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:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
 áμ∏ªe  »a  ºî°V  »HÉgQEG  §£îe  •ÉÑMEG  øe  á«∏NGódG  IQGRh  âæμªJ

 ¢SôëdG  øe  ô°UÉæYh  ¿Gô`̀jEG  »a  ø«HQÉg  øe  ÓjƒªJh  ÉªYO  ≈≤∏J  øjôëÑdG

 ô°UÉæ©dG ´hô°T øY …ôëàdGh åëÑdG äÉ«∏ªY âØ°ûc PEG  ,»HÉgQE’G …QƒãdG

 º°SÉb ÉjGô°S{ ≈ª°ùe âëJ ójóL »HÉgQEG º«¶æJ π«μ°ûJ »a ¿GôjEÉH á«HÉgQE’G

 »a á«æeC’Gh áeÉ©dG äBÉ°ûæªdG øe OóY ô«éØàd §£îe ™°Vh ºJh ,z»fÉª«∏°S

 äÉ«°üî°ûd á°UÉîdG äÉ°SGôëdG OGôaCG øe OóY ó°UQ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,øjôëÑdG

.»fÉª«∏°S º°SÉb πà≤e ≈∏Y GOQ ∂dPh É¡dÉ«àZG ¢Vô¨H áμ∏ªªdG »a áª¡e

 ¬æY  ∞°ûc  Ée  Ö°ùëH  »`̀HÉ`̀gQE’G  §£îªdG  á«æeC’G  Iõ¡LC’G  â£ÑMCGh
 9 º¡æ«H Éª¡àe 18 º°†J »àdG á«FÉæédG áªμëªdG Égô¶æJ »àdG á«°†≤dG ∞∏e
 á≤£æªH  ΩÉ©dG  ´QÉ°ûdÉH  IôéØàe  IƒÑY  ≈∏Y  Qƒã©dG  ó©H  ,¿Gô`̀jEG  »a  ø«HQÉg
 ±Gó¡à°S’  Ió©e  âfÉch  »HÉgQE’G  º«¶æàdG  ô°UÉæY  πÑb  øe  â©°Vh  ™jóÑdG
 ø«ª¡àªdG óM CG §Ñ°V ºJ P EG ,á«ª°SQ IQÉjR »a øjôëÑdG ≈dEG ô°†M »ÑæLCG óah
 áæ«éY  OGƒ`̀eh  IôéØàe  ÖdGƒb  ≈∏Y  ¬dõæªH  ôãYh  QÉ°S  á≤£æe  »a  ¬æμ°ùªH
 Öàch  á«ÑæLCG  äÓªYh  ∫ÉÑ≤à°SG  Iõ¡LCGh  äGôéØàªdG  áYÉæ°U  »a  Ωóîà°ùJ

.»HÉgQE’G ôμØdÉH á£ÑJôe
(5 ¢U π«°UÉØàdG)

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  áë°üdG  IQGRh  â∏é°S

 Gƒeó≤J  á`̀Yƒ`̀£`̀à`̀eh  ´ƒ`̀£`̀à`̀e  ±’BG  5  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG

 ÜQÉéàdG  øe  áãdÉãdG  á∏MôªdG  äGQÉÑàNG  AGôLE’

 ô«Z (19-ó``«``aƒ``c) É``fhQƒ``c ìÉ`̀≤`̀∏`̀d á`̀jô`̀jô`̀°`̀ù`̀dG

 øjôëÑdG  õcôªH  É«dÉM  iôéJ  »`̀à`̀dGh  ,§°ûædG

.äGôªJDƒªdGh ¢VQÉ©ª∏d »dhódG

 Iô`̀jRh  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  äQò`̀Mh

 É kfhÉ¡J  äó¡°T  Iô`̀«`̀NC’G  IôàØdG  ¿CG  øe  áë°üdG

 á«YƒàdG  QGôªà°SG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ,¢†©ÑdG  øe

 ,á«ë°üdG  äGOÉ°TQE’Gh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH

 ,IhQòdG á∏MôªH ∞°UƒJ IôàØdG √òg ¿CG áë°Vƒe

 ,OÉ```jORG  »`̀a  áØ°ûàμªdG  ä’É`̀ë`̀ dG  Oó``Y  ∫GRÉ```̀eh

 ôªà°SG  GPEG  á©ØJôe  ΩÉ``̀ bQC’G  √ò`̀g  π¶J  ±ƒ`̀°`̀Sh

 ,ádhDƒ°ùªdG  ô«Z  äÉÄØdG  øe  ¿hÉ¡àdGh  »NGôàdG

 ΩGõàdGh  »©ªàéªdG  »YƒdG  á«ªgCG  ≈∏Y  kIOó°ûe

 á«ë°üdG äGOÉ°TQE’Gh äÉª«∏©àdG ≥«Ñ£àH ™«ªédG

 ¬«dEG  ∫ƒ°UƒdG  ºJ  Ée  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  á«FÉbƒdGh

 ™e  πeÉ©à∏d  á≤HÉ°ùdG  πMGôªdG  »a  äÉMÉéf  øe

 Ö°üf  ô``̀eC’G  ∂`̀ dP  ™°Vh  ø`̀e  ó`̀H  ’h  ,¢Shô«ØdG

.ó©H ¬àæJ ºd áëFÉédG ¿C’ ø«YC’G

(2¢U π«°UÉØàdG)

ô«Ñc »HÉgQEG  §£îe •ÉÑMEG
…QƒãdG ¢SôëdG øe ΩƒYóe ójóL »HÉgQEG º«¶æJ
ä’É``«àZG ò``«`Ø`æJh äBÉ``°ûæe ô``«`é`Ø`àd §```£`N

«?º°ùdG ¢SCÉc »ÄæeÉN ´ôéà«°S πg :¿ƒ«fGôjEG ¿ƒ∏∏ëe
(10¢U π«°UÉØàdG)

 ÉfhQƒc ìÉ≤∏d á``jôjô°ùdG ÜQÉéà∏d ´ƒ``£àe ±’BG 5
¿hÉ¡àdG ÖÑ°ùH IhQòdG á∏MôªH ôªf :áë°üdG IôjRh
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 ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa âYO
 Ωõà∏j{ ¿CÉH ™«ªédG áë°üdG IôjRh
 ΩGõàd’Gh ∞JÉμàdG  ôÑY zøjôëÑ∏d
 äGAGô``̀LE’Gh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdÉH
 QÉ°ûàfG  ø``e  ó`̀ë`̀∏`̀d  á``̀jRGô``̀à``̀M’G
 øWƒdG  πLCG  øe  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 á«dhDƒ°ùe ∂dP QÉÑàYÉH øWGƒªdGh
 ≈∏Y Öéj ¬fCG ≈dEG kIô«°ûe ,á«æWh
 ácQÉ°ûªdG  ™ªàéªdG  »`̀a  Oô`̀a  π`̀c
 øe IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdG »a »YƒH
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 øe ôãcCG QGô°UEGh Ωõ©H ΩGõàd’Gh
 äGAGô`̀LE’G  áaÉμH  ≈°†e âbh …CG
 øe  ∫hC’G  ≈àM  ø«YƒÑ°SCG  Ióªd
 ¢†ØN  π``LCG  ø`̀e  πÑ≤ªdG  ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ä’ó©e
 ºYódG áë°üdG IôjRh âæªKh
 ÖMÉ°U øe Ohóëe ÓdGh ≥∏£ªdG
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ∫hC’G  Ö``FÉ``æ``dG  ≈``̀ ∏``̀ YC’G  ó``FÉ``≤``dG

 √ôjó≤Jh  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀ ∏`̀ d ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 QOGƒμdG É¡H Ωƒ≤J »àdG Iôªà°ùªdG
 ≈```̀dhC’G ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG »``a á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG
 º¡°ùJ  »àdG  ¢Shô«ØdG  áëaÉμªd
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a
 áμ∏ªe  »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ™«ªédG  √ƒª°S  IƒYOh  ,øjôëÑdG
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàdÓd
 πc  ¥ƒa  øWƒdG  áë∏°üe  ™°Vhh
 ΩGõ`̀à`̀d’G Gò``̀g ¿EG  å`̀«`̀M ,QÉ`̀Ñ`̀à`̀YG
 á∏°UGƒªd  É k«°SÉ°SCG  É kcôëe  ôÑà©j
 πeÉ©à∏d áYƒ°VƒªdG §£îdG ò«ØæJ

.¬∏MGôe áaÉc »a ¢Shô«ØdG ™e
 ≈dEG  áë°üdG  IôjRh  äQÉ°TCGh
 Aó`̀H  ò`̀æ`̀eh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¿CG
 IójóY  äGƒ£N  äòîJG  áëFÉédG
 áë°U ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀ Ø`̀ë`̀ dG  π````LCG  ø``̀e
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG AGƒ```̀à```̀MGh ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 ¬`̀JÉ`̀«`̀YGó`̀J Ió``̀M ø`̀e ∞`̀«`̀Ø`̀î`̀à`̀dGh
 ™«ªL  ¿CÉ````H  á`̀æ`̀«`̀Ñ`̀e  ,á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 á«YƒàH  Ωƒ`̀≤`̀J  á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG

 ô`̀ «`̀ HGó`̀ à`̀ dG PÉ```̀î```̀ JGh ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀ dG
 ΩGõ``à``d’G ≈`̀≤`̀Ñ`̀j ø`̀μ`̀ dh ,á``̀eRÓ``̀dG
 É¡d  ∫É```ã```à```e’Gh  äÉ`̀¡`̀ «`̀Lƒ`̀à`̀ dÉ`̀ H
 ≥≤ë«d  ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e
 ≥jôØdG  É¡©°Vh  »`̀à`̀dG  ±Gó```̀gC’G
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG
 áë°U  ßØëd  á«YÉ°ùdGh  ÉfhQƒc

.™«ªédG áeÓ°Sh
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Iô``````̀ jRh äó```````̀ cCGh

 áμ∏ªe  »`̀a  »ë°üdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  ¿CG
 ¬eõ©H  »°†ªj  ±ƒ`̀°`̀S  øjôëÑdG
 …ó°üà∏d πª©dG π°UGƒjh Oƒ¡©ªdG
 ÖMÉ°U  IƒYO  ò«ØæJ  ™e  áëFÉé∏d
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 Oƒ¡édG áØYÉ°†ªd AGQRƒdG ¢ù∏ée
 »àdG  äÉjóëàdG  RhÉéàd  É¡Ø«ãμJh
 ¿hÉ¡J ≈dEG G kô¶f øjôëÑdG É¡H ôªJ
 »àdGh áeõà∏ªdG ô«Z äÉÄØdG ¢†©H
 OÉ``̀jORG  »`̀a  G kô°TÉÑe  É kÑÑ°S  â`̀fÉ`̀c
 ∫Ó`̀N ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dÉ`̀H äÉ``̀ HÉ``̀ °``̀UE’G

.Iô«NC’G áfhB’G
 ¿CÉH  áë°üdG  IôjRh  âØ°ûch
 øe É kfhÉ¡J äó¡°T Iô«NC’G IôàØdG
 QGôªà°SG øe ºZôdG ≈∏Y ,¢†©ÑdG
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  á«YƒàdG
 áë°Vƒe  ,á«ë°üdG  äGOÉ°TQE’Gh
 á∏MôªH  ∞°UƒJ  IôàØdG  √òg  ¿CÉH
 ä’É`̀ë`̀dG Oó`̀Y ∫GRÉ```̀eh ,IhQò```̀ dG
 π¶J  ±ƒ°Sh  ,OÉjORÉH  áØ°ûàμªdG
 ôªà°SG  GPEG  á©ØJôe  ΩÉ``bQC’G  √òg

 äÉÄØdG  ø`̀e  ¿hÉ`̀¡`̀à`̀dGh  »NGôàdG
 ≈∏Y kIOó`̀°`̀û`̀e ,á`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô`̀«`̀Z
 ΩGõàdGh »©ªàéªdG »YƒdG á«ªgCG
 äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀H ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 á«FÉbƒdGh  á«ë°üdG  äGOÉ°TQE’Gh
 ∫ƒ°UƒdG  º`̀J  É`̀e  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh
 πMGôªdG  »`̀a  äÉMÉéf  ø`̀e  ¬`̀«`̀dEG
 ,¢Shô«ØdG  ™e  πeÉ©à∏d  á≤HÉ°ùdG
 Ö°üf ôeC’G ∂dP ™°Vh øe óH’h
 »¡àæJ  º`̀d  áëFÉédG  ¿C’  ø`̀«`̀YC’G

.ó©H
 zídÉ°üdG{ IôjRƒdG âªààNGh
 ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dÉ`̀H  É`̀¡`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀J
 á«°†jôªàdGh  á«Ñ£dG  QOGƒ``μ``dG
 ±ƒØ°üdG »a IófÉ°ùªdG äÉ¡édGh
 ôjó≤J  Éæe  ¿ƒ≤ëà°ùj  á`̀«`̀eÉ`̀eC’G
 áëFÉédG  √òg  ∫GƒW  º¡JÉ«ë°†J
 …òdGh  ,∫hDƒ°ùªdG  ΩGõàd’G  ôÑY
 QGôªà°SÓd  É kjƒb  É k©aGO  º¡d  πμ°ûj
 πª©dG  á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀eh  AÉ`̀£`̀©`̀dG  »``a
 ±hô``̀¶``̀dG √ò```̀g ≈`̀£`̀î`̀à`̀f ≈`̀ à`̀M

.¢Shô«ØdG AGôL á«FÉæãà°S’G

 QGô°UEGh Ωõ©H ΩGõàd’Gh »YƒH ácQÉ°ûªdG Oôa πc ≈∏Y :áë°üdG IôjRh
ÉfhQƒc ¢``Shô«a QÉ°ûàfG ä’ó``©e ¢†Øîd ≈``°†e âbh …CG ø``e ô``ãcCG

.áë°üdG IôjRh |

 áeÓ°ùd »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH
 Gòg ΩÉ≤j …òdG 2020 ΩÉ©d ≈°VôªdG
 ø«∏eÉ©dG áeÓ°S{ QÉ©°T âëJ ΩÉ©dG
 áeÓ°S  ¿Éª°†d  ájƒdhCG  :ø««ë°üdG
 ¢†jôªJ  ádhDƒ°ùe  âdÉb  ,z≈°VôªdG
 ™ªéªH  ihó©dG  áëaÉμe  º°ùb  »a
 á`̀°`̀Vô`̀ª`̀ª`̀dG »``Ñ``£``dG á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG
 ø«°üdG  ¿ÓYEG  òæe ¬fEG  QƒfCG  IôgÉW
 É`̀ fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a ä’É```̀M Qƒ`̀¡`̀X
 ôÑª°ùjO  »`̀a  É¡jód  (19  -ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 âeÉb  ,¿É````ghh  á≤£æªH  Ω2019
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  áë°üdG  IQGRh
 áeRÓdG  äÉWÉ«àM’G  áaÉc  PÉîJÉH
 ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀d á`̀«`̀bÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀S’G
 ™°Vh  ºJ  PEG  ,≈°VôªdGh  ø««ë°üdG
 áëaÉμe  º`̀°`̀ù`̀b  ≥`̀jô`̀W  ø``Y  ¢`̀ù`̀°`̀SCG
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  ihó©dG
 ä’ÉëdG  ™`̀e  πeÉ©àdG  á«Ø«c  ∫ƒ`̀M
 »a  ¢Shô«ØdÉH  É¡àHÉ°UEG  ¬Ñà°ûªdG

 »a á`̀ª`̀FÉ`̀b ä’É```̀M ±É`̀°`̀û`̀à`̀cG ∫É``̀M
 πeÉ©àdG  á«Ø«c  ∂`̀ dò`̀ch  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 IQGRh »ØXƒe ™«ªL πÑb øe É¡©e

.áë°üdG
 ¢†jôªJ  ∫hDƒ°ùe  âë°VhCGh
 ¬``̀fEG ihó``̀©``̀ dG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e º`̀°`̀ù`̀b »``̀a
 ø«∏eÉ©dGh ≈°VôªdG áeÓ°ùd É k≤«≤ëJ
 ΩÉ`̀b  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRƒ````̀H  ø««ë°üdG
 á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d á`̀£`̀N ™`̀°`̀Vƒ`̀H º`̀°`̀ù`̀≤`̀dG
 â∏ãªJ (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 áªFÉ≤dG ä’Éë∏d π≤f á«dBG AÉ°ûfEG »a
 ≈dEG hCG »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée ≈dEG
 ºJ  Éªc  ,êÓ©dGh  ∫õ©dG  õcGôe  óMCG
 ≈∏Y  õcôe  πμd  á°UÉN  á«dBG  ™°Vh
 ΩÉ°ùbC’G ™«ªL ™e π°UGƒàdGh ,IóM
 áëæLCGh ,∞«æ°üàdG ±ô¨c á«æ©ªdG
 º°ùbh  ,á«©ªédG  áëæLC’Gh  ,∫õ©dG
 ,á`̀fÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG º`̀ °`̀ù`̀bh ,äÉ`̀Ø`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG
 ™«ªéH  ÉgójhõJh  iô`̀NCG  ΩÉ°ùbCGh

.áHƒ∏£ªdG äÉeƒ∏©ªdG
 Iô`̀gÉ`̀W á`̀°`̀Vô`̀ª`̀ª`̀dG äQÉ``̀ °``̀TCGh
 ≈∏Y ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀ dG º``̀J ¬```̀fCG ≈```̀ dEG Qƒ````̀fCG
 ™e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG OGó`̀©`̀ à`̀ °`̀SG
 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG
 »a  ¢ü°üîàe  »ÑW  ≥`̀jô`̀a  ™`̀°`̀Vh
 QÉ°ûàfG  ™æªd  áHƒ∏£ªdG  ΩÉ`̀°`̀ù`̀bC’G
 »`̀Ø`̀Xƒ`̀e ¢`̀ü`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀Jh ,ihó```̀©```̀dG
 »a  ihó`̀©`̀ dG  áëaÉμe  …ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh
 á©HÉàªd  êÓ``̀©``̀dGh  ∫õ``©``dG  õ``cGô``e
 ó``cCÉ``à``dGh ,á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀ dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG
 ájÉbƒdG  ΩRGƒ```d  ™«ªL  Oƒ``̀Lh  ø`̀e
 Ö°ùM  ≈`̀∏`̀Y  áHƒ∏£ªdG  º«≤©àdGh
 ihó``©``dG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e º`̀°`̀ù`̀b ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e
 Éªc  ,á«æ©ªdG  ΩÉ°ùbCÓd  ÉgójhõJh
 äGQhO  π`̀ª`̀Y  ≈`̀∏`̀Y  º°ù≤dG  ¢`̀Uô`̀M
 ≥«Ñ£àd  á«∏ªYh  ájô¶f  á«ª«∏©J
 Ö°ùM  á``̀jRGô``̀à``̀M’G  äGAGô```````̀LE’G
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ô«jÉ©e

 ´É`̀£`̀≤`̀dG »`̀Ø`̀Xƒ`̀e ™`̀«`̀ª`̀L â`̀∏`̀ª`̀°`̀T
 ,ø«°Vôªeh  ,AÉ`̀Ñ`̀WCG  ø`̀e  »ë°üdG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG  »`̀Ø`̀Xƒ`̀eh  ,ø«Ø©°ùeh
 º°ùb  »ØXƒe  º¡«a  ÉªH  IófÉ°ùªdG
 ≈dEG  Iô«°ûe  ,áfÉ«°üdGh  ∞«¶æàdG
 º°ùb É¡H Ωƒ≤j »àdG Iójó©dG QGhOC’G

 Oƒ¡édG áaÉc ºYód ihó©dG áëaÉμe
 »a ΩÉ¡°SEÓd áØ∏àîªdG ΩÉ°ùbC’G óaQh

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG
 ¢†jôªJ  á`̀ dhDƒ`̀ °`̀ù`̀e  äó`````̀cCGh
 ™ªéªH  ihó©dG  áëaÉμe  º°ùb  »a
 ΩÉb  º°ù≤dG  ¿CG  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG
 ¿ÓYE’G πÑb äGAGôLE’G øe ójó©dÉH
 áμ∏ªe  »``a  á`̀dÉ`̀M  ∫hCG  Qƒ`̀¡`̀X  ø``Y
 á∏°UGƒªd  mQÉ``̀L  πª©dGh  øjôëÑdG
 ≈∏Y AÉ°†≤dG ¬fCÉ°T øe Ée πμH ΩÉ«≤dG
 ™«ªédG  áeÓ°S  ßØMh  ¢Shô«ØdG
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  ´ÉÑJG  ∫ÓN  øe
 QGó`̀°`̀UEGh  ø«∏eÉ©dG  ™«ªL  πÑb  øe
 QOGƒμdG áaÉμd ájƒYƒàdG äGOÉ°TQE’G
 åëJ áë°üdG IQGRh ¿CG Éªc ,á«Ñ£dG
 áeRÓdG  äÉfÉμeE’G  πc  ôaƒJh  É kehO
 ø«∏eÉ©dG  áeÓ°Sh  áë°U  ¿Éª°†d
 »a  ≈°VôªdG  áeÓ°Sh  ø««ë°üdG

.á«ë°üdG É¡≤aGôe ™«ªL

 ≈°VôªdGh ø««ë°üdG ø«∏eÉ©dG áeÓ°ùd áeRÓdG äÉWÉ«àM’G äòîJG áë°üdG

.QƒfCG IôgÉW |

 ∫ÉªcƒH  QGõ`̀ f  QƒàcódG  ó`̀cCG
 AÉ```̀Ñ```̀WC’G á`̀«`̀©`̀ª`̀L ô``̀°``̀S ø```̀«```̀eCG
 ¥É`̀ã`̀ «`̀e{ á``̀«``̀ª``̀gCG á`̀«`̀ æ`̀ jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 zø««ë°üdG  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀S
 áë°üdG  áª¶æe  ¬`̀JQó`̀°`̀UCG  …ò`̀ dG
 »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH á«ªdÉ©dG
 ¬æª°†J  É`̀eh  ,≈°VôªdG  áeÓ°ùd
 äGAGôLEG  PÉîJG  ≈dEG  äGƒYO  øe
 ø««ë°üdG  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d
 ÉbÓ£fG ,π°†aCG πμ°ûH ≈°VôªdGh
 ®ÉØëdG  πeGƒY  ºgCG  óMCG  ¿CG  øe
 ®ÉØëdG ƒg ≈°VôªdG áeÓ°S ≈∏Y
.ø««ë°üdG ø«∏eÉ©dG áeÓ°S ≈∏Y

 íjô°üJ »a ∫ÉªcƒH .O √ƒfh
 ¥É`̀ã`̀«`̀ª`̀dG Gò``̀g »``̀a AÉ``̀L É`̀ª`̀H ¬``̀d
 ø«∏eÉ©dG  ájÉªëd  äGAGô``̀LEG  øe
 ,π``̀°``̀†``̀aCG π`̀μ`̀ °`̀û`̀H ø`̀«`̀«`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 äGƒ`̀£`̀N PÉ`̀î`̀JG ≈``̀ dEG Iƒ``̀Yó``̀dGh
 ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀ d á``̀«``̀aÉ``̀°``̀VEG
 ø«°ùëJh ,∞æ©dG øe ø««ë°üdG
 º¡àjÉªMh  ,á`̀«`̀∏`̀≤`̀©`̀dG  º¡àë°U
 á``̀jó``̀°``̀ù``̀é``̀dG ô```̀WÉ```̀î```̀ª```̀dG ø````̀ e

 ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀Jh ,á``̀«``̀Lƒ``̀dƒ``̀«``̀Ñ``̀ dGh
 á``̀eRÓ``̀dG á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG è``̀eGô``̀ Ñ``̀ dG
 ,ø««ë°üdG  ø«∏eÉ©dG  áeÓ°ùd
 ø«∏eÉ©dG áeÓ°S äÉ°SÉ«°S §HQh
 áeÓ°S  äÉ°SÉ«°ùH  ø««ë°üdG

.á«dÉëdG ≈°VôªdG
 AÉÑWC’G  á«©ªL  »æÑJ  ó`̀cCGh
 …ò`̀dG  ¥Éã«ªdG  Gò¡d  á«æjôëÑdG
 áëFÉL ¬«a  âJÉH  âbh »a  »JCÉj
 ô`̀Ñ`̀cCG ø``̀e Ió````̀MGh 19-ó``̀«``̀aƒ``̀c
 ΩÉ``̀eCG äGó`̀jó`̀¡`̀à`̀ dGh äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG
 ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG QOGƒ``̀μ``̀ dG
 ,ájó°ùédG ôWÉîªdG ≈dEG áaÉ°VEÉa
 ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀ dG â`̀ °`̀Vô`̀Y
 ô«Z  äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀d  ø`̀«`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 AGôL »°ùØædG §¨°†dG øe ájOÉY
 ±hôX »a á∏jƒW äÉYÉ°S πª©dG
 »a  ¢û«©dGh  ,™ØJôªdG  Ö∏£dG
 ¢Vôª∏d ¢Vô©àdG øe ºFGO ±ƒN
 Iô`̀ °`̀SC’G  ø`̀Y  ¿ƒ∏°üØæj  Éªæ«H
.»YÉªàL’G º°UƒdG ¿ƒ¡LGƒjh

