن الو�شع 

مع  للمدار�س  تدريجًيا  الطالب  �شيعود  ال�شحي 

بني  املراوحة  اأو  ال�شحية  بالحرتازات  الأخذ 

لكل  ويكون  ُبعد  عن  والتعلم  العتيادي  التعليم 

ب�شكل  الأ�شبوع  يف  يومان  اأو  يوم  درا�شي  �شف 

التباعد  ملبداأ  وحتقيًقا  اأنه  واأو�شحت  مبا�شر. 

ل  مبا  الف�شل  طالب  عدد  �شيكون  الجتماعي 

للمرحلة  الدرا�شي  ال�شف  يف  طالب   9 يتجاوز 

املخ�ش�شة  املتلفزة  الدرو�س  اإىل جانب  البتدائية 

اأخرى �شتقدم  للم�شتجدين منهم وبرامج عالجية 

ق�شور  اأي  ملعاجلة  البتدائية  املرحلة  لطالب 

ح�ش�س  ومنها  املختلفة  الأن�شطة  واإلغاء  لديهم، 

الريا�شة واملقا�شف ولن ت�شتاأنف اإل حني موافقة 

وزارة ال�شحة.

�شتتخذها  التي  الإجراءات  اإىل  اأ�شارت  كما 

يف  املقبل  الدرا�شي  العام  الطالب  لعودة  الوزارة 

للمدار�س  العودة  قبل  ظل جائحة كورونا ومنها 

بالأدوات  وجتهيزها  للتعقيم  �شتخ�شع  التي 

جانب  اإىل  والتوعوية  ال�شحية  والإر�شادات 

الطلبة  و�شالمة  �شحة  لإدارة  جلان  ت�شكيل 

ومنت�شبي املدار�س اإىل جانب تواجد بلجنة اأخرى 

من  للتاأكد  املدار�س  بوابة  عند  الطلبة  ل�شتقبال 

�شحة الطلبة وا�شتخدامهم لالأدوات ال�شحية قبل 

دخول املدار�س.

علي �إ�سحاقي

»الرتبية« تفتح باب الت�سجيل 

لربناجمها ال�سيفي لطلبة املدار�س

د�ّشن الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية 

للمرة  �شينّفذ  الذي  ال�شيفي  الوزارة  برنامج  والتعليم 

الأوىل عن ُبعد، با�شتخدام الو�شائل الرقمية، وي�شتفيد 

واخلا�شة  احلكومية  املدار�س  طلبة  من  العديد  منه 

باب  �شيفتح  والذي  الدرا�شية،  املراحل  مبختلف 

الت�شجيل فيه خالل الفرتة 15-18 يوليو اجلاري عرب 

خدمة »الت�شجيل يف الأندية ال�شيفية« مبوقع احلكومة 

الإلكرتونية، على اأن يبداأ تنفيذه من 21 يوليو وحتى 

19 اأغ�شط�س 2020.

وخالل العر�س الذي مت تقدميه مبقر مركز رعاية 

مف�شل  �شرٍح  اإىل  الوزير  ا�شتمع  املوهوبني،  الطلبة 

للخدمات  امل�شاعد  الوكيل  اجليب  �شيخة  الدكتورة  من 

الذي  الربنامج  عن  الطالبية  والأن�شطة  الرتبوية 

من  ي�شمه  وما  وابتكار«،  اإبداع  »�شيفي  �شعار  يحمل 

اأن�شطة متنوعة يف املجالت العلمية والفنية والثقافية 

يف  الربامج  من  عدد  اإىل  اإ�شافًة  وغريها،  والريا�شية 

جمال الإر�شاد النف�شي والجتماعي والأكادميي والتنمية 

ال�شخ�شية، والتي ي�شرف على اإعدادها وتقدميها نخبة 

من املخت�شني بالوزارة.

»الزراعة«: ملتزمون بتنفيذ قرارات منع تف�ّسي »كورونا«

»البوليتكنك« تدّرب جمل�س طلبتها اجلدد على مهارات القيادة

البحرية  الزراعة والرثوة  اأكدت وكالة 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  بوزارة 

تنفيذ  على  حر�شها  العمراين،  والتخطيط 

ديوان  عن  ال�شادرة  والتوجيهات  القرارات 

اخلدمة املدنية بخ�شو�س تنظيم العمل يف 

جائحة  تف�شي  ملنع  املتبعة  الإجراءات  ظل 

اأنها  الوكالة  واأو�شحت  كورونا.  فريو�س 

رقم  املدنية  اخلدمة  بتوجيهات  التزمت 

بيان  اإىل  تهدف  والتي   ،2020 ل�شنة   )2(

للوقاية  الالزمة  والإجراءات  الحتياطات 

يف  الكورونا  فريو�س  انت�شار  خماطر  من 

اجلهات احلكومية اخلا�شعة لأحكام قانون 

التعامل مع فرتات  املدنية، وكيفية  اخلدمة 

غياب املوظفني عن العمل بناًء على تعليمات 

وزارة ال�شحة.

وقف  ذلك  بني  من  اأن  اإىل  واأ�شارت 

العمل بنظام الب�شمة للح�شور والن�شراف 

املوارد  اإدارة  قيام  مع  احرتازي  كاإجراء 

عليه  للتوقيع  �شجالت  بتوفري  الب�شرية 

للح�شور  اإثباًتا  املوظفني  قبل  من  يدوياً 

والن�شراف واخلروج اأثناء الدوام الر�شمي.

اأخ�شعت كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( متمثلة 

يف اإدارة اخلدمات الطالبية اأع�شاء جمل�س الطلبة املنتخب للعام 

اأقيم  القادم 2020-2021م لربنامج تدريبي مكثف،  الأكادميي 

 14 اإىل   12 من  متتالية  اأيام  ثالثة  مدار  على  افرتا�شي  ب�شكل 

البوليتكنك  موظفي  من  عدد  تقدميه  يف  �شارك  اجلاري،  يوليو 

وذلك  املن�شرم،  الطلبة  جمل�س  اأع�شاء  من  عدد  اإىل  بالإ�شافة 

والإدارية. ال�شخ�شية  طلبتها  مهارات  لتطوير  الكلية  من  �شعًيا 

اأو�شح رئي�س ق�شم الرتباط ال�شناعي بالبوليتكنك  ومن جهته، 

ركز  التدريبي  الربنامج  باأن  خليفة  اآل  خليفة  بن  خالد  ال�شيخ 

على اأهم املهارات التي يحتاج اإليها اأع�شاء جمل�س الطلبة ومنها: 

املهارات القيادية والإدارية، ومعرفة القواعد والقوانني التنظيمية 

البوليتكنك،  وقوانني  قواعد  مع  تتوافق  والتي  املجل�س  لعمل 

والنظرة الإ�شرتاتيجية للكلية، واأهمية النتماء والولء للمجل�س 

اإدارة  ومهارة  وجه،  اأح�شن  على  الطلبة  ومتثيل  وللبوليتكنك 

املوافقات،  على  واحل�شول  املقرتحات  تقدمي  وكيفية  الوقت، 

وتطوير واإدارة العالقات العامة مع اأ�شحاب امل�شلحة �شواء من 

داخل البوليتكنك اأو خارجها، بالإ�شافة اإىل مهارة العمل اجلماعي 

والتفوي�س، والطالع على لئحة ال�شيا�شات والإجراءات اخلا�شة 

تعني  اأن  �شاأنها  من  التي  املهارات  من  ذلك  وغري  بالبوليتكنك 

اأع�شاء جمل�س الطلبة على تنفيذ مهامهم املطلوبة على اأكمل وجه.

2015 الـــعـــام  مــنــذ  امـــتـــيـــازات  اأي  يــتــ�ــســّلــمــون  ال  االإدارة  ـــاء  واأعـــ�ـــس بــنــفــ�ــســهــا  ـــالحـــات  االإ�ـــس بــــــداأت  الــهــيــئــة 
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ق�سيدة مهد�ة �إىل مقام �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة

ملك مملكة �لبحرين حفظه �لـله ورعاه

»بِـَك َيـا �أََبـا �َسلَمـاَن َننَت�ِسُر«

ـــُروا ــــ ـــُث ــــ ـــي َك ـــِن ـــوِط ــــ ـــوَن ِبَ ــــ ـــُب ــــ ـــعـــَج املُ

ــُروا ـــ ــِه ُب ــد  ـــ َق َو  ــاً  ـــ ــَب ــَج َع ـــــــاَءُلـــوا  َوَتـــ�ـــسَ

ـــــَرت ــــــ ـــُن الـــُعـــا ازَدَه ـــَري ــــ ـــح َمــــا بـــــاُل َب

ــُر ـــ ــَج ــسَّ ــ� ــُب وال ــس ــ� ــُع ــرَّ فــيــهـــــا ال ــسَ ــ� ــاخ  َف

ــاً ـــ ـــ ــَرحـــ ـــ ـــ ــــاُرهــــا َف ــت اأزهـــــ ـــ ـــ ــَح ــتَّ ـــ ــَف وَت

ــُر ــ�ــسِ ــَت ــنـــ َي الأرَجـــــــــــاِء  يف  ــُب  ــي ـــ ــطِّ ــال ـــ ـــ َف

ــــاِء َغـــــــَدا ـــــ ــت ِبَ َوُعـــُيـــــــوُنـــــــَهـــــــا َفـــــا�ــسَ

ِيــنَهــِمــُر ــَراُه  ـــ ـــ َت ل�َسِبـيــِل  َكـال�َسّ

َدًة ــِرّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــَغ ـــ ــٌل َجـــــــذَل ُم ـــ ـــ ـــ ــاِب ـــ ـــ ـــ وَب

ــُروا ـــ ــَح ــسَ ــد � ـــ ـــاَب َق ــــ ـــَب ل ــاً ِبـــــِه الأَ ـــ ــَن ـــ َل

ــٌة ـــ ــَق ـــ ــوِن ـــ ـــاُر ُم ــــ ــــ ـــَج ـــس والـــَنّـــخـــــــــــُل والأَ�

ـــــُر ــَم الــَثّ ِبــَهــــــــا  َيـنــَعـاً  وُيــــــــِزيـــــُنـــــَهـــــا 

ــت ــَب ــسَ ــ� ــــي َن ــــِتّ ـــاُت ال ـــسَ ـــا� ــــ ـــَغ ــــى املَ ــــَتّ َح

ــا الـــــــــُدَّرُر ـــ ــوؤَُه ـــ ـــ ــل ـــ ــاًة ِم ـــ ــَي ـــ ـــاَدت َح ــــ َع

ـــاً ـــَرَح ــــ ـــا َف ــــ ـــَه ـــَواُج ــــ ـــت اأَم ــــ ـــ�ـــسَ ـــَراَق ــــ وَت

َيـنـَتـِثــُر ــاآِن  ـــ ــط ــسُّ ــ� ال يف  َفـــــــالـــــــَدّاُن 

ــا ـــ ــِرَه ـــ ــاِظ ـــ ـــ ــَن ـــسٍ ِل ـــرَدو� ــــ ـــِف ــــ ـــت َك ـــاَن ــــ َب

َيــنــــــــَبــِهـــــُر ــِن  ــس ــ� ـــ اُل ــَذا  ـــ ـــ ــَه ـــ ِب ل  َمـــــْن   

ــا ـــ ــَه ــــاِل ِب ـــــ ــا ِمـــــــن ِرَج ـــ ــَن ــب ـــ ــِج ــد َع ـــ ــَق ـــ وَل

ـــَذُروا ــــ َن ــِهـــــم  ِلـــــُنـــــُفـــــو�ــسِ ــــــــا  ــَه ــِبّ ُحـــ يِف   

ــا ـــ ــه ــِب َف َتــعــَجـــــُبـــــوا  ل  َفــاأََجـــــبـــــُتـــــُهــم 

ــُر ـــ ــَط ـــ ــــوُدُه املَ ـــــ ــٌم ُج ـــ ــي ـــ ـــ ــِظ ـــ  َمـــِلـــــــٌك َع

ــت ــَرَب ـــ ـــ ــاق ـــا�ـــسَ َف ــــ ـــنَّ ـــٌك اأََحـــــــــــبَّ ال ــــ ـــِل َم

ـــُروا ــــ ــِه اأُ�ـــسِ ـــ ــبِّ ــُح ــوُب، ِب ـــ ـــ ــلُ ــُق ــُه ال ـــ ــن  ِم

َمـــنـــِزَلـــــــــــًة ـــِد  ــــ ـــج املَ يِف  ـــا  ــــ َع ـــٌد  ــــ ـــَم َح

ــُه ِعـــــــــــَبـــــُر ـــ ــاُل ـــ ـــ ــَع ف اأَ اأَقـــــــــــَواُلـــــــــــُه،   

ـــُروا ــــ ـــَخ ـــَت اف ـــــِد  َق ــــم  ُه اإن  ــــــــَوَرى  ال ـــــَن  َب

ــِر َنــفــَتــِخــــــــُر ـــ ـــ ــيــــــــَك اخَل ــِل ــــــــا َم  ِبـــــَك َي

ُعــــــــاً ــــــُروُم  ـــــــ َن َمــــيــــــــــــــَداٍن  ــــــلِّ  ُك يف 

ـــــُر ــاَن َنـــــنــَتــــــــ�ــسِ ـــ ــَم ــل ــسَ ــــا � ــا اأب ـــ ــــَك َي  ِب

ــٍة ـــ ـــ ــَك ــلَ ـــــاأَن َم ــــَت ُتـــعـــــــِلـــي �ـــــسَ ـــــ مــــا ِزل

ــُر ـــ ــَظ ــنَّ بَّ مِلَــجـــــِدهــا ال
ـــــَراأَ  َحـــــتَّــى ا�ـــــس

ــُه ـــ ـــ َل ــسَ  ــ� ــي ـــ َل َو  ـــراً  ــــ ــــ ِوت َبــــــــدا  َحـــَمـــــــٌد 

ــُر ـــ ــِظ ــَت ــن َي ـــــــاِريـــــــُخ  الـــتَّ ذا  َو  ــٌع  ـــ ــف ــسَ �  

َحـــــــَمـــــــــــٌد ـــا  ــــ ي ــــــَت  ـــــــ اأَن َك  َدرُّ ِلِ 

ــُر ـــ ــَف ـــ ــظَّ ال ـــــــَك  َحـــظُّ ــًى  ــَع ــس ــ� َم ـــلِّ  ــــ ُك يف   

ــاً ـــ ـــ ــَق ـــ اأُُف َعـــلَـــــــوا  ـــوٍم  ــــ َق ِمـــــــن  ـــَت  ــــ لأن َو 

َقـــــــــَدُروا ُهــــم  ـــيَء  الـــ�ـــسَّ اأراُدوا  َواإذا   

َقـــــــــــَدُروا اإذا  ـــوٍم  ــــ ــــ َق ـــن  ــــ ِم َوَلأنـــــــــَت 

ــُروا ـــ ــَف َغ ــوا  ـــ ــَغ َب اأو  ــــاُءوا  ــــس اأ� ــن  ــَم ـــ ــِل َف  

ــاً ـــ ــث ـــد َغـــــــــــَدوا َم ــــ ـــــــــن َق َوَلأنـــــــــــــَت ِمَّ

ــــُروا ـــــ اأََم ــــاخَلــــِر َواملـَـــــعــــــُروِف َقـــــــد   ِب

ــم ـــ ــُه ـــ ــَج ـــ ــَه ــن ـــُن َم ــــ ـــَم ـــرَّح ـــد َبـــــــــــاَرَك ال ــــ َق

ــُروا ـــ ــَك ــسَ ـــِن َقـــــد � ـــَم ـــرَّح  َوِلــِنــعــَمـــــِة ال

اإذ ــَك  ــلُ ـــ ــس ــ� َف ـــــــا�ـــسِ  الـــنَّ يف  ــا  ــسَ ــ� ف َحــــَمــــٌد 

ــسَ َيــ�ــســَتـــــِتــــــــُر ــ� ــي ـــ ــَع وَل ــي ـــ ــِم  َعـــــــمَّ اجَل

ً ــــــــــــــَدا ـــٌد َفـــــهــــــــَذا َداأُبـــــــُكـــــــم اأََب ــــ ـــَم َح

ــُر ـــ ـــ ــِط ــٌب َع ـــ ـــ ــِيّ ـــ ـــٌر َط ــــ ــــ ـــَرٌم َوِذك ــــ ــــ  َك

ــم ـــ ــُك ــِت ــَم ــك ــِل ِح ـــ ــس ــ� ــف ــــــــاَن ِب ــا الأم ـــ ــَن ــس ــ� ِع

َيــعـــــَتـــــِبـــــُر الأمـــــــــــِن  ــذا  ـــ ـــ ــَه ِب َذا  ــن  ـــ ـــ َم  

ــًة ـــ ـــ ــِزَل ـــ ــن ـــ ـــ َبـــلـَــــــــــٌد ِبـــــــــــِه ِلــلــَمــــــــرِء َم

ــُر ـــ ــسَ ــ� ــم َب ـــ ـــ ــُه ــلُّ ـــ ــُك ـــــــاُن، َف ــلٌّ ُيـــ�ـــسَ ـــ ـــ  ُك

ــٍق ـــ ــسَ ــ� َن يف  الأَعـــــــــــــــَراُق  ـــ�ـــسُ  ـــاَي ــــ ـــَع ـــَت َت

ــُد فــيـــــه َتــزَدِهــــــــُر ــاِئ ـــ ـــ ــق ـــ ــَع  َوَكـــــــذا ال

ـــَدٍر ــــ ــــ َق يِف  الإِنــــ�ــــســــاُن  ُيـــبـــَخـــــــ�ـــسُ  َل 

ــُر ـــ ـــ ــِج ــتَّ ـــاِن َي ــــ ـــ�ـــسَ ـــِذي الإِن ــــ ــن ِب ـــ  َمـــا ِم

ـــٍد ــــ َرَغ يف  الـــَعـــيـــ�ـــسَ  ـــــــَت  اأَن ــَت  ــن ـــ ــم ــسَ ــ� َف

َخـــَطـــــــُر َول  ـــٌن  ــــ ــــ ُغ ل  ُظـــلـــــــــــُم  ل   

ـــاإِذا ــــ ــــ ـــم َف ــــ ـــُك ــــ ـــٌم َزاَن ــــ ـــل ــــ َبـــــــاأ�ـــسٌ َوِح

ــُكــم َنـــَظـــُروا ــخــ�ــسِ ــسُ ِلــ�ــسَ ــ� ــي ــَوِط  َحـــِمـــَي ال

ــٍة ـــ ـــ ــَق ــاِئ ــسَ ـــلِّ � ــــ ـــى ِمـــــــن ُك ـــَم ــــَت اِلــــ ـــــ اأَن

ــــَدُروا ـــــ َغ ُهـــمـــو  اإن  الأَعـــــــــاِدي  ــــــَن  َوِم  

ــٍف ـــ ــلَ ــسَ � يف  الــــَغـــــــــدُر  ـــــــــاَدى  َتَ َواإذا 

َتـــــــَذُر َول  ُتــبـــــِقــي  ـــا  ــــ َف ــم  ـــ ــُت ــل ــسُ �  

ــا ــَدَه ـــ ـــ ــِيّ ــسَ ــوُن � ـــ ــُك ـــ ــَت ــى الـــَوَغـــى َف ــسَ ــ� ــغـــ َت

 َفــَتـــــَرى الــِعـــــَدا ُقـــــدَّاَمـــــَك انـــَدَحـــــــُروا

ـــلـــــــمـــاَن َقـــاِئـــــــُدَنـــــــــــا ــــو �ـــسَ ـــــ ـــذا اأَب ــــ ــــ َه

ــَيـــــُر ــُه الــ�ــسِّ ـــ ــاَل ـــ ـــ ـــ ــَع ــَدت اأَف ـــ ـــ ــلَّ ــد َخ ـــ ـــ  َق

ــُرُه ـــ ـــ ــِك ـــ ــن ــٌم لــيــ�ــسَ ُي ــي ـــ ـــ ــِظ ـــ َمـــِلـــــــــــٌك َع

ــُر ـــ ـــ ــ�ــسَ َب َلـــــــــــُه  َمـــــــا  َحـــــُقــــــــوٌد  اإلَّ   

ً ــا َرَبّـــــَنــــــــا َحـــَمـــــــَدا ـــ ـــ ــا َي ـــ ــن ــظ َل ـــ ــَف ــاح َف

ــُر ـــ ـــ ــِم ـــ ـــ ــاأَت َت ـــاأَمـــــــِرَك الأَكـــــــــــواُن  ـــــــِب َف  

د. عبد�هلل بن �أحمد من�سور �آل ر�سي

جاللة امللك

مقتل �سليماين و�سع حًد� لت�سكيك طهر�ن بقوة �إر�دة �أمريكا.. �جلرن�ل ماكينزي:

قــادرون على ردع �أّي �أن�سطـة خبيثـة لإيـر�ن فـي �ملنطقـة

ت�ستقبل �لطلبات للغاية 30 من يوليو

ا طبًيا »�ل�سحة« تعلن فتح باب �لتوظيف لـ16 تخ�س�سً

�لقب�ض على �سخ�سني

 متورطني ب�سرقة عدد من �لرب�د�ت

�لقب�ض على �سخ�ض قام ب�سرقة

 مبلغ مايل من حمطة وقود يف �جل�سرة

�إحالة 27 متهًما للمحاكمة ل�ستخد�مهم 63 

عاملة للعمل بنظام �ل�ساعات بدون ترخي�ض

»�لنيابة«: �ل�سجن 7 �سنو�ت ملتهم بغ�سل �أمو�ل خمتل�سة

تام اأبو�سايف:

الأمريكية  املركزية  للقيادة  العام  القائد  اأكد 

الع�سكرية  الأن�سطة  اأن  ماكينزي جونيور  اجلرنال 

الإيرانية الخرة يف املنطقة ل ت�سكل تهديدا جديدا 

قدرة  على  م�سدًدا  ال�سابقة،  التهديدات  عن  يختلف 

القوات التابعة ملبادرة المن البحري على ردع اأي 

تهديدات لرية املاحة، ل �سيما يف م�سيق هرمز. 

�سوؤال  على  رده  خال  ماكنزي  اجلرنال  وقال 

لـ»الأيام«، خال موؤتر �سحايف عقده عرب الهاتف 

قواعد  اإن�ساء  الإيراين  الثوري  الر�س  اإعان  حول 

ع�سكرية لل�سواريخ والقوارب ال�سريعة على طول 

مثل  على  املرتبة  والتهديدات  اجلنوبي  ال�ساحل 

تهديًدا جديًدا  العان ل ميثل  هذا  اإن  التحرك،  هذا 

الفرة  �سهدناه خال  عما  ب�سكل خا�س  اأو خمتلًفا 

املا�سية، م�سدًدا على اأن مبادرة المن البحري الدويل 

يف  الأع�ساء  الدول  بن  ال�ستخباراتي  والتعاون 

املبادرة قد حقق ا�ستقراًرا وهدوًءا كبًرا يف املنطقة 

خال الفرة املا�سية.

واأ�سار ماكنزي -الذي يزور املنطقة للمرة الول 

وجود  اأن  ال   -)19 )كوفيد  جائحة  انت�سار  منذ 

كيانات تقوم على التعاون بن الدول ت�سمن دوًما 

تدفق التجارة يف املنطقة دون عوائق، موؤكًدا قدرة 

يف  خبيثة  اإيرانية  اأن�سطة  اأي  ك�سف  على  باده 

املنطقة.

�سديد  بحذر  دائًما  ننظر  »نحن  ماكنزي:  وقال 

مع �سركائنا اإل التهديدات التي تواجه املاحة عرب 

اأن جزًءا كبًرا من نفط  م�سيق هرمز، كما تعلمن 

تر  الأخرى  اليوية  القت�سادية  واملوارد  العامل 

عرب هذا امل�سيق، لذلك نراقب هذا امل�سيق اليوي 

فاإن  ع�سكرية،  بقواعد  يتعلق  فيما  اأما  كثب.  عن 

طول  على  قواعد  طويلة  فرة  منذ  تتلك  اإيران 

تكون  ان  ميكن  وهنا  ال�ساحل،  من  ال�سمايل  اجلزء 

عن  نراقبها  نحن  لذلك  تهديد،  م�سدر  القواعد  هذه 

كثب، لذا ل اعتقد ان هذا العان ميثل تهديًدا جديًدا 

اأو خمتلًفا ب�سكل خا�س عن تلك التي �سهدناها يف 

املا�سي«.