 QÉ`̀ °`̀TCG ¬```̀JGP ¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG »``̀ah

 ¬æ∏YCG  Ée  ≈`̀ dEG  ∫ÉªcƒH  QƒàcódG
 …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG
 ¿CG  ∫ƒM  z19-ó«aƒc{  ¢Shô«Ød
 øe  ihó©dÉH  ø«HÉ°üªdG  OGó`̀YCG{
 QOÉμdG »a ø«∏eÉ©dG ±ƒØ°U ø«H

.øÄª£e z»ë°üdG
 âbh »a  »JCÉj  Gòg  ¿EG  ∫Ébh
 áª¶æe  äÉ`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀MEG  ¬«a  ó`̀cDƒ`̀J
 ó`̀Lƒ`̀j{  ¬``̀ fCG  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  áë°üdG

 ä’ÉM øe áFÉªdG »a 14 »dGƒM
 É¡æY ≠∏ÑªdG 19-ó«aƒμH áHÉ°UE’G
 »ah  ,ø««ë°üdG  ø«∏eÉ©dG  ø«H
 áÑ°ùædG √òg π°üJ ¿Gó∏ÑdG ¢†©H
 ºZôdG  ≈∏Y  ,áFÉªdG  »a  35  ≈`̀ dEG
 áHƒ©°Uh äÉfÉ«ÑdG ájOhóëe øe
 ¿ƒ`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  ¿É``̀c  GPEG  É``e  á`̀aô`̀©`̀e
 ihó©dÉH  GƒÑ«°UCG  ¿ƒ«ë°üdG
 .º¡JÉ©ªàée hCG º¡∏ªY øcÉeCG »a
 Oôée  óæY  §≤a  ∞bƒàj  ’  ôeC’G
 ¢Vô©àj Ωƒj πμa .ihó©dG ô£N
 OÉ¡LEÓd  ¿ƒ«ë°üdG  ¿ƒ∏eÉ©dG
 õ««ªàdGh  áª°UƒdGh  ¥É``̀gQE’Gh

.z∞æ©dG ≈àMh
 OóL  á∏°U  …P  ó«©°U  ≈∏Y
 á«©ªL  Iƒ`̀YO  ∫ÉªcƒH  QƒàcódG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG Ωƒ`̀ª`̀©`̀d AÉ```̀Ñ```̀WC’G
 á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀e ≈`````̀ dEG ø``«``ª``«``≤``ª``dGh
 ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G
 ihó``Y QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø``e á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG
 Gò``̀g  ¿EG  ∫É`````̀bh  .19-ó```̀«```̀aƒ```̀c
 É¡eó≤j  áeóN  ôÑcCG  ƒg  ΩGõàd’G

 ¬æWƒdh ¬°ùØæd º«≤ªdGh øWGƒªdG
 ,á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀∏`̀dh
 ÉØWÉ©J  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ¢ùª∏j{  :∫É`̀ bh
 ø`̀ë`̀fh ,™``«``ª``é``dG ø```e Gô``«``Ñ``c
 Gòg  áªLôJ  ≈`̀ dEG  Iô«Ñc  áLÉëH
 ∫ÓN  ø`̀e  ∫É`̀©`̀aCG  ≈`̀ dEG  ∞WÉ©àdG
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  ≥«Ñ£J
 AGó```JQGh  »YÉªàLG  óYÉÑJ  ø`̀e
 Égô«Zh  øjó«dG  π°ùZh  áeÉªμdG

.zΩQÉ°U πμ°ûH
-ó«aƒc  á`̀ë`̀FÉ`̀L  ¿EG  ∫É``̀ bh
 Qhó`̀dG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  â£∏°S  19
 QOGƒμdG ¬H ¢†¡æJ …òdG º°SÉëdG
 ∞«ØîJ ±ó¡H á«ë°üdGh á«Ñ£dG
 Gògh  ,ìGhQC’G  PÉ≤fEGh  IÉfÉ©ªdG
 ≈∏Y ôãcCG õ«côàdG ≈dEG ÉfƒYój Ée
 ≈∏Y Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG ∫ƒ`̀°`̀ü`̀M á`̀«`̀ª`̀gCG
 ΩÉàN »a  ócCGh  ,øμªe ºYO  ôÑcCG
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  á«©ªL  ¿CG  ¬ëjô°üJ
 É¡JGQOÉÑeh  É¡éeGôH  π°UGƒà°S
 AÉ```̀Ñ```̀WC’G º````̀YO ≈`````̀dEG á``̀ «``̀eGô``̀ dG

 .º¡JQRGDƒeh

zø««ë°üdG ø«∏eÉ©dG áeÓ°S ¥É``ã«e{`H AÉL Ée ≈æÑàJ AÉÑWC’G á``«©ªL

.∫ÉªcƒH QGõf .O |

 á`̀«`̀ª`̀ æ`̀ à`̀ dGh π``̀ª``̀©``̀dG ô``````̀jRh ≈``̀≤``̀à``̀dG
 »∏Y  óªëe  øH  π«ªL  ó«°ùdG  á«YÉªàL’G
 ìhóªe  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ,¿Gó«ªM
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Qƒ°†ëH  ,ídÉ°üdG  ¢SÉÑY
 á`̀«`̀fhÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢`̀ù`̀HÉ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀©`̀ª`̀L  IQGOEG
 ,∫ƒÑ°ùY ¬∏dGóÑY óªMCG ó«°ùdG á«cÓ¡à°S’G
 »a ∂dPh ,IQGOE’G ¢ù∏ée AÉ°†YCG øe OóYh
 á«©ªédG óah ¬d Ωób å«M ,IQGRƒdÉH ¬Ñàμe
 ¬`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gGh á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG º``̀YO ≈`̀∏`̀Y ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG
 IQGRƒ``̀dG  ø««©J  ó©H  É¡YÉ°VhCG  ≥«aƒàH

.ójóédG IQGOE’G ¢ù∏ée
 ∫ƒÑ°ùY  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó```Nh
 èeGôHh §£N RôHCG  ¿Gó«ªM ôjRƒdG  ΩÉeCG
 »àdGh  á«dÉëdG  á∏MôªdG  ∫Ó`̀N  á«©ªédG
 äÉYhô°ûe  ∫Ó`̀N  øe  Égò«ØæJ  ±ó¡à°ùJ
 »Ñ°ùàæe  ≈∏Y  ™ØædÉH  Oƒ©J  ájQÉªãà°SG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á≤£æªdG  »dÉgCGh  á«©ªédG
 ÇOÉÑe  ï«°SôJh  ºYO  »a  á«©ªédG  Oƒ¡L
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a »Yƒ£àdG πª©dG º«bh
 πª©dG IQGRh ºYóH ¥É«°ùdG Gòg »a G kó«°ûe
 á«∏gC’G  äÉª¶æª∏d  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh

 »a …ƒªæàdG πª©dÉH á«æ©ªdG äÉ°ù°SDƒªdGh
 ∑ôà°ûªdG  »æWƒdG  »©°ùdG  å«M  ,áμ∏ªªdG
 á«ªæàdG  è`̀eGô`̀ H  õ`̀jõ`̀©`̀J  »`̀ a  áªgÉ°ùª∏d

.õjõ©dG Éfó∏H á°†¡fh
 á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  ô```̀jRh  OÉ``̀°``̀TCG  ó``̀bh
 ¢ùμ©J Oƒ¡L øe ¬«∏Y ™∏WCG ÉªH á«YÉªàL’G
 AGOCG  ƒëf  á«©ªédG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ájóL
 ¥É«°ùdG Gòg »a GócDƒe ,ájƒªæàdG É¡àdÉ°SQ

 äÉª¶æªdG  Oƒ`̀¡`̀L  á`̀aÉ`̀μ`̀d  IQGRƒ`````̀dG  º``̀YO
 á«fhÉ©àdG  äÉ«©ªédG  É`̀¡`̀æ`̀eh  ,á`̀«`̀∏`̀gC’G
 É¡aGógCG  Æƒ∏Ñd  É¡JófÉ°ùeh  á«cÓ¡à°S’G
 »a  »fhÉ©àdG  πª©dG  áeGóà°SG  ≥≤ëj  ÉªH
 ,á«∏gC’G äÉ°ù°SDƒªdG ¬H Ωƒ≤J »àdGh OÓÑdG
 á£°ûfCÓd  ájÉæY  »dƒJ  »àdG  ∂∏J  äGòdÉHh
 äÉYhô°ûªdG  π°†aCG  QÉªãà°SGh  á«YƒædG

.¬à«ªæJh »∏ëªdG ™ªàéªdG ΩóîJ »àdG

 ìhó`̀ª`̀e Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG √ƒ``̀f á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dÉ`̀Hh
 É¡dòÑJ  »`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  ¢`̀SÉ`̀Ñ`̀Y
 ºYO »a á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh
 õjõ©J ±ó¡H ,»fóªdG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe
 ¬fCÉ°T øe …òdGh ,á«©ªàéªdG ácGô°ûdG CGóÑe
 äGQOÉÑªdG  øe  ójó©dG  ≥∏N  »a  º¡°ùj  ¿CG
 ™ªàéªdÉH  ¢Vƒ¡ædG  ≈`̀dEG  áaOÉ¡dG  á«∏gC’G

.ÉjOÉ°üàbGh É k«YÉªàLG »æjôëÑdG

á«∏gC’G äÉª¶æªdG ™«ªL Oƒ¡L ºYO ócDƒj á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh

 ï«°ûdG  ƒª°S  ø`̀e  ¬«LƒàH
 á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N ø```̀H »``̀∏``̀Y ø```̀H á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 á¶aÉëªdG  ß`̀aÉ`̀ë`̀e  áØ«∏N  ∫BG
 á¶aÉëªdG  â`̀≤`̀∏`̀WCG  ,á«HƒæédG
 »æeC’G  ßaÉëªdG  ƒª°S  èeÉfôH{
 ΩÉ©d  »`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ,á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  ¬àî°ùf  »`̀ a  z2020
 Oƒ¡é∏d  á`̀ª`̀Lô`̀J  »`̀JCÉ`̀ j  …ò```̀dGh
 õjõ©àd å«ãëdG »©°ùdGh á«eGôdG
 ¢SôZh ,áÄ°TÉædG iód øeC’G QhO
 á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG á``̀cGô``̀°``̀û``̀dG CGó``̀ Ñ``̀e
 á¡LGƒªd  á«æeC’G  áaÉ≤ãdG  ´QRh

. á«∏Ñ≤à°ùªdG äÉjóëàdG
 QÉ`̀°`̀TCG ,á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG √ò`̀¡`̀ Hh

 á«YÉªàL’G èeGôÑdG IQGOEG ôjóe
 ¿CG  ≈````̀dEG  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  ¿hDƒ```̀°```̀Th
 »æeC’G  ßaÉëªdG  ƒª°S  èeÉfôH
 ,á¶aÉëªdG AÉæHCG øe ’ÉÑbEG ó¡°T
 ¬«a  ø«cQÉ°ûªdG  Oó`̀Y  ≠∏H  å«M
 ,ácQÉ°ûeh ÉcQÉ°ûe 60 øe ôãcCG
 ∫hCG  ƒ`̀g  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  ¿CG  kGó``cDƒ``e
 »``̀°``̀VGô``̀à``̀aG »```̀æ```̀eCG è``̀ eÉ``̀ fô``̀ H
 á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y Ö```̀cGƒ```̀jh ,á`̀Ä`̀ °`̀TÉ`̀ æ`̀∏`̀ d
 ∫Ó`̀N ø``e ó`̀©`̀H ø``Y π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dG
 á«°VGôàa’G  πª©dG  ¢TQh  ºjó≤J
 ø«cQÉ°ûªdG  π«gCÉàd  á«FôªdGh
 »`̀æ`̀eC’G  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  á«Ø«μd  ¬«a
 á«∏YÉØàdG IQƒ°üdÉH »©ªàéªdGh

.á«FÉæãà°S’Gh áaOÉ¡dG
 ¿CG  ≈````dEG  IQÉ```̀ °```̀TE’G  Qó``é``J
 ôÑªàÑ°S  20  øe  CGóÑj  èeÉfôÑdG
 ΩOÉ≤dG  ôHƒàcCG  6  ≈àM  …QÉédG
 ∫É``̀°``̀ü``̀J’G á```eó```N ∫Ó````̀N ø```̀e
 OóY ácQÉ°ûªHh ó©H øY »FôªdG
 IQGRƒ``̀H  á`̀«`̀æ`̀eC’G  äGQGOE’G  ø`̀e
 á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G »``̀gh ,á`̀«`̀ ∏`̀NGó`̀ dG
 IQGOE’Gh  á`̀Wô`̀°`̀û`̀∏`̀d  á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 áeÉ©dG  IQGOE’Gh  Qhôª∏d  áeÉ©dG
 áWô°T  IQGOEGh  »fóªdG  ´Éaó∏d
 IQGOE’Gh  ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  á``̀eó``̀N
 øeC’Gh  OÉ°ùØdG  áëaÉμªd  áeÉ©dG

.»fhôàμdE’Gh …OÉ°üàb’G

ß``aÉëªdG ƒª``°S{ è``eÉfôH ≥``∏£J zá``«HƒæédG{
z2»``°``VGô``à``a’G »`̀ YÉ`̀ ª`̀ à`̀ L’G »``̀ æ``̀ eC’G

 ÖFÉf ¿Gô«édG áØ«∏N øH ¬∏dGóÑY ó«ª©dG π≤f
 ßaÉëe  ôjó≤Jh  ôμ°T  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  ßaÉëe
 …óæg  øH  ≈°ù«Y  øH  ¿Éª∏°S  ¥ôëªdG  á¶aÉëe
 øe  ø«Yƒ£àªdGh  ø«cQÉ°ûªdG  áaÉc  ≈dEG  »YÉæªdG
 ≈`̀dEG  ±ó¡J  »àdG  äÓªëdG  áaÉc  »`̀a  ø«°ùæédG
 óLÉ°ùªdG É¡æª°V øe ,≥aGôªdG πc ô«¡£Jh º«≤©J

.ájQÉéàdG äÉ©ªéªdGh ¥Gƒ°SC’Gh
 ôjóªd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ßaÉëªdG ÖFÉf Ωóbh
 »fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’G »Ñ°ùàæe áaÉch ΩÉY
 ºYódG ºjó≤J »a ºgOƒ¡L ≈∏Y á«∏NGódG IQGRƒH

.ø«Yƒ£àªdG áaÉμd ÖjQóàdGh IófÉ°ùªdGh
 ¿Gô«édG ¬∏dGóÑY ó«ª©dG ºjôμJ ∫ÓN ∂dP AÉL

 ó©H »Yƒ£àdG zπgÉà°ùJ øjôëÑdG{ ≥jôa AÉ°†YC’
 ™eÉL  ∂dòch  á¶aÉëªdG  ≈æÑªd  º«≤©àdG  ∫ÉªYCG
 ÉªH  Gó«°ûe  ,ø«à«°ùÑdG  á≤£æªH  øFÉμdG  ø°ùëdG
 ™£≤æe ∫ÉÑbEGh á°ü∏îe á«æWh ôYÉ°ûe øe ¬°ùªd
 ´ƒ£àdG  ∫Éée  »a  ø«cQÉ°ûªdG  πÑb  øe  ô«¶ædG

.ä’ÉéªdG áaÉμH
 zπgÉà°ùJ øjôëÑdG{ ≥jôa ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
 äÉeóN Ωó≤j  ábÓ©dG  äGP äÉ¡édG  ™e ¿hÉ©àdÉH
 ≥ah  á¶aÉëªdG  iô`̀bh  ¿ó`̀e  ™«ªL  »a  º«≤©àdG
 §°Sh  ,»Ñ£dG  ≥jôØdG  É¡eó≤j  »àdG  äÉª«∏©àdG
 øeh ø«°ùæédG  øe  á¶aÉëªdG  AÉæHC’  ô«Ñc  ∫ÉÑbEG

.QÉªYC’G ™«ªL

 á``«Yƒ£àdG ¥ô``ØdG Ωô``μj ¥ô``ëªdG ß``aÉëe Ö``FÉf
º`̀«`̀≤`̀©`̀à`̀dG ∫É``̀é``̀e »``̀ a º`̀ gOƒ`̀ ¡`̀ é`̀ H ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ jh

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  áë°üdG  IQGRh  â∏é°S
 AGôLE’ Gƒeó≤J áYƒ£àeh ´ƒ£àe ±’BG  5 øe ôãcCG
 ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  øe  áãdÉãdG  á∏MôªdG  äGQÉÑàNG
 »àdGh  ,§°ûædG  ô«Z  (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ìÉ≤∏d
 ¢VQÉ©ª∏d  »`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG  õcôªH  É«dÉM  iôéJ

.äGôªJDƒªdGh
 áé«àf AÉ`̀L ∫É`̀Ñ`̀bE’G ∂`̀dP  ¿CÉ`̀H  IQGRƒ``̀dG  âæ«Hh
 øe  á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdGh  »©ªàéªdG  »`̀Yƒ`̀dG
 âëJ »æWƒdG ÖLGƒdG  GƒÑd  øjòdG  ø«Yƒ£àªdG  πÑb
 »a ´ƒ£àdG  ÜÉH  íàa  ó©H ,zá«fÉ°ùfE’G  πLC’{  QÉ©°T

.»°VÉªdG ¢ù£°ùZCG
 ájôjô°ùdG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG  ¿CÉ``̀H  IQGRƒ````̀dG  â`̀gƒ`̀fh
 ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  øe  ójó©dG  É¡«a  ∑QÉ°T  ób  áãdÉãdG
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  º¡eó≤àj
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
 ∫ÓN  ´ƒ£J  …òdG  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 áãdÉãdG  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  »a  »°VÉªdG  ´ƒÑ°S’G
 ácQÉ°ûªd  ¿Éc  »àdGh  ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ìÉ≤∏d
 ,É`̀ k«`̀dhOh  É k«ª«∏bEGh  É k«∏ëe  á©°SGh  AGó`̀°`̀UCG  √ƒª°S
 √òg  »a  ´ƒ£àdÉH  IQOÉÑª∏d  øjô«ãμd  É k©aGO  âfÉch

.ÜQÉéàdG
 ±QÉ°ûe  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  É`̀«`̀dÉ`̀M  ó`̀©`̀Jh
 »a  âëéf  ¿CG  ó©H  ÜQÉéàdG  øe  Iô«NC’G  πMGôªdG
 òæe  ,ΩÉ`̀J  ìÉéæH  á≤HÉ°ùdG  äGƒ£îdG  ™«ªL  ò«ØæJ
 »àdGh  áãdÉãdG  á∏Môª∏d  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  ∫É`̀NOEG
 ™ªàéªdG »ªëj ∫É©ah øeBG ìÉ≤d ôjƒ£J ≈dEG âaóg

.á«fÉ°ùfE’Gh

 ™°VƒdG  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ™`̀HÉ`̀J  ó``̀bh
 ó©H  ø«Yƒ£àªdG  ø`̀e  ø«eó≤àªdG  ™«ªéd  »ë°üdG
 »ë°üdG  º««≤àdG  ºàj  å«M  ìÉ≤∏dG  òNC’  º¡Yƒ°†N
 Ö°ùëH ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG ≈dEG ΩÉª°†f’G ó©H
 QGô≤à°SG  ø`̀e  ócCÉàdG  º`̀Jh  ,óªà©ªdG  ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dG

.ø«cQÉ°ûªdG áaÉμd á«ë°üdG ´É°VhC’G
 ≥Ñ£æJ  øªe  ™ªàéªdG  OGôaCG  IQGRƒdG  â©é°Th
 ´ƒ£àdG á«∏ªY »a ácQÉ°ûª∏d Ωó≤àdÉH •hô°ûdG º¡«∏Y
 ÜQÉéàdG  õ`̀cô`̀e  ≈``dG  Iô°TÉÑe  ¬`̀Lƒ`̀à`̀dG  ∫Ó``N  ø`̀e
 ¢VQÉ©ª∏d  »`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG  õcôe  »a  ájôjô°ùdG
 πc AÉ°ùe 8 ≈àM É kMÉÑ°U 8 áYÉ°ùdG øe äGôªJDƒªdGh
 áHôéJ  ¿CGh  ,ÉMƒàØe  ´ƒ£àdG  ÜÉH  ∫Gõj  ’  PEG  ,Ωƒj
 6000  ≈∏Y  iôéà°S  ájôjô°ùdG  ÜQÉéà∏d  øjôëÑdG
 ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  øe  áYƒ£àeh  ´ƒ£àe

.áμ∏ªªdG ¢VQCG
 ∑QÉ°ûJ …òdG πªàëªdG ìÉ≤∏dG ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
 ¬HQÉéJ  øe  áãdÉãdG  á∏MôªdG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe á∏¶e âëJ êQóe ájôjô°ùdG
 á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ÖÑ°ùj  ’h  π`̀ eÉ`̀Nh  π£©e  ìÉ`̀≤`̀d  ƒ``̀gh
 IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’G ™æ°U »a º¡°ùj ÉªfEGh ,¢Shô«ØdÉH
 áehÉ≤ªd  º°ùédG  áYÉæe  õ«ØëJ  »dÉàdÉHh  ¢Shô«Ø∏d
 ádhO ™e ¿hÉ©àdÉH äAÉL ÜQÉéàdG √ògh ,áHÉ°UE’G
 ácô°T ∫ÓN øe á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G
 »a ∂dPh ,É¡d G qkô≤e »ÑXƒHCG øe òîàJ »àdG 42 »L
 ájhOC’G  ácô°Th  42  »L  ácô°T  ø«H  ácGô°ûdG  QÉWEG
 äÉMÉ≤∏d  èàæe  ôÑcCG  ¢SOÉ°S  zΩQÉaƒæ«°S{  á«æ«°üdG

 .ºdÉ©dG »a

 ´ƒ``£`à`e  ±’BG  5  ø`̀``̀e  ô``ã`cCG
ÉfhQƒ`c  ìÉ`≤`∏d  ájô``jô°ù`dG  ÜQÉéà`∏d



 ¿CG Oƒ``ª``M ƒ``̀H ó`̀ª`̀ë`̀e Ö`̀ FÉ`̀ æ`̀ dG ó````cCG
 ¥ƒ°S  QƒgóJ  ≈`̀ dEG  iOCG  ¿ôªdG  íjô°üàdG
 ôLÉàdGh πeÉ©dG ídÉ°üªH QGô°VE’Gh πª©dG
 ôãcCG »°†e ó©H ¬fCG ≈dEG Gô«°ûe ,»æjôëÑdG
 qô`̀°`̀VCG  ¬``̀fCG  âÑK  ¬≤«Ñ£J  ≈∏Y  ø«eÉY  ø`̀e

.ΩÉY πμ°ûH ¥ƒ°ùdÉHh º¡dÉªYCÉHh QÉéàdÉH
 áÄ«g  ¿CG  ≈````̀dEG  Oƒ``̀ª``̀M  ƒ``̀H  QÉ```̀°```̀TCGh
 É¡«æÑJ  »`̀a  ≥aƒJ  º`̀d  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ
 »àdG áfôªdG Iô«°TCÉàdG á°SÉ«°S øY É¡YÉaOh
 ÉÑ∏°S  ∂dP  ô`̀KCGh  ¢UÉîdG  ´É£≤dÉH  äô°VCG
 ó©H  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G  ƒªf  Iô«Jh  ≈∏Y
 íjô°üàdG  É¡H  ÖÑ°ùJ  »àdG  äÉ°SÉμ©f’G
 ∫ƒ°üëdG »a ø«æWGƒªdG ¢Uôa ≈∏Y ¿ôªdG
 »àdG áë°VGƒdG äGRhÉéàdGh ,∞FÉXh ≈∏Y
 AGô`̀L  Ö`̀fÉ`̀LC’G  ∫Éª©dG  ¢†©H  É¡H  Ωƒ≤j

 ÜÉ°ùM ≈∏Y …OÉªdG Ö°ùμàdG πLCG øe áª¶fC’G ºgRhÉéJh πª©dG íjô°üJ ≈∏Y º¡dƒ°üM
 øY  âéàf  »àdG  QGô°VC’G  øY  QÉéàdG  ¢†jƒ©J  ≈dEG  OƒªM  ƒH  ÉYOh  .»æWƒdG  OÉ°üàb’G
 ≥«Ñ£àd  á©LÉædG  ∫ƒ∏ëdG  OÉéjEGh  πª©dG  ¥ƒ°S  ìÓ°UEG  IQhô°Vh  ,ΩÉ¶ædG  Gòg  ≥«Ñ£J