وتابع »اأنا واثق، ومن خال كيانات مثل مبادرة 

الأمن البحري الدويل، امكانية �سمان مرور التجارة 

الن�سطة  ك�سف  على  قادرون  ونحن  عوائق،  دون 

الإيرانية اخلبيثة التي حتدث. بالطبع كانت الأ�سهر 

املا�سية هادئة للغاية، ونحن �سعداء بذلك، واأعتقد 

اأن الف�سل بذلك يعود ال حد كبر ال مبادرة المن 

ال�ستخباراتية  املعلومات  وتدفق  الدويل،  البحري 

�سحناتها،  تر  التي  الدول  بن  المني  والتعاون 

وجتارتها عرب امل�سيق«. 

واعترب اجلرنال ماكنزي اأن مقتل القيادي قا�سم 

�سليماين قد و�سع نهاية لت�سكيك اإيران بقوة اإرادة 

الوليات املتحدة الأمريكية، دون اأن يعترب ذلك نهاية 

املنطقة،  على  للهيمنة  ال�سراتيجية  اإيران  لأهداف 

وحماولة اإخراج القوات الأمريكية من املنطقة.

اأي عمل �سوف تقوم  اأن  واأكد اجلرنال ماكنزي 

به اإيران �سيكلفها اأكرث ما ميكن اأن حتققه من اأي 

اأدركت  اأنها  �سيما  ل  املنطقة،  لها يف  ن�ساط خبيث 

اإرادة الوليات املتحدة الأمريكية بعد يناير 2020. 

وحول ال�ساأن العراقي، اعترب اجلرنال ماكنزي 

اأن رئي�س الوزراء العراقي الكاظمي يعمل من اأجل 

اإخ�ساع  خال  من  العراق،  �سيادة  على  التاأكيد 

ال  لفًتا  الدولة،  �سيطرة  املختلفة حتت  امللي�سيات 

للقوات  الماية  بتوفر  العراقية  الكومة  التزام 

»داع�س«،  تنظيم  دحر  على  تعمل  التي  الأمريكية 

موؤكًدا اأن الوجود الأمريكي امل�ستقبلي يف العراق هو 

اأمر يتم الو�سول اإليه عرب الت�ساور. 

الوار  موا�سلة  على  ماكنزي  اجلرنال  و�سّدد 

ال�سراتيجي مع الكومة العراقية، معترًبا اأن ذلك 

ي�سّكل فر�سة عظيمة للم�سي نحو روؤية م�سركة.

وقال: »نهجنا للو�سع يف العراق �سيكون نهًجا 

يتم بالت�ساور الوثيق مع حكومة العراق. لقد خ�سنا 

ال�سراتيجي،  الوار  من  الأول  املرحلة  بالفعل 

املقبلن. يف  الأ�سبوعن  الثانية يف  املرحلة  و�ستبداأ 

العراق  �سي�سهد  الطويل  املدى  على  اأنه  اعتقادي 

ف�سل الوجود الأمريكي يف العراق، كذلك العمليات 

الدولية �سد تنظيم )داع�س( يدركون اأهمية الوجود 

هذه  يف  به  القيام  يجب  عمل  وهناك  الأمريكي، 

موقع  التي وقعت يف  التفجرات  اجلبهة«، وحول 

نووي اإيراين، اعتذر اجلرنال ماكنزي لعدم التكهن 

بدى الأ�سرار التي لقت بالن�ساط النووي الإيراين 

نتيجة لهذه التفجرات.

لنت�سار  يكون  اأن  ماكنزي  اجلرنال  وا�ستبعد 

القوات  عمل  على  تاأثر  اأي   )19 )كوفيد  جائحة 

الأمريكية يف املنطقة، دون اأن يقلل من و�سف هذه 

الأو�ساع العاملية بالع�سيبة واملرهقة للغاية ملختلف 

اأنحاء العامل.

ماكينزي  اجلرنال  لفت  اأفغان�ستان،  وحول 

الدفاع  لتوفر  بقوة  يقاتل  الأفغاين  اجلي�س  اأن  ال 

لأمته، معترًبا اأن الهجمات التي ت�سنها طالبان على 

ال  ل  التو�سّ طريق  مفيدة يف  تكون  لن  الأفغانين 

حلول �سيا�سية. 

وحول ال�ساأن ال�سوري، اأكد اجلرنال ماكنزي اأن 

باده تنظر بقلق ال النتفا�سات يف ال�سجون التي 

�سرق  الدميقراطية يف  �سوريا  قوات  عليها  ت�سيطر 

�سوريا، م�سّدًدا على دعم باده لإعادتهم ال بادهم، 

لفًتا ال اأن باده تقدم دعًما اإ�سافًيا لقوات �سوريا 

الدميقراطية التي لديها م�سوؤولية اأمن هذه ال�سجون، 

ولي�س الوليات املتحدة ب�سكل مبا�سر.

تف�سي  خطورة  من  ماكنزي  اجلرنال  وقلل 

�سيطرة  حتت  تقع  التي  ال�سجون  داخل  الفرو�س 

قوات �سوريا الدميقراطية، بقدر ما ت�سّكل الأو�ساع 

املعي�سية خطًرا كبًرا، كذلك اإمكانية تف�سي الفرو�س 

يف خمّيمات النازحن يف جميع اأنحاء �سوريا.

و�سّدد اجلرنال ماكنزي على اأن قوات باده يف 

بالتعاون  داع�س  تنظيم  حماربة  اأجل  من  �سوريا 

موؤكًدا  الأر�س،  على  املتحدة  الوليات  �سركاء  مع 

ال�ستمرار بالعمل من اأجل خلق الظروف القادرة على 

الق�ساء على ظهور ع�سابات مثل داع�س، عرب العمل 

امل�ستقبلي مع ال�سكان املحلين، ل �سيما يف منطقة 

�سغوط  موا�سلة  كذلك  الفرات،  نهر  وادي  �سرق 

التنظميات  �سد  �سركائها  مع  املتحدة  الوليات 

الإرهابية »القاعدة« و»داع�س«، والعمل �سدها بقوة. 

وكان اجلرنال ماكنزي قد اأكد يف بداية املوؤتر 

املنطقة  ال  الأول  زيارته  هي  هذه  اأن  ال�سحايف 

منذ فرباير املا�سي، ب�سبب جائحة )كوفيد 19(، اإذ 

اأّجلت عدة رحات ب�سبب اجلائحة، لفًتا  قد  كانت 

قادة  مع  لقاءات  ت�سّمنت  قد  الزيارة  هذه  اأن  ال 

فر�سة  ي�سّكل  ذلك  اأن  معترًبا  وع�سكرين،  مدنين 

جيدة له لانخراط �سخ�سًيا مع القادة يف خمتلف 

اأنحاء املنطقة، ومناق�سة املخاوف الأمنية املتبادلة، 

كما ي�سمح له بالعمل مع القوات الأمريكية وقوات 

الذي  الأمني    الو�سع  مناق�سة  بهدف  التحالف؛ 

ي�سهدونه، واإتاحة الفر�سة لروؤية بع�س التحديات 

ب�سكل مبا�سر. 

خديجة العرادي:

التدريب  �سوؤون  ق�سم  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

التدريبية  الربامج  يف  التوظيف  باب  فتح  عن 

الطب  يف  البكالوريو�س  لملة  التخ�س�سية 

العام  الأ�سنان  طب  يف  والبكالوريو�س  الب�سري 

ال�سهادات  تكون  اأن  2020،ب�سرط  الكادميي 

معتمدة من وزارة ال�سحة.

واأو�سحت الوزارة يف تعميم ح�سلت »الأيام« 

املعلن  الوظائف  برامج  اأن  منه،  ن�سخة  على 

الأطفال،  »طب  وهم:  ا  تخ�س�سً  16 ت�سم  عنها 

اجلراحة  الباطنية،  طب  والولدة،  الن�ساء  طب 

التجميلية،

 الطب النف�سي، طب علم الأ�سعة، طب اجلراحة 

املركزة،  والعناية  التخدير  علم  طب  العامة، 

جراحة  طب  والتنا�سلية،  اجللدية  الأمرا�س  طب 

جراحة  طب  والطوارئ،  الوادث  طب  العظام، 

امل�سالك البولية، طب جراحة الطفال، طب العائلة 

وطب الأ�سنان«.

التوظيف،  طلبات  لقبول  ا�سراطات  وحددت 

واأن  اجلن�سية  بحريني  املتقدم  يكون  اأن  اأبرزها 

مياأ ا�ستمارة ت�سجيل التدريب، واأن يجتاز امتحان 

رخ�سة  اجتياز  وثيقة  على  وال�سول  املفا�سلة 

مزاولة املهنة من هيئة تنظيم املهن ال�سحية.

الوثائق املطلوبة للتقدمي وهي  التعميم  وذكر 

»ال�سرة الذاتية مع �سهادة التخرج من كلية الطب 

مع ك�سف الدرجات معتمدة من قبل وزارة الربية 

اللياقة  المتياز و�سهادة  والتعليم، و�سهادة �سنة 

معتمدة  و�سلوك  �سرة  ح�سن  و�سهادة  ال�سحية، 

جواز  من  ن�سخ  جانب  ال  الداخلية،  وزارة  من 

ال�سفر والبطاقة الذكية و�سورتن للمتقدم«.

الطلبات  �ست�ستقبل  انها  ال  الوزارة  وا�سارت 

للغاية 30 يوليو 2020.

والأدلة  للمباحث  العامة  الإدارة  عام  مدير  �سرح 

القب�س  باأن �سرطة املباحث اجلنائية تكنت من  اجلنائية 

على �سخ�سن يبلغ كل منهما 29 عاًما اإثر قيامهما ب�سرقة 

عدد من الربادات.

واأو�سح اأنه بعد تلقي باغات بالوقائع، با�سرت �سرطة 

املباحث اجلنائية اأعمال البحث والتحري والتي اأ�سفرت عن 

حتديد هوية املتورطن والقب�س عليهما.

والأدلة  للمباحث  العامة  الإدارة  عام  مدير  واأ�سار 

الازمة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  مت  اأنه  اإل  اجلنائية 

واإحالة الق�سية اإل النيابة العامة.

�سرح مدير عام مديرية �سرطة املحافظة ال�سمالية اأن 

املديرية تكنت يف اأقل من �ساعة من القب�س على �سخ�س 

)39 عاًما(، اإثر قيامه ب�سرقة مبلغ مايل من اإحدى حمطات 

الوقود يف منطقة اجل�سرة.

واأو�سح اأنه فور تلقي الباغ بالواقعة، با�سرت �سرطة 

املديرية اأعمال البحث والتحري، والتي اأ�سفرت عن حتديد 

هوية املذكور والقب�س عليه، وا�سرجاع املبلغ امل�سروق. 

واأ�سار مدير عام مديرية �سرطة املحافظة ال�سمالية اإل 

اأنه مت اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة، واإحالة الق�سية 

اإل النيابة العامة

النيابة  رئي�س  الوداعي  عدنان  �سرح 

باأن  العامة  واجلهات  الوزارات  بنيابة 

وع�سرين  �سبعة  اأحالت  قد  العامة  النيابة 

ال�سغرى اجلنائية ملزاولتهم  للمحكمة  متهًما 

ن�ساط توريد وا�ستخدام عمال بدون ت�سريح 

والحتفاظ بت�ساريح عمل دون الاجة اإليها 

باملخالفة لأحكام القانون.

وكانت النيابة العامة قد تلقت عدة باغات 

من هيئة تنظيم �سوق العمل عن وجود مكاتب 

تنظيفات واأيدي عاملة واأفراد يقومون بتقدمي 

املنازل دون  بال�ساعات يف  للتنظيف  عامات 

ا�ست�سدار ت�ساريح عمل لهن، واأنه مت تنظيم 

خالها  من  ثبت  للمخالفات  �سبط  حمات 

اإليهم تلك اجلرائم يف  ارتكاب املتهمن امل�سار 

�ساأن 63 عاملة، ومن ثم اأمرت النيابة بتقدميهم 

للمحاكمة اجلنائية ملا وقع منهم، ما ي�سكل 

اجلرائم املوؤثمة بقت�سى قانون تنظيم �سوق 

العمل والتي عقوبتها الب�س الذي ت�سل مدته 

اإل �سنة، اأو الغرامة التي ت�سل اإل األفي دينار 

عن كل عامل وقعت ب�ساأنه تلك اجلرائم.

اإن  القر�سي  اأحمد  النيابة  رئي�س  قال 

اأ�سدرت حكمها  قد  اجلنائية  الكربى  املحكمة 

اأم�س بعاقبة متهم بال�سجن مدة �سبع �سنوات 

الأموال  األف دينار وب�سادرة  وبغرامة مائة 

مو�سوع اجلرمية اأو اأية اأموال للمتهم م�ساوية 

اإليه من تهمة  ملال اجلرمية، وذلك عما ن�سب 

غ�سل الأموال املتح�سلة من جرمية الختا�س 

ا�ستثمارها  بق�سد  الأموال  وجمع  والتبديد 

م�سرفية  خدمات  وتقدمي  ترخي�س  بدون 

ومزاولة ن�ساط جتاري دون ترخي�س.

حتقيقاتها  العامة  النيابة  اأجنزت  حيث 

وتك�سفت  ا�ستظهرت  والتي  الواقعة  ب�ساأن 

اأوقعهم  �سحايا  من  باغات  عدة  خال  من 

طائلة  مبالغ  على  منهم  وحت�سل  املتهم 

بغر�س ال�ستثمار فيها ودون اأن يح�سل على 

ترخي�س من اجلهات املخت�سة ومن ثم قيامه 

باختا�سها.

وقد تاأيدت تلك الباغات والتحقيقات فيها 

ب�سدور حكم جنائي �سد املتهم عما ارتكبه من 

جرائم اأولية.

 ماكينزي جونيور
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جمعية �شبابية واعية

كرثت يف االآونة االأخرية ظهور العديد من اجلمعيات ال�شبابية التي ت�شهم 

وكان  تقدمها،  التي  والربامج  الفعاليات  خالل  من  ال�شباب  قدرات  تنمية  يف 

ال�شباب  احتياجات  ومواكبة  الظهور  يف  ال�شبق  اخلريية  اخلالدية  جلمعية 

واملجتمع يف مملكة البحرين، اإذ اإن جمعية اخلالدية هي اأول جمعية �شبابية 

فتحت باب التطوع يف ظل اأزمة كورونا )كوفيد 19( برئا�شة اإبراهيم را�شد، 

وقد بلغ عدد املتطوعني حالًيا 2000 �شاب من خمتلف مناطق البحرين.

العامل  عرب   2020 �شنة  يونيو  اإىل  اأبريل  �شهر  من  تدريبهم  مت  وقد 

االفرتا�شي بالتعاون مع جمعية الهالل االأحمر حول »كيف تت�شدى لفريو�س 

كورونا )كوفيد 19(«. لقد فتحت اجلمعية بابها للتطوع يف مملكة البحرين 

عدد  وبلغ   ،2020  /3  /3 بتاريخ   )19 )كوفيد  كورونا  اأزمة  بداية  مع 

النائب خالد بوعنق متت  اإىل 300 متطوع، وبالتعاون مع  اآنذاك  املتطوعني 

التغطية الأغلب املحاجر يف مملكة البحرين ومبختلف التخ�ش�شات )متري�س، 

ومت  التخ�ش�شات،  من  وغريها  بيانات(  مدخل  املعلومات،  نظم  تكنولوجيا، 

توزيعهم ح�شب قدراتهم.

واجلمعية من اأوائل الذين انطلقوا بحملة تعقيمات وا�شعة بالتعاون مع 

اإذ �شملت املناطق ال�شكنية واحلدائق واملم�شى ملنطقة  جمعية الهالل االأحمر، 

ل�شعب  االأف�شل  لتقدمي  ت�شعى  اجلمعية  ومازالت  البحرين.  مملكة  يف  قاليل 

اململكة  خلدمة  التطوع  يف  للراغبني  مفتوح  فاملجال  لذلك  البحرين،  مملكة 

احلبيبة حتت �شعار )عطاٌء وانتماء(.

اأ. ها�شمية نور

وزارة الكورونا الطارئة

تقوم كل الدول بت�شكيل وزارات ح�شب حاجتها، فهناك 

املثال يف بريطانيا »وزارة منع االنتحار« الأن  على �شبيل 

ظاهرة االنتحار متف�شية، وهناك يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة وزارة ال�شعادة التي ت�شعى وتعمل لزرع ال�شعادة 

يف نفو�س املواطنني واملقيمني يف هذه الدولة.

اأنا اأ�شكر فرًدا فرًدا كل من ينتمي اإىل خلية االأزمة التي 

اأبطال  اأن�شئت ملعاجلة هذا الوباء يف كل دول العامل، فهم 

اأنه  مبا  الوباء  هذا  اأن  وباعتقادي  الكلمة،  تعنيه  ما  بكل 

م�شتمر فاالأمر يحتاج اإىل وزارة خم�ش�شة له، وزارة ت�شم 

كادًرا طبًيا متميًزا ويتمتع ب�شالحيات مفتوحة مثل وزارة 

الدفاع اأو الداخلية، فنحن يف حرب طاحنة مع هذا الوباء.

العاملية تدق ناقو�س اخلطر بني فرتة  ال�شحة  منظمة 

واأخرى، وحتذر من موجة ثانية من هذا الوباء قد حتدث 

جاهًدا  ي�شعى  الكل  اأن  كما  اإنذار،  �شابق  دون  وقت  باأي 

لتطوير عالج، لكن االختبارات تاأخذ الكثري من الفحو�شات 

والوقت، وحتى اإن ُوجد العالج فيجب اإنتاج كميات هائلة 

منه، ولهذا وزارة متخ�ش�شة باتت اأمًرا ال بد منه.

ال يخفى على اأحد اأن وزارات ال�شحة االآن على كاهلها 

بال�شربة  ال�شحي  نظامها  انهار  الدول  وبع�س  الكثري، 

القا�شية ب�شبب هذا الوباء، واأنا ال اأمتنى اأن ن�شل اإىل هذه 

املرحلة، لكن يجب اأن نحذر ونطرح كل �شيء على طاولة 

احلوار، وندر�س كل االحتماالت، فمن كان يتوقع اأن النظام 

من  وي�شتجدي  يرتّنح  بقوته  املعروف  االأمريكي  ال�شحي 

اأجهزة التنف�س ال�شناعي اإىل الكمامات الطبية الب�شيطة.

ح�شني علي غالب

ننا�شد وزير العدل

 اإعادة ت�شغيل مركز اقراأ الإلكرتوين

فتحه  الإعادة  االإلكرتوين  اقراأ  ننا�شد نحن طلبة مركز 

من جديد، فاملركز الذي بداأ عمله يف يونيو 2015 بتقدمي 

الرتبية  مادة  ومعلمات  ملعلمي  التجويد  تعليم  خدمة 

برنامج  من  كجزء  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  االإ�شالمية 

رئي�س  من  مببادرة  جاءت  والتي  العلمية،  الكفاءة  رفع 

املجل�س االأعلى لل�شوؤون االإ�شالمية �شمو ال�شيخ عبداهلل بن 

خالد اآل خليفة رحمه اهلل، قد توقف عمله منذ ا�شهر م�شت.

مت  املركز،  قدرات  من  لال�شتفادة   ،2017 يناير  يف 

تو�شعة جمال عمل املركز للعامة بقبول الراغبني يف تعلم 

القراآن الكرمي جلميع القاطنني يف مملكة البحرين. 

وال بد من االإ�شارة اإىل اأن من فوائد االلتحاق باملركز اأن 

الطالب ال يحتاج اإىل جهاز حا�شوب واإنرتنت اأو حتى اإىل 

هاتف ذكي، بل كل الذي يحتاجه هو خط هاتف اأر�شي اأو 

موبايل عادي.

ُتعد  ولذلك  نوعه  من  فريد  املركز  اأن  بالذكر  واجلدير 

بع�س  دعا  والذي  املجال،  هذا  يف  رائدة  البحرين  مملكة 

االإخوة يف اخلليج اىل االت�شال بنا لغر�س تطبيق النظام 

عندهم.

اإن معدل عدد االت�شاالت بداأ يزيد با�شطراد منذ ت�شغيل 

املركز مع زيادة عدد الطلبة الذي بلغ 730 طالًبا وطالبة 

حتى اأبريل 2020.

مع مالحظة اأنه مع تعليق الدرا�شة يف البالد يف نهاية 

املركز  كورونا، ظل  تف�شي فريو�س  ب�شبب  فرباير 2020 

يعمل وهلل احلمد.

طلبة املركز

منهج �شينمائي جديد ملحا�شرات الريا�شيات

العلماء،  لعباقرة  للغاية  ممتعة  الريا�شيات  علوم 

يقر  اأي جمتمع  النا�س،  لعامة  االأمر خمتلف متاًما  لكن 

اأن هناك  االأهمية لكنه يرى  بالفعل علوم يف غاية  اأنها 

حتدًيا كبرًيا لتب�شيط علوم الريا�شيات للطالب، وازداد 

التحدي بعد انت�شار الوباء يف العامل الذي منع جلو�س 

ملحا�شرة  مبا�شرة  لي�شتمعوا  مدرجاتهم  يف  الطالب 

الريا�شيات على �شبورتهم اخل�شراء. 

ومنذ اللحظة االأوىل لبداية انت�شار الوباء يف العامل 

اأ�شاتذة  من  الفور  على  البحرين  جامعة  اإدارة  طلبت 

اأي  اأونالين،  الريا�شيات  تدري�س  يف  البدء  اجلامعة 

وهي  اأخرى  مع�شلة  لدينا  ظهرت  هنا  االإنرتنت،  عرب 

اأونالين. الريا�شيات  تب�شيط  مع�شلة 

التي  الكور�شات  تب�شيط  كيفية  يف  كثرًيا  فكرت 

البحرين  بجامعة  الريا�شيات  ق�شم  مني  طلبها 

الطالب  يريد  ماذا  نف�شي  و�شاألت  اأونالين،  لتدري�شها 

حما�شراتي  بعمق  يفهم  حتى  وي�شمعه  يراه  اأن  حًقا 

اأونالين؟

لتدري�س  جديًدا  �شينمائًيا  منهًجا  فاكت�شفت 

ريا�شية  خطوة  كل  تغليف  يف  يتلخ�س  الريا�شيات 

من خطوات احلل مب�شاهد �شينمائية م�شممة ومنا�شبة 

واإثارة  غمو�س،  من  بها  ما  لتو�شيح  اخلطوة  لتلك 

الريا�شية  اخلطوة  تلك  عمق  وتف�شري  الطالب،  اهتمام 

مبتكرة. �شينمائية  بطرق 

الأي نظرية هو جمرد  الربهان  اأ�شبح  اآخر،  مبعنى 

نهر حيوي متجدد متدفق من م�شاهد �شينمائية مبتكرة 

متعددة مت جتميعها بطريقة من �شاأنها تف�شري الربهان 

ب�شكل عميق و�شهل وجذاب، هنا حتول الربهان املعتاد 

النظرية  حتولت  حياة،  فيه  برهان  اىل  اململ  التقليدي 

مبتعة،  اأمامك  مير  �شينمائي  فيلم  جمرد  اىل  والربهان 

اأ�شبحت فيلًما �شينمائًيا خمتلًفا.  كل نظرية 

يف  الطالب  اهتمام  جذب  يف  ثقة  بكل  جنحت  هنا 

بل  »اأونالين«،  وفهمها  ب�شغف  املحا�شرات  متابعة 

وال�شمعية  ال�شوتية  التاأثريات  بف�شل  �شديد  وبعمق 

بها  اأدفع  والتي  واملختلفة  املنا�شبة  املتحركة  والر�شوم 

تظهر  والتي  ال�شينمائي،  كاملخرج  الربهان  مرة يف  كل 

اأثناء  يف  الربهان  خطوات  من  خطوة  لكل  م�شاحبة 

�شريان الربهان كالنهر املتدفق يف فيلم �شينمائي. 

اأ�شبح الربهان الريا�شي عمل �شينمائي من الدرجة 

االأوىل، بل اأ�شبح حما�شر الريا�شيات خمرًجا �شينمائًيا 

ال�شينما  فكرة  اندماج  بعد  اللحظة.  ذات  وحما�شًرا يف 

عر�س  وفكرة  وال�شورة  ال�شوت  من  وملحقاتها 

جديد  عامل  اأمام  اأنف�شنا  وجدنا  الريا�شيات  حما�شرة 

العمالقة  ال�شينماء  مكونات  اندماج  املطلوب،  وهو 

الريا�شيات  حما�شرة  مكونات  مع  املمتعة  احليوية 

خمتلف  عامل  اإىل  يدفعنا  مرة  كل  يف  اململة  ال�شاكنة 

الريا�شيات عندئذ. متاًما وتبخرت �شعوبة 

حتولت  وقد  الريا�شيات  �شعوبة  تتبخر  ال  وكيف 

املحا�شرة اإىل عمل �شينمائي كامل يحيط بكل تفا�شيلها 

م�شاهد �شوتية حيوية جتلب الرتكيز، وم�شاهد �شوتية 

�شوتية  وم�شاهد  بعمق،  التفكري  جتلب  هناك  اأخرى 

امل�شتقبل،  يف  فعله  ممكن  ما  خطاأ  من  حتذر  مفاجئة 

علمية  فكرة  لتوؤكد عمق  هناك  عديدة  متحركة  ور�شوم 

الربهان  نف�س  داخل  هناك  متحركة  ور�شوم  معينة، 

الريا�شيات  اأ�شبحت  وهكذا  هناك،  اأخرى  فكرة  لتوؤكد 

مادة �شينمائية د�شمة غنية مبحاور فنية وتكنولوجية 

العنان  لتطلق  الربهان  ذات  يف  مًعا  اندجمت  عديدة 

جديدة  اآفاق  بلوغ  اإىل  مًعا  والطالب  املحا�شر  بقدرات 

من رحابه العلم واخليال. 

املدرج  يف  ال�شبورة  على  الريا�شيات  حما�شرة 

ب�شيط  ل�شبب  �شاكنة  جامدة  الوباء  انت�شار  قبل  كانت 

اإمنا  واملحا�شر،  ال�شبورة  على  اإال  تعتمد  ال  اأنها  وهو 

اجلرب  نظرية  يف  االأونالين  الريا�شيات  حما�شرة  مثالً 

كورونا  بعد  البحرين  جامعة  يف  االآن  اأ�شبحت  املتقدم 

حيويته  ي�شتمد  باحلياة  مفعم  �شينمائي  عمل  جمرد 

والطالب  املحا�شر  دفعت  تكنولوجية  حماور  عدة  من 

العنان  باخليال مبرونة مل يكن يتخيلها الأحد واأطلقت 

االنطالق  من  االأونالين  مع  اجلميع  ومكنت  للتفكري 

الروؤية  تلك  كانت  وبالفعل  العلم،  رحابة  يف  بحرية 

ال�شينمائية ملحا�شرات الريا�شيات حمل تقدير واهتمام 

بجامعة  والقيادة  اجلامعي  التعليم  يف  التميز  وحدة 

البحرين.

د. م�شطفى اإبراهيم

الأ�شتاذ امل�شاعد - ق�شم الريا�شيات 

كلية العلوم - جامعة البحرين

قف يف مكانك ال�شحيح.. فامل�شوؤولية تبداأ منك وتنتهي عندك

رمبا قد ت�شّبع الكثري منكم �شماع اأخبار هذه اجلائحة، اجلائحة التي جاءت ك�شحابة 

مل ت�شتعجل الذهاب، وظلت متطر خوًفا وقلًقا على من يعي�س مع هذا الفريو�س اللعني، 

ومتطر حزًنا واأملًا على من فقد عزيًزا ب�شبب »كوفيد 19« اأو »كورونا«، وتختلف امل�شميات 

واملر�س واحد. 

ت�شتهدف  جبانة  حمى  ولكن  باحلمى  اأ�شبه  فهو  ب�شاطته،  يف  تعقيده  يكمن  مر�س 

االأ�شعف منا لتعبث به، كباًرا يف العمر اأو �شغاًرا اأو حوامل اأو مر�شى، ذنبهم اأن جهاز 

مناعتهم يتعذر حماربة هذا الفريو�س الذي ال يدخر جهًدا يف اغتنام اأي فر�شة �شانحة 

لينت�شر ويو�شع مملكته. 

بعيًدا عن اأ�شباب وكيفية انت�شاره، فنحن اليوم نواجه واقًعا ال نختلف فيه، وهو اأن 

الفريو�س موجود ومازال ينت�شر ويح�شد االأرواح، رمبا االأمر ال ي�شتدعي التهويل، كما ال 

ي�شتدعي التهوين، ولكن من املوؤكد اأن االأمر ي�شتدعي التغيري. 

التغيري،  حتبذ  ال  طبيعتنا  كانت  واإن  به،  العمل  كاأفراد  علينا  يجب  الذي  التغيري 

اإذ اإن الدرع احلامية التي ي�شهم يف بنائها من  فامل�شوؤولية تبداأ من الفرد وتنتهي عنده، 

ال�شفوف اخللفية مّمن ال تطالهم عد�شات واأقالم  االأمامية ومن هم يف  ال�شفوف  هم يف 

االإعالم؛ حتتاج فقط اإىل من ي�شطف ويقف خلفها ال اأمامها وال بجانبها، فكل من ال يقف 

يف مكانه ال�شحيح �شيبدد كل اجلهود و�شي�شمح للفريو�س باملرور وتخطي هذه الدرع 

ال�شادرة عن  التعليمات  اتباع  هو  به  مطالب  اأنت  ما  كل  من هم خلفها،  بني  لي�شت�شري 

اجلهات الر�شمية، لننعم جميًعا بهذه احلماية.

حممود تركي

الوبـــــــاء

اأخواتي.. اإخواين االأعزاء

ُكٌل منا نال ن�شيبُه من هذا البالء

اأقوام تنازع.. حتاول البقاء

واأقوام �شابرة، موؤمنة بالقدر والق�شاء..

بلدان كبرية حتارب

بعدما كانوا يف املا�شي اأقوياء..

ودول �شغرية �شمدت بقادة اأذكياء..

عامل و�شرطة جمتمع واأطباء 

وقفوا يف وجه كورونا دون خوف اأو رياء..

لهم منا جزيل ال�شكر 

وعند اهلل لن ي�شيع تعبهم هباء..

ال ُيب�شر ما نحُن فيه اإال احلكماء.. 

ُم�شاٌب من خالق عظيم 

رب االأر�س وال�شماء..

لنغتنم اأحبائي �شاعات الفراغ

ما بني �شالة وذكر ودعاء..

ولنحيي �ُشنة احلبيب حممد 

خامت االأنبياء.. 

لعلها تنجلي وُي�شتجاُب 

جلدة واأم واأبناء..

وتعود بحريننا كما كانت 

حفظها اهللُ من عيون الغرباء..

 

اأ�شواق حمود

عام على رحيل اأنبل الرجال

لقد رحل اجل�شد وفا�شت الروح اإىل 

بارئها، وبقيت ذكراك معنا ولن تفارقنا 

ما حيينا، فكل طارئ علينا وكل حديث 

بيننا وكل رجاء لنا يعيد ذكراك اإلينا.

اأ�شدق من قال: »اإذا مات ابن  يقول 

�شدقة  ثالث،  من  اإال  عمله  انقطع  اآدم 

اأو ولد �شالح  به  ينتفع  اأو علم  جارية 

يدعو له«. فدعونا نبحث عن اأبي اأحمد 

العامر( يف حديث ر�شول  اأحمد  )حممد 

الهدى.

الثالث،  له  اجتمعت  اأنه  اأجزم  اأكاد 

وقلَّ ما جتتمع يف �شخ�س. 

املركزي  اجلهاز  اىل  ان�شممت  لقد 

للمعلومات )هيئة املعلومات واحلكومة 

 2005 العام  يف  حالًيا(  االإلكرتونية 

وقد  العامر،  حممد  قبل  من  مروؤو�ًشا 

عمل  من  كل  بذلك  وي�شهد  فيه  مل�شت 

معه اهتمامه ال�شديد بزمالئه يف العمل، 

خا�شة مروؤو�شيه، وحر�شه الدائم على 

خالل  من  ومتيزهم  مهاراتهم  تطوير 

وت�شجيعهم  اأمامهم  الفر�س  اإتاحة 

وور�س  التدريبية  بالدورات  لاللتحاق 

النجاح  من  مزيد  لتحقيق  العمل؛ 

العلمية،  املهارات  واكت�شاب  والتميز 

اال�شرتاتيجية  النظرة  هذه  خالل  ومن 

اإدارية  كوادر  خلق  ا�شتطاع  الثاقبة 

تتميز بالكفاءة واخلربة وامل�شوؤولية يف 

خمتلف قطاعات واأق�شام اجلهاز.

اأعلى  ح�شوله  رغم  الراحل،  ومتيز 

اأعلى  اىل  وو�شوله  العلمية  الدرجات 

و�شغفه  بالتوا�شع  القيادية،  املنا�شب 

واملعرفة  العلم  من  املزيد  حت�شيل  يف 

ما  عمله،  ميدان  يف  جديد  كل  ومتابعة 

وروؤية  �شاملة  ومعرفة  دراية  اأك�شبه 

وا�شحة يف اأداء مهامه واالرتقاء بالعمل 

والتميز،  اجلودة  م�شتويات  اأعلى  اىل 

واأثمر ذلك عن حتقيق اإجنازات مازالت 

ماثلة اأمامنا حتى االآن.

فقد  احل�شر،  ال  املثال  �شبيل  فعلى 

االإدارية  الراحل من خالل كفاءته  �شاغ 

اال�شرتاجتية  اال�شتثنائية  والقيادية 

والتي  اإلكرتونية،  حلكومة  الوطنية 

تاألفت من عدد من امل�شاريع اأهمها قاعدة 

كل  جمعت  التي  احلكومية  املعلومات 

البيانات احلكومية يف قاعدة معلومات 

االأنظمة  تطوير  وم�شروع  موحدة، 

االإلكرتونية للحكومة، و�شبكة املعلومات 

امل�شاريع  من  كانت  التي  احلكومية 

والتي  املنطقة،  م�شتوى  على  الرائدة 

بع�شها  الدولة  وزارات  ربط  من  مكنت 

اخلدمات  م�شروع  اىل  اإ�شافة  ببع�س، 

ا�شتفاد  الذي  احلكومية  االإلكرتونية 

الثالثة  امل�شاريع  جاهزية  من  كثرًيا 

 2007 يف  له  اأ�ش�شت  والذي  ال�شابقة، 

احلكومة  هيئة  �شميت  خا�شة  هيئة 

العام  يف  اأدجمت  والتي  االإلكرتونية، 

للمعلومات  املركزي  باجلهاز   2015

املعلومات  هيئة  م�شمى  عليها  واأطلق 

وهي  احلالية،  االإلكرتونية  واحلكومة 

عن  اأبواأحمد  فيها  ترّجل  التي  اللحظة 

ما  كل  لها  اأ�ش�س  اأن  بعد  فر�شه  �شهوة 

طريق  قدًما يف  اأن مت�شي  به  ت�شتطيع 

االجنازات.

اإجنازات  من  في�س  من  غي�س  هذا 

واإ�شهامات الدكتور حممد بن اأحمد العامر 

يف تطوير املنظومة املعلوماتية وغريها 

اإىل  من 2005  الفرتة  يف  املجاالت  من 

2010، اأحببت اأن ا�شتعر�شها وفاًء يف 

ذكرى وفاته لعلها تكون حافًزا ملوا�شلة 

املرحوم  قادها  التي  االإجنازات  هذه 

واأخل�س من اأجل حتقيقها. 

لك  وغفر  اأحمد،  اأبا  يا  اهلل  رحمك 

واأ�شكنك ف�شيح جناته.

نزيه اجلودر
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»مجموعة تركيز«: ضرورة تقييم البنية التحتية 
التعليمية بما يتواكب مع التحول الرقمي

نظ��م المجل��س األعل��ى للم��رأة »مجموع��ة 
تركيز« حول عملية التعليم والعمل عن بعد، 
لقي��اس تأثيراتها وجدواه��ا على نمط حياة 
األس��رة البحرينية، وما تخل��ل عملية التأقلم 
عل��ى النمط الجديد م��ن التعلم والعمل من 

فرص وتحديات.
وتناولت نقاش��ات الجزء الثاني من سلس��لة 
مجموعات التركي��ز التي عقدها المجلس في 
سياق تقييمه التجربة من زاوية انعكاساتها 
عل��ى حياة الم��رأة وأفراد األس��رة البحرينية، 
أهمي��ة اعتم��اد آلي��ات وسياس��ات لتطوي��ر 
واس��تدامة عملية التعلم والعم��ل عن بعد 
وفق المناهج والتخصصات التي ينطبق عليها 

هذا النظام التعليمي.
وأك��د المش��اركون ض��رورة أن تعم��ل تلك 
السياس��ات المس��تجدة ضمن إطار تنظيمي 
متكام��ل لتب��ادل الخبرات بين المؤسس��ات 
التعليمية يعتمد على آليات التقييم والقياس 
وفق منهجيات وجودة عالية لعملية التعليم 
ورب��ط مخرج��ات التعليم بمتطلبات س��وق 
العمل والتحول لتخصصات علوم المستقبل، 
وأن تستحدث آليات جديدة لقياس المهارات 
التطبيقية ومجاالت تقييم التحصيل العلمي 

لدى الطلبة.
كما أك��دت المجموعة ض��رورة تقييم البنية 
التحتي��ة التعليمية بما يتواك��ب مع التحول 
الرقمي ويضمن س��هولة واس��تدامة وصول 

الطال��ب إلى المحت��وى الرقمي، م��ع تدريب 
الكوادر األكاديمية والتعليمية على أس��اليب 
طرح الم��واد وحل المش��كالت المتوقعة في 
البرمجيات واألجهزة. وش��ارك ف��ي االجتماع 
الذي رأس��ته من جانب المجلس عبر تطبيق 
زووم، القائ��م بأعمال مس��اعد األمين العام 
الش��يخة دينا بنت راش��د آل خليفة، وممثلون 

عن عدد من المؤسسات الرسمية. 
وطرح االجتماع عددا من المواضيع، كتسليط 
الضوء على الممارسات المتميزة والتحديات 
الت��ي صاحب��ت عملي��ة التعل��م والعمل عن 
منظوم��ة  تطوي��ر  مج��االت  وبح��ث  بع��د، 
التعلي��م الذك��ي والرقم��ي، مث��ل المنصات 
الرقمية والذكاء االصطناعي لتعزيز العملية 
التعليمية بالتطبيقات المتقدمة، ومناقش��ة 
مج��االت تدريب وتعزيز ق��درات المعلم على 

إدارة العملي��ة التعليمية ع��ن بعد مع توفير 
التوجيه واإلرش��اد األكاديمي للطلبة، إضافة 
إلى وضع تصورات أولية حول ماهية التدابير 
والسياسات لتأسيس منهجية دائمة للتعلم 
والعمل عن بعد. وأش��ارت زينب في حديثها 
ع��ن تجربة التعليم عن بع��د إلى أنها تلقت 
ا من معلماتها في ش��رح  مس��اعدة كبيرة جدًّ
ما يصعب عليها فهم��ه، كما كانت والدتها 
إلى جوارها على الدوام لمساعدتها في األمور 
التقنية، ورغم إش��ادتها بتجربة التعليم عن 
بعد، ف��إن زينب أعربت ع��ن أملها في عودة 
التعلي��م الع��ام القادم بطريقت��ه التقليدية 
كم��ا كان قبل الجائحة، لما يش��كله التفاعل 
المباشر بين األساتذة والطلبة داخل الفصل 
الدراس��ي، م��ن أهمية قصوى ف��ي التحصيل 

العلمي.

محافظ الجنوبية يحضر 
حملة »التطهير االحترازي«

حض��ر محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ خليف��ة بن علي 
ب��ن خليفة آل خليفة، حملة »التطهي��ر االحترازي« التي 
أقيم��ت في ع��دد من المراف��ق العامة بمدينة عيس��ى، 
ضمن مش��اركة س��موه في حمالت التطهير في مناطق 
المحافظة الجنوبية، بالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع 
المدن��ي وحضور ع��دد من الضب��اط من مركز ش��رطة 

مدينة عيسى، ومشاركة عدد من المتطوعين.
 وأك��د س��موه أن الحملة تأتي ضمن جه��ود المحافظة 
الجنوبية في اتخاذ التدابير االحترازية لمكافحة فيروس 
كورونا، تنفي��ًذا لتوجيه��ات وزير الداخلي��ة الفريق أول 
الركن الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة ف��ي تحقيق 
الش��راكة مع مختلف الجهات واألجهزة األمنية بما يصب 

في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشاد س��مو محافظ المحافظة الجنوبية بالجهود التي 
يبذلها رجال الدفاع المدني في إطار التعاون المش��ترك 
لضمان س��المة األهالي والمواطني��ن وتعزيز اإلجراءات 

االحترازية لرفع مستوى الوعي والتباعد االجتماعي.
يذك��ر أن حملة »التعقيم االحترازي« ش��هدت مش��اركة 
واس��عة من األهالي بحضور النائب أحمد العامر وعضو 
المجلس البلدي مال اهلل ش��اهين وعدد من أعضاء نادي 

مدينة عيسى وجمعية مدينة عيسى الخيرية.
فيما عبر أهالي مدينة عيس��ى ع��ن تقديرهم لما يقوم 
به س��مو الش��يخ خليفة بن عل��ي بن خليف��ة آل خليفة 
من حم��الت هادفة ومبادرات رائدة وفق مبدأ الش��راكة 

األمنية والمجتمعية.

»حقوق اإلنسان«: عقد 
اجتماع مرئي مع المعنيين 

حول واقع سكن العمال
ناقش��ت لجن��ة الحق��وق والحري��ات العامة بالمؤسس��ة 
الوطنية لحقوق اإلنس��ان ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن 
قراراته��ا وتوصياتها الس��ابقة، واس��تكملت مباحثاتها 
ح��ول ما يمكن أن تق��وم به المؤسس��ة الوطنية لحقوق 
اإلنسان في سبيل تفعيل دورها الرقابي للتحقق من مدى 
توافر حقوق اإلنس��ان المختلفة ف��ي األماكن المخصصة 
لسكن العمال، حيث انتهت اللجنة إلى عقد اجتماع مرئي 
م��ع المعنيين ف��ي الجهات ذات العالقة ف��ي هذا المجال 
لتس��ليط الضوء على واقع سكن العمال، وحث المعنيين 
وأصح��اب األعم��ال عل��ى ض��رورة االلت��زام بالمعايي��ر 
واالشتراطات الواجب توافرها في تلك المساكن والعمل 

على وضع الحلول المناسبة للقضاء على تلك المشكلة.

 المرباطي: مد أجل الصناديق 
التقاعدية 50 عاًما يتطلب توفير 11 مليار دينار

      أعضاء مجلس »التأمين االجتماعي« ال يتسلمون أي امتيازات منذ 2015
أكدت الرئيس التنفي��ذي للهيئة العامة 
للتأمين االجتماعي إيمان المرباطي، أن 
مد أج��ل الصنادي��ق التقاعدية لمدة 50 

عامًا يتطلب توفير 11 مليار دينار.
جاء ذلك، خالل ندوة »مستقبل الصناديق 
التقاعدي��ة في البحري��ن«، نظمها مركز 
البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية 
بمش��اركة  أمس،  »دراس��ات«  والطاق��ة 
نخبة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب 
والخبراء والمتخصصي��ن المعنيين بهذا 

الشأن.
وأضاف��ت أن الخبي��ر االكت��وراي طال��ب 
بدمج الصناديق التقاعدية ووقف الزيادة 
السنوية للمعاشات وربطها مع الفوائض 
المتحققة حتى يمكننا في القريب العمل 
على ارجاعها، باإلضاف��ة إلى وقف الجمع 
بي��ن الراتب والمع��اش التقاعدي، ومنع 
الجمع بين المعاش��ات التقاعدية، وهذه 
ه��ي الحزم��ة األول��ى التي ت��م إصدارها 

بالمرسوم بقانون.
اإلصالحات  أهمي��ة  المش��اركون،  وأك��د 
الت��ي طالت مل��ف التقاعد م��ن خالل ما 
تضمنه المرس��وم بقانون رقم 21 لسنة 
2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد 
ال��ذي صدر عن حض��رة صاح��ب الجاللة 
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى وم��ا ستس��هم ب��ه من 

م��د عم��ر الصناديق التقاعدي��ة، الفتين 
إل��ى أن ما تضمن��ه المرس��وم يعزز من 
مس��اعي الحكومة للحفاظ على استدامة 
وحماية مستحقات  التقاعدية  الصناديق 

المتقاعدين.
وبينت المرباطي، أن أعضاء مجلس إدارة 
الهيئ��ة ال يتس��لمون أي امتي��ازات منذ 
العام 2015، موضح��ة بأن الهيئة بدأت 

باإلصالحات بنفسها.
وقال��ت »إن الهيئ��ة العامة تس��عى إلى 
المحافظة على استدامة صناديق التقاعد 
من خ��الل تأمين المعاش��ات التقاعدية 

االلت��زام  م��ع  للمؤم��ن  للمس��تحقين 
بواجباتها تجاه إصابات العمل أو األخطار 
التي يتعرض لها الموظف، باإلضافة إلى 
المحافظ��ة على الوضع المالي للصناديق 
لضم��ان قدرته��ا على س��داد التزاماتها 

المستقبلية تجاه جميع المستحقين«.
وواصلت »ولتحقيق اس��تدامة الصناديق 
البد م��ن تحقيق التوازن بي��ن اإليرادات 
ممثل��ة ف��ي االش��تراكات والمصروفات 
ممثلة في المعاش��ات التقاعدية، والبد 
من اإلش��ارة إل��ى أن أع��داد المتقاعدين 
في ازدياد رغم أن أعداد المش��تركين في 

نفس المستوى، األمر الذي يسبب ضغطا 
على الصناديق التقاعدية«.

وأضافت »حذرت الدراس��ة الشاملة التي 
قدمه��ا الخبير االكتواري ف��ي 2018 من 
اس��تنزاف الصندوق العام في 2024 وفي 
الخاص 2033. كما أن العجز قفز من 7.5 
مليار دين��ار في 2015 إلى 14 مليار دينار 
ه��ذا العام، وح��ذر في توصي��ات قدمها 
م��ن أن صناديق التقاع��د مازالت تعاني 
وأن اس��تمرار الوض��ع ب��دون اصالح��ات 
جذرية يهدد بعدم القدرة على عدم دفع 
االس��تحقاقات التقاعدية، مشيرة إلى أن 
الخبير شدد على تقديم تنفيذ التوصيات 

المطلوبة«.
وأكدت أن الهيئة قامت باس��تخالص 10 
إصالحات م��ن توصيات الخبير مع مراعاة 
األوض��اع، وهذه اإلصالحات العش��ر البد 

من تنفيذها حزمة واحدة.
قال��ت  األخ��رى  الس��ت  النق��اط  وع��ن 
بتخفي��ض  »تتعل��ق  إنه��ا  المرباط��ي، 
س��نة  كل  ع��ن   %6 بمع��دل  المع��اش 
من س��نوات التقاع��د قبل س��ن التقاعد 
االعتيادي، واعتبار سن التقاعد االعتيادي 
60 س��نة واالختياري 65 س��نة م��ع جواز 
االس��تمرار في العمل بعد ذلك، وتسوية 
المع��اش على متوس��ط رات��ب الخمس 
سنوات األخيرة قبل التقاعد، وزيادة نسبة 

االش��تراكات التأمينية 1% تدريجيا حتى 
تبل��غ 27% وذلك اعتبارًا من العام الحالي 
ووض��ع حد أدنى لس��ن التقاع��د عند 55 
عاما، وإلغاء سنوات الخدمة االعتبارية«. 