.∞«XƒàdG »a »æjôëÑdG øWGƒªdG á«∏°†aCGh ∞FÉXƒdG áfôëH äÉ«é«JGôà°SG
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R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

17731881  or  paul.cockerill@capeplc.com

R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of 

 FITTER

17731881  or  paul.cockerill@capeplc.com

R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of 

 INSULATOR

17731881  or  paul.cockerill@capeplc.com

R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of 

 MASON

17731881  or  paul.cockerill@capeplc.com

R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

17731881  or  paul.cockerill@capeplc.com

R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

17731881  or  paul.cockerill@capeplc.com

AL FATEH CLEANING AND
MAINTENANCE COMPANY W.L.L

 has a vacancy for the occupation of 
 CLEANER

17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

ZOOM RESTAURANT S. P. C
 has a vacancy for the occupation of 

 WAITER (GENERAL)

17745060  or  seema77.gov@gmail.com

FLUID TECH TRADING EST
 has a vacancy for the occupation of 

 TECHNICIAN

SECURITY SOLUTIONS CO. W.L.L.
 has a vacancy for the occupation of 

 SECURITY GUARD

77996666  or  sbarboza@securitysolutions.me

SECURITY SOLUTIONS CO. W.L.L.
 has a vacancy for the occupation of 

 SECURITY GUARD

77996666  or  sbarboza@securitysolutions.me

AL REDA HOME FOR FIXING FURNITURE
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

33668682  or  fala27h@gmail.com

SANATEN CONSTRUTION
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

39761904  or  y60092@hotmail.com

MAITHAM FOODSTUFF EST.
 has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN

17640787  or  jaffar.ar@hotmail.com

NATIONAL CONCRETE COMAPNY W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 PLANT / UNIT OPERATOR

ALKARAMA FRESH JUICE CO WLL
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

KIW GARDEN CAFETRIA
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

39857572  or  s208030@hotmail.com

HUDSON CAR SERVICES
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

17662296  or  a01alkhalifa19363@outlook.com

LIYA FALAFIL KARAK TEA
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION
 has a vacancy for the occupation of 

 MECHANICAL HELPER

ALBATRA’A TRADING & CONTRACTING EST.
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

17730743  or  affouni1@batelco.com.bh

SECURI CORE S.P.C
OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ

 has a vacancy for the occupation of 
 SECURITY GUARD

AL WASEET COLD STORES
 has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN

33007733  or  mr.sizzurp@hotmail.com

CONTAINER FREIGHT STATION
 has a vacancy for the occupation of 

 DRIVER(FORKLIFT)

33777401  or  shelil@cfsbh.com

GULF CAPITALS DECORATION & PAINTING
 has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER

33003044  or  hakeemkamel@hotmail.com

AL-MUNTASIR BUILDING
CONSTRUCTION CO SPC

 has a vacancy for the occupation of 
 WIREMAN(ELECTRICAL)

17324494  or  muntasircon@yahoo.com

AHMED MANSOOR ALAALI
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

SHARJAH CONTRACTING ESTABLISHMENT
 has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER

17899188  or  mirza.alali@gmail.com

GULF CITY CLEANING W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER

17725075  or  yousif@aanass.net

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

WALD AHMED CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

OMAR BANAFEA OUD FACTORY W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

33440279  or  bofactory@gmail.com

LAHORE PALACE MANAGEMENT CONSULTANCY CO
BAHRAINI PARTNERSHIP COM

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

38702609  or  azharkhan7301@gmail.com

FALCON CEMENT COMPANY B.S.C. (C)
 has a vacancy for the occupation of 

 CHEMIST (GENERAL)

PRO COAT W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 QUALITY INSPECTOR

17811757  or  info@procoat.co

ARCAL W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)

KHALID STYLE TRADING
 has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN

OUTSOURCE CLEANING SERVICE
 has a vacancy for the occupation of 

 OFFICE HELPER

36468995  or  outsource-bh@outlook.com

AHMED HASAN ALIPOUR
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

JASER CONSTRUCTION
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

33220455  or  jasercont@gmail.com

SPARK WELDING AND FABRICATION
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

SHAHEER UPHOISTERY AND CURTAINS
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

17431517  or  fateh44m@gmail.com

RICI CO W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 TECHNICIAN

37322454  or  mazharh@gmail.com

PAINT WITH COLOR
 has a vacancy for the occupation of 

 PAINTER

39936654  or  paintwithcolor@yahoo.com

SULTAN CENTER RETAIL BAHRAIN - WHOLESALE
 has a vacancy for the occupation of 

 CHIEF ACCOUNTANT

17636666  or  ahassan@sultan-center.com

SWAT CONSTRUCTION
 has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER

33394545  or  swat.sk89@gmail.com

SOLIDEER FOR OFFICE PRINTING HOUSE
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

33211777  or  hkalathem@gmail.com

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL
 has a vacancy for the occupation of 

 SPECIALISED DOCTOR

17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com

HAJEN CONSTRUCTION S.P.C
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

33610210  or  hajenspc.const@gmail.com

ZAYANI OTIS ELEVATOR COMPANY W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 INSTALLATIONS TECHNICIAN

AHMED MANSOOR ALAALI
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

AL-NAMAL CONTRACTING &
TRADING CO. W.L.L

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

17251444  or  namalco@batelco.com.bh

AL SHOMOOS ELECTRICAL CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

39606407  or  alwesam71@hotmail.com

AL FATEH CLEANING AND
MAINTENANCE COMPANY W.L.L

 has a vacancy for the occupation of 
 CLEANER

17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

GULF CITY CLEANING W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER

17725075  or  yousif@aanass.net

SERVICE STATION CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER

38363232  or  anabisalem@hotmail.com

STILLER AGENCY FOR THE
SUPPLY WORKERS W. L. L

 has a vacancy for the occupation of 
 COOK(GENERAL)

17717730  or  alazzamgroup@yahoo.com

STILLER AGENCY FOR THE
SUPPLY WORKERS W. L. L

 has a vacancy for the occupation of 
 WAITER

17717730  or  alazzamgroup@yahoo.com

PROFESSIONAL TOUCH FOR SERVICES
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

17720009  or  infoo@pro-touch-s.com

PROFESSIONAL TOUCH FOR SERVICES
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

17720009  or  infoo@pro-touch-s.com

PROFESSIONAL TOUCH FOR SERVICES
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

17720009  or  infoo@pro-touch-s.com

REX COMPUTERS S.P.C
OWNED BY MUHAMMED BASHEER

KOLIKKATTI KUNNUMM
 has a vacancy for the occupation of 

 COMPUTER TECHNICIAN

17870023  or  ckmanagement.bh@gmail.com

A.R. BUSINESS SUPPORT SERVICES S.P.C
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

36069782  or  qumarzaman85@gmail.com

MASSO RESTAURANT SPC
OWNED BY THE PALACE BAHRAIN HOTEL SPC

 has a vacancy for the occupation of 
 MANAGER

PANEL RECLAMATION
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

37772318  or  aliqasim2012@yahoo.com

MINHAS TAILORING
 has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN

AUGUS CONSTRUCTION AND TRADING
 has a vacancy for the occupation of 

 TECHNICIAN

33117989  or  shafiqnoorani.57@gmail.com

ABU AMAAR AUTO SERVICES
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER
(CAR MECHANICAL WORKSHOP)

39775993  or  abuammarautoservice@hotmail.com

RESTAURANT AND CAFETERIA BAIT ALKEBDA
 has a vacancy for the occupation of 

 WAITER (GENERAL)

SUCCO CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

RAJASTHAN GENTS SALOON
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

33627823  or  ss2595992@gmail.com

INFONAS W.L.L.
 has a vacancy for the occupation of 
 COMPUTER PROGRAMMER

16500183  or  hr@infonas.com

INJECTORS WORLD GARAGE
 has a vacancy for the occupation of 
 AUTOMOBILES MECHANIC

39777868  or  marwa.aj@hotmail.com

BRANCO CLEANING AND MAINTENANCE SPC -
OWNED BY LAMYA ABDULLA ALS

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

33276690  or  branco.cleaning61@gmail.com

AL KADEER CONSTRUCTION
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

SAMRA CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

33523132  or  gujjarg1614@yahoo.com

RESTAURANT AND  GRILL, EAT AND WALK W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

39333638  or  capeta320@gmail.com

GOLDEN FIVE CONTRACTING CO. WLL
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

39069269  or  chiqbalashraf33033@gmail.com

FIRST CHOICE CLEANING SERVICES CO. W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 CLEANER

36491411  or  murtazawali100@gmail.com

BURJ MUSHRAF CONTRACTING CO. W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 CARPENTER (GENERAL)

GALLERY 21 S.P.C.
OWNED BY A PROPERTIES S.P.C.

 has a vacancy for the occupation of 
 CHEF

contact  36843013

TAMCON CONTRACTING CO S.P.C
 has a vacancy for the occupation of 

 BLACKSMITH

36636624  or  aalabbasi@tamcon.bh

VOLTECH SERVICES CO. WLL
 has a vacancy for the occupation of 

 TECHNICIAN

33882097  or  mezmezline@gmail.com

AL RAYAH FOR SAFETY ITEMS WLL
 has a vacancy for the occupation of 

 SECURITY GUARD

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI
 has a vacancy for the occupation of 

 HEAVY VEHICLE DRIVER

33374488  or  m-alganeimi@hotmail.com

MACROMART W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 DRIVER

39213901  or  raju@babasons.com

SAZEEN TAILORING
 has a vacancy for the occupation of 

 TAILOR

34581591  or  jamrr929rr@gmail.com

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER W.L.L.
 has a vacancy for the occupation of 

 MECHANICAL FITTER

17233317  or  aquatt.hr@gmail.com

ALROOMI REST CAFE
 has a vacancy for the occupation of 

 CHEF

36998883  or  alroomi71@hotmail.com

BURJ MOHAMMED REAL ESTATE
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

PERFECT FIT LANDSCAPE CARE AND 
MAINTENANCE SERVICE ACTIVITIES
 has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR

KODAVARI RESTAURANT
 has a vacancy for the occupation of 

 COOK(GENERAL)

17333545  or  jalghawi@gmail.com

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND
FACTORY W.L.L

 has a vacancy for the occupation of 
 APPRAISER(JEWELLERY)

ROSE BELY INTERNATIONAL
UNITED CONTRACTING

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

66990939  or  salman3ali.66@gmail.com

SUNLIGHT GARAGE
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

RESTAURANT AND CAFETERIA BAIT ALKEBDA
 has a vacancy for the occupation of

WAITER (GENERAL)

MILKY WAY TRADING CO.PARTNERSHIP
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

32314242  or  chirman@gstguf.com

BHANWARIYA BUILDING CONSTRUCTION
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

37774616  or  abbas33901@gmail.com

SPIRIT OF GOLD REAL ESTATE CO. S.P.C
 has a vacancy for the occupation of 

 SALES AGENT

MEAT TOWN TRADING COMPANY
PARTNERSHIP

 has a vacancy for the occupation of 
 RECEPTIONIST (GENERAL)

38883320  or  gm@sitrafactory.com

SN METAL PRODUCTS SPC
 has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER

33074488  or  sharjacoating@gmail.com

HALEEMA SADIA MOHAMMAD
 has a vacancy for the occupation of

WORKER

38957110  or  burjnawal00@gmail.com464156

R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of 

 INSULATOR

17731881  or  paul.cockerill@capeplc.com

MOHAMMED AL OJAIMI CONTRACTING 
COMPANY S.P.C OWNED BY MOHAMMED A

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

contact 66370888

R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

17731881  or  paul.cockerill@capeplc.com

R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

17731881  or  paul.cockerill@capeplc.com

FAWAZ AL-HASSAWI GROUP FOR 
COLLING& REFEGRATING

 has a vacancy for the occupation of 
 SALES MANAGER

17291392  or  sbiju@fawaz.com

IBN BADOODA MECHANICAL WORKSHOP SPC
OWNED BY MR ABDUL SALAM MOHA
 has a vacancy for the occupation of 

 MECHANICAL FITTER

34010755  or  sultansalam2000@yahoo.com

SECURI CORE S.P.C
OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ

 has a vacancy for the occupation of 
 SECURITY GUARD

QASR ALMAHAL VEGETABLES AND FRUITS
 has a vacancy for the occupation of 

 DRIVER

17600644  or  alihali@hotmail.com

R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of 

 MASON

17731881  or  paul.cockerill@capeplc.com

MOHAMMED AL OJAIMI CONTRACTING 
COMPANY S.P.C OWNED BY MOHAMMED A

 has a vacancy for the occupation of 
 SUPERVISOR

contact  66370888

R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of 

 MASON

17731881  or  paul.cockerill@capeplc.com

AAMAAL NATIONAL COMPANY W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN

36336600  or  alharith@aamaal.com

SAFRAH MOBILE
 has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN

39124155  or  sumayaalbalushi5@gmail.com

R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

17731881  or  paul.cockerill@capeplc.com

DOMINO’S PIZZA
 has a vacancy for the occupation of 

 FINANCIAL ANALYST

MC 6 CONSTRUCTION S.P.C
 has a vacancy for the occupation of 

 CLERK(EMPLOYEES’ RECORDS)

17402050  or  hrassistant@mcsix.me

G M AND S CO
BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

66633465  or  mustafabh353@gmail.com

SHAH CARGO  HANDLING -
BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

33121146  or  shahgcargo@gmail.com

ASAACO CONTRACTING &
GENERAL TRADING CO W.L.L

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

77305030  or  info@almusafergroup.org

IBN BADOODA MECHANICAL WORKSHOP SPC
OWNED BY MR ABDUL SALAM MOHA
 has a vacancy for the occupation of 

 MECHANICAL HELPER

34010755  or  sultansalam2000@yahoo.com

BAIT AL MARAHEB RESTAURANT FOR 
MANDI AND MADFOON W.L.L

 has a vacancy for the occupation of 
 COOK(GENERAL)

ALNAIZAK TOWERS IMPORT EXPORT AND 
SALE BUILDING MATERIALS

 has a vacancy for the occupation of 
 DRIVER(HEAVY TRUCK)

66673333  or  alnaizk@hotmail.com

AL MUSANED COLD STORE
 has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN

39696411  or  abuhassans600@gmail.com

MAKLAI TRADING W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

17261222  or  maklai@batelco.com.bh

ABU MANSOOR CURTAINS AND CARPETS W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

SHABAB ALMUHARRAQ TAILORING
 has a vacancy for the occupation of 

 TAILOR

AMBIANCE SALON
 has a vacancy for the occupation of 

 BARBER

KABAB HOUSE
BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

 has a vacancy for the occupation of 
 COOK(GENERAL)
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¢SÉÑY ôØ©L jafabbas19@gmail.com

 äÉ«°VÉjôdG
π≤©dG π∏Nh

 ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ãdG  ΩÉY  ôjóe  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  Óg  áî«°ûdG  ájÉYôH

 øjôëÑdG  á©eÉL  ¢ù«FQ  Qƒ°†ëHh  ,QÉ````KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«¡H

 QÉ¨°üdG  ¿ƒØdDƒªdG{  á°ù°SDƒe  âæ°TO  ,IõªM  ∞°Sƒj  ¢VÉjQ  Qƒ°ù«ahôÑdG

 Young) QÉ¨°üdG ø«ØdDƒªdG ¢ü°üb øe ∫hC’G QGó°UE’G zÖjQóàdGh º«∏©à∏d

 á q°üæe  ôÑY  º«bCG  »°VGôàaG  πØM  ∫ÓN  ∂dPh  ,(Authors’ Stories
 âæH  Óg áî«°ûdG  Qƒ°†M πØëdG  ó¡°Th .¢ùeCG  AÉ°ùe  (ZOOM)  ΩhhR

 ºjôe  IPÉà°SC’Gh  IõªM ∞°Sƒj  ¢VÉjQ  QƒàcódG  PÉà°SC’Gh  áØ«∏N ∫BG  óªëe

 á©eÉéH  »≤«Ñ£àdG  º«∏©àdG  á«∏μH  ¢ùjQóJh  åëH  óYÉ°ùe  ,íàØdG  ƒHCG  »∏Y

 ±ƒ«°V  øe  Oó`̀Yh  ,zQÉ¨°üdG  ¿ƒØdDƒªdG{  á°ù°SDƒe  ΩÉ`̀Y  ôjóe  ,øjôëÑdG

 .ø«ªà¡ªdGh ´hô°ûªdG »a ø«cQÉ°ûªdGh ±ô°ûdG

 πª©dG  QhO  õjõ©àd  áaÉ≤ãdG  áÄ«g  Oƒ¡L  øª°V  ´hô°ûªdG  Gòg  »JCÉjh

 ∫Éée »a QÉμàH’Gh ´GóHE’G õ«ØëJh »∏ëªdG ™ªàéªdÉH AÉ≤JQ’G »a »aÉ≤ãdG

 Óg áî«°ûdG âdÉb áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh .IóYÉ°üdG ∫É«LC’G iód »HOC’G êÉàfE’G

 AÉ≤JQ’G ¿CÉH øeDƒJ QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g ¿EG{ :áØ«∏N ∫BG óªëe âæH

 ™«ªL  ∑Gô°TEGh  »aÉ≤ãdG  πª©dG  õjõ©J  ôÑY  ¿ƒμj  ¿É`̀WhC’Gh  äÉ©ªàéªdÉH

 ´hô°ûe  ¿EG{  :áaOôe  ,zájQÉ°†ëdG  äGõéæªdG  áYÉæ°U  »a  ™ªàéªdG  äÉÄa

 »aÉ≤ãdG  ∑GôëdG  …ôãà°S  Iõ«ªe  IQOÉÑe  ó©j  QÉ¨°üdG  ø«ØdDƒªdG  ¢ü°üb

 ’CG º¡e »aÉ≤K ∫Éée »a ´GóHEÓd á°Uôa IóYÉ°üdG ∫É«LCÓd »£©Jh »∏ëªdG

 ¿hÉ©àdÉH Ió«©°S áaÉ≤ãdG áÄ«g ¿CG äócCGh .z»aô©ªdGh »HOC’G êÉàfE’G ƒgh

 ,πª©dG  Gòg RÉéfEG  »a zÖjQóàdGh º«∏©à∏d  QÉ¨°üdG  ¿ƒØdDƒªdG{  á°ù°SDƒe ™e

 .á«Hô©dG á¨∏dG ≈dEG ÜÉàμdG áªLôJ ≈∏Y πª©dG ºàj ¿CG á«æªàe

 ≈`̀dEG  ôμ°ûdÉH  IõªM  ∞°Sƒj  ¢`̀VÉ`̀jQ  Qƒ°ù«ahôÑdG  ¬LƒJ  ¬ÑfÉL  ø`̀e

 ÜÉàμdG  ø«°TóJ  πØëd  É¡àjÉYQ  ≈∏Y  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  Ó`̀g  áî«°ûdG

 ºjôe IPÉà°SC’G ôμ°T Éªc ,áªq«≤dGh áª¡∏ªdG ™jQÉ°ûªdG √òg πãªH É¡eÉªàgGh

 …hP  ôμ°T  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,ÜÉàμdG  RÉ`̀é`̀fEG  »a  GƒªgÉ°S  øe  π`̀ch  íàØdG  ƒ`̀HCG

.´hô°ûªdG »a ø«cQÉ°ûªdG ∫ÉØWC’G

 ÖjQóàdGh  º«∏©à∏d  QÉ¨°üdG  ¿ƒØdDƒªdG  á°ù°SDƒe  ΩÉ`̀Y  ôjóe  â`̀fÉ`̀ch

 ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y â∏ªY ób íàØdG ƒHCG  »∏Y ºjôe øjôëÑdG á©eÉéH IPÉà°SC’G

 Young Authors’{  ±OÉ¡dG  ´hô°ûªdG  Gòg  øe  ∫hC’G  AõédG  AÉ¡fE’

 âªJ  Iô«°üb  ¢ü°üb  109  RÉéfEG  øª°†àj  …òdGh  ,zStories – V1

 ≈dG  ¿ƒªàæjh  ,á«FGóàH’G  á∏MôªdG  øe  áÑ∏£dG  øe  111  …OÉjCÉH  É¡àHÉàc

 .øjôëÑdG áμ∏ªe »a á°UÉN ¢SQGóe Iô°ûY

 ¿ƒμ«°S  ÜÉàμdG  Gòg  ¿EG  íàØdG  ƒ`̀HCG  IPÉà°SC’G  âdÉb  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh

 ¬fCG  Éªc ,QÉ¨°üdG ø«ØdDƒªdG äÉYGóHEGh QÉμaCG  ¢Vô©d áMƒàØe áMÉ°S áHÉãªH

 π«édG  »a  IOƒLƒªdG  äÉaÉ≤ãdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  ±ô©à∏d  á°UôØdG  Éæd  í«à«°S

 ø°†àëJ  »àdGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH  ¢ûjÉ©àdG  ™HÉW  ¢ùμ©j  Éªe  ô°UÉ©ªdG

 .¿ÉjOC’Gh äÉaÉ≤ãdG ∞∏àîe

 IQó≤dGh »YGóHE’G ¢ùëdG õ«ØëJ ƒgh ´hô°ûªdG Gòg øe ±ó¡dG âæ q«Hh

 ,¬jód »∏NGódG ΩÉ¡dE’G øY ∞°ûμdG »a ¬JóYÉ°ùeh ,πØ£dG iód ô«Ñ©àdG ≈∏Y

 .¬JGòd √ôjó≤J AÉæH »a É kjƒ«M kÓeÉY ó©j …òdGh

 øe Égô°ûfh á°üb  ≈dEG  √QÉμaCG  ∫ƒëJh Qƒ∏Ñàd  πØ£dG  IógÉ°ûe  ¿CG  Éªc

 á«ªæàd √õ«ØëJh ¬à«°üî°T AÉæH »a ô«Ñc ôKCG ¬d ¿ƒμ«°S ,óªà©e ÜÉàc ∫ÓN

.ÖfÉédG Gòg »a ¬JGQÉ¡e

 ∫ÉØWC’G  ´hô°ûªdG  Gòg  ™ qé°ûj  ¿CG  íàØdG  ƒHCG  ºjôe  IPÉà°SC’G  âæªJh

 »¡a  ,¬«a  IOƒLƒªdG  ¢ü°ü≤dG  ™e  Gƒ∏YÉØàj  ¿CGh  ,IAGô≤dG  øe  ójõªdG  ≈∏Y

 á°UôØdG  áMÉJEG  ¿CG  kIócDƒe  .ájôª©dG  áÄØdG  ¢ùØf  øe  ∫ÉØWCG  ¿ÉgPCG  øe  »JCÉJ

 IÉ«M ≈dEG  ≥jô£dG ó¡ªj º¡JÉ«M »a É kLôM ôãcC’G IôàØdG ∫ÓN ´GóHEÓd º¡d

.π°†aCG á«∏ªY ºK øeh á«ª«∏©Jh á«YÉªàLG

 øe ø«à°ùæjGh »aQÉg ó``jôéJ
 »fÉ£jôH …ô``îa Ö≤d ≈``∏YCG

 …ôîØdG Ö≤∏dG øe ø«à°ùæjGh »aQÉg á«fÉãdG å«HGõ«dEG áμ∏ªdG äO qôL

 ¿É«H  OÉaCG  Ée  ≥ah  ,á«°ùæédG  ¬ªFGôL  øY  ∞°ûμdG  πÑb  √ÉjEG  ¬àëæe  …òdG

 .»ª°SQ

 »°†≤j  …òdGh  É≤HÉ°S  ™°SGƒdG  PƒØædG  hP  …Ohƒ«dƒ¡dG  èàæªdG  ¿Éch

 ΩÉ°SƒdG Gòg ∫Éf ób ÜÉ°üàZ’G áª¡àH áæ°S 23 É¡J qóe øé°S áHƒ≤Y É«dÉM

 Éªæ«°ùdG  áYÉæ°U  QÉ``̀gORG  »a  ¬àªgÉ°ùªd  Gôjó≤J  2004  áæ°S  »aô°ûdG

 .á«fÉ£jôÑdG

 øY  ∞°ûc  É«fÉ£jôH  »a  á«ª°SôdG  IójôédG  »a  ô°ûf  ÉfÉ«H  ¿CG  ô«Z

.Ö≤∏dG Gòg øe √ójôéJ

 ø«à°ùæjGh »aQÉg ø««©J ∫É£HEG »a áμ∏ªdG äõYhCG{ ¿É«ÑdG »a AÉLh

 á«fÉ£jôÑdG ájQƒWGôÑeE’G »a áÑJQ ≈∏YCÉH á«fóªdG áÑ©°ûdG »a Éjôîa GóFÉb

 .zôcòdG áØdÉ°ùdG ÖJôdG qπé°S øe ¬ª°SG Ö£°Th 2004 ôjÉæj 29 ïjQÉàH

 »a  »μ∏ªdG  ô°ü≤dG  øe  áe qó≤ªdG  ájôîØdG  ÜÉ`̀≤`̀dC’G  Öë°S  Rƒéjh

 É«°üî°T  áμ∏ªdG  »£©Jh  .É¡fCÉ°T  øe  q§M  É¡∏eÉM  ¿CG  ô«NC’G  iCÉJQG  ∫ÉM

.äGQGô≤dG √òg ≈∏Y É¡à≤aGƒe

 ¢ùjQÉg ∞dhQ »dGôà°SC’G »¡«aôàdG ¿ÉæØdG ™e Óãe ∫ÉëdG âfÉc »gh

 ,á«°ùæédG  äÉcÉ¡àf’G  øe  á∏°ù∏°S  á«Ø∏N  ≈∏Y  2014  áæ°S  øé°S  …òdG

 áæ°S  ¬eÉ°Sh  ô°ùN  …òdG  »HÉZƒe  äôHhQ  ≥HÉ°ùdG  …ƒHÉÑªjR  ¢ù«FQ  hCG

 á«WGô≤ªjódG  z¿CÉ°T  øe  q§ëdG{h  z¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∑É¡àfG{  AG qôL  2008