مزاي��ا  توحي��د  عل��ى ض��رورة  وش��ددت 
الصنادي��ق التقاعدية، وذل��ك يتأتى من 

خالل توحيد االشتراكات عند %27. 
م��ن جانب��ه، أش��ار عض��و مجل��س أمناء 
مركز البحرين للدراس��ات االس��تراتيجية 
والدولي��ة والطاقة »دراس��ات« د. خليفة 
الفاض��ل إل��ى أن ه��ذا المرس��وم يأت��ي 
اس��تكماال للمقاص��د الواردة ف��ي ميثاق 
العمل الوطني ودستور البحرين، واتساقا 
مع االتفاقي��ات الدولية ذات الصلة وعلى 
رأس��ها العهد الدولي الخ��اص بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتي 
نصت جميعه��ا على الحق ف��ي الضمان 

االجتماعي.
الدراس��ات  ادارة  مدي��ر  واس��تعرض 
أه��داف  العبيدل��ي،  والبح��وث. د. عم��ر 
أنظم��ة التقاعد ف��ي العال��م وأنواعها، 
مح��ذرًا من أن أنظمة التقاعد في مختلف 
وأن  باإلف��الس،  مه��ددة  العال��م  دول 
الخي��ارات التي تلجأ لها الدول تتمثل في 
رفع الضرائب أو المس��اهمات أو رفع سن 
التقاعد أو خفض مس��توى المعيشة في 

فترة التقاعد.

 »التأمين االجتماعي«: الزيادة
السنوية لم تلَغ وستعود عند وجود فائض

أك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة العام��ة 
للتأمي��ن االجتماع��ي إيم��ان المرباط��ي، أن 
الزيادة الس��نوية لم تلَغ، ولكنها قيد اإليقاف 
حتى تحس��ن األوضاع، وس��يتم عمل دراس��ة 
اكتواري��ة كل 3 س��نوات، وإذا كان��ت هن��اك 
فوائ��ض فس��تعود الزي��ادة الس��نوية وربما 
تتغير النس��بة، مبينة أن الذين يحصلون على 
معاشين س��يتم تخييرهم ومنحهم المعاش 

األفضل، بدًءا من الشهر القادم.
وأش��ارت في لق��اء تلفزيوني، إل��ى أن المزايا 
التي منحت ف��ي الماضي للتقاعد كانت حافزا 
لكثيري��ن بأن يتوجهوا للتقاع��د المبكر، كما 
منحت معاش��ات في الثمانينيات لمتقاعدين 
لم يس��ددوا أي اش��تراكات، مؤكدة أن العجز 
الحقيق��ي حدث في عام 2012، حين تس��اوت 
االش��تراكات م��ع المصروفات، والي��وم فاقت 
المزايا المقدمة اش��تراكات الصندوق، بحيث 
وصلن��ا إل��ى مرحل��ة عدم الق��درة عل��ى دفع 

المعاشات.

وكش��فت عن أن س��ن التقاعد االعتيادي في 
الحكوم��ة للمرأة والرجل هو س��ن الس��تين، 
أما ما بعد الس��تين فسيكون اختياريا على أن 
تضاف تل��ك المدة إلى المع��اش، وهو ما لم 

يكن يحدث في السابق.
وقال��ت المرباط��ي: الحظن��ا أن��ه يت��م زيادة 
الروات��ب في آخر س��نة بالقط��اع الخاص قبل 
التقاعد للحصول على رات��ب تقاعدي أفضل، 
ولذل��ك ت��م التعدي��ل باحتس��اب متوس��ط 
الخم��س الس��نوات، وهو ما س��يحد من نزيف 

الصندوق.
وأوضحت أن أرباح االستثمارات كانت موجودة 
بالفعل وتخدم دفع المعاش��ات، لكنها كانت 
تعتم��د على الفائ��ض الذي توق��ف منذ عام 
2012 ، ول��م تك��ن هناك أي أم��وال لكي يتم 
اس��تثمارها، وما كان يصرف هو أرباح س��ابقة 
لتلك االس��تثمارات بعد تس��اوي االشتراكات 
مع المصروف��ات، وأضافت: لو اس��تمر الوضع 
السابق فسنضطر إلى تسييل أصول الصناديق.

وأك��دت المرباط��ي أن الزي��ادة الس��نوية لم 
يك��ن لها تموي��ل، مش��يرة إل��ى أن القوانين 
الت��ي وضعت في الس��بعينيات لصرف معاش 
تقاعدي عند الس��تين، وقالت: إن الموظف في 
السابق كان يكمل الس��تين، لكن اليوم حدث 
العكس بس��بب المميزات الممنوحة للتقاعد 
والت��ي حف��زت كثيرين عل��ى التقاع��د، بينما 
المفترض العمل ومس��اعدة الصندوق ليبقى 

لألجيال القادمة.
وقالت الرئيس التنفي��ذي للهيئة: إن التقاعد 
المبكر كان من أسباب حدوث هذا العجز، حيث 
يتم مكافأة المتقاعدين عند سن 55 بمنحهم 
5 س��نوات مجانية، وكأن الموظف موجود على 
الخدمة ونكافئه، بينم��ا الموظف الذي يعمل 
حتى الس��تين ال يعط��ى أي مكافأة على عمله 

ويدفع إلى من خرج مبكًرا.
وبررت نس��بة االس��تثمارات المنخفضة بأنها 
اس��تثمارات ف��ي قطاعات آمنة وتك��ون عادة 

منخفضة العوائد.

أيمن شكل
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 البونوظه: 3 خيارات للعام الدراسي..
9 طالب في الفصل وإلغاء الطابور الصباحي

كشفت الوكيل المساعد للتعليم العام 
والفني ب��وزارة التربية والتعليم لطيفة 
البونوظ��ة، ع��ن أن ال��وزارة س��تتخذ 3 
خي��ارات مع ع��ودة العام الدراس��ي في 
ظل جائحة فيروس كورونا، إما استمرار 
تنفيذ التعليم عن ُبعد أو السماح لعودة 
الطلب��ة تدريجي��ًا أو المزج بي��ن التعلم 
االعتيادي والتعلم عن ُبعد، مشيرة إلى 
أنه س��يتم إلغاء الطاب��ور الصباحي مع 

تحديد 9 طالب في الفصل.
وأش��ارت خالل فعالية »لقاء مع مسؤول 
حكومي« نظمها مركز االتصال الوطني، 
إلى أن الخي��ار األول المتمث��ل مواصلة 
التعلي��م ع��ن ُبعد ف��ي حال اس��تمرار 
الوض��ع الصحي الحال��ي دون تغيير، مع 
تطوي��ر آلية التعلي��م والتقويم وتوفير 

المعدات واألجهزة الرقمية للمدارس.
ويتضمن الخيار الثاني الس��ماح لعودة 
الطلب��ة تدريجيًا إلى الم��دارس في حال 
تحس��ن الوضع الصحي وف��ق توجيهات 
اللجن��ة التنس��يقية، فيما يمث��ل الخيار 
الثال��ث المزج بي��ن التعل��م االعتيادي 
والتعلم عن ُبعد بحيث يكون لكل صف 
دراسي يوم أو يومان في األسبوع بشكل 

مباشر.
وذك��رت أن طلب��ة المرحل��ة االبتدائية 
س��تكون العودة للحلق��ة األولى كاملة 
مع تقس��يم الطلبة على جميع الصفوف 
الدراس��ية بحيث ال يتع��دى 9 طالب في 
كل ص��ف درس��ي م��ع ضم��ان التباع��د 

الجسدي.
بإلغ��اء  س��تقوم  ال��وزارة  أن  وأك��دت 
الطوابير الصباحية واألنش��طة الثقافية 
والترفيهي��ة، وحص��ص الرياض��ة إل��ى 
جانب إيق��اف البيع ف��ي المقاصف متى 
ما ارتأت وزارة الصحة، الفتة إلى أهمية 

تع��اون أولياء األم��ور لتوفي��ر الوجبات 
اليومية ألبنائهم خالل األيام الدراسية.

ولفتت البونوظة إلى أن الوزارة ستقوم 
بمعاملة الطلبة الذين تعرضوا لتجربة 
فيروس كورون��ا كحاالت خاصة، كونهم 
يحتاج��ون إلى فرص الس��تعادة الحياة 
الطبيعي��ة نتيجة صدم��ة المرض التي 

عانوا منها.
األم��راض  ذوي  الطلب��ة  أن  وأوضح��ت 
المزمن��ة والخاضعي��ن للع��الج س��يتم 
إعفاؤهم من الدوام الدراسي، وستكون 
فت��رة انص��راف الط��الب عل��ى فت��رات 
مختلفة مع ضبط عملي��ة انتظار أولياء 

األمور خارج المدرسة.
وأش��ارت إلى تخصيص لجنة الس��تقبال 
الطلب��ة عن��د البواب��ات والتأك��د م��ن 
صحته��م قب��ل الدخ��ول، م��ع أهمي��ة 
اس��تخدامهم ل��أدوات الصحي��ة، إل��ى 
جانب تكثيف تواجد اإلشراف اإلداري في 
مرافق المدرس��ة لضبط حركة الطلبة، 
مبينة أنه سيتم تشكيل لجنة صحية في 
كل م��دارس البحرين، م��ع التأكيد على 

توفير اإلرشادات الالزمة والمعقمات في 
جميع مرافق المدرسة والمتطلبات التي 
تحقق التباع��د االجتماعي بين الطلبة، 
إل��ى جان��ب تعقي��م مرافق المدرس��ة 

بشكل يومي.
وبين��ت أن الوزارة قامت توفير مختبرات 
ل�4 أش��خاص من طلب��ة التعليم الفني 
والمهن��ي، به��دف إيج��اد حل��ول بديلة 
للجانب العملي لطلبة التعليم المهني 
والفني، مؤك��دة بأن الوزارة ستس��عى 

جاهدة لعدم التأخير في تخرج الطلبة.
ولفت��ت إل��ى أن هن��اك 1800 طال��ب 
ينتقل��ون م��ن الم��دارس الخاص��ة إلى 
الحكومية سنويًا، مؤكدة أنه سيتم فتح 
مرحلة االنتقال قريبًا، ولن يتم رفض أي 
طلب ملتزم بالشروط واإلجراءات للنقل 
من مدرس��ة خاصة إل��ى حكومية أو من 

حكومية إلى حكومية.
أن  »الوط��ن«،  ل���  البونوظ��ة  وأك��دت 
األولوية للطلبة للبحرينيين في التحويل 
م��ن الم��دارس الخاصة إل��ى الحكومية 
وبناء على الطاقة االستبعابية، وبعدها 

يتم النظر في الطلبات األخرى.
وأشارت إلى أن الوزارة تسهل اإلجراءات 
عل��ى الطلب��ة الذي��ن لم يقوم��وا بدفع 
كافة مس��تحقاتهم للمدرس��ة الخاصة 
عند طلبهم النقل إلى مدرسة حكومية، 
مبينة أنه مع اس��تمرار أزم��ة كورونا، ال 
يمكن االعتم��اد على التعل��م عن ُبعد 
فق��ط، وأن التعلم الم��زدوج هو البديل 
المت��اح عب��ر تطبي��ق التعليم النش��ط 

والتعليم عن ُبعد في الوقت ذاته.
وأوضح��ت أن الخي��ارات مفتوحة إلعادة 
الطلبة جميعهم إلى المدارس، متى ما 
ارتأت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس 
كورونا، وأن القرارات النهائية تعود إلى 

اللجنة.
وقال��ت لطيف��ة إن الوزارة أنش��أت 14 
قن��اة يوتي��وب لإلث��راء التعليمي ونقل 
ال��دروس للطلب��ة م��ن جمي��ع المراحل 
الدراس��ية، إلى جانب إنشاء قناة خاصة 
لذوي االحتياجات الخاصة، وقناة لطلبة 

التعليم الفني والمهني.
وأشادت بتكاتف الجهات األخرى متمثلة 
بحمل��ة فينا خي��ر التي وف��رت 10 آالف 
حاس��ب آلي للطلبة من محدودي الدخل 
مم��ن ال يملك��ون حواس��يب ش��خصية 
للتعل��م ع��ن ُبعد، إلى جان��ب المجلس 
األعلى للمرأة والمب��رة الخليفية الذين 

وفروا أجهزة الحواسيب للطلبة.

 »التربية« ُتطلق برنامجًا صيفّيًا 
عن ُبعد لطلبة المدارس الحكومية والخاصة

دّش��ن وزي��ر التربية والتعلي��م د.ماجد 
الصيف��ي  ال��وزارة  برنام��ج  النعيم��ي 
الذي س��ينفذ للم��رة األولى ع��ن ُبعد، 
الرقمية، ويستفيد  الوسائل  باستخدام 
الم��دارس  طلب��ة  م��ن  العدي��د  من��ه 
الحكومي��ة والخاصة بمختل��ف المراحل 
الدراس��ية، والذي سُيفتح باب التسجيل 
فيه خالل الفت��رة 15-18 يوليو الجاري 
عب��ر خدم��ة »التس��جيل ف��ي األندي��ة 
الصيفية« بموقع الحكومة اإللكترونية، 
على أن يبدأ تنفيذه من 21 يوليو وحتى 

19 أغسطس 2020.
وخالل العرض ال��ذي تم تقديمه بمقر 
مركز رعاية الطلبة الموهوبين، استمع 
الوزير إلى ش��رٍح مفصل م��ن الدكتورة 
شيخة الجيب الوكيل المساعد للخدمات 
ع��ن  الطالبي��ة  واألنش��طة  التربوي��ة 
البرنام��ج ال��ذي يحمل ش��عار »صيفي 

إبداع وابتكار«، وما يضمه من أنش��طة 
متنوعة في المج��االت العلمية والفنية 
والثقافي��ة والرياضية وغيره��ا، إضافًة 
إلى عدد من البرامج في مجال اإلرش��اد 
واألكاديم��ي  واالجتماع��ي  النفس��ي 
والتنمي��ة الش��خصية، والت��ي يش��رف 
عل��ى إعداده��ا وتقديمه��ا نخب��ة من 

المختصين بالوزارة.
وأش��اد النعيم��ي بالجه��ود المبذول��ة 
إلع��داد ه��ذا البرنام��ج ال��ذي تحرص 
ال��وزارة عل��ى تقديم��ه س��نويًا، والتي 
س��عت إلى مواصلة تقديمه هذا العام 
اإللكتروني��ة،  المنظوم��ة  باس��تخدام 
مراعاًة للظروف الصحية الراهنة، وبعد 
أن لمس��ت تفاع��اًل متمي��ًزا للطلبة مع 
الوس��ائل الرقمي��ة التي ت��م توظيفها 
في التعّلم عن ُبعد خالل الفصل الثاني 
م��ن العام الدراس��ي الماض��ي، مؤكدًا 

أن ذل��ك يأتي في إط��ار اهتمام الوزارة 
الكبي��ر بتش��جيع الطلبة على اس��تثمار 
أوق��ات العطل بص��ورة إيجابية مفيدة 
ومس��لية في آٍن واحد، وبما يتناسب مع 

ميوله��م ورغباتهم، وينم��ي مواهبهم 
وإبداعاتهم.

ويش��رف على تنفيذ البرنامج مختصون 
الطالبي��ة،  الخدم��ات  إدارات:  م��ن 

والمكتبات العام��ة، والتربية الرياضية 
والكشفية والمرشدات، إضافًة إلى مركز 
رعاية الطلبة الموهوبين، حيث س��يتم 
تقديم سلس��لة من األنش��طة والبرامج 
الكتاب��ة  ضمنه��ا:  وم��ن  المتنوع��ة، 
اإلبداعية، واختيار التخصص الدراس��ي، 
والقدوة الحس��نة، وب��ر الوالدين، وفن 
القيادة، ومه��ارات متنوعة في األلعاب 
رياضية  ثقافية  ومس��ابقات  الرياضية، 
وصحي��ة، وأعم��ال الري��ادة الكش��فية، 
ومخيم ال��والء االفتراضي للمرش��دات، 
وس��رد القصص الش��يقة، ومس��رحيات 
العرائ��س، واألعمال اليدوية، وس��فراء 
الكلم��ة لتعليم لغة اإلش��ارة، وبرنامج 
العل��وم والبيئة للتش��جيع على االبتكار 
الرس��م  وبرنام��ج  العلم��ي،  والبح��ث 
البيئي، والتصوير الفوتوغرافي، ولعبة 

الشطرنج.

إبراهيم الرقيمي

 إيقاف خدمة المقاصف 
حتى استيفائها من »الصحة«

 تنظيف وتعقيم المدارس
 بشكل يومي ومستمر

 التعامل مع الطلبة الذين 
تعرضوا لـ »كورونا« كحاالت خاصة

 لجنة الستقبال الطلبة عند البوابات 
والتأكد من صحتهم قبل الدخول

 إعفاء الطلبة ذوي األمراض 
المزمنة من الدوام المدرسي

 1800 طالب ينتقلون 
من المدارس الخاصة للحكومية سنويًا

طلبة ثانوي يشتكون تأخر 
تسليم شهاداتهم الدراسية

اش��تكى أولياء أمور طلب��ة بعدم إرس��ال وزارة التربية 
والتعليم ش��هادات نجاح أبنائهم عبر البريد، كما تبين 
التعليم��ات الموجودة على موقع ال��وزارة في الحكومة 

اإللكترونية.
وللحصول على الش��هادات للمتخرجي��ن يجب التقديم 
عبر موق��ع الحكوم��ة اإللكترونية واالنتظار ألرس��الها 
إلى عنوان الطالب، لكن الش��هادات ل��م تصل، فقاموا 
بمراجع��ة مكاتب البري��د والتي أبلغته��م بأنها أيضًا 
لم تصل إليهم، فتوجه الطلبة إلى الوزارة للس��ؤال عن 
شهاداتهم التي لم تصلهم بريديًا وتأخرها فأبلغوهم 
بأن التس��ليم في الوزارة فقط ول��م يتم تفعيل خدمة 

التوصيل عبر البريد.
وقال أولياء أمور الطلبة إن الجامعات بدأت في اس��تالم 
طلب��ات االلتحاق حيث أعلنت جامعة البحرين يوم األحد 
الماض��ي عن فتح باب التس��جيل للعام الدراس��ي وهو 
م��ا يتطلب إرفاق ش��هادات النجاح ضمن المس��تندات 

المطلوبة.

محرر الشؤون المحلية

 »الخليجية« تفتح التسجيل للفصل 
الخريفي مع منح دراسية تصل إلى ٪50 

القب��ول  رئيس��ة وح��دة  أك��دت 
والتسجيل في الجامعة الخليجية 
قبول  اس��تمرار  السامرائي،  براء 
خريجي  المستجدين من  الطلبة 
الثانوية والمحولين من جامعات 
آخرى للفصل الخريفي من العام 
األكاديمي 2020-2021 مع منح 

دراسية تصل إلى %50.
وقال��ت: »نعم��ل بش��كل دؤوب 
عل��ى توفي��ر كافة التس��هيالت 
للطلب��ة بما يتناس��ب مع ظروف 
ه��ذه الفت��رة االس��تثنائية من 
لتس��جيل  المج��ال  فت��ح  خ��الل 
المس��تجدين بش��كل إلكتروني، 
تحدي��د  امتحان��ات  وعم��ل 
المس��توى له��م ع��ن ُبع��د في 
أي م��كان يفضلون��ه م��ع توفير 
كافة الدعم التقني واإلرش��ادات 
المهم��ة مس��بًقا، إضافة إلعداد 
الجداول الدراس��ية بم��ا يتوافق 
مع أوقات أغل��ب الطلبة، ونظام 

الدف��ع اإللكترون��ي والتقس��يط 
المرن للرس��وم،« ويمكن لجميع 
بالجامعة  بااللتح��اق  الراغبي��ن 
تقدي��م طلباته��م عب��ر الموقع 

اإللكتروني: 
 apply.gulfuniversity.edu.bh 
وأوضح��ت، أن الجامع��ة أنه��ت 
للفص��ل  اس��تعدادتها  كاف��ة 
الخريف��ي حيث وضع��ت الخطط 

الالزمة لتهيئة األجواء المالئمة 
إلع��ادة احتض��ان الطلب��ة ف��ي 
الح��رم الجامعي في ح��ال عودة 
الدراس��ة لش��كلها الطبيعي مع 
على  الحف��اظ  باالعتب��ار  األخ��ذ 
وتطبي��ق  االجتماع��ي  التباع��د 
كافة التدابي��ر الوقائية لضمان 
عل��ى  والحف��اظ  صحي��ة  بيئ��ة 

سالمة الجميع. 
أضاف��ت  الجامع��ة  أن  وبين��ت 
لتطوي��ر  الخط��ط  م��ن  ع��ددا 
المس��تخدمة  التكنولوجي��ات 
ف��ي نظ��ام التدري��س والتقييم 
لضم��ان تحقي��ق أعل��ى ج��ودة 
ممكنة للتعليم في حال استمرار 
الدراسة عن بعد أو تطبيق نظام 
الدم��ج، فق��د اعتم��دت مؤخ��ًرا 
برنام��ج إلكتروني يعمل بتقنية 
)AI( لمراقبة  الذكاء االصطناعي 
وضم��ان  االمتحاني��ة  العملي��ة 
تحقيق العدالة والش��فافية بين 

الطلبة. 
وبين��ت أن الجامع��ة تضم عدًدا 
األكاديمي��ة  التخصص��ات  م��ن 
المعتمدة من قبل وزارة التربية 
التعلي��م  ومجل��س  والتعلي��م 
العالي في مملكة البحرين وهي: 
»بكالوريوس المحاس��بة والنظم 
إدارة  بكالوري��وس  المالي��ة، 
بكالوريوس  البش��رية،  الم��وارد 
اإلع��الم، وبكالوريوس هندس��ة 

التصميم الداخلي.
وأش��ارت إلى أن المنح الدراسية 
تقدم للطلب��ة في كاف��ة برامج 
البكالوري��وس المطروح��ة ف��ي 
الجامعة وتعتمد نس��بة المنحة 
عل��ى معدل الطالب في الثانوية 
وعل��ى مش��اركته في األنش��طة 
الطالبي��ة وذل��ك به��دف دع��م 
وتشجيع الطلبة المتفوقين على 

مواصلة التميز األكاديمي.

براء السامرائي  
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 آل عباس: سوق سترة المركزي
يفتقر ألبسط االحتياجات األساسية

قال النائ��ب عمار آل عباس إن »الوضع الراهن 
في س��وق س��ترة المرك��زي أصبح ال إنس��انيًا 
ألبعد الحدود وال يمكن القبول به والس��كوت 
عن��ه، حي��ث إن أغل��ب الباع��ة يعان��ون م��ن 
التقلب��ات الجوي��ة بمختلف حاالتها، والس��وق 
باتت نس��يًا منس��يًا، وكل ما ي��دور حولها من 
قبل المس��ؤولين و وزارة األش��غال والبلديات 
ه��و وعود تأتي وتذهي ف��ي مهب الريح، وأنه 
تواصل مع الوزارة بش��أن الس��وق مسبقا، وتم 
نش��ر تقرير مفصل بأوضاعها وأوضاع الباعة 
فيه��ا، وأن العديد م��ن المقترحات تم رفعها 
بش��أن الس��وق، ولك��ن دون إب��داء تح��ركات 

إيجابية من قبل الوزارة«.
وأش��ار آل عب��اس، أن حال��ة الس��وق الحالية، 
تتلخ��ص بكونه��ا مفتوحة، وتفتقر ألبس��ط 
الحاجات األساسية، كالكهرباء المنقطعة عنها 
منذ سنوات بس��بب احتراق المولد الكهربائي 
نتيجة األمطار، مما يجعل الباعة ورواد السوق 
يقبع��ون تح��ت رحمة ح��رارة الجو والش��مس 
الحارقة ف��ي الصي��ف، وغرقه��م باألمطار في 

موس��مها بفص��ل الش��تاء، ناهي��ك ع��ن أن 
المرافق الصحية الموجودة متهالكة وال تصلح 
لالس��تخدام البشري، فبعضها يفتقر للمياه أو 
لألبواب، علما بأن أغلب الباعة في هذه السوق 
هم من كبار السن وأصحاب األمراض المزمنة، 
الذين ال تتناسب ظروف صحتهم مع هذا الحال 

الالإنساني أبدًا.
وتساءل آل عباس، »من يستطيع في زمننا هذا 
وف��ي فصل الصي��ف، مع رطوبة الج��و الخانقة 
أن يبقى ولو س��اعة بدون مكيف؟ وكيف يمكن 
لوزارة األش��غال قبول اس��تمرار هذا الحال غير 

المنصف على المواطنين؟«.
وف��ي نف��س الس��ياق، بي��ن أن هذه الس��وق، 
تحتوي عل��ى موقع لتنظيف األس��ماك، يفتقر 
لالحتياجات األساس��ية لتحس��ين وضع العمل 
للعاملي��ن فيه��ا، فهي قطعة أرض بس��يطة 
اتخذها العاملين لممارسة مهنتهم البسيطة 
التي يعتاش��ون منه��ا، بها مظلة بس��يطة ال 
تكاد تقيهم لهيب الش��مس وال تحميهم من 
حرارة الجو الخانقة، ولكنه��م آثروا العمل في 

ظل ه��ذه األج��واء القاس��ية، لكس��ب قوتهم 
وكفاية أنفسهم شر العوز والحاجة.