.á«fÉ£jôÑdG áeƒμëdG Ö°ùëH

 …’ƒμ«f  »`̀fÉ`̀ehô`̀ dG  Qƒ`̀JÉ`̀à`̀μ`̀jó`̀dG  ≈```dEG  áÑ°ùædÉH  ¿É`̀«`̀°`̀S  ô````̀eC’Gh

 .¬eGóYEG øe Ωƒj πÑb 1989 áæ°S áÑ≤d øe O qôL …òdG ƒμ°ù«°ThÉ°ûJ

 ¿Éc  …ò`̀dG  âfÓH  »fƒàfCG  »æØdG  ñ qQDƒ`̀ª`̀dG  O qô`̀L  1979  ΩÉ©dG  »`̀ah

 .»à«aƒ°S ¢Sƒ°SÉL ¬fCG øY ∞°ûμdG ó©H ¬Ñ≤d øe áμ∏ª∏d GQÉ°ûà°ùe

 .øé°ùdÉH ΩÉμMCGh äÉfGOEG ôKEG ¿É«MC’G Ö∏ZCG »a ójôéàdG QGôb òîqàjh

 »Jô«°ùe  ∫GƒW  âæc  ó≤a  äÉ«°VÉjôdG  º∏Y  ™eh  øe  »Jó≤Y  ÖÑ°ùH
 ô«Z{h  AÉjƒ°SCG  ô«Z  É°UÉî°TCG  IOÉªdG  ∂∏J  ¿ƒÑëj  øe  ôÑàYG  á«ªjOÉcC’G
 ™«HôJ ø«°S πãe AÉ«°TCG ó°TGQh πbÉYh ≠dÉH ¢üî°T Öëj ∞«c ,zø««©«ÑW
 Ö«Lh …ÉHh ¢SQƒZÉã«a ájô¶fh ..ôØ°U …hÉ°ùJ á°ùªN ¢SCG ¢U ≈∏Y
 á£°SƒàªdG  á∏MôªdG  »a  á°SGQO  π«eR  ∑Éæg  ¿É`̀c)  ΩÉªàdG  Ö«Lh  π¶dG
 ∫Ébh ø«WÉ«°T á¨d É¡fCÉH ájõ«∏éfE’G á¨∏dG ¢ShQód ¬HÉ©«à°SG ∞©°V QôÑj
 ¬°ùØf ø«°üëàd á¨∏dG  ∂∏J ¢ùjQóàd á°üM πc πÑb »°SôμdG  ájBG  CGô≤j ¬fEG
 »¨Ñæj Éfƒμ°ùe É°üî°T ájõ«∏éfE’G »a ¥ƒØàj øe πc ôÑà©j ¿Éch ,É¡æe
 áæ«©e á£≤f »ah ájõ«∏éfE’ÉH ájÉμM ¢SQóªdG CGôb ¢SQO äGPh ,¬HÉæàLG
 …õ«∏éfE’ÉH A»°T »a πg !!¬∏dÉH PƒYCG :ÉæÑMÉ°U ìÉ°üa ,Éæe OóY ∂ë°V

.(?∂ë°†e ¿ƒμj øμªe
 Gó«ªM ’GõdR á«ª∏©dG •É°ShC’G äó¡°T ,¿ÉeõdG øe ô«°üb ø«M πÑb
 ºdÉY  QÉÑNCÉH  ¿ƒjõØ∏àdG  äGƒæbh  âfôàfE’G  ™bGƒeh  ∞ë°üdG  äCÓàeGh
 â∏X á«°VÉjQ ádCÉ°ùe πM …òdG ¿Éª∏jô«H …Qƒ¨jôZ »°ShôdG äÉ«°VÉjôdG
 Ωób πëdG áë°U øe ócCÉàdG Qƒah ,¿hôb á©HQCG ióe ≈∏Y AÉª∏©dG ô«ëJ
 ióe ≈∏Y IOƒ°Uôe âfÉc) IõFÉL Q’hO ¿ƒ«∏e »μjôeC’G …Óc ó¡©e ¬d
 »ææμdh ádCÉ°ùªdG  ∂∏J  øY äCGôb  .(ádCÉ°ùªdG  ∂∏J  πëj øªd  ∫GƒW äGƒæ°S
 :á¶MÓe …óæY .ÉÄ«°T É¡æY ±ôYCG ¿CG ójQCG ’h ÉÄ«°T É¡æYh É¡æe º¡aCG ºd
 ¿ƒ°Vôªj  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  π`̀Xh  ¢ùª°ûdG  ∫ƒ`̀M  Qhó``̀J  á`̀«`̀°`̀VQC’G  Iô`̀μ`̀dG  â∏X
 ºK  ¿ƒ`̀Ø`̀jB’Gh  …ô«H  ∑ÓÑdG  RÉ¡Lh  âfôàfE’G  GƒYôàNGh  ¿ƒédÉ©àjh
 »°†≤«°S  ¬fG  π«b  …ò`̀dG  iPad  OÉÑjBG  RÉ¡L  π`̀HCG  ácô°T  âMôW  Gô«NCG
 ºK Qƒ«£dGh ôjRÉæîdG Gõfƒ∏ØfG  äô¡Xh »dÉëdG ¬∏μ°ûH ôJƒ«ÑªμdG  ≈∏Y
 ø«°ùM ∑GQÉH- É«eÓ°SEG Éª°SG πªëj Oƒ°SG πLQ ºμMh ÉfhQƒμdG ¢Shô«a
 GôZÉ«ØdG äô¡Xh ºdÉ©dG AÉëfCG πc »a ôZô«ÑdG äÓëe äô°ûàfGh -ÉeÉHhCG
 πãe ¬LƒdG π©éjh ¬LƒdG øY ó«YÉéàdG πjõj …òdG ¢ùcƒJƒÑdG ô¡X ºK
 ..IOÉ©°ùdG  hCG  ¿õëdG  äÉeÓY  ¬«∏Y  ô¡¶J  ’  ∂«eGô«°ùdG  •ÓÑdG  ÖdÉb
 »a  ájô°ûÑdG  â©£bh  πM  ÓH  ∂∏J  á«°VÉjôdG  ádCÉ°ùªdGh  Gòg  πc  çóM
 ∞dC’G  ∫ÓN É¡à©£b »àdG  ∂∏J øe ôãcCG  ÉWGƒ°TCG  Iô«NC’G áæ°S øjô°û©dG
 âfÉc ádƒ∏ëe ádCÉ°ùªdG ∂∏J ≈dEG áLÉëdG ¿hO ∂dP πc ºJh á«°VÉªdG áæ°S

?É¡dƒM áé°†dG √òg πc GPÉª∏a ,áWƒHôe ΩCG
 ïjQÉJ ¬d GhOóMh IõFÉédÉH √ƒ¨∏HGh …Qƒ¨jô¨H …Óc ó¡©e π°üJG
 ô«ZGô¨dG  ƒ`̀HCG  ô¡¶j  ºdh  ≈¡àfGh  óYƒªdG  AÉ`̀Lh  ,É¡eÓà°S’  ∫ÉØàM’G
 »JCÉà°S  Éæd  OóM  §≤a  á∏¡e  ∂«£©f  ..π`̀LQ  Éj  ô«N  :á«fÉK  ¬H  Gƒ∏°üJÉa
 ¢ûe  ..ï«£H  ÓH  IõFÉL  ÓH  :…Qƒ¨jôZ  º¡HÉLCG  ..Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  ΩÓà°S’
 »a  ¢û«©j  …Qƒ¨jôZ  ..»dÉM  »a  »fƒcôJG  ..º«dÓe  ’h  ¿ƒ«∏e  õjÉY
 »°Sôc  É¡H  Ió`̀MGh  áaôZ  øe  á≤°T  »a  É«°ShQ  »a  á«FÉf  Iô«¨°U  ájôb
 ¬JQÉL IOÉaEG  Ö°ùëH QÉ°Uô°U ∞dCG  øjô°ûY ƒëfh óMGh ôjô°Sh óMGh
 ô«°UGô°ü∏d ìƒàØe ¬à«H øμdh ¬d ô°ûÑdG IQÉjõH ÖMôj ’ ¬fG âdÉb »àdG

.¿GôÄØdGh
 äÉ«°VÉjôdG »a ¥ƒØàeh ôWÉ°T óMGh …CG ..Qƒf ∂«∏Y ?»eÓc ºμdÉL
 ÉæfGó∏H »a ..á∏àîe á«∏≤©dG √Gƒbh …ƒ°S ô«Zh »©«ÑW ô«Z ¢üî°T Ó©a
 ¢üî°T  øY  CGô≤fh  ä’ÉéªdG  πc  »a  ájƒæ°S  õFGƒL  øY  ¿Ó``YE’G  ºàj
 âjõH  πª©J  äÉcôëªH  ïjôªdG  hõZ øY ¬eób  åëÑH  ±’B’G  äÉÄªH  RÉa
 ¢ù∏¡dG  ΩCG  ¢ù∏ØdG{  É¡fGƒæY á≤ª©e á«îjQÉJ á°SGQO øY ôNBGh ..ï«°ùØdG
 ,IõØ∏àe äÓØM »a õFGƒédG º«∏°ùJ ºàjh ..z?¢ùdóf’G ´É«°V »a ÖÑ°ùJ
 Éæ°ùØfCG  ô«còJ  äÉÑ°SÉæªdG  ∂∏àd  á«eÓYE’G  äÉ«£¨àdG  ∫ÓN  ≈°ùæf  ’h
 ôãcCG Ghó¡àLG ƒd »æ©j ..º¡ëeÉ°ùj ¬∏dG ..ôØ°üdG GƒYôàNG ÉfOGóLCG ¿CÉH
 »a »MGOôb êQƒL Éæ«∏Y ™∏W Éªd ¿ƒ«∏ªdG ≈àM hCG ¿ƒ«∏jôàdG GƒYôàNGh

.¿ƒ«∏ªdG ´GôàNG OÉYCG ¬fCÉH Gƒgõe øjô°û©dGh …OÉëdG ¿ô≤dG
 √ƒà©ªdG  ∂dP  º∏μj  É«°ShQ »a  º«≤j  »HôY Gòg »eÓc CGôb  ƒd  AÉLQ
 ¢ùMC’ ¬æY áHÉ«f Q’hO ¿ƒ«∏ªdG º∏°ùJC’ Ó«cƒJ »æ«£©j »c …Qƒ¨jôZ
 á≤«≤M  »a  ..zºFÉ¡ÑdG  ¥ƒ°S{  »a  ábÉf  ∞°üf  …hÉ°SCG  π`̀bC’G  ≈∏Y  »æfCÉH
 ôãcCÉH â©«H ájhƒædG ábÉ£dÉH πª©J ábÉf ôNBG ¿C’ ábÉf å∏K øe πbCG ôeC’G

.Q’hO ø«jÓe 3 øe

 ..øjôëÑdG øe πØW 100 øe ôãcCG ¬«a ∑QÉ°T

ó©H øY »°VGôàaG πØëH zQÉ¨°üdG ø«ØdDƒªdG ¢ü°üb{ øe ∫hC’G AõédG ø«°TóJ

πªY øe ôãcC’ ô°†ëJ

øjôëÑdG »``a á«Mô°ùªdG »``HQÉéJ QôcCG ø``d :…hÉbô°ûdG »``a

 ¿ƒ````̀ Ø````̀ jBG á```̀°```̀TÉ```̀°```̀T ≈```̀ ∏```̀ Y ô```̀¡```̀¶```̀J á````̀ eÓ````̀ Y
¢``̀ù``̀°``̀ù``̀é``̀à``̀∏``̀d ™```̀ °```̀†```̀î```̀j ¬```````````̀fCG ó``````̀ cDƒ``````̀ J

:π«YÉª°SEG ÖæjR âÑàc
 á«æjôëÑdG  á`̀fÉ`̀æ`̀Ø`̀dG  â`̀°`̀†`̀aQ
 É`̀¡`̀HQÉ`̀é`̀J QGô``̀μ``̀J …hÉ`̀ bô`̀ °`̀ û`̀ dG »``̀a
 âbƒdG »a ,øjôëÑdG »a á«Mô°ùªdG
 øe  ô`̀ã`̀cC’  ô«°†ëà∏d  ó©à°ùJ …òdG
 ,á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫Ó`̀N  »`̀eGQO  πªY
 ≈dEG  ΩÉª°†f’G  Oó°üH{  É¡fCG  áæ«Ñe
 âbƒdG »a ,z»fƒjõØ∏J πªY øe ôãcCG
 êGhR{  π°ù∏°ùe  ¿CG  äó```̀cCG  …ò```̀dG
 ÖÑ°ùH  √ôjƒ°üJ  ∞``̀bhCG  záë∏°üe
 πëà°S …ò``̀dG  ,z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  á``̀eRCG
 »`̀eGQO  QhO  »a  ±ô°T  áØ«°†c  ¬«a
 záë∏°üe  êGhR{  ¢ûbÉæjh .ójóL
 á`̀«`̀Ø`̀WÉ`̀©`̀dG äÉ``̀bÓ``̀©``̀ dG ø```e á`̀∏`̀ª`̀L
 ø«H  êhõ`̀ª`̀e  ™HÉ£H  á«YÉªàL’Gh

.Éjó«eƒμdGh ÉeGQódG
 ∞°ûμdG  …hÉ`̀bô`̀°`̀û`̀dG  â°†aQh
 ,IójóédG  ∫ÉªYC’G  »a  É`̀gQGhOCG  øY
 øY ∞°ûμJ áfÉ°ùfEG ôNBG ÉfCG{ :áØ«°†e
 IógÉ°ûe  Qƒ¡ªé∏d  π°†aCG  ,É`̀gQGhOCG
 øe ô`̀ ã`̀ cCG ¬`̀©`̀e êÉ``̀eó``̀ f’Gh π`̀ª`̀©`̀dG

.z¬æY IAGô≤dG
 ’É`̀ª`̀YCG â`̀°`̀†`̀aQ É``̀¡``̀fEG â``̀dÉ``̀bh
 ÖÑ°ùH  â``̀jƒ``̀μ``̀dG  êQÉ````̀N  á```̀«```̀eGQO
 ,ÉfhQƒc áeRCG ∫ÓN ôØ°ùdG áHƒ©°U
 ΩÉª°†fÓd  §£îJ  …ò`̀dG  âbƒdG  »a
 ¿CG  ’EG  ,ó`̀jó`̀L  »æjôëH  πªY  ≈``̀dEG
 É¡©æªJ  ôéë∏d  ´ƒ°†îdG  áHƒ©°U

.√ôjƒ°üàH AóÑdG øe
 AGOCÉ`̀H  Ωƒ≤à°S  É¡fCG  ≈`̀dEG  âàØdh
 á«eGQódG É¡dÉªYCG óMCG »a Öcôe QhO

 ÉØ¨°T  É`̀¡`̀jó`̀d  ¿CG  áæ«Ñe  ,Ió`̀jó`̀é`̀dG

.áÑcôªdG QGhOC’ÉH

 á`̀∏`̀b …hÉ``̀bô``̀ °``̀û``̀ dG äó``̀≤``̀ à``̀ fGh

 PEG  ,á«æjôëÑdG  á`̀«`̀eGQó`̀dG  ∫É`̀ª`̀YC’G

 zOGóëdG  øHG{  ¿Éc  π°ù∏°ùe  ôNBG  ¿EG

 êÉ``̀à``̀fE’G ∞`̀ bƒ`̀J ¬`̀∏`̀Ñ`̀bh ,»``̀KGô``̀à``̀dG

.ø«eÉY

 OGó```̀YCG ¢`̀ü`̀≤`̀f Ωó``̀Y â`̀©`̀bƒ`̀Jh

 ∫ÓN ¢Vô©à°S »àdG á«æØdG ∫ÉªYC’G

 ¿C’  ∂```̀dPh  ,2021  π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG  ΩÉ``©``dG

 ≈dEG  êÉàëJ  á«fƒjõØ∏àdG  äGƒæ≤dG

 øμd{  :∫ƒ≤dÉH  âaOQCGh  ,ÆGôØdG  Aπe

 ÜÉ£≤à°SG  »a  áHƒ©°U  ∑Éæg  π¶J

 øe  ∫ÉªYC’G  øª°V  á∏eÉ©dG  QOGƒμdG

 ∑Éæg  .áØ«°†à°ùªdG  á`̀dhó`̀dG  êQÉ`̀N

 ÖÑ°ùH √ôjƒ°üJ ∞bƒJ »é«∏N πªY

 ≈`̀dEG  á∏£H ∫É``̀NOG  ≈∏Y ¬`̀JQó`̀b  Ωó`̀Y

.zâFÉØdG ôjGôÑa òæe OÓÑdG

ìô°ùªdG
 ΩÉª°†f’G  Oó°üH  É¡fCG  âæ«Hh

 øe  ó`̀jó`̀L  »Mô°ùe  ´hô`̀°`̀û`̀e  ≈``̀ dEG

 ó©H â`̀jƒ`̀μ`̀ dG »``a ¬`̀°`̀Vô`̀Y Qô`̀≤`̀ª`̀dG

 ,∑Éæg  ìQÉ°ùªdG  ìÉààaÉH  ìÉª°ùdG

 âdÉbh .¬∏«°UÉØJ øY ∞°ûμdG á°†aGQ

 »a  á«Mô°ùªdG  É¡dÉªYCG  ¢ü≤f{  ¿EG

 ’  ìô°ùªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  Oƒ©j  øjôëÑdG
 ≥≤ëj  ’h  ¬`̀J’É`̀M  π`̀°`̀†`̀aCG  ¢û«©j
 π¨à°ûj ¬fCÉch ,πãªª∏d É«dÉe GOhOôe

.z¢TÓÑH
 á«Mô°ùªdG  ∫ÉªYC’G{  :â©HÉJh
 â°†N .á`̀à`̀ë`̀H  á`̀jQÉ`̀é`̀J  á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG
 »a  É`̀gQGô`̀μ`̀J  Ö©°üdG  ø`̀e  á`̀Hô`̀é`̀J
 äÉ«æjôëÑdG  äÓãªªdG  .øjôëÑdG
 ô¡°TCG  3  hCG  øjô¡°T  ∫GƒW  ø∏¨à°ûj

.zπHÉ≤e ¿hO øe
 ≈∏Y Égõ«côJ ÖÑ°S øY â≤∏Yh
 É¡fCÉH  »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉ°üæe
 É¡∏ãe πbCG ’h ôãcCG ’ π°UGƒJ á°üæe
 »àdG  á«fhôàμdE’G  äÉjóàæªdG  πãe
 áfÉæa  ÉfCG  .¿B’G  áMÉ°ùdG  øY  âØàNG

.zÉà°ù«æ°TÉa â°ùdh
 √É``̀é``̀JG  ¿CG  ≈`````̀dEG  äQÉ`````°`````TCGh
 ø«fÉæØdG  ™e  πª©dG  ≈`̀dEG  ø«éàæªdG
 ôãcCG  ø«©HÉàe  OóY  ¿ƒμ∏àªj  øjòdG
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉ°üæe  ≈∏Y
 ,á«æØdG º¡dÉªYC’ ≥jƒ°ùàdG »a áÑZQ{
 ôãcCG πª©∏d èjhôàdÉH íª°ùJ É¡fEG PEG
 ƒgh  .zá«fƒjõØ∏àdG  äGƒ`̀æ`̀≤`̀dG  ø`̀e
 πeÉ©àdG  ≈```̀dEG  É`̀fÉ`̀«`̀MCG  º`̀¡`̀©`̀aó`̀j  É`̀ e
 »a  Éjó«e  ∫É«°Tƒ°ùdG  ô«gÉ°ûe  ™e
 ÜQÉéàdG √òg ¿CG ’EG ,á«æØdG ∫ÉªYC’G

.íéæJ ºd
 ∫ÉªYC’G øY É¡HÉ«Z ≈∏Y â≤∏Yh
 êÉàfE’G  ∞©°†H á«æjôëÑdG  á«KGôàdG
 ôNBG ¿Éch ,z»KGôàdG ô«Z hCG »KGôàdG
 ’{  á«KGôàdG  …hÉbô°ûdG  »a  ∫ÉªYCG

.z…óªMC’G »a ≈≤«°Sƒe

 á«còdG ¿ƒØjBG ∞JGƒg »eóîà°ùe øe OóY ócCG

 ô¡¶J  á«dÉ≤JôH  á£≤f  OƒLh  Gƒ¶M’  º¡fCG  G kôNDƒe

 øe  É«∏©dG  ≈æª«dG  á``jhGõ``dG  »`̀a  ô``̀NB’  â``bh  ø`̀e

 hCG  ó°ü≤H  ¿ƒeƒ≤j  º¡fEG  å«M  ,º¡ØJGƒg  äÉ°TÉ°T

 Gô«eÉμdG ≈dEG êƒdƒdG á«MÓ°U íæªH ó°üb ¿hO øe

.äÉ≤«Ñ£àdG øe ójó©dG ΩGóîà°S’ ¿ƒaôμ«ªdG hCG

 ¿ƒ`̀Ø`̀jBG  ∞`̀JGƒ`̀¡`̀d  áéàæªdG  ácô°ûdG  â`̀dÉ`̀bh  

 á«dÉ≤JôÑdG  á£≤ædG  ¿EG  ,á«μjôeC’G  zø°TQƒa{`d  É k≤ah

 øe  iOS  èeÉfôÑd  åjóëJ  ô`̀NBG  ø`̀e  G kAõ``̀L  ó©J

 ¿CG  ócDƒj  á°TÉ°ûdG  ≈∏Y  ÉgQƒ¡X  ¿CG  káæ«Ñe  ,π`̀ HBG

 Gô«eÉc  hCG  äÉfÉ«H  ≈∏Y  ¢ù°ùéàj  äÉ≤«Ñ£àdG  óMCG

.∞JÉ¡dG

 äÉ≤«Ñ£àdG  …Qƒ`̀£`̀e  ¢†©H  ¿CG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh

 ¿PEG  ¿hO  ø`̀e  Gô«eÉμdG  hCG  ∞`̀JÉ`̀¡`̀dG  ≈``̀dEG  π∏°ùàj

 äÉ≤«Ñ£J â«ÑãàH Ωƒ≤jh ,äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

 è`̀eGô`̀H{  hCG  z¢ù°ùéàdG  è``eGô``H{  º`̀°`̀SÉ`̀H  ±ô`̀©`̀J

 ,G vô°S  º¡©Ñààd  ÉjÉë°†dG  ∞JGƒg  ≈∏Y  zá≤MÓªdG

 á«°UÉN  ¿CG  ≈``̀dEG  ká`̀à`̀a’  ,IQƒ`̀£`̀î`̀dG  øªμJ  É`̀æ`̀gh

 IójóédG  á«dÉ≤JôÑdG  á£≤ædG  hCG  zähO  è```fGQhCG{

.äÉ°SQÉªªdG √òg øe ø«eóîà°ùªdG QòëJ

 ô¡¶J ’ zähO èfGQhCG{ á«°UÉN ¿CG âaÉ°VCGh

 14  IójóédG  èeGôÑdG  â«ÑãJ  øe  óH  ’  πH  É k«FÉ≤∏J

 º«¶æàd  äGhOCG  ≈∏Y  …ƒàëJ  É¡fCG  káæ«Ñe  ,iOS
 øe  IQÉ«°ùdG  π«¨°ûJ  Aó`̀H  Iõ«eh  ∞JÉ¡dG  á°TÉ°T

.¿ƒØjBG ∞JÉg ∫ÓN

 ¢ù°ùéàdG èeGôH øe ø«≤∏≤dG ,AGôÑîdG í°üfh

 É¡°VôY  ∫Ó`̀N  øe  äÉ≤«Ñ£àdG  áÑbGôe  IQhô°†H

 É k°†jCG º¡æμªjh ,¿ƒØjBG »a zäGOGóYE’G{ õeQ âëJ

 ≈`̀dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  É¡æμªj  »`̀à`̀dG  äÉ≤«Ñ£àdG  áaô©e