وأوضح آل عباس، أن هذه السوق رغم اعتبارها 
سوقًا مركزيًا، و وجهة أساسية لتلبية حاجيات 
أهال��ي المنطق��ة إال أنه��ا قديم��ة ج��دا، بل 
ومتهالك��ة، وأنه تق��دم بمقترح إلع��ادة بناء 
هذه الس��وق بنظام حديث ومتطور يتناس��ب 
مع احتياجات الباعة و رواد الس��وق، كما تقدم 
بطلب تصريح بناء لوزارة األش��غال والبلديات 
بغرض مس��اعدة العاملين ف��ي مهنة تنظيف 
األس��ماك، عبر بن��اء غرفة متكامل��ة ومكيفة 

تعينهم على ممارسة عملهم بشكل أيسر.
وناشد آل عباس، صاحب السمو الملكي األمير 
خليف��ة بن س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء، 
بالنظر إلى ح��ال هذه الس��وق المعدمة وكله 
أمل بتوجيهات سموه السديدة بإعادة تأهيل 
هذه الس��وق لم��ا لها من أهمي��ة وتأثير على 
حياة شريحة واس��عة من أبناء المنطقة، وهو 
على تمام الثقة بحرص سموه الدائم على كل 

ما من شأنه سالمة المواطنين وراحتهم.

 مصدر: دفع كلفة فحص »كورونا« اإللزامي
ال يشمل القادمين عبر جسر الملك فهد

أكد »مص��در مطلع« بوزارة الصحة البحرينية، أن قرار إلزام القادمين إلى 
المملك��ة بإجراء فحص فيروس كورونا على نفقتهم الخاصة، ال يش��مل 
العابرين بجس��ر الملك فهد، مش��يًرا إلى عدم ورود نص باتخاذ إجراءات 

جديدة في هذا الشأن، حتى اآلن.
وأوضح المصدر  بحس��ب ما ذكرته صحيفة »اليوم السعودية«  أن القرار 
يش��مل جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات األخرى، 

وذلك للقادمين إلى المملكة عبر مطار البحرين الدولي.
وكانت وزارة الصحة البحرينية قد أعلنت إلزام جميع المسافرين القادمين 
إلى مملكة البحرين عبر المطار الدولي بدًءا من ال�12 صباًحا يوم الثالثاء 
21 يولي��و 2020 بالخض��وع للفح��ص المختب��ري لفي��روس كورونا عند 
وصوله��م المطار، وذلك عل��ى نفقتهم الخاصة بتكلف��ة تبلغ 30 دينارا 
بحرينيا. وبينت الوزارة أنه يمكن دفع تكلفة الفحص عبر تطبيق »مجتمع 
واعي« قبل ركوبهم الطائرة متجهين إلى المملكة بما يسهم في سرعة 
إنهاء اإلج��راءات، إلى جانب المنصات الموجودة ف��ي المطار والتي تتيح 
الدفع نقدا وإلكترونيا بواس��طة البطاقات البنكية واالئتمانية، ويستثنى 
من ذلك أعضاء طواقم الطائرات، والدبلوماس��يون، والمس��افرون ضمن 
مهم��ات رس��مية والعائ��دون من رح��الت عالجي��ة، وس��تقوم الجهات 
المختص��ة بالطيران المدني بالتنس��يق مع ش��ركات الطي��ران والجهات 

العاملة بالمطار في هذا الخصوص.

وأضاف��ت ال��وزارة أنه يج��ب أيضا على المس��افرين القادمي��ن الخضوع 
للحج��ر الصحي االحت��رازي لمدة 10 أيام، إلى جانب ض��رورة إجراء فحص 
انته��اء الحج��ر الصح��ي، وأن يتحمل المس��افر تكلفة الفح��ص البالغة 
30 دين��ارا بحرينيا. كم��ا يتعين على القادمين تحمي��ل تطبيق »مجتمع 
واعي« والتسجيل فيه، وذلك استكماال لإلجراءات المطلوبة في استمارة 
البيان��ات الطبية التي تتطلبها اإلجراءات االحترازية الموضوعة للتعامل 

مع فيروس كورونا.

 »الزراعة«: ملتزمون بتنفيذ قرارات
»الخدمة المدنية« لمنع تفشي »كورونا«

أك��دت وكالة الزراع��ة والث��روة البحرية بوزارة 
والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال 
الق��رارات  تنفي��ذ  عل��ى  العمران��ي، حرصه��ا 
والتوجيه��ات الص��ادرة ع��ن دي��وان الخدم��ة 
المدني��ة بخص��وص تنظي��م العم��ل في ظل 
اإلجراءات المتبعة لمنع تفشي جائحة فيروس 

كورونا.
وأوضح��ت أنه��ا التزم��ت بتوجيه��ات الخدمة 
المدنية رقم )2( لسنة 2020، التي تهدف إلى 
بي��ان االحتياطات واإلج��راءات الالزمة للوقاية 
من مخاطر انتش��ار فيروس كورونا في الجهات 
الحكومي��ة الخاضع��ة ألحكام قان��ون الخدمة 
المدني��ة، وكيفي��ة التعامل مع فت��رات غياب 
الموظفين عن العمل بناًء على تعليمات وزارة 

الصحة.
وأش��ارت إل��ى أن من بي��ن ذلك، وق��ف العمل 

بنظ��ام البصمة للحض��ور واالنص��راف كإجراء 
احترازي مع قيام إدارة الموارد البشرية بتوفير 
سجالت للتوقيع عليه يدويًّا من قبل الموظفين 
إثباًت��ا للحض��ور واالنصراف والخ��روج في أثناء 
الدوام الرس��مي، كما التزمت الوكالة بتوجيه 
الموظفي��ن الذين تظه��ر عليه��م عالمات أو 
أعراض تش��ير إلى احتمال اإلصابة بالفيروس 
المس��تجد، التخاذ االحتياط��ات الوقائية وفًقا 
لمتطلب��ات وزارة الصح��ة للتعام��ل م��ع هذه 

الحاالت.
وذك��رت أنه��ا التزمت بق��رار دي��وان الخدمة 
المدني��ة ال��ذي يقضي بالس��ماح برفع نس��بة 
العم��ل م��ن المن��زل ف��ي ال��وزارات والهيئات 
والمؤسس��ات الحكومية إل��ى 70% كحد أقصى 
م��ن ع��دد الموظفي��ن ابت��داًء م��ن 5 أبري��ل 
الماضي، بحسب ما تقتضيه متطلبات العمل 

م��ع تأكيد مراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة 
للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وبينت الوكالة أنها حرصت بالتنسيق مع قسم 
تقنية المعلومات في وزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي على تحويل 
الخدم��ات المقدم��ة إل��ى خدم��ات إلكترونية 
ع��دد  وتقلي��ل  المراجعي��ن  عل��ى  تس��هياًل 
المراجعي��ن، حرًصا منها على س��المة الجميع 

في ظل هذه الظروف االستثنائية.
م��ن جهة أخرى، أكدت الوكال��ة التزامها التام 
بتنفيذ القرارات الرسمية الصادرة لمنع تفشي 
الفي��روس، وم��ن بينه��ا قي��اس ح��رارة جميع 
الموظفي��ن والمراجعي��ن قب��ل دخ��ول مبنى 
الوكال��ة، عالوة على تطبيق قرار إلزامية ارتداء 
كمام��ة الوجه في موق��ع العم��ل للموظفين 

والمراجعين.

 »األشغال«: االنتهاء من تأهيل
3 محطات لضخ مياه الصرف الصحي

قال مدير إدارة تخطيط ومشاريع 
الص��رف الصحي بوزارة األش��غال 
وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط 
فتح��ي  المهن��دس  العمران��ي 
الت��زال  األعم��ال  إن  الف��ارع، 
جارية في مش��روع إعادة تأهيل 
محطات ضخ مياه الصرف الصحي 
بمحافظ��ات المملك��ة، حيث تم 
االنتهاء من إع��ادة تأهيل ثالث 
محطات ويتم العم��ل حاليًا على 

إعادة تأهيل المحطة الرابعة.
المش��روع  أن  الف��ارع  وذك��ر 
يتضمن إعادة تأهيل 32 محطة 
ض��خ رئيس��ية وفرعي��ة تت��وزع 
على مختلف مناط��ق البحرين )3 
محطات في محافظة المحرق، 19 

محطة في محافظة العاصمة، 7 
محطات في المحافظة الشمالية 
المحافظ��ة  ف��ي  محط��ات  و3 

الجنوبية(. 

تخطي��ط  إدارة  مدي��ر  وأوض��ح 
ومش��اريع الصرف الصحي أنه قد 
تم اختيار 32 محط��ة ضخ لمياه 
الصرف الصحي إلع��ادة تأهيلها 
المحطات  وس��يتم تجهيز ه��ذه 
وأنابي��ب  جدي��دة  بمضخ��ات 
داخلية وصمامات ولوحات تحكم 
كهربائية ونظ��م تحكم وأجهزة 
استش��عار، كم��ا س��يتم تنفي��ذ 
بعض األعمال المدنية في بعض 
المشروع  المحطات، حيث يهدف 
إل��ى إع��ادة تأهي��ل المحط��ات 
وتحسينها لرفع كفاءتها وضمان 
اس��تدامتها باإلضاف��ة إلى الحد 
م��ن األعط��ال والفيضانات التي 

تشهدها بعض المناطق.

يذكر أن المشروع تمت ترسيته 
م��ن قب��ل مجل��س المناقص��ات 
والمزايدات على الس��ادة/ شركة 
مقاوالت الدور للحفريات والبناء، 
بكلفة قدرها 759,801 ألف دينار 
)س��بعمائة وتس��عة وخمس��ون 

ألفا وثمانمائة ودينار واحد(.
الجدي��ر بالذكر أن ال��وزارة قامت 
خالل األع��وام الثالث��ة الماضية 
بتأهي��ل 103 محطات ضخ لمياه 
الص��رف الصح��ي توزع��ت عل��ى 
مختلف مناط��ق البحرين بتكلفة 
بلغ��ت 2,552,231 مليون دينار 
)مليون��ان وخمس��مائة واثن��ان 
وخمس��ون ألفًا ومائت��ان وواحد 

وثالثون ديناًرا(.

فتحي الفارع

القبض على شخصين تورطا 
بمشاجرة أدت إلى وفاة 

أربعينّي في السقية
قال مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة: إن شرطة 
المديرية تمكنت من القبض على شخصين )50 و61 عاما( 
متورطين بمش��اجرة أدت إلى وفاة ش��خص آخر )42 عاما( 
في منطقة السقية خالل أقل من ساعتين من تلقي البالغ.
وأوض��ح أن المديرية تلق��ت بالًغا يفيد بالعث��ور على جثة 
شخص ملقاة على األرض بالمنطقة المذكورة، حيث انتقلت 
على الفور ش��رطة المديري��ة برفقة الجه��ات المعنية إلى 
الموقع إلجراء المعاين��ة ورفع األدلة المادية، وبعد تكثيف 
عمليات البح��ث والتحري تم التوصل إلى هوية المتورطين 

والقبض عليهما، واتضح أنهما صديقا المتوفى.
وأشار مدير عام مديرية شرطة العاصمة إلى أنه جاٍر اتخاذ 
اإلج��راءات القانوني��ة الالزمة؛ تمهيًدا إلحال��ة القضية إلى 

النيابة العامة.

وفاة مواطن ووافد 
بـ»كورونا« وتعافي 654 حالة

كش��فت وزارة الصح��ة ع��ن »وف��اة حالتي��ن قائمتي��ن 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د19(، إحداهم��ا لمواطن يبلغ 
من العم��ر 86 عاًما، واألخرى لواف��د يبلغ من العمر 59 
عاًما«، ليرتف��ع عدد حاالت الوف��اة بالفيروس إلى 110 
حاالت، فيما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ألس��رتي 

الفقيدين و أهلهما وأقربائهما كافة.
وأعلن��ت وزارة الصحة أن »الفحوصات الت��ي بلغ عددها 
9867 ي��وم أم��س الثالث��اء، 14 يولي��و 2020، أظهرت 
تسجيل 602 حالة قائمة جديدة منها 351 حالة لعمالة 
واف��دة، و234 حالة لمخالطين لحاالت قائمة، و17 حالة 
قادمة من الخارج، كما تعافت 654 حالة إضافية ليصل 

العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى 29753«.
وذك��رت أن »ع��دد الح��االت القائمة تح��ت العناية بلغ 
51 حال��ة، والحاالت التي يتطل��ب وضعها الصحي تلقي 
الع��الج بلغت 97 حالة، في حين أن 4163 حالة وضعها 
مس��تقر من العدد اإلجمالي للح��االت القائمة الذي بلغ 
4214 حال��ة قائمة«. وأجرت ال��وزارة »685318 فحًصا 

طبيًّا«.

النعيمي: تحويل األندية 
الرياضية لشركات تجارية نقلة 

نوعية للرياضة البحرينية
ق��ال نائب رئي��س لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية 
بمجلس الن��واب د.عل��ي النعيم��ي، إن المرس��وم الملكي 
الس��امي الص��ادر عن حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، بمناسبة إصدار 
جاللته للمرس��وم الملكي الس��امي بإضافة م��ادة جديدة 
برقم )62 مكررًا( إلى قانون الجمعيات واألندية االجتماعية 
والثقافي��ة والهيئ��ات الخاصة العاملة في ميدان الش��باب 
والرياضة والمؤسس��ات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون 
رقم )21( لس��نة 1989 -والتي تجوز إنش��اء أندية في شكل 
شركات تجارية، لما له من دور في تطوير الرياضة البحرينية 
وتنمي��ة القطاع االقتص��ادي في المملكة- سيش��كل نقلة 
نوعية في الحياة الرياضية البحرينية وسوف ينعكس إيجابًا 
على األندية وعلى الرياضة في البحرين بشكل عام، مؤكدًا 
أن جاللته الداع��م األكبر للرياضة في المملكة وأن جاللته 
يولي القطاع الرياضي في البحرين اهتمامًا ورعاية س��امية 
ف��ي كافة األوق��ات، ومختلف المناس��بات، منوه��ًا أن ذلك 
يظهر جليًا في توجيهات جاللت��ه الدائمة بتطوير وتنمية 
ه��ذا القط��اع الحيوي اله��ام لما ل��ه دور في بناء الش��باب 
البحريني وتنمية قدراتهم بالش��كل األمثل نحو مس��تقباًل 

مزدهر ومتقدم على مختلف األصعدة. 



وزيــر الخارجيــة: حريصــون علــى توطيــد التعــاون الثنائي

العالقات مع فرنسا نموذج يحتذى بين الدول والشعوب

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد 
الزياني، عمق عالقات الصداقة القائمة 
والجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
الفرنسية والتي تستند على أسس من 
المحبـــة والتقديـــر والتعاون المشـــترك 

خدمة لمصالح البلدين والشعبين.
جاء ذلـــك خالل الكلمـــة المتلفزة التي 
بمناســـبة  الخارجيـــة  وزيـــر  وجههـــا 

احتفال ســـفارة الجمهورية الفرنســـية 
لـــدى مملكة البحريـــن بالعيـــد الوطني 

للجمهورية الفرنسية.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة فـــي كلمتـــه 
عن خالـــص التهانـــي والتبريـــكات إلى 
الجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق 
بمناســـبة العيـــد الوطنـــي للجمهوريـــة 
الفرنســـية، معرًبا عن اعتزازه وتقديره 
لما تشـــهده العالقات الثنائية الوطيدة 
بيـــن البلديـــن مـــن تطـــور ونمـــاء فـــي 

تعـــد  والتـــي  المجـــاالت،  مختلـــف 
مثـــاالً نموذجًيـــا للعالقـــات بيـــن الدول 
والشـــعوب، في ظـــل حـــرص واهتمام 
من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ورئيـــس 
إيمانويـــل  الفرنســـية  الجمهوريـــة 
بعالقـــات  االرتقـــاء  علـــى  ماكـــرون، 
التعـــاون إلـــى آفـــاق أرحب بمـــا يخدم 
المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

الملموســـة  بالجهـــود  الزيانـــي  وأشـــاد 

لـــدى  الفرنســـية  الجمهوريـــة  لســـفير 
كوشـــارد،  جيـــروم  البحريـــن  مملكـــة 
وحرصه علـــى تعزيز وتوطيد عالقات 
التعاون بين البلدين الصديقين، منوًها 
بالـــدور الفاعـــل والبناء الـــذي تقوم به 
الجمهورية الفرنسية في الحفاظ على 
األمن واالســـتقرار اإلقليمـــي والدولي، 
متمنًيـــا للجمهوريـــة الفرنســـية المزيـــد 

من التقدم واالزدهار.
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ِبَك َيا َأَبا َسلَماَن َننَتِصُر
ــي َكـــِثـــُروا ــِن ــوِط ــَم ــوَن ِب ــُب ــَج ــع ــُم ال

ــَرت ــ ــال ازَدَهـ ــُع ــحــَريــن ال ــاُل َب َمـــا بـ

ــا ــَرًحـ ــَحـــت أزهــــاُرهــــا َفـ ـ ــتَّ ــَفـ وَتـ

ــا َفــاَضــت ِبـــَمـــاِء َغـــَدا ــَه ــوُن ــُي َوُع

َدًة وَبـــــالِبـــــٌل َجــــذَلــــى ُمــــــَغــــــِرّ

ــُل واأَلشــــَجــــاُر ُمــوِنــَقــٌة ــخـ ـ ــَنّ والـ

َنَضَبت ــي  الــِتّ الــَمــَغــاَصــاُت  ــى  َحــَتّ

ــا َفــَرًحــا ــَهـ ــَواُجـ ــت َأمـ ــَصـ ــَراَقـ وَتـ

ــرَدوٍس ِلـــَنـــاِظـــِرَهـــا ــ ــِفـ ــ ــت َكـ ــاَنـ َبـ

ــن ِرَجـــــاِل ِبــَهــا ــا ِمـ ــَن ــب ــِج وَلـــَقـــد َع

َفِبها ــوا  ــُب ــعــَج َت ال   ــم  ــُه ــُت ــب ــَأَج َف

ــاَس َفــاقــَتــَربــت ــٌك َأَحــــبَّ الـــنَـّ ــِل َم

ــًة ــِزَل ــن ــِد َم ــج ــَم ــي ال ــال ِفـ َحـــَمـــٌد َعـ

ــِد افــَتــَخــُروا ــم َق َبــيــَن الـــَوَرى إن ُه

ــَداٍن  َنــــــُروُم  ُعــاًل ــ ــي ــ فــي ُكــــلِّ  َم

ــي َشــــأَن َمــمــَلــَكــٍة ــعــِل ــَت  ُت ــاِزلـ مـ

َلـــُه َلـــيـــَس  َو  ــًرا  ــ ــ ِوت َبــــدا  ــٌد  ــَمـ َحـ

ــٌد ــَم َح يـــا    َأنـــــَت    َدرَُّك    ِلِ   

ــوا ُأُفــًقــا ــَلـ ــن َقــــوٍم َعـ َوألنـــــَت ِمـ

َقـــــَدُروا إذا  ــوٍم  ــ َقـ ِمـــن  َوأَلنــــــَت 

ــد َغـــــَدوا َمــثــاًل ــن َقـ ــَت ِمــمَّ ــ ــ َوأَلن

َمنَهَجُهم ــُن  ــَم ــرَّح ال َبـــــاَرَك  َقـــد 

إذ َفضُلَك  الــنَّــاِس  في  فَشا  َحــَمــٌد 

ــًدا ــ ــم   َأَب ــ ــُك ــ ــَذا   َدأُب ــهـ ــٌد   َفـ ــَمـ َحـ

ِحكَمِتُكم ِبفضِل  ــاَن  األمـ ِعشَنا 

ــٌد  ِبــــــِه   ِلـــلـــَمـــرِء  َمـــنـــِزَلـــٌة ــ ــَل ــ َب

ــي َنــَســٍق ــَراُق ف ــ ــ ــُش اأَلع ــاَي ــَع ــَت َت

َقـــَدٍر ِفـــي  ــاُن  ــسـ اإِلنـ ــُس  ــَخ ــب ُي اَل  

ــٍد َرَغ فــي  الَعيَش  َأنـــَت  َفَضمنَت 

ــٌم  َزاَنــــُكــــم  َفــــِإذا ــ ــل ــ ــأٌس َوِح ــ َبـ

ــٍة ــَق ــلِّ َضــاِئ ــى ِمـــن ُكـ ــَم ــِح ــَت ال ــ َأن

َصــَلــٍف ــي  ف الــَغــدُر  َتـــَمـــاَدى  َوإذا 

َدَها َسِيّ َفــَتــُكــوُن  الــَوَغــى  َتغَشى 

ــا ــُدَنـ ــاِئـ ــاَن َقـ ــمـ ــلـ ــو َسـ ــ ــذا َأبـ ــ َهـ

ــُرُه ــِك ــن ــَس ُي ــي ــٌك  َعــِظــيــٌم  ل ــِلـ َمـ

ــا َحـــَمـــًدا ــ ــَن ــ ــا َيـــا َرَبّ ــن َفــاحــَفــظ َل

ــُروا ــِه ــد ُب ــ ــا َوَق ــًب ــَج ــوا َع ــاَءُلـ ــَسـ َوَتـ

َجُر والشَّ الُعشُب  فيها  َفــاخــَضــرَّ 

ــي األرَجـــــاِء َيــنــَتــِشــُر ــيــُب ف َفــالــطِّ

ــَراُه ِيــنــَهــِمــُر ــ ــ ــِل َت ــي ــِب ــَس ــل ــَسّ ــال َك

ــا ِبـــِه اأَللـــَبـــاُب َقـــد َســَحــُروا ــحــًن َل

ــُر ــَم ــَثّ ــا ِبــَهــا ال ــًع ــن وُيــِزيــُنــَهــا َي

َرُر َعـــــاَدت َحـــَيـــاًة ِمـــلـــُؤَهـــا الــــــُدّ

ــطــآِن َيــنــَتــِثــُر ــي الــُشّ اُن ف ــَدّ ــ ــال ــ َف

ــِهــُر َيــنــَب ــِن  ــس ــُح ال ــَذا  ــَهـ ِبـ ــْن ال  ــ َم

ــوِســِهــم َنــــَذُروا ــُف ــُن ــا ِل ــَه ــِبّ ِفـــي ُح

ــُر ــَط ــَم ــٌم ُجــــــوُدُه ال ــي ــِظ ــٌك َع ــِلـ َمـ

ــِه ُأِســــُروا ــبِّ ــُح ِمــنــُه  الـــُقـــُلـــوُب، ِب

ــُه ِعـــَبـــُر ــ ــاُلـ ــ ــَعـ ــ َأقـــــــَواُلـــــــُه، َأفـ

ــِر َنــفــَتــِخــُر ــي ــَخ ــَك ال ــي ــِل ِبـــَك َيـــا َم

ــاَن َنــنــَتــِصــُر ــَم ــل ــا  َس ــا  أبـ ــَك  َيـ ــ ِب

ــَظــُر ــَمــجــِدهــا الــنَّ ــى اشـــــَرَأبَّ ِل ــتَّ َح

َيــنــَتــِظــُر ـــاِريـــُخ   الـــتَّ َوذا   َشــفــٌع  

ــَفــُر ــَك الــظَّ ــظُّ ــلِّ َمــســَعــًى َح ــي ُكـ ف

ــَدُروا ــ َق ــم  ُه ــيَء  ــشَّ ال أراُدوا  َوإذا 

ــُروا ــَف َغ ــوا  ــَغ َب أو  ــاُءوا  ــ ــَمــن أسـ ــِل َف

ــُروا ــ ِبــالــَخــيــِر َوالـــَمـــعـــُروِف َقــد َأَم

ــُروا ــَك َش َقــد  ــِن  ــَم ــرَّح ال ــِنــعــَمــِة  ِل َو 

ــيــَع وَلــيــَس َيــســَتــِتــُر ــِم ــَج َعـــمَّ ال

ــــٌب َعـــِطـــُر َكــــــــَرٌم  َوِذكــــــــٌر َطــــِيّ

ــُر ــِب ــعــَت َي األمـــــِن   ــذا  ــَهـ ِبـ َذا  َمـــن 

ــُر ــَش ــم َب ــُه ــلُّ ــُك ــاُن، َف ــ ــَص ــ ــلٌّ  ُي ــ ُكـ

ــُر ــزَدِهـ ــُد فــيــه َتـ ــاِئ ــق ــَع َوَكـــــذا ال

ــِجــُر ــاِن  َيــتَّ ــ ــَس ــ ــِذي اإِلن ــ َمـــا ِمـــن ِب

ــُر ــَطـ َخـ َوال  ُغـــبـــٌن  ال  ُظـــلـــُم  ال 

َنَظُروا ِلَشخِصُكم  الَوِطيُس  َحِمَي 

ــَدُروا ــ َغـ ُهـــُم  إن  ــاِدي  ــ ــ اأَلع ــَن  ــ َوِمـ

َتــــَذُر َوال   ــي  ــِق ــب ُت َفـــال  ــم  ــُت ــل ُص

اَمـــَك انـــَدَحـــُروا ــَدا ُقـــدَّ ــِع ــَرى ال ــَت َف

ــُر ــَي ــسِّ ــُه ال ــاَلـ ــَعـ ــَدت  َأفـ ــ ــلَّ ــ َقـــد َخ

َبـــَصـــُر َلــــــُه  َمـــــا  َحـــــُقـــــوٌد  إالَّ 

ــِرَك اأَلكــــــــواُن َتـــأَتـــِمـــُر ــ ــَأم ــ ــِب ــ َف

قصيدة مهداة إلى مقام 

صاحب الجاللة الملك

 حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين حفظه ال ورعاه

د. عبدال بن أحمد منصور آل رضي

“العاصمة” تواصل توزيع السالل الغذائية
محافظ العاصمة: مواصلة التنسيق مع الجهات المتعاونة لتسليم المساعدات

في إطـــار حملة “فينـــا خير” التـــي أطلقها ممثل 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة 
رئيـــس  الوطنـــي،  األمـــن  مستشـــار  الشـــباب، 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  اإلنســـانية 
توزيـــع  العاصمـــة  محافظـــة  تواصـــل  خليفـــة، 
الســـالل الغذائيـــة ضمـــن مشـــروع “غـــذاؤك في 
بيتـــك” الذي أطلقته المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية بالتعاون مـــع وزارة الداخلية. وحضر 

محافظ العاصمة الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمن 
آل خليفـــة وســـفير جمهوريـــة إندونيســـيا لـــدى 
مملكـــة البحريـــن نـــور شـــهرير راهارجـــو عملية 
التوزيـــع علـــى المنازل ضمن نطـــاق العاصمة، إذ 
أكـــد المحافـــظ مواصلة المحافظة التنســـيق مع 
الجهات المتعاونة لتســـليم المســـاعدات لألســـر 
المحتاجـــة والمتضرريـــن مـــن فيـــروس كورونا 
دعما للمشـــروع، وبما يســـهم فـــي تفعيل مفهوم 
الشـــراكة المجتمعية ويعزز من تكاتف المجتمع 

وتعميق مفهوم ثقافة العطاء اإلنساني.