 áªFÉb ≈∏Y ô≤ædG ∫ÓN øe ¿ƒahôμ«ªdG hCG Gô«eÉμdG

.zäGOGóYE’G{ õeQ øª°V áMÉàªdG zá«°Uƒ°üîdG{

 ¿ƒ∏≤æj  ó``b  ô``°ûÑdG  :á``°SGQO
 º¡JÉfGƒ«M  ≈dEG  ÉfhQƒc  ihóY
 ¢UÉî°TC’G  ¿CG  ¿ƒjóæc  ¿ƒãMÉH  ÉgGôLCG  áãjóM  á°SGQO  äô¡XCG

 .IQô¡dGh ÜÓμdG ≈dEG ihó©dG ¿ƒ∏≤æj ób 19-ó«aƒμH ø«HÉ°üªdG
 CÉ°ûæªdG äGP ájó©ªdG ¢VGôeC’G øe ƒg óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ah
 Éª«ah  .¿É°ùfE’G  ≈dEG  ¿Gƒ«ëdG  øe  ájGóH  â∏≤àfG  É¡fCG  …CG  ,»fGƒ«ëdG
 ’  á«dõæªdG  äÉfGƒ«ëdG  ¿CG  Gô«NCG  âjôLCG  äÉ`̀°`̀SGQO  ∫Ó`̀N  øe  øq«ÑJ
 äÉfÉ«ÑdG øe GójGõàe GOóY ¿EÉa ¢Shô«ØdG »°ûØJ »a GRQÉH GQhO …ODƒJ
 »ah  .ihó©dÉH  ÜÉ°üJ  ób  ,QƒªædG  ≈àMh  ÜÓμdGh  IQô¡dG  ¿CG  ô¡¶j
 »a  ô°ûæoJ  ºd  É¡éFÉàf  øμd  »ÑW  ôªJDƒe  ∫ÓN  Ωó≤ oà°S  áãjóM  á°SGQO
 »a  ¿ƒjóæc  ¿ƒãMÉH  iô``LCG  ,¢ü«ëªà∏d  á°UÉN  áæéd  º°†J  á∏ée
 ¢UÉî°TCG  ™e ¢û«©J á«dõæe äÉfGƒ«M ≈∏Y äGQÉÑàNG …ô£«ÑdG  Ö£dG

.19-ó«aƒμH á∏°üàe ¢VGôYCG º¡jód hCG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ø«HÉ°üe
 áHÉ°UEG  ¢ü«î°ûJ Oƒ©j »àdG äÉfGƒ«ëdG øe ≈dhCG  áYƒªée »ah
 ¢Shô«Ø∏d ôKCG øY AÉª∏©dG åëH ,ø«YƒÑ°SCG øe πbC’ ihó©dÉH É¡HÉë°UCG
 É¡∏c  ¢UƒëØdG  èFÉàf  â`̀JCGh  .ó`̀MGh  ¢ùªfh  ÉÑ∏c  18h  Gô`̀g  17  ió`̀d
 ,πHÉ≤ªdG »a .¬àbO ∫ƒM ∑ƒμ°T Oƒ°ùJ ∫GõJ ’ óMGh AÉæãà°SÉH ,á«Ñ∏°S
 øe  á«fÉK  áYƒªée  ≈∏Y  π°üe  êPÉªf  ≈∏Y  É°Uƒëa  ¿ƒãMÉÑdG  iôLCG
 Iôàa ≈dEG É¡HÉë°UCG áHÉ°UEG ¢ü«î°ûJ Oƒ©j ÜÓc Iô°ûYh IQôg á«fÉªK
 iód (á≤HÉ°S áHÉ°UEG ≈dEG ô°TDƒe) zê{ á«YÉæe ΩÉ°ùLCG OƒLh âæq«H ,ó©HCG
 (çóMCG áHÉ°UEG ≈dEG ô°TDƒe) zΩ{ á«YÉæe ΩÉ°ùLCGh ,ø«Ñ∏ch IQôg á©HQCG
 IOÉ°†e ÉeÉ°ùLCG πªëJ »àdG IQô¡dG πc iód äô¡Xh .IQôg çÓK iód
 ,¢VôªdÉH  áHÉ°UEG  äÉeÓY  á«fÉãdG  áYƒªéªdG  »a  ø«Ñ∏μdG  óMCG  iódh
 âdÉbh .É¡HÉë°UCG áHÉ°UEG ™e øeGõàdÉH ,»°ùØæàdG RÉ¡édG »a É°Uƒ°üN
 »`̀KhQhO  ájóæμdG  ƒjQÉàfhCG  á≤£æe  »a  ∞∏«Z  á©eÉL  »a  IPÉà°SC’G
 á«dhC’G èFÉàædG √òg ™aóJ ø«cQÉ°ûªdG øe OhóëªdG Oó©dG ºZQ{ »dõæ«H
 ™e ¢û«©J »àdG  á«dõæªdG  äÉfGƒ«ëdG øe Iô«Ñc áÑ°ùf ¿CG  OÉ≤àY’G ≈dEG
 áæ«©dG ¿CG ô«Z .zIOÉ°†e ÉeÉ°ùLCG Q qƒ£J 19-ó«aƒμH ø«HÉ°üe ¢UÉî°TCG
 äÉfGƒ«ëdG  ÜÉë°UCG  ¿CG  Éªc  áª°SÉM  äÉ°UÓN  ójóëàd  GóL  Iô«¨°U
 GƒcQÉ°ûj  ºd  AGôÑN  ≥ah  ,èFÉàædG  √òg  øe  Gƒ≤∏≤j  ’CG  Öéj  á«dõæªdG
 á«©ªédG  ¬ª¶æJ  ôªJDƒe  »a  ´ƒÑ°SC’G  Gòg  ¢Vô©J  »àdG  á°SGQódG  »a
 ¿CÉ°ûH ájó©ªdG ¢VGôeC’Gh ájôjô°ùdG ájô¡éªdG AÉ«MC’G º∏©d á«HhQhC’G
 á©eÉL »a á«Ñ£dG  ájô¡éªdG  AÉ«MC’G  º∏Y IPÉà°SCG  äócCGh .19-ó«aƒc
 ≈°Vôªd  äÉ«°UƒJ  QGó°UE’  á«aÉc  äÉfÉ«H  ’CG  ô∏JÉc  »dÉ°S  ¿óæd  â°ùjEG
 äÉfGƒ«ëdG{  ¿CÉ`̀H  Iôcòe  ,º¡JÉfGƒ«M  øY  º¡°ùØfCG  ∫õ©H  19-ó«aƒc
 .zº¡æe  ≈°VôªdG  É°Uƒ°üN  ,ô°ûÑ∏d  ìÉ«JQG  Qó°üe  πμ°ûJ  ¿CG  øμªj
 á≤jóM »a ôªf ≈àMh ,IQô¡dGh ÜÓμdG øe OóY áHÉ°UEG ¢ü«î°ûJ ºZQh
 ô¡°TC’G  ∫ÓN  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  ,∑Qƒjƒ«f  »a  äÉfGƒ«M
 ób  áHÉ°üªdG  äÉfGƒ«ëdG  âfÉc  GPEG  Ée  Ωƒ∏©ªdG  ô«Z  øe  ¬fEÉa  ,Iô«NC’G

 .á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ≥ah ,ô°ûÑdG ≈∏Y Gô£N πμ°ûJ

 ¿É``°S  ¿É``Lô¡e  äÉ``«dÉ©a  ¥Ó``£fG
 Iô¨°üe áî°ùæH »FÉªæ«°ùdG ¿É«à°SÉÑ«°S
 ôÑcCG  ƒgh  ,º∏«Ø∏d  ¿É«à°SÉÑ«°S  ¿É°S  ¿ÉLô¡e  äÉ«dÉ©a  á©ªédG  â≤∏£fG
 ΩÓaC’Gh ΩƒéædG øe qπbCG Oó©H ,á«fÉÑ°SE’ÉH á≤WÉædG ¿Gó∏ÑdG »a »FÉªæ«°S çóM
.z∫ÉØ«à°ùa õæμØjQ{ ødBG …Ohh ΩÓaCG ôNB’ »MÉààa’G ¢Vô©dG ™e ,áéeôÑªdG

 ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a AG qôL ôØ°ùdG ≈∏Y á°VhôØªdG Oƒ«≤dG ÖÑ°ùHh
 .∫ÉéªdG »a IRQÉÑdG AÉª°S’G øe √ô«Zh ÉeÉY 84 ≠dÉÑdG êôîªdG Qƒ°†M Q qò©J
 áeÓ°S  ô«HGóJ  äóªàYG  ,É«fÉÑ°SEG  »a  GO qóée  äÉHÉ°UE’G  ójGõJ  qπX  »ah
 40 `H ä’É°üdG »a øjógÉ°ûªdG OóY ô°üM ™e äÉeÉ qªμdG ™°Vh ¢Vôah IO qó°ûe

 .á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG øe %60 ≈dEG
 ¿É«à°SÉÑ«°S ¿É°S áæjóe »a »°VÉªdG ∞«°üdG z∫ÉØ«à°ùa õæμØjQ{ Q qƒ°Uh
 ¿Gô°†ëj  ø««μjôeCG  ø`̀«`̀LhR  á°üb  …hô``̀j  ƒ`̀gh  É¡«MGƒ°Vh  á«∏MÉ°ùdG

 .É«fÉÑ°SEG »a IÉ«ëdGh ¿ÉLô¡ªdG AGƒLCG Éªgôë°ùàa »FÉªæ«°ùdG ¿ÉLô¡ªdG
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في اللحظة التاريخية الراهنة

ما يستطيع العرب فعله 

»في األيام«

بع�ض الفئات غري امللتزمة ت�صببت يف ازدياد اإ�صابات »كورونا«.. وزيرة ال�صحة:

نحـــن فـي مرحلــة الـذروة لـلـوبــاء

اأن  ال�صالح  فائقة  ال�صحة  وزيرة  اأكدت 

القطاع ال�صحي يف مملكة البحرين �صوف مي�صي 

بعزمه املعهود ويوا�صل العمل للت�صدي جلائحة 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  دعوة  تنفيذ  مع  كورونا 

لتجاوز  وتكثيفها  اجلهود  مل�صاعفة  العهد  ويل 

لتهاون  نظًرا  البحرين  بها  متر  التي  التحديات 

�صبًبا  كانت  والتي  امللتزمة  غري  الفئات  بع�ض 

خالل  بالفريو�ض  الإ�صابات  ازدياد  يف  مبا�صًرا 

الآونة الأخرية.

الأخرية  الفرتة  اأن  ال�صحة  وزيرة  وك�صفت 

من  الرغم  على  البع�ض،  من  تهاوًنا  �صهدت 

الحرتازية  بالإجراءات  التوعية  ا�صتمرار 

الفرتة  باأن هذه  ال�صحية، مو�صحة  والإر�صادات 

احلالت  عدد  ومازال  الذروة،  مبرحلة  تو�صف 

الأرقام  هذه  تظل  و�صوف  ازدياد،  يف  املكت�صفة 

مرتفعة اإذا ا�صتمر الرتاخي والتهاون من الفئات 

غري امل�صوؤولة.
02

02

امل�صوؤولة الفئات غري  الرتاخي من  ا�صتمر  اإذا  �صتبقى مرتفعة  الأرقام 

بالتعاون مع دارة األنصاري للفكر والثقافة

05بقلم: أ. د. محمد جابر األنصاري

5 اآلف متطوع يف التجارب ال�صريرية الثالثة للقاح كورونا

البيت الأبي�ض يحبط حماولة لت�صميم ترامب 

�لرئي�ض �لأمريكي يف �لبيت �لأبي�ض »�أر�شيف«

ذكرت �صبكة »�صي اإن اإن« الأمريكية، 

القانون  اإنفاذ  �صلطات  اأن  ال�صبت،  اأم�ض 

بالبيت الأبي�ض اعرت�صت يف وقت �صابق 

من هذا الأ�صبوع حزمة حتتوي على مادة 

الرئي�ض  اإىل  موجهة  ال�صامة  الري�صني 

دونالد ترامب.

عن  الأمريكية  ال�صبكة  ونقلت 

مكتب  اأن  القانون  اإنفاذ  م�صوؤويل 

ال�صرية  واخلدمة  الفيدرايل  التحقيقات 

يحققان يف اأمر هذه احلزمة ال�صامة، التي 

على  ترامب وحتتوي  اإىل  موجهة  كانت 

مادة الري�صني ال�صامة.

وجود  لتاأكيد  اختبارين  اإجراء  ومت 

اأن جرى فرز جميع  الري�صني، بعد  مادة 

الأبي�ض  بالبيت  اخلا�صة  الربيد  ر�صائل 

قبل  املوقع  خارج  من�صاأة  يف  وفح�صها 

جرى  ثم  الأبي�ض،  البيت  اإىل  الو�صول 

التاأكد من وجود املادة ال�صامة.

ال�صلطات  عرثت  �صابق،  وقت  ويف 

الأمريكية على طردين على الأقل، ي�صتبه 

يف احتوائهما على مادة الري�صني، كانت 

موجهة اإىل البنتاغون.
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داعيًة اجلميع لاللتزام خلف�س معدالت انت�صار فريو�س كورونا.. وزيرة ال�صحة:

االأرقام �صتظل مرتفعة اإذا ا�صتمر الرتاخي من الفئات غري امل�صوؤولة

دعت وزيرة ال�صحة فائقة بنت �صعيد 

اأن »يلتزم للبحرين«  اإىل  ال�صالح اجلميع 

الوقائية  بالتدابري  واللتزام  التكاتف  عرب 

انت�صار  من  للحد  الحرتازية  والإجراءات 

فريو�س كورونا؛ من اأجل الوطن واملواطن 

باعتبارها م�صوؤولية وطنية، م�صريًة اإىل اأنه 

يتوجب على كل فرد يف املجتمع امل�صاركة 

الفريق  ال�صادرة من  التعليمات  بوعي يف 

الوطني الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا 

)كوفيد 19(، واللتزام بعزم واإ�صرار اأكرث 

من اأي وقت م�صى بجميع الإجراءات ملدة 

اأ�صبوعني حتى الأول من اأكتوبر املقبل؛ من 

اأجل خف�س معدلت انت�صار الفريو�س.

املطلق  الدعم  ال�صحة  وزيرة  وثمنت 

والالحمدود من �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء، وتقديره امل�صتمر للجهود الوطنية 

امل�صتمرة التي تقوم بها الكوادر العاملة يف 

التي  الفريو�س  ملكافحة  الأوىل  ال�صفوف 

و�صالمة  �صحة  على  احلفاظ  يف  ت�صهم 

البحرين،  مملكة  يف  واملقيمني  املواطنني 

ودعوة �صموه اجلميع لاللتزام بالإجراءات 

فوق  الوطن  م�صلحة  وو�صع  الحرتازية 

كل اعتبار، اإذ اإن هذا اللتزام يعترب حمرًكا 

اأ�صا�صًيا ملوا�صلة تنفيذ اخلطط املو�صوعة 

للتعامل مع الفريو�س يف مراحله كافة.

واأ�صارت وزيرة ال�صحة اإىل اأن مملكة 

البحرين منذ بدء اجلائحة اتخذت خطوات 

عديدة من اأجل احلفاظ على �صحة اجلميع 

حدة  من  والتخفيف  الفريو�س  واحتواء 

تداعياته املختلفة، مبينة اأن جميع اجلهات 

واتخاذ  املجتمع  بتوعية  تقوم  املعنية 

اللتزام  يبقى  ولكن  الالزمة،  التدابري 

م�صوؤولية  لها  والمتثال  بالتوجيهات 

و�صعها  التي  الأهداف  ليحقق  املجتمع، 

للت�صدي لفريو�س  الطبي  الوطني  الفريق 

و�صالمة  �صحة  حلفظ  وال�صاعية  كورونا 

اجلميع.

القطاع  اأن  ال�صحة  وزيرة  واأكدت 

ال�صحي يف مملكة البحرين �صوف مي�صي 

للت�صدي  العمل  ويوا�صل  املعهود  بعزمه 

ال�صمو  تنفيذ دعوة �صاحب  للجائحة، مع 

امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 

مل�صاعفة  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول 

الذي  التحديات  اجلهود وتكثيفها لتجاوز 

بع�س  لتهاون  نظًرا  البحرين  بها  متر 

�صبًبا  كانت  والتي  امللتزمة،  غري  الفئات 

بالفريو�س  الإ�صابات  ازدياد  يف  مبا�صًرا 

خالل الآونة الأخرية.

الفرتة  اأن  ال�صحة  وزيرة  وك�صفت 

على  البع�س،  من  تهاوًنا  �صهدت  الأخرية 

بالإجراءات  التوعية  ا�صتمرار  من  الرغم 

الحرتازية والإر�صادات ال�صحية، مو�صحة 

الذروة،  مبرحلة  تو�صف  الفرتة  هذه  اأن 

بازدياد،  املكت�صفة  احلالت  عدد  ومازال 

اإذا  مرتفعة  الأرقام  هذه  تظل  و�صوف 

الفئات  من  والتهاون  الرتاخي  ا�صتمر 

الوعي  اأهمية  امل�صوؤولة، م�صددًة على  غري 

بتطبيق  اجلميع  والتزام  املجتمعي 

التعليمات والإر�صادات ال�صحية والوقائية 

من  اإليه  الو�صول  مت  ما  على  واحلفاظ 

للتعامل مع  ال�صابقة  املراحل  جناحات يف 

الفريو�س، ول بد من و�صع ذلك الأمر ن�صب 

الأعني لأن اجلائحة مل تنتِه بعد. 

واختتمت الوزيرة ال�صالح ت�صريحها 

الطبية  الكوادر  اأن  على  بالتاأكيد 

يف  امل�صاندة  واجلهات  والتمري�صية 

تقدير  منا  ي�صتحقون  الأمامية  ال�صفوف 

عرب  اجلائحة  هذه  طوال  ت�صحياتهم 

اللتزام امل�صوؤول، والذي ي�صكل لهم دافًعا 

قوًيا لال�صتمرار يف العطاء وموا�صلة العمل 

ال�صتثنائية  الظروف  هذه  نتخطى  حتى 

جراء الفريو�س.

يخدم منطقتي اجلفري والغريفة وميهد لتطوير ال�صارع الرئي�صي

خلف يتفقد م�صروع �صبكة ال�صرف ال�صحي على �صارع الفاحت

اجتمع ع�صام بن عبداهلل خلف وزير 

الأ�صغال و�صوؤون البلديات والتخطيط 

اأعمال  تنفيذ  على  بالقائمني  العمراين 

�صمن  ال�صحي  ال�صرف  �صبكة  اإن�صاء 

م�صروع تطوير �صارع الفاحت؛ لالطالع 

كل  بح�صور  العمل،  م�صتجدات  على 

الأ�صغال  ل�صوؤون  الوزارة  وكيل  من 

والوكيل  اخلياط،  عبدالعزيز  اأحمد 

امل�صاعد لل�صرف ال�صحي اإبراهيم ح�صن 

احلواج.

الزيارة  خالل  الوزير  و�صرح 

باأنه يتم حالًيا تنفيذ م�صروع ال�صرف 

ال�صحي ب�صارع الفاحت كجزء من الأعمال 

تطوير  مل�صروع  الالزمة  التح�صرية 

ملعاجلة  مهمة  مرحلة  وهي  ال�صارع، 

اخلدمية  ال�صبكات  مع  التعار�صات 

لتنفيذ العمل ب�صال�صة و�صهولة دون اأي 

عوائق قد توؤثر على �صري الأعمال، اإذ اإن 

التن�صيق قائم مع اجلهات اخلدمية لنقل 

بداأت  وقد  اخلدمات،  خطوط  وحتويل 

الكهرباء  هيئة  مع  بالتعاون  الوزارة 

واملاء العمل لتغيري م�صار خطوط نقل 

الكهرباء.

�صبكة  اإن�صاء  م�صروع  اأن  واأ�صاف 

تطوير  اإىل  يهدف  ال�صحي  ال�صرف 

ال�صحي  ال�صرف  ملياه  الرئي�س  اخلط 

منطقة  اإىل  اجلفري  منطقة  من  املمتد 

ال�صتيعابية  الطاقة  وزيادة  الغريفة، 

من خالل بناء خط ناقل رئي�س جديد 

اأكرب حجًما واأعمق لي�صتوعب التدفقات 

احلالية وامل�صتقبلية التي �صوف ت�صخ 

والغريفة،  اجلفري  منطقة  من  فيها 

ال�صرف  خدمة  تو�صيل  ا�صتكمال  مع 

ال�صحي للعقارات باملنطقة.

حمطات  خم�س  اإلغاء  �صيتم  كما 

الفرعية،  ال�صحي  ال�صرف  مياه  �صخ 

وبناء حمطة �صخ جديدة لزيادة كفاءة 

هذا  ياأتي  اإذ  الأعطاب،  وتقليل  ال�صبكة 

ال�صرتاتيجية  اخلطة  �صمن  امل�صروع 

الوطنية التي و�صعتها الوزارة ملنظومة 

تطوير  خالل  من  ال�صحي  ال�صرف 

ال�صحي  ال�صرف  �صبكات  وتو�صيع 

للتطور  مواكبًة  املعاجلة؛  واأنظمة 

حتقيق  بهدف  املت�صارع  العمراين 

لقطاع  امل�صتدام  والتطوير  التنمية 

اخلدمات  وتوفري  ال�صحي،  ال�صرف 

بيئة  ل�صمان  اململكة  مناطق  كل  يف 

مع  متا�صًيا  للمواطن،  �صليمة  �صحية 

برنامج عمل احلكومة وروؤية البحرين 

القت�صادية 2030. وخالل الجتماع، 

�صرورة  على  خلف  ع�صام  �صدد 

للمرور  العامة  الإدارة  مع  التن�صيق 

التحويالت  ب�صاأن  الداخلية  بوزارة 

املرورية التي تتطلبها اأعمال اإن�صاء خط 

البدء  املوؤمل  العميق  ال�صحي  ال�صرف 

اأي  اأكتوبر املقبل؛ لتفادي  بها يف �صهر 

ازدحامات مرورية يف املنطقة.

مار�س  يف  بداأ  امل�صروع  اأن  ُيذكر 

يف  منه  النتهاء  املتوقع  ومن   2020

نوفمرب 2021، وي�صتمل امل�صروع على 

الرئي�س  ال�صحي  ال�صرف  خط  اإن�صاء 

 )Trunk Deep Sewer( العميق 

ال�صحي  لل�صرف  املو�صلة  واخلطوط 

ملناطق اجلفري والعدلية، اإذ يبلغ الطول 

 2.5( حوايل  اخلطوط  لتلك  الإجمايل 

 1.5( اأول  تنفيذ  و�صيتم  كيلومرت(، 

وهي  القيا�صية  بالطريقة  كيلومرت( 

الكيلومرت  بينما  مفتوح،  خندق  بحفر 

اآلت  با�صتخدام  حفره  �صيتم  املتبقي 

 ،)Microtunneling( الأنفاق  حفر 

عميقة  حمطة  اإن�صاء  �صيتم  اأنه  كما 

 ،)Lift Pump Station( واحدة للرفع

حمطات  خم�س  اإلغاء  �صيتم  وباملقابل 

للرفع من اخلدمة. 

تر�صية  متت  اأنه  بالذكر  اجلدير 

املناق�صات  جمل�س  قبل  من  امل�صروع 

نا�س  �صركتي  حتالف  على  واملزايدات 

للمقاولت،  ال�صبيعي  هزاع  ونا�صر 

ديناًرا،   2.283.327 بقيمة  وذلك 

ال�صعودي  ال�صندوق  من  بتمويل 

للتنمية.

»ال�صحة«: 5 اآالف متطوع

 يف التجارب ال�صريرية الثالثة للقاح كورونا

وزارة  �صجلت 

مملكة  يف  ال�صحة 

من  اأكـــرث  البحرين 

متطوع  اآلف   5

تقدموا  ومتطوعة 

اختبارات  لإجـــراء 

من  الثالثة  املرحلة 

ال�صريرية  التجارب 

ــا  ــورون ــقــاح ك ــل ل

غري   )19 )كوفيد 

والتي  الن�صط، 

ــا  ــًي جتــــرى حــال

البحرين  مبركز 

الدويل للمعار�س 

واملوؤمترات.

ـــت  ـــن ـــي وب

املجتمعي  الوعي  نتيجة  جاء  الإقبال  ذلك  باأن 

وامل�صوؤولية املجتمعية من قبل املتطوعني الذين لبوا 

الواجب الوطني حتت �صعار »لأجل الإن�صانية«، بعد 

فتح باب التطوع يف اأغ�صط�س املا�صي.