المنامة - محافظة العاصمة

االستعانة بالسفارات للترويج السياحي في البحرين
تشـــجيع عقـــد المؤتمـــرات الدوليـــة والمعـــارض التجاريـــة فـــي المملكـــة

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمعـــت 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بـــن دعيج 
المرئـــي  االتصـــال  عبـــر  خليفـــة،  آل 
الرئيـــس  مـــع  امـــس  اإللكترونـــي، 
التنفيـــذي لهيئـــة البحرين للســـياحة 

والمعارض نادر المؤيد.
وأثناء االجتماع، أعربت الوكيل عن 
تقديرها للجهود المثمرة التي تبذلها 
هيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض 
فـــي  الســـياحة  قطـــاع  تطويـــر  فـــي 
لالقتصـــاد  دعًمـــا  البحريـــن  مملكـــة 
الوطني، مشـــيدة بالمبـــادرات الهامة 
التي تقـــوم بها الهيئة من أجل تعزيز 
الســـياحة في المملكـــة في ظل رؤية 

مملكة البحرين االقتصادية 2030.
بنـــت  رنـــا  الشـــيخة  واســـتعرضت 
عيسى ما تمتلكه مملكة البحرين من 
مقومـــات ســـياحية وثقافيـــة مهمـــة، 
كدولـــة  االســـتراتيجية  ومكانتهـــا 

ودولًيـــا،  خليجًيـــا  للســـياح  جاذبـــة 
مؤكدة أهمية دعـــم وزارة الخارجية 
لمختلـــف البرامـــج الراميـــة لتحقيق 
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أهـــداف 
مملكـــة  مكانـــة  لتعزيـــز  والمعـــارض 
البحرين كوجهة ســـياحية رائدة بين 

دول المنطقة.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأشـــارت 
والتنســـيق  التعـــاون  ضـــرورة  إلـــى 
المشترك بين وزارة الخارجية وهيئة 
البحريـــن للســـياحة والمعـــارض فـــي 
الترويج الســـياحي لمملكـــة البحرين 
الخـــارج، مـــن خـــالل ســـفارات  فـــي 
مختلـــف  فـــي  المعتمـــدة  المملكـــة 
انتشـــار  مـــع  العالـــم، خصوصـــا  دول 
جائحـــة فيروس كورونـــا التي أثرت 
علـــى قطاعـــي الســـياحة والطيـــران 
عـــدد  انخفـــاض  بســـبب  خصوصـــا؛ 
الســـياح وحـــركات الطيـــران، معربـــة 

عـــن اســـتعداد وزارة الخارجيـــة مـــن 
خـــالل بعثاتهـــا فـــي الخـــارج لجـــذب 
وتشـــجيع عقد المؤتمـــرات اإلقليمية 
والدوليـــة والمعـــارض التجاريـــة في 
مملكـــة البحرين، لما من شـــأنه زيادة 
مســـاهمة قطاع الســـياحة في تنمية 

االقتصاد الوطني.
من جانبه، أعرب المؤيد عن اعتزازه 

بلقـــاء وكيـــل وزارة الخارجية، وعن 
تقديره للدعم الكبير الذي تحظى به 
هيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض 
مـــن وزارة الخارجيـــة، مؤكـــًدا علـــى 
أهميـــة اســـتمرار التعاون والتنســـيق 
لقطـــاع  للترويـــج  الجهتيـــن  بيـــن 
الســـياحة فـــي المملكة، دعمـــا لعملية 
التنمية المستدامة بمملكة البحرين.

المنامة - وزارة الخارجية

سمو محافظ الجنوبية يحضر حملة “التطهير االحترازي”
“كـــورونـــا” مــكــافــحــة  ــي  ف للمحافظة  ــوقــائــيــة  ال ــجــهــود  ال ضــمــن 

ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  حضـــر 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفة حملـــة “التطهيـــر االحترازي” 
التـــي أقيمـــت في عدد مـــن المرافق 
ضمـــن  عيســـى،  بمدينـــة  العامـــة 
مشاركة سموه في حمالت التطهير 
فـــي مناطـــق المحافظـــة الجنوبيـــة، 
بالتعـــاون مـــع اإلدارة العامة للدفاع 
المدنـــي وحضـــور عدد مـــن الضباط 
مـــن مركـــز شـــرطة مدينـــة عيســـى، 

ومشاركة عدد من المتطوعين.
وأكـــد ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة أن 
الحملة تأتي ضمن جهود المحافظة 
التدابيـــر  اتخـــاذ  فـــي  الجنوبيـــة 
فيـــروس  لمكافحـــة  االحترازيـــة 
كورونـــا، تنفيـــذًا لتوجيهـــات الفريق 
أول وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة فـــي تحقيق 
الجهـــات  مختلـــف  مـــع  الشـــراكة 
واألجهـــزة األمنيـــة بمـــا يصـــب فـــي 

مصلحة الوطن والمواطن.
الجنوبيـــة  محافـــظ  ســـمو  وأشـــاد 
بالجهـــود التي يبذلها رجـــال الدفاع 
المدنـــي في إطار التعاون المشـــترك 
لضمان ســـالمة األهالي والمواطنين 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  وتعزيـــز 
والتباعـــد  الوعـــي  مســـتوى  لرفـــع 

االجتماعي.
“التعقيـــم  حملـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
االحترازي” شـــهدت مشاركة واسعة 

مـــن األهالي بحضـــور النائـــب أحمد 
البلـــدي  المجلـــس  وعضـــو  العامـــر 
مال هللا شـــاهين وعـــدد من أعضاء 
نادي مدينة عيســـى وجمعية مدينة 

عيسى الخيرية.
مدينـــة  أهالـــي  عبـــر  جانبهـــم،  مـــن 
عيســـى عـــن تقديرهـــم لما يقـــوم به 
ســـمو محافظ الجنوبية من حمالت 
هادفة ومبـــادرات رائـــدة وفق مبدأ 

الشراكة األمنية والمجتمعية.

المنامة - وزارة الداخلية
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”Gem-A“ دانات”... أول مركز تدريس معتمد من“
ــة الــبــريــطــانــيــة ــم ــري ــك ــع جــمــعــيــة األحـــجـــار ال ــة مـ ــي ــاق ــف ــع ات ــ وق

واألحجـــار  للؤلـــؤ  البحريـــن  معهـــد  وقـــع 
جمعيـــة  مـــع  اتفاقيـــة  “دانـــات”  الكريمـــة 
األحجـــار الكريمـــة فـــي بريطانيـــا العظمى 
أول  بذلـــك  “دانـــات”  ليصبـــح   ،”Gem-A“
مركـــز تدريـــس معتمد مـــن “Gem-A” في 

الشرق األوسط.
ســـتقدم  البحريـــن،  فـــي  مـــرة  وألول 
“دانـــات” دورات أساســـية ودبلـــوم معتمد 
مـــن “Gem-A”، تســـتهدف األفـــراد الذيـــن 
يتطلعـــون إلى تعزيـــز خبراتهم ومهاراتهم 
أو  المجوهـــرات  صناعـــة  مجـــال  فـــي 
الحصـــول علـــى مهنـــة فـــي هـــذا المجـــال، 
التـــي   ”Gem-A“ مـــن  بشـــهادة  مدعميـــن 
تعتبر أعرق مزود عالمـــي لتعليم األحجار 
الكريمـــة والمجوهرات في العالم بخبرات 

متراكمة تصل لـ 110 عاًما.
الرئيـــس التنفيذي لجمعية “Gem-A” آالن 

هارت، أشار إلى أن عراقة منطقة الخليج 
اللؤلـــؤ  وتجـــارة  اســـتخراج  مجـــال  فـــي 
منـــذ القـــدم أســـهمت فـــي إرســـاء التقاليد 
الراســـخة لـــدى الجمعيـــة، وقال “مـــع بدء 
التنافـــس بين اللؤلؤ الطبيعـــي والصناعي 
في األســـواق، بادر باسيل أندرسون، وهو 
 ،”Gem-A“ أحد اآلباء المؤسسين لجمعية
إلـــى إنشـــاء أول مختبر لفحـــص األحجار 
الكريمـــة في العالـــم، وذلك بهـــدف طمأنة 
العمـــاء والتجار واألســـواق، بعد أن أدرك 
أهمية المعرفة العلمية الصارمة في مجال 
تجارة اللؤلؤ والحفاظ على ثقة المستهلك 
فـــي اللؤلـــؤ الطبيعـــي الـــوارد مـــن منطقة 
الخليج، إضافة إلـــى األحجار الكريمة من 

مختلف أنحاء العالم”.
وأضـــاف هارت “بالنظـــر إلى هـــذا التراث، 
يسعدنا الدخول في هذه الشراكة الفاعلة 

الجديـــدة مـــع “دانات”، وهـــو معهد يعكس 
األحجـــار  فـــي  التميـــز  لتحقيـــق  الســـعي 
الكريمـــة الـــذي كان موجـــوًدا منـــذ فتـــرة 
طويلـــة فـــي البحريـــن ومنطقـــة الخليج”، 
وتابـــع “وبصفته رائدا فـــي تقديم خدمات 
فحـــص ومصادقـــة اللؤلؤ فـــإن دانات في 

وضـــع مثالي ليكون بمثابـــة مركز تدريس 
معتمد من “Gem-A” وتجســـيد قيمنا في 
مجـــال التميـــز باألحجـــار الكريمـــة والدقة 
العلميـــة، ونحن نتطلع بالمقابل إلى التعلم 
مـــن هـــذا المعهـــد الرائد واكتشـــاف المزيد 
حول الجهود المبذولة إلحياء اســـتخراج 
وتجارة اللؤلـــؤ الطبيعي والمحافظة عليه 

كموروث أصيل في المنطقة”.
من جهتهـــا، قالت الرئيس التنفيذي لمعهد 
االتفاقيـــة  “إن  جمشـــير  نـــورة  “دانـــات” 
الموقعـــة مـــع جمعيـــة األحجـــار الكريمـــة 
فـــي بريطانيـــا العظمـــى Gem-A تعكـــس 
المكانـــة التي وصل إليها )دانات( كشـــريك 
موثـــوق دوليا في مجـــال تقديـــم التعليم 
والتدريـــب النوعـــي في مختلـــف مجاالت 
اللؤلـــؤ والمجوهـــرات واألحجـــار الكريمـــة 

على مستوى البحرين والمنطقة”.

نورة جمشير

المنامة - معهد “دانات”

الصخير - جامعة البحرين

أعلنـــت عمـــادة القبول والتســـجيل 
فـــي جامعـــة البحريـــن فتـــح بـــاب 
الراغبيـــن  للطلبـــة  التســـجيل 
مـــن خريجـــي  بهـــا  االلتحـــاق  فـــي 
الثانوية العامـــة للعامين الماضيين 
و)2018/ 2019(،   ،)2018 /2017(
ســـيكون  ذلـــك  أن  إلـــى  مشـــيرة 
متاحـــا لطلبة المـــدارس الحكومية 
والخاصـــة ومركـــز ناصـــر للتأهيـــل 

والتدريب المهني.
عمليـــة  بـــأن  العمـــادة  وأفـــادت 
عـــن  متاحـــة  ســـتكون  التســـجيل 
طريق النظـــام اإللكترونـــي لخدمة 
الطالـــب )sis.uob.edu.bh(، وذلك 
اعتبـــارا من يوم األحـــد المقبل )19 
يوليـــو 2020( إلى يـــوم األحد الذي 

يليه )26 يوليو 2020(.
ونبهـــت العمادة إلى أن من شـــروط 

يكـــون  أن  بالجامعـــة  االلتحـــاق 
شـــهادة  علـــى  حاصـــا  المتقـــدم 
الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل 
70 %، وأال  عـــن  يقـــل  تراكمـــي ال 
يكون المتقدم مقيدا أو منتظما في 
أية مؤسســـة تعليم عاٍل أخرى في 

حال قبوله في جامعة البحرين.
ودعـــت عمادة القبول جميع الطلبة 
الراغبيـــن فـــي االلتحـــاق بالجامعة 
إلـــى الدخـــول على صفحـــة جامعة 

.www.uob.edu.bh البحرين
ونبهـــت العمـــادة إلـــى أنه ســـيكون 
بإمـــكان المتقدمين تعديل الرغبات 
خال فترة تقديـــم الطلبات، وذلك 
اإللكترونـــي  الموقـــع  طريـــق  عـــن 
لخدمـــة الطالب، إلـــى جانب إمكان 
رفـــع المســـتندات أو التعديـــل على 
البيانات حتى 15 أغسطس 2020.

السماح لخريجي الثانوية في العامين 
الماضيين بااللتحاق بجامعة البحرين

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التربيـــة والتعليـــم ماجـــد  دشـــن وزيـــر 
النعيمـــي برنامج الـــوزارة الصيفي الذي 
سينفذ للمرة األولى عن ُبعد، باستخدام 
منـــه  ويســـتفيد  الرقميـــة،  الوســـائل 
العديـــد من طلبـــة المـــدارس الحكومية 
والخاصة بمختلف المراحل الدراســـية، 
الـــذي ســـُيفتح بـــاب التســـجيل فيه في 
عبـــر  الجـــاري  يوليـــو   18  -  15 الفتـــرة 
خدمة “التســـجيل في األندية الصيفية” 
بموقـــع الحكومـــة اإللكترونيـــة، على أن 
يبـــدأ تنفيـــذه مـــن 21 يوليـــو وحتى 19 

أغسطس 2020.
تقديمـــه  تـــم  الـــذي  العـــرض  وأثنـــاء 
بمقـــر مركـــز رعايـــة الطلبـــة الموهوبين، 
اســـتمع الوزيـــر إلـــى شـــرح مفصـــل من 
الوكيـــل المســـاعد للخدمـــات التربويـــة 
الجيـــب،  شـــيخة  الطابيـــة  واألنشـــطة 
عن البرنامج الذي يحمل شـــعار “صيفي 
إبـــداع وابتكار”، وما يضمه من أنشـــطة 
متنوعـــة في المجـــاالت العلمية والفنية 
والثقافيـــة والرياضيـــة وغيرها، إضافة 
إلى عدد من البرامج في مجال اإلرشاد 
واألكاديمـــي  واالجتماعـــي  النفســـي 
والتنمية الشـــخصية، التي يشرف على 
إعدادها وتقديمها نخبة من المختصين 

بالوزارة.
وأشـــاد الوزير بالجهود المبذولة إلعداد 
هـــذا البرنامـــج الـــذي تحـــرص الـــوزارة 
علـــى تقديمه ســـنوًيا، والتي ســـعت إلى 
مواصلـــة تقديمه هذا العام باســـتخدام 

المنظومة اإللكترونية، مراعاًة للظروف 
الصحية الراهنة، وبعد أن لمست تفاعًا 
متميـــًزا للطلبـــة مـــع الوســـائل الرقميـــة 
التـــي تـــم توظيفها فـــي التعّلم عـــن ُبعد 
فـــي الفصل الثانـــي من العام الدراســـي 
الماضي، مؤكـــًدا أن ذلك يأتي في إطار 
اهتمـــام الوزارة الكبير بتشـــجيع الطلبة 
علـــى اســـتثمار أوقـــات العطـــل بصـــورة 
إيجابيـــة مفيدة ومســـلية في آٍن واحد، 
وبمـــا يتناســـب مـــع ميولهـــم ورغباتهم، 

وينمي مواهبهم وإبداعاتهم.
ويشرف على تنفيذ البرنامج مختصون 
الطابيـــة،  الخدمـــات  إدارات:  مـــن 
والمكتبـــات العامة، والتربيـــة الرياضية 
إلـــى  إضافـــًة  والمرشـــدات،  والكشـــفية 
إذ  الموهوبيـــن،  الطلبـــة  رعايـــة  مركـــز 
األنشـــطة  مـــن  سلســـلة  تقديـــم  ســـيتم 
والبرامـــج المتنوعة، من ضمنها: الكتابة 
اإلبداعية، اختيار التخصص الدراســـي، 
فـــن  الوالديـــن،  بـــر  الحســـنة،  القـــدوة 
القيادة ومهـــارات متنوعة فـــي األلعاب 
الرياضيـــة، مســـابقات ثقافيـــة رياضيـــة 
الكشـــفية،  الريـــادة  أعمـــال  وصحيـــة، 
مخيـــم الـــوالء االفتراضي للمرشـــدات، 
مســـرحيات  الشـــيقة،  القصـــص  ســـرد 
ســـفراء  اليدويـــة،  األعمـــال  العرائـــس، 
الكلمـــة لتعليـــم لغـــة اإلشـــارة، برنامـــج 
العلـــوم والبيئة للتشـــجيع علـــى االبتكار 
والبحث العلمي، برنامج الرســـم البيئي، 
التصوير الفوتوغرافي ولعبة الشطرنج.

“التربية”: البرنامج الصيفي 
سيعقد للمرة األولى عن ُبعد

9 طالب حد أقصى للدراسة في صفوف الحلقة األولى
ـــة” ـــار لـ“التربي ـــن دين ـــص 5 ماليي ـــدرس تخصي ـــر” ت ـــا خي ـــة: “فين البونوظ

أكـــدت الوكيل المســـاعد للتعليـــم العام 
والفني ب وزارة التربية والتعليم لطيفة 
البونوظـــة أن خطـــط الـــوزارة للتعليـــم 
للعـــام الدراســـي المقبـــل تعتمـــد علـــى 
توفيـــر المـــكان المناســـب فـــي الوقـــت 
واالكتفـــاء  الطلبـــة  لعـــودة  المناســـب 
بالمواد األساســـية والكفايات الرئيسية 
الدراســـية،  بالمناهـــج  اإلخـــال  دون 
جاء ذلك في فعالية “لقاء مع مســـئول 
حكومي” والـــذي تطرق حـــول التعليم 
عـــن بعـــد الـــذي نظمـــه مركـــز االتصـــال 

الوطني.
وذكـــرت أن حملة فينـــا خير وفرت 10 
آالف حاســـب آلي للطلبة من محدودي 
حواســـيب  يملكـــون  ال  ممـــن  الدخـــل 
شـــخصية للتعلـــم عـــن بعـــد فضـــا عن 
األجهزة التي تكفلت بها المبرة الخليفة 
والمجلـــس األعلى للمـــرأة للطلبة الغير 

مقتدرين.
وكشـــفت أن حملـــة “فينا خيـــر” تدرس 
لـــوزارة  دينـــار  ماييـــن   5 تخصيـــص 
التربية والتعليم لتعزيز استمرار برامج 
والمناهـــج  والمهنـــي  الفنـــي  التعليـــم 

المرقمة.
الخيـــارات  البونوظـــة  واســـتعرضت 
المقترحـــة لبدء العام الدراســـي القادم 
وهي الخيـــار األول في حال اســـتمرار 
الوضـــع الصحي الحالي من دون تغيير 
فـــإن الـــوزارة مســـتمرة في تنفيـــذ آلية 
التعليـــم عـــن بعـــد والتعليمـــات الفنيـــة 
بوابـــة  فـــي  والموجـــودة  والتربويـــة 

الوزارة اإللكترونية.
وذكـــرت أن الخيـــار الثانـــي فـــي حـــال 
تحســـن الوضـــع الصحي بشـــكل مؤكد 

ســـيتم الســـماح بعودة الطلبة تدريجيا 
إلـــى المـــدارس وفق توجيهـــات اللجنة 
التنسيقية المبنية على الوضع الصحي 
وبعد التأكد من عدم انتشـــار الفيروس 
سيســـمح بعـــودة الدراســـة العاديـــة مع 

األخذ باالحترازت الصحية.
فهـــو  الثالـــث  الخيـــار  ان  وأوضحـــت 
االعتيـــادي  التعليـــم  بيـــن  المراوحـــة 
للطلبـــة  بالنســـبة  بعـــد  عـــن  والتعليـــم 
وتوزيـــع أيام الدراســـة علـــى الصفوف 
لـــكل صـــف  يكـــون  بحيـــث  الدراســـية 
دراســـي يـــوم أو يوميـــن في األســـبوع 
المرحلـــة  طلبـــة  أمـــا  مباشـــر،  بشـــكل 
االبتدائية فتكون العودة لطلبة الحلقة 
األولـــى كاملة مـــع تقســـيم الطلبة على 
جميـــع الصفـــوف بالمدرســـة بحيـــث ال 
يتعـــدى عـــدد الطلبـــة 9 فـــي كل صـــف 
دراســـي لضمـــان التباعـــد االجتماعـــي 

وذكـــرت أن هذا العدد قابل للتغيير في 
حـــال تقلصت أو زادت مســـافة التباعد 

االجتماعي وبحسب مساحة الصف.
وأفصحـــت الوكيل عن خطة وخيارات 
اســـتقبال المـــدارس للطلبـــة بعـــد فترة 
تعليق الدراســـة وبداية العام الدراسي 
المقبـــل التي ســـتتخذها الـــوزارة ومن 
الصباحـــي  الطابـــور  إيقـــاف  ضمنهـــا 
وجميع الفعاليات واألنشطة المدرسية 
المـــاء  مبـــردات  خدمـــة  وإيقـــاف 
والمقاصـــف وتفعيـــل الفســـحة داخـــل 
الصفـــوف فضا عن إعفاء الطلبة ذوي 
األمراض المزمنـــة والخاضعين للعاج 

من الدوام المدرسي.
وتابعت أن الخطة تشـــمل وجود لجنة 
اســـتقبال الطلبـــة عنـــد البوابـــة للتأكـــد 
مـــن صحـــة الطلبـــة وتجهيـــز المبانـــي 
واإلرشـــادات  واألدوات  الدراســـية 

الصحيـــة التوعوية وتعقيـــم المدارس 
فتـــرة  ضوابـــط  الخطـــة  تشـــمل  كمـــا 
انصـــراف الطلبـــة منهـــا انصرافهـــم في 
فتـــرات مختلفة وضبـــط عملية انتظار 

أولياء األمور خارج المدرسة.
ونوهـــت البونوظة بأن الوزارة وضعت 
خطة إلغـــاق وإعـــادة فتـــح المدارس 
في حالة اكتشاف مصاب أو عدوى مع 
توفيـــر تجهيز مرفق للحـــاالت التعامل 
المشـــتبه  أو  المصابـــة  الحـــاالت  مـــع 
بهـــا واقتصـــار جميـــع المراجعـــات فـــي 

التواصل االلكتروني ألولياء األمور.
مســـتعدة  الـــوزارة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
مـــن  المحوليـــن  الطلبـــة  الســـتقبال 
المـــدارس الحكوميـــة حيـــث تســـتقبل 
المدارسة الحكومية نحو 1800 طالب 
من المـــدارس الخاصة ســـنويا، مؤكدة 
أنـــه لـــن يتـــم رفـــض أي طالـــب ملتـــزم 
مـــع تســـهيل اإلجـــراءات باالتفـــاق مـــع 

المدارس الخاصة.
الـــوزارة  اســـتغال  إمكانيـــة  وبينـــت 
التعلـــم  والنـــوادي ومصـــادر  للصـــاالت 
الخيـــارات  وأن  العامـــة  والمكتبـــات 

مفتوحة الستيعاب كل الطاب.
وأكـــدت أنـــه لـــن يكـــون هنـــاك تأخيـــر 
لتخـــرج طلبـــة التعليم المهنـــي والفني 
والحرص علـــى تطبيق الجانب العملي 
عبر تجهيز المختبـــرات العملية للطلبة 
تســـتوعب كل منهـــا 4 طلبـــة فقـــط مع 
اتخاذ اإلجراءات االحترازية، أما طلبة 
المجتمـــع  وخدمـــة  المهنـــي  التدريـــب 
فسيطبقون برامجهم مع بداية الفصل 
الدراســـي المقبـــل، مـــع إعفـــاء الطلبـــة 
مكافحـــة  حمـــات  فـــي  المتطوعيـــن 

الوباء والمتطوعين منهم.

إعالم األكاديمي بنشاطاته الخارجية ليس أمرا جديدا وغرضه التذكير
عقبــت جامعــة البحريــن علــى ما نشــرته صحيفة “البــاد” يوم الجمعــة )10 يوليــو 2020(، تحت عنــوان “بالصورة: 
إدارة جامعــة البحريــن لألكاديمييــن: ال محاضــرات خارجيــة إال بموافقتنــا”، حيــث أفادت الصحيفــة أن الجامعة 
أصــدرت تعميمــا داخــل الجامعــة ُيذّكر بما نصت عليه المادة رقم )21( من الئحة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 
والتــي تضمنــت: “عــدم جــواز قيام عضو هيئة التدريس بإلقاء أو إعطــاء دروس أو محاضرات منتظمة أو القيام 
بــأي عمــل خــارج الجامعــة إال بموافقــة مســبقة مــن الرئيــس، بنــاء على اقتــراح من العميــد وبعد أخذ رأي القســم 

المختص”. وفيما يلي نص الرد كاما:

تعميمهـــا  أن  تبيـــن  أن  الجامعـــة  تـــود 
الداخلي جاء للتذكير والتأكيد لموضوع 
مشّرع ومنصوص عليه بلوائح الجامعة 
وهـــو ليـــس بجديـــد، ولكنه يأتـــي ضمن 
نهـــج الجامعـــة بنشـــر الوعـــي بالقوانين 
ســـامة  علـــى  وللحفـــاظ  واألنظمـــة 
بنصـــوص  وااللتـــزام  فيهـــا  اإلجـــراءات 
الجامعـــة  أن  التأكيـــد  مـــع  اللوائـــح، 
تشـــجع وترعى مشـــاركات أعضاء هيئة 
التدريـــس في خدمة المجتمـــع المحّلي، 

حتى أنها وضعـــت في أنظمتها الخاصة 
بترقية األكاديميين معيارا أساسيا لهذه 
الغايـــة وهـــو معيـــار )خدمـــة المجتمـــع( 
ضمـــن مؤشـــرات واضحـــة واســـتمارات 
يتـــم ملؤهـــا وإرفـــاق األدلة التـــي تثبت 
معيـــاري  مـــع  جنـــب  إلـــى  جنبـــا  ذلـــك، 
التدريس والبحث العلمي وبنفس الوزن 
لـــكل معيـــار مـــن معايير الترقيـــة، وذلك 
إليمان الجامعة بأن رسالتها ال تقف عند 
التدريـــس فقط، بل تمتد للبحث العلمي 

المنتج وإلى خدمة وتنمية المجتمع.
فـــي  الجامعـــة  إلـــى أن  هـــذا باإلضافـــة 
تمنـــع مشـــاركات أعضـــاء  لـــم  تعميمهـــا 
إعطـــاء  أو  بإلقـــاء  التدريـــس  هيئـــة 
إنمـــا  منتظمـــة،  محاضـــرات  أو  دروس 
ذّكـــرت بالطريقـــة التـــي تتم مـــن خالها 
هـــذه المشـــاركات، وهي طريقـــة علمية 
بحتـــة تمـــّر من خـــال المجلـــس العلمي 
المختـــص )مجلـــس القســـم( الـــذي يضم 
زمـــاء العضـــو المعني في القســـم ذاته؛ 

للحفاظ علـــى حق عضو هيئة التدريس 
بضمان احتســـاب مشاركته ضمن معيار 
تقدمـــه  عنـــد  الحقـــا  المجتمـــع  خدمـــة 
للترقية؛ إذ إن مجلس القســـم هو الجهة 
األولـــى فـــي اعتمـــاد ملف ترقيـــة عضو 
هيئـــة  عضـــو  أن  أي  التدريـــس.  هيئـــة 
التدريـــس الـــذي يتقـــدم بطلـــب رســـمي 
إلـــى مجلس قســـمه للمشـــاركة بإلقاء أو 
إعطـــاء دروس أو محاضـــرات منتظمـــة 

أو القيام بأي عمل خارج الجامعة، ويتم 
دراسة طلبه ومدى إسهام مشاركته في 
تقديـــم خدمـــة ومنفعـــة للمجتمع ومدى 
انعكاســـها على تطويـــر أداء ومخرجات 
انســـجامها  وكذلـــك  المختـــص،  القســـم 
مـــع األنظمـــة والقوانيـــن فـــي المملكـــة، 
ويســـتكمل اإلجراءات المنصوص عليها 
لهذا الغـــرض، فإنه يمنـــح الموافقة على 
مشـــاركته التي ستكون باســـم الجامعة 
وتمثلهـــا. وهـــذا ما هـــو متبع فـــي البيئة 
فـــي  الجامعـــات  ولـــدى  األكاديميـــة 

المنطقة.
وفـــي الواقع، فإن مجتمـــع أعضاء هيئة 
أقســـامهم  اختـــاف  علـــى   - التدريـــس 
حيـــوي  مجتمـــع  هـــو   - وتخصصاتهـــم 
ونشـــيط، حيث تصـــدر الجامعة بشـــكل 
شـــبه يومي الموافقة على هذه الطلبات 

بساســـة ودون أي عوائـــق طالمـــا أنهـــا 
ًقّدمـــت وفقا لألنظمـــة واللوائح ويؤمل 
منها اإلســـهام بـــدور الجامعة في خدمة 

المجتمع المحلي. 
البحريـــن  فـــإن جامعـــة  الختـــام،  وفـــي 
لخدمـــة  تســـعى  وطنيـــة  كمؤسســـة 
المجتمـــع تؤكـــد أنهـــا ملتزمـــة بتســـخير 
كافة إمكاناتها وقدراتها لهذه الغاية، بما 
ينســـجم مع توجهات الحكومة الموقرة 
ويحقـــق الفائـــدة المرجـــوة، وهـــي فـــي 
الوقـــت ذاتـــه تؤكـــد احترامهـــا وتعاونها 
مـــع الصحافـــة وتســـهيل مهمتهـــا، آملـــة 
أن يترســـخ هـــذا التعاون عبـــر التواصل 
المباشـــر، ويهمهـــا اســـتقبال الماحظات 
فـــي حينها إبـــداء الرأي فيها بما يســـهم 
فـــي توضيـــح الحقائـــق وتطويـــر العمل 

واالرتقاء بأداء الجامعة ومخرجاتها.

الصخير - جامعة البحرين

جامعة البحرين 
لـ “البالد”: نشجع 
مشاركات أعضاء 

هيئة التدريس في 
خدمة المجتمع
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ليلى مال اهلل

أرسى مركز االتصال الوطني تقليدا حميدا مع  «
الصحافة الوطنية وكتاب األعمدة من خالل 

اطالق مبادرة “لقاء مع مسؤول”، وهي فعالية 
دورية تكون بمثابة جسر التواصل مع متخذي 

القرار من مختلف الجهات الرسمية، ليصل 
الموقف الرسمي بكل شفافية وموضوعية لمنبر 

اإلعالم، والذي يعتبر نقطة التماس واللقاء مع 
المواطنين.

هذه المبادرة تصب في تحقيق المحاور  «
الرئيسية ببرنامج الحكومة ورؤية البحرين 

االقتصادية 2030 القائمة على التواصل الشفاف 
وصوال للمعلومة الدقيقة من فم المسؤول.

مركز االتصال يرسي تقليدا حميدا مع الصحافة

 خطة إلغالق المدارس في حالة 
اكتشاف مصاب أو عدوى
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المحفوظ لـ “الصحة”: لمعادلة تطوع األطباء الخريجين بسنة االمتياز

القطان: تعديل قانون البلديات أهم إنجازات المجلس

والــمــهــنــيــة ــب  ــواجـ الـ نــــداء  لــبــوا  ــون  ــج ــري ــخ ال  :”^“ لــــ  ــال  ــ ق

تضمن تعديل رسوم بلدية لزيادة اإليرادات وتذليل العقبات أمام المواطنين

الحـــد  بحجـــر  اإلداري  المنســـق  طالـــب 
الصحي، النائب الســـابق، جالل المحفوظ 
عبر “البـــالد” وزارة الصحة بمعادلة تطوع 
األماميـــة  بالصفـــوف  الجـــدد  األطبـــاء 

بالمحاجر والعزل مع سنة االمتياز.
وقـــال إن طلبـــة البحريـــن خريجـــي كليـــة 
النمـــاذج اإلنســـانية  الطـــب ضربـــوا أروع 
لمواجهـــة  األماميـــة  الصفـــوف  بتقدمهـــم 
فيـــروس كورونـــا، ولبـــوا فـــي ذلـــك نـــداء 
الواجـــب والمهنية، ويســـتحقون الوقوف 

معهم بمطالبهم العادلة والمشروعة.
وبيـــن أن األطبـــاء الخريجين لـــم يتمكنوا 
بصورتهـــا  االمتيـــاز  ســـنة  قضـــاء  مـــن 
االعتيادية بالتدرب بمستشـــفى حكومي؛ 
بســـبب الظروف الراهنـــة المعروفة، ولكن 
صفـــوف  فـــي  انخرطـــوا  منهـــم  شـــريحة 

المتطوعيـــن وباشـــروا الحـــاالت المصابـــة 
وتقديم اإلســـناد لفـــرق المحاجـــر والعزل، 
وهـــم بذلـــك في حكـــم من يتســـاوون لمن 

يخضع للتدريب الميداني.
ونقـــل المحفـــوظ عـــن قطـــاع عريـــض من 
الطلبة الخريجين فرحتهم الشديدة بقرار 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة باعتماد 
يوم للطبيب البحريني في أول أربعاء من 
شهر نوفمبر من كل عام وتخصيص جائزة 
باســـم ســـموه لتكريم األطباء البحرينيين 

المتميزين في البحث العالجي والطبي.
وقـــال إن قرار ســـمو رئيس الوزراء يصب 
لتعزيـــز المكانـــة المرموقـــة لمهنـــة الطـــب 

وزارة  اســـتجابة  ومعتبـــرا  ومزاوليهـــا، 
الصحة بمعادلة تطـــوع األطباء بالمحاجر 
والعزل مع ســـنة االمتيـــاز تصب في إطار 
دعم العناصر الوطنية الطبية ورد التحية 
لمـــا أنجزتـــه مـــن مهمـــة نبيلـــة خصوصـــا 
إســـهامات المتطوعيـــن فـــي الحفاظ على 
جـــودة الخدمـــات الصحيـــة التـــي أرســـى 
أركانهـــا ســـمو رئيـــس الـــوزراء مـــن خالل 
حكمتـــه باالهتمام بالقطـــاع الصحي؛ ألنه 

يمثل أولوية وطنية مستمرة.
نظـــم  الصحـــي  الحـــد  حجـــر  أن  ـــن  وبيَّ
مؤخرا أمســـية لتكريـــم الطلبة الخريجين 
المتطوعين من كليات عديدة، ومن بينهم 
خريجـــو كليـــات الطـــب والصيدلـــة، تحت 
رعايـــة مديـــر حجـــر الحد الصحـــي وعزل 

الجفير المستشار نعمت السبيعي.

الماليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  كشـــفت 
والقانونيـــة بمجلـــس أمانة العاصمة 
بعـــض  تعديـــل  أن  القطـــان  خلـــود 
نصـــوص وأحـــكام الفصل الســـادس 
لقانـــون  التنفيذيـــة  الالئحـــة  مـــن 
البلديات والقرار الـــوزاري رقم )22( 
لســـنة 2005 يعد من أهـــم منجزات 
مشـــيرة  العاصمـــة،  أمانـــة  مجلـــس 
إلـــى أن تعديل النصـــوص واألحكام 
الخاصة بالرســـوم البلدية من شـــأنه 
المواطنيـــن  أمـــام  العقبـــات  تذليـــل 
والمقيمين وزيادة إيرادات األمانة.

وقالت القطـــان إن: “اللجنـــة المالية 
والقانونية عكفت على دراســـة هذه 
التعديـــالت طـــوال الـــدور الماضـــي 
المســـؤولين  مـــع  اجتمعـــت  حيـــث 
والمعنييـــن بهذا القرار واستأنســـت 
بـــرأي المجالـــس البلديـــة األخـــرى”، 
وتابعت “اجتمعت اللجنة مع رئيس 
قســـم الشـــئون القانونيـــة باألمانـــة، 
ورئيس قســـم خدمات المشـــتركين 
بأمانة العاصمة لمناقشـــة مالحظات 
القسم ومرئياته بخصوص تحصيل 

الرسوم”.
“خاطبنـــا  القطـــان  وأضافـــت 
المجالـــس البلديـــة األخـــرى، وكذلك 
مديـــر عـــام أمانـــة العاصمـــة لطلـــب 
والمستشـــفيات  بالعيـــادات  كشـــف 
والمدارس الخاصة ومقدار الرسوم 
للملـــك والمؤجـــر، كمـــا خاطبنا إدارة 

الســـجل التجاري لطلب إحصائيات 
بالســـجالت والرســـوم الخاصة لكل 
من العيادات الطبية والمستشفيات 
الخاصة ومراكـــز التعليم والتدريب 

والجامعات”.
وبيـــن رئيـــس اللجـــة أنـــه بعـــد جمع 
البيانـــات والمالحظـــات من مختلف 
ومناقشـــة  المختصـــة  الجهـــات 
الموضـــوع في عدة جلســـات للجنة 
المالية والقانونيـــة تم التوافق على 
الموافقة علـــى مقترح تعديل بعض 
نصـــوص وأحـــكام الفصل الســـادس 
لقانـــون  التنفيذيـــة  الالئحـــة  مـــن 
البلديات والقرار الـــوزاري رقم )22( 

لسنة 2005.
اللجنـــة  “تهـــدف  القطـــان  ونوهـــت 
من خـــالل هذا المقتـــرح إلى تفعيل 
الـــدور الرقابي للمجلـــس، وتحديث 
األحـــكام المتعلقة بالرســـوم البلدية 
الحديـــث،  العصـــر  مـــع  لتتواكـــب 

البلديـــة  الرســـوم  فئـــات  وتعديـــل 
علـــى المواقـــع الســـكنية والتجاريـــة 
مـــن  اســـتجد  مـــا  مـــع  يتـــالءم  بمـــا 
تعديالت ونوع األنشـــطة، فضالً عن 
ذلـــك أن فئات الرســـوم الحالية قط 
مضـــى عليها فترة طويلـــة من دون 
إجـــراء أي تعديل عليها، إضافة إلى 
تعديل األحكام والنصوص المتعلقة 
بالرســـوم البلدية وذلك لسد النقص 
التشـــريعي فيهـــا بحيـــث يكـــون كل 
رسم على أي فئة خاضعة للرسم لها 

سند قانوني”.
أن  إلـــى  اللجنـــة  رئيـــس  ولفتـــت 
المجلس راعـــى في هذه التعديالت 
وضع الحلول للعقبـــات والصعوبات 
التـــي تواجه المواطنيـــن والمقيمين 
في مسألة الرسوم البلدية خصوصًا 
أن بعـــض أحـــكام هذا القـــرار مضى 
عليهـــا مـــا يقـــارب مـــن 15 عامـــًا من 
دون تعديـــل ممـــا يجعـــل تطبيقهـــا 
وتفعيلها أمرًا صعبـــة للغاية، ولذلك 
عكفـــت اللجنـــة علـــى دراســـة هـــذا 
القرار وخرجت بتوصيات تم رفعها 
إلى سعادة الوزير بعد توافق أعضاء 
األخيـــر  اجتماعهـــا  فـــي  المجلـــس 
التعديـــالت  هـــذه  علـــى  باألغلبيـــة 

المهمة”.
“تـــم  أنـــه  إلـــى  القطـــان  وأشـــارت 
مختلـــف  مـــن  لجنـــة  تشـــكيل 
أجـــل  مـــن  اجتمعـــت  المحافظـــات 
توحيـــد اإلجـــراءات والوقوف على 
منفـــذي  تواجـــه  التـــي  الصعوبـــات 

القـــرار أو التي تواجه المســـتفيدين 
مـــن أحـــكام هـــذا الفصـــل، واللجنـــة 
المالية على ضوء ذلك درســـت هذه 
المعوقـــات وقامـــت بتعديـــل بعـــض 
القـــرار ســـواء  هـــذا  بنـــود وأحـــكام 
الصيغـــة القانونية أو حتى الرســـوم 
التي ال تتناســـب مـــع الوضع الحالي 
مـــع مراعـــاة الوضـــع االقتصادي في 

ظل جائحة كرونا”.
وقالـــت: “هـــي بـــادرة مهمـــة للغايـــة 
للجنـــة الماليـــة والقانونيـــة لمجلس 
أمانـــة العاصمـــة فللمـــرة األولى يتم 
التطـــرق لتعديـــل البنـــود القانونيـــة 
فـــي هـــذا الفصـــل، وتم رفـــع صيغة 
مدعمـــة  الوزيـــر  لســـعادة  متكاملـــة 
زيـــادة  تراعـــي  القانونـــي  بالـــرأي 
اإليرادات لألمانة وتراعي المواطن 

والمقيم في الوقت نفسه”.
الماليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  ونوهـــت 
والقانونية “هذا اإلنجاز ليس للجنة 
الماليـــة فقط، بل هو إنجاز للمجلس 
وموظفيـــه  أعضائـــه  بجميـــع  ككل 
الذيـــن شـــاركوا فـــي إخراجـــه بهذه 
الصورة المتكاملة، ونتمنى أن يكون 
فـــي صالـــح الجميـــع مـــن مواطنين 
فـــي  ويصـــب  واألمانـــة  ومقيميـــن 
صالـــح تطويـــر العمـــل البلـــدي فـــي 
خدمـــة  لتقديـــم  البحريـــن  مملكـــة 
أفضـــل بيســـر وســـهولة مـــن ناحية، 
وزيـــادة اإليـــرادات بشـــكل يرضـــي 
جميـــع األطـــراف وال يشـــكل ضغطًا 
على المستفيدين من هذه الخدمة”.

خريجون متطوعون

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات

تخطيـــط  إدارة  مديـــر  صـــرح 
الصحـــي  الصـــرف  ومشـــاريع 
وشـــئون  االشـــغال  بـــوزارة 
البلديات والتخطيـــط العمراني 
فتحـــي الفـــارع بـــأن األعمـــال ال 
تزال جارية في مشـــروع إعادة 
ميـــاه  ضـــخ  محطـــات  تأهيـــل 
بمحافظـــات  الصحـــي  الصـــرف 
المملكـــة، حيث تـــم االنتهاء من 
إعـــادة تأهيـــل ثـــالث محطـــات 
ويتـــم العمـــل حاليًا علـــى إعادة 

تأهيل المحطة الرابعة.
المشـــروع  بـــأن  الفـــارع  وذكـــر 
يتضمن إعادة تأهيل 32 محطة 
ضـــخ رئيســـية وفرعيـــة تتوزع 
علـــى مختلف مناطـــق البحرين 
محافظـــة  فـــي  محطـــات   3(
فـــي  محطـــة   19 المحـــرق، 
محافظـــة العاصمـــة، 7 محطات 
الشـــمالية  المحافظـــة  فـــي 
المحافظـــة  فـــي  محطـــات  و3 

الجنوبية(.
وأوضـــح أنه قد تـــم اختيار 32 
الصـــرف  لميـــاه  ضـــخ  محطـــة 
تأهيلهـــا  إلعـــادة  الصحـــي 
وســـيتم تجهيز هـــذه المحطات 
وأنابيـــب  جديـــدة  بمضخـــات 
ولوحـــات  وصمامـــات  داخليـــة 
تحكـــم كهربائيـــة ونظـــم تحكم 
وأجهـــزة استشـــعار، كما ســـيتم 
تنفيـــذ بعـــض األعمـــال المدنية 
حيـــث  المحطـــات،  بعـــض  فـــي 

إعـــادة  إلـــى  المشـــروع  يهـــدف 
وتحســـينها  المحطـــات  تأهيـــل 
وضمـــان  كفاءتهـــا  لرفـــع 
اســـتدامتها باإلضافـــة إلى الحد 
من األعطـــال والفيضانات التي 

تشهدها بعض المناطق.
يذكر أن المشروع تمت ترسيته 
مـــن قبـــل مجلـــس المناقصـــات 
والمزايدات على السادة/  شركة 
للحفريـــات  الـــدور  مقـــاوالت 
والبناء، بتكلفة قدرها 759,801 

ألف دينار.
يذكـــر أن الـــوزارة قامـــت خالل 
األعوام الثالثة الماضية بتأهيل 
لميـــاه  ضـــخ  محطـــات   103
الصـــرف الصحـــي توزعت على 
مختلف مناطق البحرين بتكلفة 
بلغـــت 2,552,231 مليون دينار 
)مليونيـــن وخمســـمائة واثنيـــن 
وخمسين ألفًا ومائتين وواحدا 

وثالثين ديناًرا(.

استكمال إعادة تأهيل 3 محطات للصرف الصحي

المنامة - محافظة العاصمة

أكـــد رجـــل األعمـــال يوســـف صـــالح 
الديـــن أن حملـــة “معـــا نهتـــم” التـــي 
فـــي  العاصمـــة  محافظـــة  أطلقتهـــا 
تعنـــى  والتـــي  الماضيـــة  األشـــهر 
علـــى  الغذائيـــة  الســـالل  بتوزيـــع 
العوائـــل البحرينيـــة المتضـــررة مـــن 
المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  أزمـــة 
)كوفيـــد 19( قد أســـهمت في تزويد 
المتعففيـــن بالمـــواد الالزمـــة، منوهًا 
بإن المبادرات الخيرية في ظل هذه 
الجائحـــة تســـهم في تفعيـــل مفهوم 
مـــن  وتعـــزز  المجتمعيـــة  الشـــراكة 

تكاتف المجتمع.
وأشـــار أن مجموعـــة صـــالح الديـــن 
التـــي  الحملـــة  هـــذه  بدعـــم  تفخـــر 
أطلقتهـــا محافظة العاصمـــة، مؤكدا 
أن دعم المجموعة لهذه الحملة يأتي 

ضمـــن دورها في تحمل المســـؤولية 
االجتماعية والوطنية تجاه المجتمع 
األهـــداف  وتحقيـــق  البحرينـــي، 
المنشـــودة في ظل كافة اإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية، معربا 
عـــن ســـعادته بالمســـاهمة فـــي دعـــم 

هذه المبادرة اإلنسانية.