قد  الثالثة  ال�صريرية  التجارب  باأن  ونوهت 

يتقدمهم  امل�صوؤولني  كبار  من  العديد  فيها  �صارك 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  العهد نائب  خليفة ويل 

لرئي�س جمل�س الوزراء، الذي تطوع خالل الأ�صبوع 

املا�صي يف التجارب ال�صريرية الثالثة للقاح كورونا 

اأ�صداء  �صموه  مل�صاركة  كان  والتي   ،)19 )كوفيد 

دافًعا  وكانت  ودولًيا،  واإقليمًيا  حملًيا  وا�صعة 

لكثريين للمبادرة بالتطوع يف هذه التجارب.

م�صارف  على  البحرين  مملكة  حالًيا  وتعد 

يف  جنحت  اأن  بعد  التجارب  من  الأخرية  املراحل 

تنفيذ جميع اخلطوات ال�صابقة 

تام،  بنجاح 

اإدخـــال  منذ 

الـــتـــجـــارب 

الــ�ــصــريــريــة 

ــة  ــل ــرح ــم ــل ل

والتي  الثالثة 

اإىل  ـــت  ـــدف ه

لقاح  تــطــويــر 

ــال  ــع ــــن وف اآم

املجتمع  يحمي 

والإن�صانية.

ــــد تــابــع  وق

الوطني  الفريق 

الو�صع  الــطــبــي 

جلميع  ال�صحي 

من  املـــتـــقـــدمـــني 

حيث  اللقاح  لأخــذ  خ�صوعهم  بعد  املتطوعني 

التجارب  اإىل  الن�صمام  بعد  ال�صحي  التقييم  يتم 

ال�صريرية للقاح بح�صب الربوتوكول املعتمد، والتي 

جلميع  ال�صحية  الأو�صاع  ا�صتقرار  من  التاأكد  مت 

امل�صاركني.

تنطبق  ممن  املجتمع  اأفراد  الوزارة  و�صجعت 

عليهم ال�صروط بالتقدم للم�صاركة يف عملية التطوع 

من خالل التوجه مبا�صرة ملركز التجارب ال�صريرية 

يف مركز البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات من 

ال�صاعة 8 �صباًحا حتى 8 م�صاء كل يوم، حيث ل 

جتربة  اأن  واأو�صحت  مفتوًحا،  التطوع  باب  يزال 

البحرين للتجارب ال�صريرية �صتجرى على 6000 

متطوع ومتطوعة من املواطنني واملقيمني على اأر�س 

اململكة.

وزيرة ال�صحة
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07 مسج عقاري
ما  ال�صرب  بفارغ  ينتظرون  يزالون  ال  وم�صتثمرون  مواطنون 

النا�س  بع�س  اأن  ا  خ�صو�صً االأرا�صي،  تق�صيم  ملف  اإليه  �صيوؤول 

و�صعوا كل ما ميلكونه يف ق�صائم على اأمل تق�صيمها ليحظوا بفر�صة 

بناء منزل العمر.
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اال�ستثمار العقاري

ا �ملتقاعدين �إىل و�ضع  �جته �لكثري من �لنا�س خ�ضو�ضً

�أمو�لهم يف �لعقار�ت �ملدّرة بو�ضفها ��ضتثماًر� �آمنًا، على 

�لنوع من �ال�ضتثمار لوقت طويل  �لرغم من حاجة هذ� 

لكي ي�ضتعيد �مل�ضتثمر �أمو�له ويحقق �أرباًحا منه.

��ضتثناء  دون  من  كلهم  �لعقاريون  يجمع  نعم، 

مثل  بلد  يف  �آمن  ��ضتثمار  هو  �لعقاري  �ال�ضتثمار  �أن 

�لبحرين، حيث �لنمو �ل�ضكاين �ملت�ضارع و�ضيق �مل�ضاحة، 

و�آخر،  و��ضتثمار  و�أخرى،  فر�ضة  بني  مييزون  لكنهم 

ا يف ظل زيادة �ملعرو�س، وتكر�ر �مل�ضروعات،  خ�ضو�ضً

و�رتفاع �لتكاليف.

فهنالك �لكثري من �ملناطق ت�ضبّعت باالأبنية �ل�ضكنية، 

ا  و�أ�ضبحت �لكثري من وحد�تها �الإيجارية خالية خ�ضو�ضً

بعد رفع �أ�ضعار �لكهرباء و�ملاء وزيادة �لر�ضوم يف �لكثري 

من �خلدمات.

�لعقار �ضيعود  »�إن  �لقول:  �لعقاريني  لبع�س  ويحلو 

�ضهده  ما  فذلك  �حلالية،  �ل�ضعوبات  من  بالرغم  حتًما« 

�لبلد طو�ل �لعقود �ملا�ضية، غري �أن �أحد �خلرب�ء �لعقاريني 

عهده  �ضابق  �إىل  �لعقار  عودة  �أن  يعتقد  �ملخ�ضرمني 

�النتعا�س  عودة  حال  يف  و�ضتكون  قريبة،  تكون  لن 

�القت�ضادي.

عقاري  ��ضتثمار  �أف�ضل  عن  �لعقاريني  �أحد  �ضاألت 

�أف�ضل خيار  �أن  �أمنًا، فاأجاب  يف �لوقت �حلايل و�أكرثها 

�ضكنية  ق�ضائم  �ضر�ء  �إىل  �مل�ضارعة  �حلا�ضر  �لوقت  يف 

يف �ملخططات �حلديثة �لتي تطرح يف مناطق يكرث فيها 

�لطلب، ثم بيعها بعد عدة �ضهور ب�ضعر �أعلى.

ف�ضاألته عن �ال�ضتثمار يف �ل�ضكن �الجتماعي، فاأجاب 

هو ��ضتثمار ممتاز ملن يح�ضن �لوفاء مبتطلبات �مل�ضرتين 

يف هذه �لبيوت، �ضو�ء �ملتطلبات �لفنية �أو �لذوقية، لكن 

للأ�ضف لي�س �لكل لديه تلك �ملعرفة و�خلربة، ولذلك جتد 

بع�س �مل�ضتثمرين يف�ضلون، يف حني �ضر�ء �الأر��ضي يف 

�ملناطق �جليدة وبيعها ال يتطلب �لكثري من �الإبد�ع.

�ل�ضوق  يف  �ملتعاملني  �إىل  �للجوء  �أن  �ضك  وال 

�مليد�ن خطوة  و�ملتمّر�ضني يف هذ�  �لعقاريني  و�لو�ضطاء 

الأولئك  ا  ��ضتثمار، خ�ضو�ضً �ل�ضروع يف  قبل  �ضرورية 

�أنف�ضهم  على  ي�ضعون  �أو  مدخر�تهم  ي�ضعون  �لذين 

�أق�ضاًطا بنكية جّر�ء �القرت��س من �لبنوك.

حمرر ال�س�ؤون العقارية

دعا البن�ك لت�سهيل االإقرا�ض وو�سع اإطار زمني م�ّحد للرد على امل�ستثمرين.. امل��س�ي:

اال�ستثمار العقاري �سيع�د بقّ�ة بعد انح�سار اجلائحة واالإجراءات االحرتازية

يف  ركود  »حدث  املو�صوي:  وقال 

التداوال يف بيع و�صراء وتاأجري العقارات 

وال�صقق  واملكاتب  التجارية  واملحال 

مملكة  يف  وا�صح  هو  كما  الفندقية، 

وثمنها  قيمتها  على  اأثر  ما  البحرين، 

ال�صكنية  »االأرا�صي  م�صتثنًيا  العقاري«، 

ب�صبب وباء )كوفيد  ثمنها  يتاأثر  التي مل 

من  وامل�صتمر  املتزايد  الطلب  19(، حيث 

االأ�صر والعوائل البحرينية«.

البحرينيون  يزال  »ال  قائالً:  وتابع 

لون ال�صكن امل�صتقل، ما يزيد الطلب  يف�صّ

ال�صكنية،  العقارات  �صراء  يف  والرغبة 

حمدودة  البحرين  مملكة  يف  واالأرا�صي 

ال�صكانية  الكثافة  مقابل  امل�صاحة  ب�صبب 

ال�صكنية مل  فاالأرا�صي  م�صتمر،  تزايد  يف 

تتاأثر باالأ�صعار ب�صبب زيادة الطلب على 

ال�صكنية«. البيوت 

ما  ظل  »ياأتي يف  ذلك  اأن  اإىل  واأ�صار 

امل�صتوى  على  حالًيا  البنوك  تواجهة 

من  املحلي  اأو  االإقليمي  اأو  الدويل 

انخفا�س يف اأ�صعار الفوائد على الودائع 

ويف  االأجل،  ق�صرية  اأو  طويلة  النقدية 

اخلام  الذهب  اأ�صعار  ارتفاع  املقابل 

تكد�س  ينتج  ما  جًدا،  وا�صح  ب�صكل 

على  العقارية  واال�صتثمارات  الودائع 

وترّب�س  تخّوف  ب�صبب  ال�صواء؛  حد 

»الت�صنيف  اأن  واأكد  اال�صتثمار«.  فر�صة 

ب�صكل  اأ�صعاره  وانخف�صت  تاأثر  الذي 

التجاري  الت�صنيف  هو  جًدا  وا�صح 

ذات  وم�صاريع  وال�صياحي  اال�صتثماري 

يف  جًدا  تاأثرت  فقدت  اخلا�صة،  الطبيعة 

اال�صتثمار  يف  تتمثل  والتي  االأزمة،  هذه 

واملكاتب  واملحال  املجمعات  مثل 

التجارية والفنادق واملنتجعات وال�صقق 

الفندقية«.

انتهاء  حال  يف  اأنه  املو�صوي  وراأى 

االإ�صابات  وانح�صار  انخفا�س  اأو  االأزمة 

حال  يف  باالإ�صافة  )كورونا(،  بفريو�س 

امل�صري  �صيكون  م�صاد  لقاح  جناح 

املحتوم ارتفاع االأ�صعار جلميع القطاعات 

ال�صكنية والتجارية جّراء رغبة امل�صرتي 

انقطاع  بعد  من  الربحية  يف  والبائع 

ا�صتثماره،  حركة  يف  الركود  ب�صبب 

واالقرتا�س  وال�صراء  للبيع  و�صوقه 

ركود؛  بعد  اأكيدة  بفوائد  وامل�صاربات 

لتعوي�س خ�صارته من الظروف القاهرة. 

و�صدد الرئي�س التنفيذي ملجموعة الفاحت 

البحرين  يف  العقارات  تاريخ  اأن  على 

والتاأجري  والبيع  ال�صراء  يف  عام  ب�صكل 

يتخذ  الثمانينات  فرتة  منذ  والرهن 

يف  م�صتدامة،  بطريقة  االرتفاع  م�صار 

وزيادة  العقاري  التطوير  ا�صتمرار  ظل 

والتو�صِع  املنطقة  يف  ال�صكانية  الكثافة 

العمراين. 

وقال: »منذ ذلك احلني واال�صتثمارات 

اأ�صمن  من  اأ�صبحت  العقارات  يف 

واعدة  بيئة  �صّكل  ما  ربًحا،  القطاعات 

القطاعات  من  غريها  دون  لال�صتثمارات 

الظروف  »تاأثري  اأن  موؤكًدا  االقت�صادية«، 

اأو  اأوبئة  كانت  �صواء  الزمنية،  القاهرة 

�صيا�صية  توترات  اأو  اأزمات  اأو  حروًبا 

يكون  العقارية  القيمة  على  اإقليمية، 

تاأثرًيا موؤقًتا بفرتة زمنية يف فرتة االأزمة 

اأو تف�صي الوباء«. 

و�صعود  االنتعا�س  عودة  وعن 

مرهوًنا  �صيكون  ذلك  »اإن  قال:  االأ�صعار، 

وانتهاء  االحرتازية  االإجراءات  بانح�صار 

القطاع  �صينتع�س  اإذ  كورونا،  مر�س 

التجاري«،  واال�صتثماري  العقاري 

اال�صتثمار  »عودة  يف  اأمله  عن  معرًبا 

العقاري بقوة لالإ�صهام يف اإعادة التعايف 

االقت�صادي من جّراء هذه االأزمة ال�صحية 

العاملية«.

جا�ضم �ملو�ضوي

مدف�ًعا بت�سارع وترية تط�ير املنطقة واأعمال البنية التحتية فيها

م�سيمع يت�قع ت�س�يق خمّطط ج� ال�سكني بالكامل مع نهاية العام احلايل
توقع مدير عام جمموعة غرناطة العقارية ح�صن م�صيمع 

املحافظة  يف  جو  خمطط  ت�صويق  املجموعة  ت�صتكمل  اأن 

احلالية،  البيع  وترية  ا�صتمرت  حال  يف  بالكامل  اجلنوبية 

لطرحه  اآخر  خمطط  اإجراءات  ينهون  امل�صتثمرين  اأن  كا�صًفا 

اأّن املخطط الكبري الذي  يف املنطقة نف�صها. واأ�صار م�صيمع اإىل 

طرحته املجموعة للبيع يف العام املا�صي ي�صتمل على اأكرث من 

اأن  مو�صًحا  الت�صنيفات،  متعدد  خمطط  وهو  ق�صيمة،   400

عملية البيع مل تكن ن�صطة يف البداية، لكن وترية اإن�صاء البنية 

التحتية يف هذه املنطقة، وا�صتكمال اخلدمات، �صّجعت الكثري 

من النا�س على ال�صراء من خمتلف مناطق البحرين.

ديناًرا،   16 نحو  اإىل  القدم  �صعر  رفع  ذلك  اأن  اإىل  ولفت 

يف  �صاملة  تعليمية  مدر�صة  اأكرب  من  بالقرب  املخطط  يقع  اإذ 

م�صتقبالً  واعدة  �صتكون  املنطقة  هذه  اأن  مو�صًحا  البحرين، 

يف �صوء االهتمام احلكومي امللحوظ بها، وتنامي امل�صروعات 

املنطقة  امل�صروعات يف هذه  اأن من بني  فيها. وذكر  العمرانية 

امللك  جامعة  وج�صور-  وا�صعة  ل�صوارع  بناًء  ت�صهد  -التي 

لل�صياحة  مق�صًدا  �صت�صبح  التي  الطبية  بن عبدالعزيز  عبداهلل 

العوامل  من  اأن  م�صيمع  ح�صن  وبنّي  امل�صتقبل.  يف  العالجية 

التي �صّجعت على ت�صارع وترية البيع بدء الكثري من اأ�صحاب 

االأرا�صي تطويرها وبنائها، بينما كانت يف بداية طرح املخطط 

ا قاحلة، كا�صًفا اأن ن�صبة املبيعات بلغت نحو %55. اأر�صً

وفيما يتعلق باملخطط اجلديد، اأفاد باأنه �صيكون قريًبا من 

�صتكون  وق�صائم  اأ�صغر،  �صيكون  حجمه  لكن  احلايل  املخطط 

ال�صهور  خالل  للبيع  طرحه  مرجًحا  ا،  اأي�صً اأقل  مب�صاحات 

على  العقارية  غرناطة  جمموعة  ودرجت  القادمة.  ال�صتة 

منح امل�صرتين خيار تطوير االأرا�صي التي ي�صرتونها من قبل 

املجموعة نف�صها التي نّوعت من اأن�صطتها لت�صمل عدة اأن�صطة، 

من بينها املقاوالت. ح�ضن م�ضيمع

»التنظيم العقاري« تدع� اإىل التبليغ 

وقف التق�سيم ي�ّجه امل�ستثمرين نح� ق�سائم مب�ساحات 300 مرت مربععن العمليات العقارية امل�سب�هة

نق�ض يف االأرا�سي ال�سغرية باملنطقة الغربية وارتفاع اأ�سعارها

م�صباح  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  قال 

املنطقة  اإن  مزعل  علي  من�صور  العقارية  الهدى 

يف  تتمثل  معهودة،  غري  ظاهرة  ت�صهد  الغربية 

مرت   300 م�صاحة  ذات  ال�صكنية  االأرا�صي  �صح 

واأقل، مرجًعا ذلك اإىل توّجه امل�صتثمرين نحو هذه 

االأرا�صي بعد اإيقاف نظام الفرز والتق�صيم.

زادت  الظاهرة  هذه  اأن  اإىل  مزعل  ولفت 

اأ�صعار  االأخرية ورفعت  الفرتة  االأعمال يف  حجم 

االأرا�صي ال�صكنية ذات امل�صاحة 300 مرت مربع، 

اأي  دينار،  األف  اإىل نحو 65  دينار  األف  من 58 

بنحو 12% خالل فرتة ق�صرية.

واأ�صار اإىل اأن املنطقة املمتدة من الهملة مروًرا 

و�صوالً  و�صدد،  باملالكية  ثم  وكرزكان  بدم�صتان 

اإىل �صهركان، كانت تزخر باالأرا�صي ال�صكنية ذات 

خيارات  االآن  جتد  ال  بينما  ال�صغرية،  االأحجام 

كثرية اأمام الراغبني يف ال�صراء.

واأفاد باأن امل�صتثمرين الذين كانوا ي�صتغلون 

ال�صكن  بيوت  وبناء  االأرا�صي  تق�صيم  يف 

االجتماعي اجتهوا ل�صراء االأرا�صي ذات 300 مرت 

مربع وبناء بيوت عليها، لكن خالل فرتة ق�صرية 

تقل�صت اأعداد هذه االأرا�صي وباتت املنطقة تفتقر 

اإليها.

العقارية  الهدى  م�صباح  موؤ�ص�صة  وتن�صط 

يف  لها-  مقًرا  املالكية  منطقة  من  تتخذ  -التي 

املنطقة الغربية التي ا�صتقطبت الكثري امل�صتثمرين 

وم�صروعات �صكن املواطنني.

ال�صكن  يف  امل�صتثمرين  اأن  اإىل  مزعل  ولفت 

اأكرب  اأرا�صي  يبتاعون  اأ�صبحوا  االجتماعي 

اإىل نحو  ويقللون من م�صاحة البناء فيها لت�صل 

الحًقا  طرحها  ي�صتطيعوا  لكي  مربع،  مرت   200

للبيع باأ�صعار تتنا�صب مع القدرات ال�صرائية يف 

ال�صوق.

ودعا من�صور مزعل اإدارة التخطيط الطبيعي 

اإىل مراجعة ا�صرتاطاتها الإيجاد لزيادة اخليارات 

ظل  يف  ا  خ�صو�صً ال�صوق،  يف  واملعرو�س 

ال  املثال  �صبيل  -على  داعًيا  احلالية،  االأو�صاع 

م�صاحتها 300 مرت  اأرا�ٍس  اعتماد  اإىل  احل�صر- 

مربع مب�صاحة اأ�صالع تقل عن 16 مرًتا.

ا،  اأي�صً جديدة  خمططات  طرح  اأهمية  واأرى 

طرح  ومبجرد  للمخططات،  املنطقة  تفتقر  اإذ 

خمططات جديدة يف مواقع متميزة فاإن ق�صائمها 

املخططات  اأن  املالحظ  »من  وقال:  �صريًعا.  تنفد 

ال�صابق الأ�صباب معّينة  التي مل تكن مرغوبة يف 

بالكامل  بيعت  االأخرى  هي  منافذها،  قلة  مثل 

تقريًبا«.

دعت موؤ�ص�صة التنظيم العقاري 

جميع امل�صتغلني يف ال�صوق العقاري 

اإبالغ  اإىل  جانبها  من  لهم  املرّخ�س 

بوزارة  املالية  التحريات  اإدارة 

القانون  اإنفاذ  وق�صم  الداخلية، 

باملوؤ�ص�صة،  االأموال  غ�صل  ومكافحة 

عن اأي عملية عقارية م�صبوهة.

نا�صر  العقاري  اخلبري  وراأى 

من  العقاري  القطاع  اأن  االأهلي 

القطاعات التي تتحّرك فيها االأموال، 

امل�صروعات  ت�صبح  اأن  املمكن  فمن 

غ�صيل  لعمليات  طريًقا  العقارية 

اأموال اأو للتغطية على معامالت غري 

م�صروعة ومتويل جلهات ومنظمات 

اإرهابية، موؤكًدا اأن هذا االإجراء الذي 

دعت اإليه موؤ�ص�صة التنظيم العقاري 

منذ  املنطقة  دول  جميع  به  تعمل 

اأكرث من ع�صر �صنوات، بعدما قويت 

يف  و�صطوتهم  االإرهابيني  �صوكة 

العامل.

ولفت اإىل اأن البحرين ا�صتحدثت 

احلر  التملك  مناطق  �صنوات  منذ 

لالأجانب التي قد ي�صتغلها البع�س، 

البحرين  يف  ن�صمع  مل  عموًما  لكن 

عن  متر  اأموال  لغ�صيل  �صفقات  عن 

وذلك  امل�صروعات،  هذه  مثل  طريق 

اأن ال�صوق البحريني منظم، ويتمتع 

بوجود �صلطات رقابية على قدر عاٍل 

من احلرفية واملهنية.

القطاع  اأن  اأكد  املقابل،  يف 

اأي  مثل  مثله  البحرين  يف  العقاري 

يف  احتيال  عمليات  ي�صهد  قد  �صوق 

املعامالت العقارية، فهو لي�س مباأمن 

املالية  االأزمة  بعد  لكن  ذلك،  عن 

الظواهر  هذه  انح�صرت  العاملية 

وباتت  الوهمية،  ال�صركات  واختفت 

اأن تيقظت  اأكرث تنظيًما بعد  ال�صوق 

اأو  املرخ�صة  غري  لالأن�صطة  الدولة 

عن طريق عناوين ووكاالت وهمية.

فراأى  العمالء  وغنب  الغ�س  اأما 

االأهلي اأن ذلك قد يحدث يف ال�صوق 

يف مثل البيوت التجارية اأو االأبنية 

اإذ  للتملك،  املعرو�صة  التجارية 

تقليل  اإىل  امل�صتثمرين  بع�س  يعمد 

لكي  اجلودة  واأمور  املوا�صفات 

وذلك  اأكرب،  ربح  بهام�س  يحظى 

يتطلب املزيد من الرقابة واالإ�صراف 

املكاتب  جانب  من  ا  خ�صو�صً

دور  اأهمية  على  م�صدًدا  الهند�صية، 

والبلدية  الهند�صية،  املهن  جلنة 

ووزارة ال�صكان يف هذا املجال.

ال ت�ثيق لعق�د البيع 

من دون �سداد املتاأخرات

وال�صوؤون  العدل  وزير  عن  �صادر  قرار  اأوجب 

االإ�صالمية واالأوقاف ال�صيخ خالد بن علي بن عبداهلل اآل 

خليفة على كاتب العدل واملوثقني، وكاتب العدل اخلا�س 

عدم  العقارية،  واملعامالت  باالأعمال  للقيام  له  امل�صّرح 

تقدمي  من  التحقق  بعد  اإال  العقارات  بيع  عقود  توثيق 

البائع ما يفيد �صداد املتاأخرات اخلا�صة بالعقار.

واأ�صار القرار -الذي بداأ العمل به االأ�صبوع املا�صي- 

اإىل متاأخرات الكهرباء واملاء والر�صوم البلدية امل�صتحقة 

على العقار حمل البيع.

نا�ضر �الأهلي

من�ضور علي مزعل

�إىل  �ملركزي  �لبحرين  وم�ضرف  و�مل�ضارف  �لبنوك  �ملو�ضوي  جا�ضم  �لعقار�ت  �ملتخ�ض�ضة يف  �لفاحت  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  دعا 

م�ضاعدة �لقطاع �لعقاري، �ضو�ء �ل�ضكني �أو �ال�ضتثماري، يف ظل �لظروف �حلالية عرب ت�ضهيل �إجر�ء�ت �القرت��س للم�ضاريع �لعقارية.

و�ضدد على �أهمية و�ضع فرتة زمنية موّحدة على �جلهات �مل�ضرفية يف �لرد على �مل�ضتثمرين؛ بهدف ت�ضريع وت�ضهيل �القرت��س لهدف 

�إن�ضاء �مل�ضاريع �لعقارية، مبا ي�ضمن حقوق �لطرفني على �أ�ض�س قانونية وجتارية ��ضتثمارية ح�ضب �لنظام �ملتبع، موؤكًد� �أهمية علج �لركود 

�حلا�ضل ب�ضبب عزوف وخوف �لبنوك من تقدمي ت�ضهيلت و�إقر��س �ملطورين �لعقاريني ب�ضبب �الأو�ضاع و�مل�ضتجد�ت �لر�هنة. 
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اأعمل بتو�شيل طلبة املدار�س

 ومل اأتلَق دعًما منذ بداية اجلائحة

كورونا،  جائحة  ب�شبب  ت�شّررُت  بحريني  �شاب  اأنا 

وب�شبب  املدار�س،  طلبة  لتو�شيل  ك�شائق  اأعمل  اإين  حيث 

 2020-2-26 تاريخ  منذ  العمل  عن  توقفت  اجلائحة 

وحتى يومنا هذا، وجلاأت لوزارة العمل ومتكني للح�شول 

كما  �شيء،  اأي  على  اأح�شل  مل  لالأ�شف  ولكن  الدعم،  على 

بعد  االإن�شانية  امللكية  املوؤ�ش�شة  يف  بالت�شجيل  قمت  اأنني 

ت�شريح �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة، ممثل جاللة 

االأمن  ال�شباب، م�شت�شار  االإن�شانية و�شوؤون  امللك لالأعمال 

املجل�س  رئي�س  االأعلى،  الدفاع  عام جمل�س  اأمني  الوطني، 

االأعلى لل�شباب والريا�شة عن دعم �شواق البا�شات، ولكن 

حلد االآن مل اأتلَق اأي دعم، لذلك األتم�س من امل�شوؤولني النظر 

يف طلبي واإيجاد حل يل.