“صالح الدين” تدعم “معا نهتم”
موظفو “الزراعة” بعد إصابة موظفين بكورونا: لاللتزام بقرار ديوان الخدمة
قالوا إنهم عادوا للعمل المكتبي... ويطالبون بمساواتهم بقطاعات الوزارة األخرى

ناشـــد موظفون بوكالة الزراعة والثروة البحرية، وزير 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلـــف، مســـاواتهم مـــع بقيـــة وكاالت الـــوزارة، والتـــي 
التزمـــت بقـــرار ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة رقم 6 لســـنة 

2020 بشأن تطبيق سياسة العمل من المنزل.
وقـــال الموظفـــون لـ “البـــالد” إن وكالة قطاع األشـــغال، 
ووكالـــة قطـــاع البلديـــات، ووكالـــة الثـــروة الحيوانية، 
ملتزمـــون بقـــرار الديـــوان، والـــذي يقضـــي بـــأن يكون 
70 % مـــن نســـبة العاملين بالجهـــة الحكومية يعملون 
مـــن المنزل، خصوصـــا األمهات العامـــالت، بينما وكالة 

الزراعـــة والثـــروة البحريـــة تشـــذ عـــن بقيـــة قطاعـــات 
الوزارة، وتخالف قرار الديوان.

وبينـــوا أن مـــا جعلهـــم فـــي حالـــة قلـــق وجـــزع إصابة 
اثنيـــن مـــن الموظفيـــن بالوكالـــة بفيـــروس كورونـــا، إذ 
أصيـــب موظـــف وآخـــر خالطه، وجـــرى فـــرض الحجر 
المنزلـــي اإلجباري على بقية مخالطي المصاب، ما أدى 
لحالة أقرب للشـــلل لـــدى اإلدارة المذكـــورة؛ ألن جميع 
هـــؤالء الموظفين مـــن إدارة واحدة، وكانوا يجلســـون 
بمكاتبهـــم، وقـــد أدى عـــدم تنفيـــذ تعليمـــات التباعـــد 
االجتماعي بســـبب عدم تهيئة الظروف بالوكالة للعمل 
المكتبـــي بنســـبة 100 % لجميع الموظفيـــن إلى زيادة 

احتمالية انتشار الفيروس.
وناشـــد الموظفـــون الوزير عصام خلـــف لتوجيه وكالة 
الزراعة والثروة البحرية بااللتزام بقرار ديوان الخدمة 
المدنيـــة؛ تفاديـــا الحتماليات تصاعد مؤشـــر اإلصابات 

في صفوف الموظفين.
بالوكالـــة  الموظفيـــن  كل  كان  لـــو  فيمـــا  إنـــه  وقالـــوا 
يقدمـــون خدمـــات للمواطنين، فإن ذلـــك يتطلب وضع 
ترتيـــب إداري لتقديم الخدمـــات إلكترونيـــا وميدانيا، 
ولكـــن مخالفـــة قرار ديوان الخدمـــة واجبار الموظفين 
بالتواجـــد المكتبـــي بنســـبة 100 % يثيـــر الكثيـــر مـــن 

التساؤالت عن جدواه ونتائجه.
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بخالص التعازي واملواساة 

إىل الزميل

رسول الحجريي

يف وفاة املغفور لها  بإذن الله

ابنة عمته
سائلني الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها الفردوس األعىل وأن يلهم 

أهلها وذويها الصرب والسلوان

بسم الله الرحمن الرحيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

الزنج- مجلس أمانة العاصمة

خلود القطان

فتحي الفارع

يوسف صالح الدين

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكدت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني، حرصها على 
تنفيـــذ القـــرارات والتوجيهـــات الصـــادرة عـــن ديـــوان 
الخدمـــة المدنيـــة بخصـــوص تنظيـــم العمـــل فـــي ظل 

اإلجراءات المتبعة لمنع تفشي جائحة كورونا.
وأوضحـــت الوكالـــة أنها التزمـــت بتوجيهـــات الخدمة 
المدنيـــة رقم )2( لســـنة 2020، والتي تهـــدف إلى بيان 
االحتياطات واإلجـــراءات الالزمة للوقاية من مخاطر 
انتشـــار فيـــروس الكورونـــا فـــي الجهـــات الحكوميـــة 
الخاضعـــة ألحـــكام قانـــون الخدمـــة المدنيـــة، وكيفيـــة 
التعامـــل مـــع فترات غيـــاب الموظفين عـــن العمل بناًء 

على تعليمات وزارة الصحة.
وأشـــارت إلـــى أن مـــن بيـــن ذلـــك وقـــف العمـــل بنظام 

البصمـــة للحضـــور واالنصـــراف كإجـــراء احتـــرازي مع 
قيام إدارة الموارد البشـــرية بتوفير ســـجالت للتوقيع 
للحضـــور  إثباتـــًا  الموظفيـــن  قبـــل  مـــن  عليـــه يدويـــًا 
واالنصـــراف والخـــروج أثنـــاء الـــدوام الرســـمي، كمـــا 
الذيـــن تظهـــر  الموظفيـــن  الوكالـــة بتوجيـــه  التزمـــت 
عليهم عالمات أو أعراض تشـــير إلى احتمال اإلصابة 
بالفيـــروس المســـتجد، التخـــاذ االحتياطـــات الوقائية 
هـــذه  مـــع  للتعامـــل  الصحـــة  وزارة  لمتطلبـــات  وفقـــًا 

الحاالت.
وذكـــرت الوكالـــة أنهـــا التزمـــت بقـــرار ديـــوان الخدمة 
المدنيـــة الـــذي يقضي بالســـماح برفع نســـبة العمل من 
المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية 
إلى %70 كحد أقصى من عدد الموظفين وذلك اعتبارًا 
من 5 ابريل 2020، بحسب ما تقتضيه متطلبات العمل 

مـــع التأكيد علـــى مراعاة عدم تأثـــر الخدمات المقدمة 
للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وبينت الوكالة أنها حرصت وبالتنســـيق مع قسم تقنية 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  فـــي  المعلومـــات 
والتخطيـــط العمراني على تحويـــل الخدمات المقدمة 
إلى خدمات إلكترونية تسهيالً على المراجعين وتقليل 
عـــدد المراجعيـــن، حرصًا على ســـالمة الجميع في ظل 

الظروف االستثنائية.
مـــن جهة أخرى، أكـــدت الوكالـــة التزامها التـــام بتنفيذ 
القـــرارات الرســـمية الصـــادرة لمنـــع تفشـــي الفيـــروس، 
ومـــن بينها قياس حرارة جميع الموظفين والمراجعين 
قبـــل دخـــول مبنـــى الوكالة، عـــالوة على تطبيـــق قرار 
إلزامية ارتداء كمامة الوجه في موقع العمل وبالنسبة 

للمراجعين.

“الزراعة”: ملتزمون بتنفيذ قرارات “الخدمة المدنية” لمنع تفشي “كورونا”
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خبـــران ســـاران هـــذا األســـبوع أضافا وشـــاحا مـــن الفرحـــة ورحابة القلـــب إلى وجه 
البحرين المشـــرق بابتســـامة نهار جديد يحمل في آفاقه الخير والتفاؤل واالنشراح، 
خبـــر نجـــاح فحوصـــات ســـمو رئيس الـــوزراء األميـــر خليفة بـــن ســـلمان حفظه هللا 
ورعاه، والثاني خبر ســـموه بتلقيه رســـالة مـــن المدير العام للصحـــة العالمية، مؤكدا 
فيهـــا مشـــاركة الصحة العالمية بجائزة ســـموه لألطباء المتميزيـــن بالبحث العالجي 
والطبي وذلك خالل االحتفال األول الذي ســـتقيمه البحرين بنوفمبر 2020 بمناسبة 
يوم الطبيب البحريني، وجدد المدير العام للصحة العالمية التهنئة لسموه على هذه 

المبادرة.
البحرين الرائعة المشرقة دائمًا بالتفاؤل تستحق مع كل إشراقة نهار جديد مثل هذه 
األخبـــار التـــي تحفز على العمل واالنطالق ونبذ الكســـل والتراخـــي وتجاوز األزمات 
والمحـــن التـــي يمـــر بها العالـــم، واالنطـــالق حالنا حال الـــدول الحية التـــي ال يوقفها 
شـــيء، إنما تواجه التحديات بمزيد من المبادرات وهذه هي الوســـيلة الناجعة التي 
تحـــرك الميـــاه الراكدة في الدول وتجعل التحفير أســـلوبا للعمل، وهذا ما يبشـــرنا به 
باســـتمرار سمو رئيس الوزراء الذي ال ينفك بمبادراته المحلية واإلقليمية والدولية، 
وهو نبراس للقائد الذي نذر حياته للعمل والبذل من أجل وطنه وشـــعبه واإلنســـانية 
قاطبة، ما جعل العالم يشيد به ويتفاعل مع مبادراته ألنها تصب بالجانب الحضاري 

واإلنساني للعالم، خصوصا ونحن نواجه اليوم محنة هذا الوباء العالمي الذي جعل 
ســـكان الكرة األرضية يتضامنون في مواجهته، فتأتي مبادرات ســـموه بالذات بهذا 

الوقت لتجعل التفاؤل واألمل بعالم جديد يتجاوز التحدي عنوان المرحلة.
عندما يكون وطنك عنوانا في األخبار العالمية، ليس من الجانب الســـلبي كما بعض 
الـــدول، إنما عنوان اإلشـــراق والتحدي والعمل وركـــوب موجة اإلبداع واالبتكار، هنا 
يصبح لوطنك االسم العالمي الذي تفخر به... وسمو رئيس الوزراء الذي فرحنا هذا 
األســـبوع بنجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لســـموه، ما ضاعف الفرح وأشـــاع 

البهجة بالوطن وهكذا يكون عنوان األوطان التي تتطلع للخير واالزدهار.
البحريـــن من خالل نشـــاط وحيوية قائدهـــا ورمز العمل والبناء فيهـــا خليفة الخير، 
ماضيـــة بحفـــظ هللا إلـــى مزيد مـــن العطـــاء واإلنجاز وتحقيق المكاســـب شـــرط أن 
يتحلـــى بعض المســـؤولين بالدولة بنهج رئيس الوزراء وأســـلوبه المبادر والمشـــجع 
والمحفـــز بالعمـــل وهو النهج الحضاري األممي الذي بســـببه تنهـــض األمم وتزدهر... 

حفظ هللا خليفة بن سلمان من كل شر.

تنويرة: العمل أقصر طريق لتحقيق الذات. «
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أحمد جمعة

أخبار خليفة بن سلمان السارة

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

فلنحذر أعداء الوطن المتسترين
ال أقول إنه يجب علينا دق ناقوس الخطر، إنما علينا الحذر وتحصين 
جبهتنا الداخلية وااللتفات إلى الشعارات العاطفية التي بدأنا نسمعها 
من العمالء الذين نهضوا من القاع أسرابا، محاولين ضرب الوطن من 
جديـــد عندما تتوفر لهم الظروف ويفتح لهم المجال، وهذا بال شـــك 
يمثل نقطة انعطاف وجزءا لمتابعة مسيرتهم الحاقدة على البحرين، 
فعندمـــا يغفـــل الوطن ونعطيهـــم األمان تســـتيقظ أمانيهـــم الحاقدة 
المضمـــون  يمزجـــون  ونراهـــم  ومخططاتهـــم،  مؤامراتهـــم  وتنفجـــر 
بالصورة والنغم واإللهام، والظاهر إلى الرمز، ومن السهل جدا معرفة 
من أي عشـــب يأكلون، والصوت الذي يرفرف في لحومهم والشـــمس 

التي تشعلهم، واألوجه الخائفة التي توجههم.
يجـــب أن ننظر إلى األشـــكال واألنواع واألســـاليب وما اصطلح على 
تســـميته بـــاألداء والتعبيـــر الفني، من خـــالل الدور الـــذي يؤدونه، أو 
يمكـــن لهم أن يؤدونه في حقدهـــم على الوطن والتآمر عليه، فهؤالء 
يجيـــدون اختراع المواصفات الجديدة في “صباغة الوجه والتلون”، 
تجدهـــم أمامـــك بوجه أبيض وفوق رؤوســـهم تحلق طيـــور البراءة، 

ومـــن خلفـــك يقومـــون بـــدور تخريبـــي على مســـتويات عديـــدة، كل 
حســـب موقع عمله، فهم شـــركاء فـــي البنيان والتناحـــر حتى اإلبادة 

أحيانا من أجل خاطر إرضاء إيران.
ليـــس تحريضـــا علـــى أحـــد، لكننا نشـــير إلى مرحلـــة تركيبـــة جديدة 
مـــن خيانـــة الوطن متعددة األلـــوان وحركات قـــذرة تحكمها العفوية 
الخالصـــة للخيانة وضرب المنجزات الوطنية، وكما قلنا في مناســـبة 
ســـابقة “عيـــون خائنة مندســـة” بـــدل أن تحمـــي الوطن تســـاعد على 
تخريبـــه وتدميـــره، وهـــي كمـــا علمتنا التجربـــة خالل األزمـــة، عيون 
موجـــودة فـــي كل القطاعـــات، أعـــداء للوطـــن يتســـترون بمختلـــف 
الوظائف الرفيعة والعادية، وما إن تتاح لهم الفرصة ويفتح لهم باب 
المشيئة، حتى تراهم يركزون على مواقف معينة تشكل بكل وضوح 
المفاتيـــح األساســـية لعـــودة النـــداء الخاص بهـــم، فهؤالء ســـيظلون 
مشدودين إلى بيئتهم األولى وظاللها وعندهم هوس ضرير وتعصب 
ضـــد أي نجاح بحرينـــي، وعلى ضوء ما تقدم يســـتلزم االنتباه ورفع 

درجة الحذر.
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ترتبـــط الثقافـــة بجـــودة التعليم ووعـــي المجتمـــع وثقافة مـــن ينتمون إلى 
هـــذا القطـــاع، فالتعليم مصـــدر التأهيل للمعرفة التي تنيـــر العقول بمنهجية 
الفهـــم والبحث واإلبـــداع واالبتكار، وبكيفية أداء األعمـــال وإدارتها وصوال 
إلدارة شؤون حياتنا وأسرتنا بجانب عالقتنا بمجتمعنا، والوعي المجتمعي 
ُيســـاهم في اإلقبال على الثقافة والتزود بمنتجاتها، وثقافة َمن ينتمي إلى 

قطاع الثقافة األهلي والعام تساهم في أصالة ما يتم إنتاجه ثقافًيا.
إن الثقافـــة عنصـــر أساســـي للحيـــاة فـــي كل نواحيهـــا، ولها أهميـــة وجدوى 
اقتصاديـــة، فهنـــاك القـــوى البشـــرية التي تعمل فيهـــا وســـوق منتجاتهم، ما 
ُيشـــكل إضافة أساســـية في بنية اقتصـــاد الدولة، باعتبـــار أن القوى العاملة 
فيهـــا رأس مـــال بشـــري والُمنتج مـــن الثقافة ُيضـــاف إلى ما تنتجـــه الدولة 
سنوًيا، ويدخل فيه مساهمون من األدباء والكتاب والشعراء واألكاديميين 

والفنانين بإنتاجهم بجانب إنتاج مؤسسات الدولة الثقافية.
فـــي الدول المتقدمة تنتمـــي الثقافة انتماًء حقيقًيا لالقتصاد وتســـاهم في 
دخلهـــا القومـــي، فحركة المطابع تـــزداد إنتاًجا، ويتســـابق مواطنوها تزوًدا، 
وتقـــام الندوات والمحاضرات لقراءة ونقد ما يتـــم إنتاجه، ويترجم العديد 

منهـــا لعدة لغات، فيزداد بذلك الِكتاب حضوًرا والكاتب تألًقا، وينال بعضهم 
على ما أنتج جوائز محلية أو إقليمية أو دولية.

إن الثقافـــة ومنتجاتهـــا مـــن الُكتـــب والســـياحة واإلنتـــاج الدرامـــي الملتزم 
اســـتثمار وطنـــي واقتصاد ذو إيـــراد ُيضاف للدخل القومـــي إذا تم االهتمام 
بهـــا، َووجد َمـــن يرعاها في مجمـــل منتجاتها، فصناعة الثقافـــة مازالت في 
بالدنا محدودة، وقوة تســـويقها بطيئة ال تحقق لها قوة شـــرائية، وال ُتشكل 
أهمية استثمارية للقطاعين العام والخاص، ربما بسبب تدني القراءة عموًما 
وأن مردودهـــا قليل وبطيء. بين فترة وأخرى نرى نتاجا ثقافيا ُمبهرا لكنه 
يضيـــع فـــي عالم ليس فيـــه اهتمـــام بالصناعـــات الثقافية. إن الشـــراكة بين 
منتجـــي الثقافة والقطاعات المعنية العامة والخاصة ُيحقق اقتصادا ثقافيا 
متينا له إيراد يتزايد نموه كلما زاد االهتمام بهذه الشـــراكة وتوســـعت، على 
اعتبـــار أن الثقافـــة جزء ال يتجزأ مـــن االقتصاد، لقـــدرة الثقافة على تمكين 
الوظائـــف، فهي تنتج منتجا يدر أمواال، وال يمكن للثقافة أن تزدهر وتحقق 
تطلعاتها وتواجه تحدياتها في ظل عدم االهتمام باالستثمار في مكوناتها، 

فالكثير من المؤسسات ال تهتم بها بل تدير ظهرها لصناعة الثقافة.

عبدعلي الغسرة

اقتصاديات الثقافة

قصة الجامعة...
صافَحـــت أذنـــي مقولة الدكتور غازي القصيبي - رحمة هللا عليه - وهي 
“اإلدارة الالمعة تماثل دورة دموية نشطة، فيها يتدفق الدم من القلب، 
ليســـري بانتظام عبر الشـــرايين، دون أن تعوقه التجلطات والخثر”. في 
محطات الحياة قصص وعبر ال ينبغي علينا المرور عليها مرورا خاطفا، 
بـــل بالتـــروي والتأني؛ لنتمكن من معرفة ماهيتها، القصة التي ســـأرويها 

على مسمعك عزيزي القارئ اليوم يمكنها شرح ما أقصده من كالمي.
كانت الســـاعة ُتشـــير إلى الثامنة صباحا، زوجان متعبا القلب، ويســـكن 
الحـــزن عينهما، لباســـهما متواضـــع، ال يمكُن أن ُتخطئهمـــا عيون الناس، 
يســـيران نحو جامعة هارفارد ُبغيَة لقاء رئيســـها، كانت في اســـتقبالهما 
مديرة المكتب التي نظرت إليهما نظرة ازدراء، ثم اعتذرت بأن الرئيس 
مشـــغول للغايـــة، وســـيتطلب األمر انتظـــارا يمتد ســـاعات طويلة، أصرا 
علـــى االنتظـــار، ومرت الســـاعات ولم يستســـلما لليـــأس. حاولت مديرة 
المكتـــب إرغامهما علـــى االنصراف لكـــن دون جدوى. دفعهـــا إصرارهما 
لتنفيـــذ طلبهمـــا، فدخلت على الرئيس وأقنعتـــه بلقائهما بضع دقائق من 

الوقت، فوافق على مضض.
“كيف لي أن أســـاعدكما؟”، ســـأل الرئيس الزوجين. بدأ الزوج بالحديث 
فقال: “كان ابننا يدرس في هذه الجامعة العريقة لعام كامل، لكنُه توفي 
فـــي حـــادث، ونريد أن نقدم تبرعـــًا للجامعة تخليدًا لذكـــراه”، رد عليهما 
رئيـــس الجامعة متجهًما “هل تعرف أن تكلفة المبنى الواحد في جامعة 
هارفارد سبعة ماليين دوالر، وهو كما يبدو أعلى من قدرتكما بكثير، ال 
يمكننـــا بالطبـــع قبول كل ذلك! وإال أصبحت جامعتنـــا كومة من المباني 
والتـــذكارات”، عندهـــا نظر الزوجان إلى بعضهما، وبعد صمٍت طال قليال 

استأذنا لالنصراف.
بعدهـــا قرر الزوجـــان أن يقوما بتأســـيس جامعة تخليدًا لذكـــرى ابنهما، 
عوضـــا عـــن مبنى فـــي جامعـــة ال يعـــرُف رئيســـها أصـــول التخاطب مع 
اآلخريـــن! فكانت جامعة “ســـتانفورد” العريقة، التـــي تعد من الجامعات 

الرصينة علميا، والتي أهدت للعالم علماء ومفكرين خدموا البشرية.

زبدة القول: كارثة كبرى أن نجد مسؤولين يعانون من عقدة الكمال، وهم ال  «
يرون أبعد من أرنبة أنوفهم، كارثة وجود بعض المسؤولين المتعالين على 

رأس بعض المؤسسات ليكونوا معول تدميرها وتدمير العاملين فيها.

عباس ناصر

سجادة للزينة... وقضية للرأي
حســـًنا فعلت شـــركة “شـــي إن” للمالبس حينما اعتذرت عن بيعها 
ســـجادات للزينـــة، ألنها تشـــبه ســـجادة الصـــالة التي يســـتخدمها 
المســـلمون في صالتهـــم، حيث تضمن بعضها رســـوما توضيحية 

للكعبة والمساجد.
هـــذه القضيـــة على بســـاطتها، لكنها قدمـــت نموذًجا فـــي احترام 
اآلخـــر واالســـتماع إليه ومراعاته، وكذلك فـــي تحضر التعبير عن 
الـــرأي واالعتـــراض، فقـــد كان مـــن الممكـــن أن يتصاعـــد ويتفاقم 
الموضـــوع لـــو عاندت الشـــركة وأصـــرت على بيع الســـجاد وعدم 
مراعـــاة مشـــاعر المســـلمين وقدمـــت تبريـــرات بعيـــدة عن صلب 
القضيـــة، لكنها بمجرد أن وصلت إليها رســـائل اســـتياء من بعض 
المسلمين الذين لفتوا انتباه الشركة إلى أن المعروض من السجاد 
يعكـــس عدم احترام لهم ويمثـــل إهانة، وهددوا أيًضا بردود فعل 
مشـــروعة وواعية مثل مقاطعة منتجاتها، ســـارعت الشـــركة إلى 
إزالـــة هـــذا المنتج من موقعهـــا، وأصدرت بيان اعتذار للمســـلمين 
قالت فيه: “لقد ارتكبنا خطأ فادًحا مؤخًرا من خالل بيع ســـجادة 
الصـــالة كســـجاد مزخرف على موقعنـــا، نحن نتفهـــم أن هذا كان 

مسيئا للغاية، ونأسف حًقا على ذلك”.
وكبـــادرة عـــن حســـن نيتهـــا وجديتها في عـــدم الوقـــوع في مثل 
هـــذا الخطـــأ مرة أخرى، قامت “شـــي إن” بتشـــكيل لجنة لمراجعة 

المنتجات تتكون من موظفين من ثقافات وديانات مختلفة.
يعج عالمنا العربي بتصريحات وممارسات ومواقف يتبناها البعض  «

ويجاهرون بها ليال ونهارا وتمثل إهانة وانتقاًصا من آخرين وخروًجا 
عن مألوف في األعراف والتقاليد والدين، لكنهم مع ذلك ال يبالون 
ويظنون أنهم يحتكرون الحق والصواب وفي درجة أعلى وطبقة 

أرقى من اآلخرين، ومن ثم ال يسمحون لهم بالمناقشة أو االعتراض 
أو إبداء أية وجهات نظر معارضة ومخالفة حتى لو استندت ألدلة 

موثقة وبراهين واضحة، ولو تجرأ البعض على المجاهرة بالرد كان 
مصيره إما التجاهل التام أو محاولة إلصاق أوصاف وصفات ال تليق 

به ليتم إقصاؤه وإبعاده عن اهتمام المجتمع وعدم االستماع إليه 
والتنفير منه.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي
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