البيانات لدى املحرر

�شـــــــكر وعرفـــــــــــــــــان
يطيب يل اأن اأتقدم بخال�س ال�شكر والتقدير والثناء اإىل كل من هيئة الكهرباء 

والرئي�س  املبارك،  نا�شر  بن  وائل  واملاء  الكهرباء  �شوؤون  وزير  متمثلة يف  واملاء 

جميع  واإىل  خليفة،  اآل  اإبراهيم  بن  نواف  ال�شيخ  واملاء  الكهرباء  لهيئة  التنفيذي 

موظفي الهيئة وم�شوؤوليها، وباخل�شو�س املهند�س م�شطفى عبدالرازق، وال�شكر 

مو�شول للنائب مال اهلل �شاهني الع�شو البلدي للدائرة الثانية باملحافظة اجلنوبية؛ 

على التعاون الدائم واجلهود اجلليلة وتذليله جلميع ال�شعوبات يف جمال الكهرباء 

اأعلى معايري اجلودة يف مملكة  امل�شرتك وتطوير  التعاون  اإطر  واملاء والعمل يف 

وال�شكاوى  املقرتحات  مبعاجلة  اال�شتجابة  �شرعة  يف  خا�شة  العزيزة،  البحرين 

املطروحة واإيجاد احللول املنا�شبة فوًرا ومعاجلتها، خا�شة ما مت بذله جتاه م�شكلة 

اإن�شاء غرفة كهرباء جديدة حتت االإن�شاء خلف املبنى الذي اأقطنه وترك ممر اآمن 

بني املبنيني، وذلك مبجمع 814 مبدينة عي�شى، ما يعك�س روح التعاون وتعزيز 

الر�شيدة حفظها اهلل  القيادة  اجل�شور بني امل�شوؤولني واملواطنني تنفيًذا لتوجيهات 

ورعاها، ما كان له االأثر الطيب والفعال يف نفو�شنا. وفقكم اهلل ملا فيه اخلري، مع 

اأطيب التمنيات والدعاء اخلال�س لهم بالتوفيق.

عبداهلل حممد الأ�شود

مال اهلل �شاهني ال�شيخ نواف بن اإبراهيم

 اآل خليفة

وزير الكهرباء واملاء 

خطاأ من وزارة الرتبية والتعليم يعيدين ملا قمت به قبل 4 اأعوام

اأنا مواطن بحريني اأعمل بوزارة الرتبية والتعليم 

منذ العام 2015 يف وظيفة معلم تربية فنية باإحدى 

اإحدى  يف  ذلك  قبل  عملت  وقد  احلكومية،  املدار�س 

اخلا�شة  باملدر�شة  عملي  اأثناء  اخلا�شة، ويف  املدار�س 

بجامعة  تربوي  متهن  دبلوم  بربنامج  التحقت 

بنجاح. الربنامج  اجتزت  وقد  البحرين، 

االلتحاق  مني  الوزراة  طلبت   2016 العام  ويف 

وانتهيت  بدرا�شته  وقمت  الرتبية  دبلوم  بربنامج 

االختبار  ويف  اختبارين،  وقدمت  االأول،  الف�شل  من 

متت  اأن  بعد  االمتحان  قاعة  من  اإخراجي  مت  الثالث 

ال  اأنه  واأخربوين  اأحملها  التي  ال�شهادة  معادلة 

باإكمال  يل  ي�شمح  لن  اأنه  كما  الربنامج  الإمتام  داعي 

تربوي  موؤهل  اإ�شدار  مت  قد  الأنه  املتبقية؛  االختبارات 

ال�شابق. يل يف 

جمدًدا  لاللتحاق  بي  االت�شال  مت  �شنوات   4 بعد 

اجتزته،  اأنني  فاأخربتهم  الرتبية  دبلوم  بدرا�شة 

الرتبية  دبلوم  اجتزت  اأنني  امل�شوؤولني  اأحد  واأخربين 

باأنهم  فاأخربتهم  ذلك،  يثبت  ما  يوجد  ال  ولكن 

النهاية  ويف  اأنا،  ولي�س  اللجنة  من  اأخرجوين  من 

الف�شل  ي�شيع  ال  حتى  للدرا�شة  بالتفكري  اأخربوين 

اأنا  الوزارة  من  خطاأ  املعقول  من  فهل  علي،  الدرا�شي 

اأعوام حالًيا، حيث   4 اأحتمله؟، واأعيد ما قمت به قبل 

العديد  لدي  واأ�شبحت  الوظيفة  يف  انتظمت  اإنني 

املعنيني  من  اأمتنى  لذلك  االأخرى،  امل�شوؤوليات  من 

اإيجاد حل. على  مل�شاعدتي  اأمري  النظر يف  بالوزارة 

البيانات لدى املحرر

وزارة الإ�شكان ترد على مالحظات القراء

عطًفا على ما ُن�شر ب�شحيفتكم الغراء يوم االأربعاء 

رقم  ال�شادر  العدد  يف   2020 اأغ�شط�س   5 املوافق 

وعالوة  االإ�شكاين  طلبي  اإيقاف  »مت  بعنوان   11442

بعد  باأنه  اإفادتكم  نود  واهية«،  بحجج  ال�شكن  بدل 

الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبني اأن ملقدم ال�شكوى 

طلًبا مقيًدا لدينا يف ال�شجالت كما هو مبني اأدناه: 

بتاريخ  �شادر  �شكنية  وحدة  طلب  له 

18/ 01/ 2003، ونود االإفادة باأن الطلب قيد التدقيق 

من قبل الق�شم املخت�س بالوزارة للتاأكد من ا�شتمرارية 

معه  التوا�شل  و�شيتم  االإ�شكانية،  للمعايري  مطابقته 

حال  املتخذ  بالقرار  الإعالمه  التدقيق  من  االنتهاء  فور 

�شدوره. 

عطًفا على ما ُن�شر ب�شحيفتكم الغراء يوم االأربعاء 

رقم  ال�شادر  العدد  يف   2020 اأغ�شط�س   23 املوافق 

�شمل  للم  االإ�شكان  لوزارة  »منا�شدة  بعنوان   11460

اأ�شرتي«، نود اإفادتكم باأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات 

اأنه  تبني  البحث  خالل  من  باأنه  االإفادة  نود  الوزارة، 

رف�س  مت  اأنه  اإال  اإلكرتونًيا  �شكنية  وحدة  لطلب  تقدم 

مت  وعليه  املطلوبة،  امل�شتندات  ا�شتكماله  لعدم  الطلب 

توفري  اإىل  واإر�شاده  املعنيني  قبل  من  معه  التوا�شل 

التقدمي  بكيفية  له  التو�شيح  مع  الالزمة  امل�شتندات 

بطريقة �شحيحة.

العالقات العامة - وزارة الإ�شكان

مدر�شة خا�شة ت�شّتت انتباه

 الطلبة وت�شتلم مبالغ الدرا�شة كاملة

املدار�س  باإحدى  لطلبة  اأمور  اأولياء  نحن جمموعة 

تلقي  اأو  اأبنائنا  ح�شور  بني  تخيرينا  مت  اخلا�شة، 

من  اإهمال  هناك  ولكن  االإنرتنت،  طريق  عن  الدرو�س 

قبل هذه املدر�شة، حيث اإن املدر�س الواحد يتم تق�شيمه 

االإنرتنت وبني  الدرو�س عرب  يتلقون  الذين  الطلبة  بني 

الطلبة احلا�شرين للمدر�شة، وهذا ما يت�شبب بت�شتيت 

دون  من  لفرتة  يجل�شون  اإنهم  بحيث  اأبنائنا  انتباه 

ح�شولهم على ال�شرح، مع العلم اأن املدر�شة قامت باأخذ 

كل الر�شوم ومل تعمل اأي خ�شم، اإمنا اخلدمات التعليمية 

التي يتم تقدميها للطلبة ال تتنا�شب مع قيمة املبالغ التي 

نقوم نحن اأولياء اأمور الطلبة بدفعها، لذلك نتمنى من 

امل�شوؤولني املعنيني بهذا االأمر النظر بعني االعتبار لهذا 

ال�شاأن وحماولة اإيجاد حل الأبنائنا الطلبة ليتمكنوا من 

الدرا�شة بطرق �شليمة.

البيانات لدى املحرر

اأنا�شد امل�شوؤولني لعالج زوجتي ب�شكل طارئ

يقارب  ما  منذ  بطنها  يف  اآالم  من  زوجتي  تعاين 

وجود  من  تعاين  اأنها  تبني  فح�شها  وبعد  اأعوام  الـ9 

بتقل�شات  ل�شعورها  اأدى  ما  وهذا  القولون،  يف  قرحة 

جتري  اأن  املفرت�س  من  وكان  ا،  اأي�شً ونزيف  م�شتمرة 

اأخربونا  لكنهم  الطبي،  ال�شلمانية  مب�شت�شفى  عملية 

لذلك  كورونا،  جائحة  ب�شبب  العمليات  اإيقاف  مت  اأنه 

االأخرى  امل�شت�شفيات  املعنيني بعالج زوجتي يف  اأنا�شد 

كم�شت�شفى امللك حمد اأو امل�شت�شفى الع�شكري الأمتكن من 

اإنقاذ حياتها، حيث اإنها تعاين من نزيف متوا�شل وهذا 

قد يهدد حياتها.

البيانات لدى املحرر

عاطل عن العمل واملحكمة اأوقفت ح�شاباتي البنكية

اأنا�شد  العمل  عن  عاطل  بحريني  اأ�شرة  رب  اأنا 

ولدي  متزوج  اإنني  اإذ  مل�شاعدتي،  املعنيني  امل�شوؤولني 

�شدادي  عدم  ب�شبب  الديون  علّي  تراكمت  وقد  اأطفال، 

البنكية  ح�شاباتي  حظر  اأىل  اأدى  ما  وهذا  للقرو�س، 

الديون،  لهذه  �شدادي  عدم  ب�شبب  املحكمة  قبل  من 

املعي�شة  غالء  عالوة  على  اأعتمد  كنت  ال�شابق  ويف 

البنكية  ح�شاباتي  حظر  ب�شبب  ولكن  اللحوم،  ودعم 

يف  و�شعني  ما  وهذا  �شيء،  اأي  ا�شتالم  من  اأمتكن  مل 

توفري  يف  �شعوبة  اأجد  اإنني  حيث  �شعب،  موقف 

وعدم  عملي  عدم  ب�شبب  وزوجتي  اأطفايل  يوم  قوت 

عقد  بدون  ال�شابق  اأعمل يف  كنت  وقد  للمال،  امتالكي 

مقدمات  اأية  دون  من  تع�شفي  ب�شكل  ف�شلي  مت  ولكن 

اأنا�شد  لذلك  املا�شي،  مايو  �شهر  منذ  اإ�شعارات  اأو 

�شداد  من  الأمتكن  مب�شاعدتي  املعنيني  امل�شوؤولني 

من  اأ�شرتي  الأعيل  عمل  واإيجاد  علّي  املرتاكمة  الديون 

دون احلاجة الأحد.

البيانات لدى املحرر

القطاع ال�شياحي باململكة 

يف خطر نتيجة اإهمال البع�س

ملوقف  وتعر�شت  الفنادق  الأحد  وعائلتي  اأنا  ذهبت 

من  والدتي  على  بال�شراخ  االأمن  حرا�س  اأحد  قام  حيث 

دون اأ�شباب ت�شتحق ذلك، وعند تقدمي بال�شكوى عليه مت 

اأخرى بال�شراخ  حت�شريه، وحينما حتدثت معه قام مرة 

اإىل مركز  ذلك توجهت  بعد  ا،  اأي�شً بال�شرب  علي وهددين 

ال�شرطة وقاموا باأخذ بياناتي واأخربوين اأنه �شيتم حتويل 

الق�شية اإىل النيابة، اإال اأن اإدارة الفندق مل تقم باتخاذ اأي 

اأ�شعر باالأ�شى  اإجراء جتاه هذا املوظف، وهذا ما يجعلني 

مواطنة  فاأنا  الغالية،  مملكتنا  يف  ال�شياحة  قطاع  على 

اأحد  اإذا كان هناك  ماذا  املوقف، ولكن  وتعر�شت ملثل هذا 

لذلك!  ذاته  للموقف  وتعر�س  اأخرى  جن�شية  من  ال�شياح 

واتخاذ  املو�شوع  لهذا  النظر  املعنية  اجلهات  من  اأمتنى 

االإجراءات الالزمة جتاه هذا الفندق نتيجة االإهمال املوجود 

لديهم.

البيانات لدى املحرر
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 البيت األبيض يحبط 
محاولة لتسميم ترمب
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30%
مـــــن الحـــــاالت
القــائمة أطفـال

أبناؤنا يستحقون منا
التزاًما وحرًصا

نلتزم.. لحماية أطفالنا..
نلتزم للبحرين

على تطبيق كافة االجراءات االحترازية 

 مصرفيون في ندوة                 : 
دعم أصحاب القروض وإعالن التفاصيل قريبًا

أك��د مصرفي��ون وجود اتف��اق بي��ن المصارف 
العامل��ة ف��ي المملكة عل��ى مواصل��ة تقديم 
الدعم للعماء خ��ال المرحل��ة المقبلة، ورغم 
عدم الكش��ف عن طبيعة آلية الدع��م الجديدة 
لتأجيل الق��روض والتمويات إال أنهم أوضحوا 
أن التفاصيل ستعلن قريبًا بعد التفاهم بشكل 

كامل بين البنوك ومصرف البحرين المركزي. 
وأضافوا ف��ي ن��دوة نظمتها »الوط��ن«، حول 
»توجه��ات القط��اع المصرفي بع��د كورونا«،  
أن التركي��ز خ��ال األش��هر ال���3 المقبل��ة وما 
بعدها، س��ينصب نحو إعادة جدولة التمويات 
والق��روض. إل��ى ذلك توق��ع المش��اركون في 
الندوة أن تزداد عمليات االندماج خال المرحلة 
المقبل��ة بين بن��وك داخلية وخارجي��ة لتكوين 
كيان��ات قوية. وش��ارك ف��ي الندوة مستش��ار 
جمعي��ة مص��ارف البحري��ن د.حس��ن العال��ي، 

والمدير التنفيذي رئيس المجموعة المصرفية 
للش��ركات - بي��ت التموي��ل الكويت��ي محمود 
غالب آل محمود، ورئي��س الخدمات المصرفية 

للش��ركات التجاري��ة والمؤسس��ات الصغي��رة 
والمتوس��طة ف��ي بنك البحري��ن الوطني عارف 

جناحي، والخبير المصرفي محمد بوشهري.

أنس األغبش وموزة فريد  

»بيتك« يعلن أول 
الفائزين بـ»أول 

 سنة 
من عندنا« 

 »الصحة«: 
30٪ من مصابي »كورونا« أطفال

03

 طلبة جامعة البحرين 
يبدؤون العام الدراسي اليوم عن ُبعد

يبدأ طلبة جامعة البحرين اليوم، العام الدراسي 
الجديد عن ُبعد، حيث أكد رئيس العاقات العامة 
غس��ان الش��هابي، أن الجامع��ة أتاحت منصتين 
رقميتي��ن، إحداهم��ا للمحاض��رات والمعلومات 
واالمتحانات، واألخرى لنقاش الطلبة مع األساتذة 

أو للمجموعات الطابية الدراسية. 
وفيما أكد الش��هابي ل�»الوط��ن«، أنه لم يحدث 

أي تقلي��ص في المق��ررات المطروحة، أكد طلبة 
اس��تعدادهم لمواصلة التعلي��م في أي ظرف، إال 
أن عدم توفير باقات اإلنترنت بات عقبة أمامهم 

لتلقي تحصيلهم العلمي.
وق��ال الطلب��ة، إن الدراس��ة ع��ن ُبع��د تحت��اج 
أج��واء مس��اعدة  لتجهي��زات خاص��ة، وتهيئ��ة 

للمتابعة والفهم.

سماهر سيف اليزل
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ضبط 35 شخصًا بمقهى 
يقدم خدماته فوق السطح

أعلن��ت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 
أنها تلقت بالغًا من مركز ش��رطة النعيم بخصوص مقهى 
يقدم األطعمة والمش��روبات للزبائن فوق سطح المطعم، 
وبع��د توجه مفتش��ي إدارة التفتيش للموق��ع تبين وجود 

عدد 35 شخصًا من العمالة األجنبية كزبائن للمطعم. 
وأضاف��ت: »المطعم غي��ر ملتزم باإلج��راءات الصحية مثل 
التباع��د االجتماعي والمس��افات بي��ن الطاول��ة واألخرى، 
وال باالش��تراطات الصحي��ة الخاص��ة بتقدي��م األطعم��ة 

والمشروبات، وغيرها.
 وعليه، أغلق��ت إدارة التفتيش المقه��ى إداريًا، كما قامت 
الش��رطة بإخالء الس��طح وحجز جميع الموجودين في المقر 

وترحيلهم للمركز«.
ونوه��ت اإلدارة بأهمي��ة االلت��زام باالش��تراطات الصحية 
واإلج��راءات االحترازي��ة المعل��ن عنها وس��يتم أخ��ذ كافة 

اإلجراءات القانونية الرادعة للمخالفين.

مسؤولة تمريض بـ»السلمانية«: »الصحة« اتخذت 
كافة االحتياطات لسالمة العاملين والمرضى

قال��ت مس��ؤولة تمري��ض ف��ي 
قس��م مكافحة الع��دوى بمجمع 
الممرض��ة  الطب��ي  الس��لمانية 
طاه��رة أن��ور -بمناس��بة اليوم 
العالمي لسالمة المرضى للعام 
2020 ال��ذي يق��ام ه��ذا الع��ام 
تحت ش��عار »س��المة العاملين 
الصحيين: أولوية لضمان سالمة 
إع��الن  من��ذ  إن��ه  المرض��ى«- 
الصي��ن ظه��ور ح��االت فيروس 
كورون��ا )كوفي��د19( لديه��ا في 
ديسمبر 2019 بمنطقة ووهان، 
قامت وزارة الصحة باتخاذ كافة 
االس��تباقية  الالزمة  االحتياطات 
الصحيي��ن  العاملي��ن  لس��المة 
والمرض��ى، إذ ت��م وضع أس��س 
عن طريق قسم مكافحة العدوى 
بمجم��ع الس��لمانية الطبي حول 
كيفي��ة التعام��ل م��ع الح��االت 
المشتبه إصابتها بالفيروس في 

حال اكتش��اف ح��االت قائمة في 
التعامل  كيفية  البحرين وكذلك 
معه��ا م��ن قبل جمي��ع موظفي 

وزارة الصحة.
تحقيق��ًا  أن��ه  أن��ور  وأوضح��ت 
والعاملي��ن  المرض��ى  لس��المة 
الصح��ة، فقد  ب��وزارة  الصحيين 

قام القسم بوضع خطة لمواجهة 
فيروس )كوفي��د19( تمثلت في 
إنشاء آلية نقل للحاالت القائمة 
إل��ى مجمع الس��لمانية الطبي أو 
إلى أح��د مراكز الع��زل والعالج، 
كم��ا تم وض��ع آلي��ة خاصة لكل 
مركز عل��ى ح��دة، والتواصل مع 
جمي��ع األقس��ام المعنية كغرف 
الع��زل،  وأجنح��ة  التصني��ف، 
وقس��م  الجمعي��ة،  واألجنح��ة 
الصيان��ة،  التنظيف��ات، وقس��م 
وأقس��ام أخرى وتزويدهم بجميع 

المعلومات المطلوبة. 
وأشارت إلى أنه تم التأكيد على 
اس��تعداد الجمي��ع للتعام��ل مع 
الحاالت القائم��ة، باإلضافة إلى 
وضع فريق طب��ي متخصص في 
األقس��ام المطلوبة لمنع انتشار 
الع��دوى، وتخصي��ص موظف��ي 
ومس��اعدي مكافحة العدوى في 

مراك��ز العزل والع��الج لمتابعة 
المعايي��ر المطلوب��ة، والتأك��د 
من وج��ود جميع ل��وازم الوقاية 
والتعقيم المطلوبة على حس��ب 
معايير قس��م مكافح��ة العدوى 
وتزويدها لألقسام المعنية، كما 
حرص القس��م عل��ى عمل دورات 
تعليمية نظرية وعملية لتطبيق 
حس��ب  االحترازي��ة  اإلج��راءات 
معايير منظمة الصحة العالمية 
القطاع  ش��ملت جميع موظف��ي 
الصح��ي من أطب��اء، وممرضين، 
الخدمات  ومس��عفين، وموظفي 
المس��اندة بم��ا فيه��م موظفي 
قسم التنظيف والصيانة. مشيرة 
لألدوار العدي��دة التي يقوم بها 
قس��م مكافح��ة الع��دوى لدعم 
كاف��ة الجه��ود ورف��د األقس��ام 
التصدي  في  لإلسهام  المختلفة 

لفيروس كورونا )كوفيد19(.

طاهرة أنور

 وزيرة الصحة: فئات غير مسؤولة 
ساهمت في ارتفاع حاالت »كورونا«

أك��دت وزيرة الصح��ة فائقة الصال��ح، أن هذه الفت��رة توصف بمرحلة 
الذروة، ومازال عدد الحاالت المكتشفة بكورونا في ازدياد، وستظل هذه 
األرقام مرتفعة إذ استمر التراخي والتهاون من الفئات غير المسؤولة.

ودعت الجميع، إلى أن »يلتزم للبحرين« عبر التكاتف وااللتزام بالتدابير 
الوقائية واإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من أجل 

الوطن والمواطن باعتبارها مسؤولية وطنية.
وأش��ارت إلى أنه يتوجب على كل فرد في المجتمع المشاركة بوعي في 
التعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفي��د19(، وااللت��زام بع��زم وإصرار أكث��ر من أي وق��ت مضى بكافة 
اإلجراءات لمدة أسبوعين حتى األول من أكتوبر المقبل من أجل خفض 
معدالت انتش��ار الفي��روس. وثمن��ت الدعم المطلق وال��ال محدود من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائ��د األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، وتقديره المس��تمر 
للجهود الوطنية المستمرة التي تقوم بها الكوادر العاملة في الصفوف 
األولى لمكافحة الفيروس التي تس��هم في الحفاظ على صحة وسالمة 
المواطني��ن والمقيمي��ن في البحرين، ودعوة س��موه الجمي��ع لاللتزام 
باإلج��راءات االحترازية ووضع مصلحة الوطن ف��وق كل اعتبار، حيث إن 
هذا االلتزام يعتبر محركًا أساس��يًا لمواصلة تنفيذ الخطط الموضوعة 
للتعامل مع الفيروس في كافة مراحله. وأشارت إلى أن البحرين -ومنذ 
بدء الجائحة- اتخذت خطوات عديدة من أجل الحفاظ على صحة الجميع 

واحتواء الفيروس والتخفيف من حدة تداعياته المختلفة.

وبينت أن جميع الجهات المعنية تقوم بتوعية المجتمع واتخاذ التدابير 
الالزم��ة، ولكن يبق��ى االلتزام بالتوجيه��ات واالمتثال لها مس��ؤولية 
المجتمع، ليحقق األهداف التي وضعها الفريق الوطني الطبي للتصدي 

لفيروس كورونا والساعية لحفظ صحة وسالمة الجميع.
وأك��دت أن القط��اع الصح��ي في البحرين س��يمضي بعزم��ه المعهود 
ويواص��ل العم��ل للتص��دي للجائحة، م��ع تنفيذ دعوة صاحب الس��مو 
الملك��ي ولي العهد نائ��ب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء لمضاعفة الجه��ود وتكثيفها لتجاوز التحدي��ات الذي تمر بها 
البحري��ن نظرًا لته��اون بعض الفئات غير الملتزمة والتي كانت س��ببًا 

مباشرًا في ازدياد اإلصابات بالفيروس خالل اآلونة األخيرة.
وكشفت بأن الفترة األخيرة شهدت تهاونًا من البعض، على الرغم من 
اس��تمرار التوعية باإلجراءات االحترازية واإلرش��ادات الصحية، مشددًة 
عل��ى أهمي��ة الوعي المجتمع��ي والت��زام الجميع بتطبي��ق التعليمات 
واإلرش��ادات الصحية والوقائية والحفاظ على ما ت��م الوصول إليه من 
نجاح��ات في المراحل الس��ابقة للتعامل مع الفي��روس، والبد من وضع 

ذلك األمر نصب األعين ألن الجائحة لم تنتِه بعد. 
وأوضح��ت، أن الك��وادر الطبية والتمريضي��ة والجهات المس��اندة في 
الصفوف األمامية يستحقون منا تقدير تضحياتهم طوال هذه الجائحة 
عبر االلتزام المس��ؤول، والذي يش��كل لهم دافعًا قويًا لالس��تمرار في 
العط��اء ومواصلة العمل حتى نتخطى هذه الظروف االس��تثنائية جراء 

الفيروس.

 علي بن خليفة يتطّوع 
في التجارب السريرية 
الثالثة للقاح »كورونا«

تط��وع مدي��ر إدارة تنمي��ة الم��وارد الخيرية والمنس��ق 
العام للجهات الحكومية والرسمية بالمؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية الش��يخ عل��ي بن خليف��ة بن محمد 
آل خليفة، في التجارب الس��ريرية الثالث��ة للقاح كورونا 

)كوفيد19(.

طفرة في إصابات »كورونا« بصفوف األطفال
أكدت وزارة الصحة عبر منصاتها االجتماعية، 
أن فيروس كورونا انتشر في صفوف األطفال 
بنس��بة 30% م��ن الح��االت القائم��ة والتي 
تش��كل 6959 حال��ة حت��ى أم��س األول، ما 
يعني أن هناك أكث��ر من 2087 طفاًل مصابًا 
بالفيروس وأغلبهم بسبب المخالطة وتهاون 
البع��ض ف��ي اتخ��اذ اإلج��راءات واالحترازات 
الالزمة واتباع التباع��د االجتماعي لمكافحة 
الفي��روس. وأعلن��ت وزارة الصح��ة أن ع��دد 

اإلصابات أظهرت تس��جيل 690 حالة قائمة 
جدي��دة منها 125 حالة لعمالة وافدة و544 
حال��ة لمخالطي��ن لحاالت قائم��ة و21 حالة 
قادم��ة من الخ��ارج، كما تعاف��ت 613 حالة 
إضافي��ة ليص��ل الع��دد اإلجمال��ي للحاالت 

المتعافية إلى 56700
وقال��ت الصح��ة إن ع��دد الح��االت القائمة 
تح��ت العناية بل��غ 43 حال��ة، والحاالت التي 
يتطلب وضعها الصح��ي تلقي العالج بلغت 

157 حالة، في حي��ن أن 6916 حالة وضعها 
مستقر من العدد اإلجمالي للحاالت القائمة 

الذي بلغ 6959 حالة قائمة.
وشدد الفريق الوطني الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفي��روس كورون��ا )كوفيد19( على 
ض��رورة االلت��زام بالتباع��د االجتماعي خالل 
األسبوعين الماضيين، للمساهمة في خفض 
معدل اإلصابات، وتس��طيح معدل االنتشار، 

والحث على االلتزام من أجل البحرين.

طلبة بـ»الجامعة«: مستعدون للتعليم الرقمي.. 
ونعاني صعوبة في توفير باقات اإلنترنت

أكد رئيس العالق��ات العامة بجامعة البحرين 
غس��ان الش��هابي، أن الجامع��ة عل��ى أهب��ة 
االس��تعداد لعودة الدراسة عن بعد ابتداًء من 
الي��وم، فيما أكد طلبة اس��تعدادهم لمواصلة 
التعليم بأي شكٍل، إال أن أمامهم عقبة تتمثل 

في عدم توفير وسائل التواصل المطلوبة.
ولفت الش��هابي إلى أنه ت��م تجهيز منصتين 
رقميتي��ن، إحداهما للمحاض��رات والمعلومات 
واالمتحان��ات، واألخ��رى لنق��اش الطال��ب مع 

األساتذة أو للمجموعات الطالبية الدراسية. 
وأض��اف: »أب��دى الطلبة التزامًا كبي��رًا جدًا في 
الفص��ل الماضي على الرغم م��ن أن الموضوع 
كان مفاجئًا، ودون تخطيط مسبق، مشيرًا إلى 
أن الجامع��ة أخذت المب��ادرة باالتجاه للتعليم 
الرقمي، حيث كانت تض��ع كثيرًا من المقررات 
عل��ى »البالك ب��ورد«، ولكنه لم يك��ن إلزاميًا، 
وبعد الجائحة بات ضرورة حتمية يجب االلتزام 

بها؛ للحفاظ على أمن وصحة األفراد. 
وبي��ن أن��ه تم إضاف��ة مقاعد لع��دد كبير من 
المقررات، عل��ى عكس الوض��ع الطبيعي، ولم 

يحدث أي تقليص في المقررات المطروحة. 
فيم��ا قالت ع��ال العصف��ور -إح��دى الطالبات 

بقسم السياحة: »نحن على استعداد لمواصلة 
التعليم بأي شكٍل من اإلشكال، ولكن ستكون 
هناك مش��كلة ف��ي توفي��ر وس��ائل التواصل 
المطلوبه، مثل أجه��زة الالب توب واإلنترنت، 
وخصوص��ًا أن كثيرًا من الطلبة لديهم خدمات 
تقدم  االتصاالت  محدودة«.وتضيف: »شركات 
العروض عل��ى الخدمات المنزلي��ة فقط.. في 
الفص��ل الماض��ي كن��ت اضط��ر إل��ى أن أقدم 
عل��ى تفعيل باقت��ي مرتين ش��هريًا، من أجل 
الدراس��ة، وال ننك��ر أيض��ًا مح��اوالت الجامعة 
عالج المشكلة بتفعيل تطبيق البالك بورد في 
الهات��ف المحمول، ولكن لم يتم حل مش��كلة 
توفير اإلنترنت«. وطالبت ببعض التسهيالت، 
كالتوضيح للطلبة كيف سيكون سير هذا الفصل 
بالكامل، وهل سيكون احتساب الدرجات األكثر 
على االمتحان��ات أم األعم��ال الطالبية، وكيف 
سيكون تقديم المشاريع؟ وهل سيقيم الطالب 
على الحركات التفاعلية كس��ابق العهد؟ وهل 
سيتم توفير حلول للطالب محدودي الدخل عند 
انتهاء خدم��ة اإلنترنت؟ وهل سيحاس��ب على 
الغياب والحضور بنفس النسب المطروحة في 

الفصول السابقة واحتساب المعدل؟  

أمين��ة القصاب -طالب��ة بكلي��ة اآلداب تقول: 
»متفائل��ون خيرًا بالمرحل��ة القادمة، ونعتقد 
أن التعليم عن بعد س��يأتي بنتائج جيدة على 
الطالب واألس��اتذة الجامعيين، حيث تم توفير 
ق��در كبير من المس��اعدة والدع��م الفني على 
منصة البالك بورد، ولكن كنت أفضل أن يكون 
الخيار بيد الطلبة في اختيار الدوام أو الدراس��ة 
عن بعد«. وفيما يتعلق باالستعدادات »تعتبر 
من األساسيات لالس��تعداد لألجواء الدراسية، 
وخصوصا أن الدراس��ة عن بعد تحتاج لتجهيز 
ع��دد م��ن األجه��زة الخاص��ة، وتهيئ��ة أجواء 
والفه��م واالس��تيعاب،  للمتابع��ة  مس��اعدة 

للدراسة والعمل ساعات طويلة«.
أما الطالب أحمد س��مير فيقول: »الدراسة عن 
بعد حتمية بعد تزايد حاالت اإلصابة بكورونا.. 
العودة للمقاعد الجامعية سيش��كل خطرًا على 
الطلب��ة والهيئ��ات التدريس��ية«. وقال: »نحن 
على اس��تعداد للع��ودة وبدء الس��نة الجديدة 
بالنظام الرقمي الجديد، حيث سهلت الجامعة 
العملي��ة، وأعدت المنص��ات المطلوبة، ولكن 
يظل العائق في ش��بكات اإلنترن��ت، والباقات 

المحدودة«.

سماهر سيف اليزل 

5000 متطوع في التجارب 
السريرية للقاح »كورونا«

سجلت وزارة الصحة أكثر من 5 آالف متطوع ومتطوعة 
تقدموا إلج��راء اختبارات المرحلة الثالثة من التجارب 
الس��ريرية للق��اح كورون��ا )كوفي��د19 (غير النش��ط، 
والتي تجرى حاليًا بمرك��ز البحرين الدولي للمعارض 

والمؤتمرات.
وبين��ت الوزارة ب��أن ذلك اإلقب��ال جاء نتيج��ة الوعي 
قب��ل  م��ن  المجتمعي��ة  والمس��ؤولية  المجتمع��ي 
المتطوعي��ن الذين لبوا الواجب الوطني تحت ش��عار 
»ألجل اإلنسانية«، بعد فتح باب التطوع في أغسطس 

الماضي.
ونوه��ت ال��وزارة بأن التج��ارب الس��ريرية الثالثة قد 
ش��ارك فيها العديد من كبار المس��ؤولين يتقدمهم 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد نائب القائد األعل��ى النائب األول 
لرئيس مجل��س ال��وزراء، الذي تطوع خالل األس��بوع 
الماضي في التجارب الس��ريرية الثالثة للقاح كورونا، 
و كان لمشاركة س��موه أصداء واسعة محليًا وإقليميًا 
ودوليًا، وكان��ت دافعًا لكثيرين للمبادرة بالتطوع في 

هذه التجارب.

 620 إصابة بـ »كورونا« 
و599 حالة تعاٍف

أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 10531 
ف��ي ي��وم 19 س��بتمبر 2020، أظهرت تس��جيل 620 حالة 
قائمة جدي��دة منها 98 حالة لعمالة واف��دة، و 519 حالة 
لمخالطين لحاالت قائمة و 3 حاالت قادمة من الخارج، كما 
تعاف��ت 599 حالة إضافية ليصل الع��دد اإلجمالي للحاالت 

المتعافية إلى 57299
وأش��ارت إلى أن عدد الحاالت القائمة تحت العناية بلغ 46 
حالة، والحاالت التي يتطل��ب وضعها الصحي تلقي العالج 
بلغت 148 حالة، في حين أن 6933 حالة وضعها مس��تقر 
من الع��دد اإلجمالي للحاالت القائمة الذي بلغ 6979 حالة 

قائمة.
وأعلنت وزارة الصحة س��ابقًا عن وفاة حالة قائمة لفيروس 
كورون��ا لمواط��ن يبلغ من العم��ر 56 عام��ًا، ليبلغ إجمالي 

حاالت الوفيات في البحرين 221 حالة.
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مضمار مشي اعتمدته “اإلسكان”... ورفضته “البلديات”

مشروع 
مضمار 
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بين قرارات 

عدد من 
الجهات 
الخدمية 
التنفيذية
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وثالثة تجهل المعلومات عنه. وزارة اإلسكان أمضت إنشاء 
وزيرها  من  موقعة  رسمية  بمستندات  المضمار  مشروع 
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بوحمود  محمد  النائب  العمراني.سلط  والتخطيط  البلديات 
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30%
مـــــن الحـــــاالت
القــائمة أطفـال

أبناؤنا يستحقون منا
التزاًما وحرًصا

نلتزم.. لحماية أطفالنا..
نلتزم للبحرين

على تطبيق كافة االجراءات االحترازية 

دعـــــت وزيـــــــرة الـــصـــحـــة فــائــقــة 
ــأن “يــلــتــزمــوا  الــصــالــح الــجــمــيــع بـ
للبحرين”، عبر التكاتف وااللتزام 
واإلجـــراءات  الوقائية  بالتدابير 
ــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار  ــرازيـ ــتـ االحـ
ــل  فــــيــــروس كــــــورونــــــا؛ مــــن أجـ
ــمـــواطـــن بــاعــتــبــارهــا  الـــوطـــن والـ
إلى  مــشــيــرًة  وطــنــيــة،  مسؤولية 
أنـــه يــتــوجــب عــلــى كــل فـــرد في 
في  بــوعــي  الــمــشــاركــة  المجتمع 
الفريق  مــن  الــصــادرة  التعليمات 

الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
ــتــزام  19(، واالل )كــوفــيــد  ــا  كــورون
أي وقت  أكثر من  بعزم وإصــرار 
لمدة  ــراءات  ــ اإلجـ بجميع  مضى 
أســـبـــوعـــيـــن؛ مــــن أجـــــل خــفــض 

معدالت انتشار الفيروس.
األخيرة  الفترة  أن  عن  وكشفت 
على  البعض،  من  تهاوًنا  شهدت 
ــن اســـتـــمـــرار الــتــوعــيــة  ــم مـ ــرغـ الـ
بـــــــــاإلجـــــــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة 

واإلرشادات الصحية.

وزيرة الصحة: التزموا من أجل البحرين
المنامة - وزارة الصحة
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محرر الشؤون المحلية |تصوير: خليل إبراهيم

سجلت وزارة الصحة في مملكة البحرين 
أكثر من 5 آالف متطوع تقدموا إلجراء 
التجارب  من  الثالثة  المرحلة  اختبارات 
19( غير  )كوفيد  للقاح كورونا  السريرية 
النشط، التي تجري حاليا بمركز البحرين 

الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وبــيــنــت الـــــوزارة أن ذلـــك اإلقـــبـــال جــاء 
والمسؤولية  المجتمعي  الــوعــي  نتيجة 
الذين  المتطوعين،  قبل  من  المجتمعية 
لبوا الواجب الوطني تحت شعار “ألجل 
في  التطوع  بــاب  فتح  بعد  اإلنــســانــيــة”، 

أغسطس الماضي.

ــتــجــارب  ال إلــــى أن  الــــــــوزارة  وأشـــــــارت 
من  العديد  فيها  شارك  الثالثة  السريرية 
العهد  ولــي  يتقدمهم  المسؤولين،  كبار 
لرئيس  النائب األول  القائد األعلى  نائب 
الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  الـ مجلس 
األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل خــلــيــفــة، إذ 
ــاألســبــوع الــمــاضــي في  تــطــوع ســمــوه ب
كورونا  للقاح  الثالثة  السريرية  التجارب 
ســمــوه  ــمــشــاركــة  ل ــان  ــ وكـ  ،)19 )كــوفــيــد 
ودوليا،  وإقليميا  محليا  واسعة  أصــداء 
بالتطوع  للمبادرة  لكثيرين  دافًعا  وكانت 

في هذه التجارب.

5 آالف متطوع بالتجارب السريرية حتى اآلن
الجفير - وزارة الصحة
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إطالق برنامج سمو المحافظ األمني 
االجتماعي 2020 في نسخته الثانية

الجنوبيـــة  مـــن محافـــظ  بتوجيـــه 
علـــي  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  ســـمو 
أطلقـــت  خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن 
المحافظة برنامج ســـمو المحافظ 
االفتراضـــي  االجتماعـــي  األمنـــي 
للعـــام 2020 فـــي نســـخته الثانية، 
الذي يأتـــي ترجمة للجهود الرامية 
والســـعي الحثيـــث فـــي تعزيز دور 
األمـــن لدى الناشـــئة، وغـــرس مبدأ 
الشـــراكة المجتمعية وزرع الثقافة 
التحديـــات  لمواجهـــة  األمنيـــة 

المستقبلية.
وبهذه المناســـبة، أشـــار مدير إدارة 

وشـــؤون  االجتماعيـــة  البرامـــج 
ســـمو  برنامـــج  أن  إلـــى  المجتمـــع 
إقبـــاال  شـــهد  األمنـــي  المحافـــظ 
مـــن أبنـــاء المحافظـــة، إذ بلـــغ عدد 
 60 مـــن  أكثـــر  فيـــه  المشـــاركين 
مشـــاركا، مؤكـــدا أن البرنامـــج هـــو 
افتراضـــي  أمنـــي  برنامـــج  أول 
للناشـــئة، ويواكب عملية التواصل 
عـــن بعـــد من خـــال تقديـــم ورش 
والمرئيـــة  االفتراضيـــة  العمـــل 
لتأهيل المشاركين فيه على كيفية 
والمجتمعـــي  األمنـــي  التواصـــل 
الهادفـــة  التفاعليـــة  بالصـــورة 

واالستثنائية.
يشـــار إلى أن البرنامج يبدأ من 20 
ســـبتمبر الجـــاري لغايـــة 6 أكتوبـــر 
االتصـــال  خدمـــة  عبـــر  المقبـــل، 
المرئي عن بعد وبمشاركة عدد من 
اإلدارات األمنيـــة بوزارة الداخلية، 
وهـــي األكاديمية الملكية للشـــرطة 
واإلدارة  للمـــرور  العامـــة  واإلدارة 
وإدارة  المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة 
شـــرطة خدمة المجتمـــع، واإلدارة 
العامـــة لمكافحـــة الفســـاد واألمـــن 

االقتصادي واإللكتروني.

المنامة - وزارة الداخلية

المبارك يطلع على محطة السيف العاملة بالطاقة الشمسية
ــع الــمــيــاه ــوزيـ ــات ضـــخ وتـ ــط ــح ــة بــتــشــغــيــل م ــرب ــج ــت تــعــمــيــم ال

زار وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والماء 
وائـــل المبـــارك والرئيـــس التنفيذي 
الشـــيخ  والمـــاء  الكهربـــاء  لهيئـــة 
خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بـــن  نـــواف 
وتوزيـــع  لنقـــل  الســـيف  محطـــة 
الميـــاه؛ لاطـــاع علـــى مرافق هذه 
المحطـــة النموذجيـــة، التـــي روعي 
الطاقـــة  اســـتخدام  فـــي تصميمهـــا 
الشمســـية لتوليد الكهرباء لتشغيل 
معـــدات المحطة. وتعتبـــر المحطة 
لهيئـــة  التابعـــة  المحطـــات  أولـــى 
الكهرباء والمـــاء التي يتم تزويدها 
النظيفـــة  الكهربائيـــة  بالطاقـــة 
المنتجة من ألواح الطاقة الشمسية 
واســـطح  واجهـــات  علـــى  المثبتـــة 
مباني هـــذه المحطة التـــي تحتوي 

علـــى 1316 مـــن الخايا الشمســـية 
التـــي تنتـــج حوالـــي 407 كيلووات 
النظيفـــة  الكهربائيـــة  الطاقـــة  مـــن 
التـــي تغطـــي احتياجـــات المحطة، 
وتصدير فائض الطاقـــة الكهربائية 
إلى شـــبكة توزيـــع الكهربـــاء، إذ تم 

علـــى  الشمســـية  الخايـــا  تثبيـــت 
أســـطح خزانات المياه لتوليد أعلى 
قدر من الطاقة الكهربائية النظيفة.

وأكد الوزير أن هيئة الكهرباء والماء 
حريصة على االستفادة من الطاقة 
المتجددة فـــي مشـــروعاتها، ومنها 

محطات النقل والتوزيع مع تطبيق 
والممارســـات  التقنيـــات  أفضـــل 
المتبعة في هذا المجال من منطلق 
جهودهـــا لرفـــع مســـتوى الخدمات 
والمقيميـــن،  للمواطنيـــن  المقدمـــة 
موضحـــا مضي الهيئة في التوســـع 
في استخدام هذا النوع من الطاقة 

في عدد من مشروعاتها المقبلة.
بـــأن  التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــرح 
هيئـــة الكهرباء والمـــاء ماضية في 
تعميم تجربة اســـتخدامات الطاقة 
محطـــات  تشـــغيل  فـــي  الشمســـية 
ضـــخ وتوزيـــع الميـــاه، لرفـــع كفاءة 
التشـــغيل وإنتاج الطاقة الكهربائية 
النظيفـــة، والمســـاهمة فـــي تصدير 
الفائض إلى شبكة توزيع الكهرباء.

المنامة- بنا

متابعة تطورات شبكة الصرف بشارع الفاتح
2021 ــر  ــوفــمــب ن ــي  فـ ــتــهــي  ــن وت ــار  ــنـ ديـ ــون  ــي ــل م  2.2 بــكــلــفــة 

اجتمع وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
بالقائمين على تنفيذ أعمال إنشاء شبكة 
الصـــرف الصحـــي ضمن مشـــروع تطوير 
شـــارع الفاتح لاطاع على مســـتجدات 
العمـــل، بحضـــور كل مـــن وكيـــل الـــوزارة 
عبدالعزيـــز  أحمـــد  األشـــغال  لشـــؤون 
للصـــرف  المســـاعد  والوكيـــل  الخيـــاط، 
الصحـــي إبراهيـــم الحـــواج، ومدير إدارة 
تخطيـــط ومشـــروعات الصـــرف الصحي 

فتحي الفارع.
وصـــرح الوزيـــر خـــال الزيـــارة بأنـــه يتم 
حاليـــا تنفيـــذ مشـــروع الصـــرف الصحي 
األعمـــال  مـــن  كجـــزء  الفاتـــح  بشـــارع 
تطويـــر  لمشـــروع  الازمـــة  التحضريـــة 
الشـــارع، وهـــي مرحلـــة مهمـــة لمعالجـــة 

التعارضات مع الشبكات الخدمية لتنفيذ 
العمـــل بساســـة وســـهولة مـــن دون أيـــة 
عوائـــق قـــد تؤثر على ســـير األعمـــال، إذ 
إن التنســـيق قائـــم مع الجهـــات الخدمية 
لنقـــل وتحويـــل خطوط الخدمـــات، وقد 
بدأت الوزارة بالتعاون مع هيئة الكهرباء 
والمـــاء العمل لتغيير مســـار خطوط نقل 

الكهرباء.
وأشـــار إلـــى أن مشـــروع إنشـــاء شـــبكة 
الصرف الصحي يهدف إلى تطوير الخط 
الرئيـــس لميـــاه الصـــرف الصحـــي الممتد 
مـــن منطقـــة الجفير إلى منطقـــة الغريفة 
وزيـــادة الطاقـــة االســـتيعابية مـــن خال 
بنـــاء خط ناقل رئيـــس جديد أكبر حجما 
التدفقـــات الحاليـــة  وأعمـــق ليســـتوعب 
والمســـتقبلية التي سوف تضخ فيها من 

منطقـــة الجفيـــر والغريفة، مع اســـتكمال 
توصيل خدمة الصرف الصحي للعقارات 
بالمنطقـــة. كمـــا ســـيتم إلغـــاء 5 محطات 
الفرعيـــة  الصـــرف الصحـــي  ضـــخ ميـــاه 
وبناء محطة ضـــخ جديدة لزيادة كفاءة 

الشبكة، وتقليل األعطاب.

يذكـــر أنـــه تمـــت ترســـية المشـــروع مـــن 
والمزايـــدات  المناقصـــات  قبـــل مجلـــس 
على تحالف شـــركتي نـــاس وناصر هزاع 
الســـبيعي للمقاوالت بقيمـــة 2,283,327 
دينـــارا بتمويـــل من الصندوق الســـعودي 

للتنمية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

من الملف العتيد

لــم تكــن األرقــام شــديدة البأس أو قليلة الحيلة كي ُتعبــر عن وضع، أو تتحدث 
عــن موقــف، أو تتعاطى مع مشــكلة، لكنهــا الحالة التي طالمــا ارتطمت برغبات 
ورغبــات مضــادة، بأفــكار وأخــرى علــى النقيــض، بحالــة مجتمعية تســعى لكي 
ُتعبــر عن نفســها، وأخــرى تختــرق الحواجز والمعطيــات واالعتبــارات مترامية 

األطراف.
األب الرئيــس فــي مجالســه المتعاقبــة كان يتحدث إلينا بقلــب ملؤه الحب عن 
وحــدة هــذا الوطــن، عن شــعبه المترابط األبي، وعــن أهدافه المحــددة الثابتة، 
بــل عــن ثوابته الراســخة المتألقة، وكان ســموه في مداخاتــه وتوجيهاته إلينا 
يؤكد إيمانه المطلق بأن األوطان المتحدة الواعية بلحمة بني جلدتها هي التي 
تجاوزت المؤامرات وانتصرت على المكائد والمهاترات، وتمكنت من أن تكون 

يًدا واحدة في وجه معاول الهدم ومفاجآت األيام الصعبة.
العالــم يغــرق فــي أدوات التواصــل االجتماعــي، وبادنا تموج بتيــارات ما أنزل 
هللا بهــا مــن ســلطان، خطابــات تحريضيــة، طائفيــة، ضيقــة، وحــوارات تعمــق 
الجــروح، وتلــوث النفــوس، وتــؤذي األبــدان، تضعنا جميعا علــى المحك، إما أن 
نســمو فــوق اختافاتنــا الزائفــة، وأمــا أن نغوص فــي التفتت واالنقســام ونتوه 
في فوضي غياب األمن واألمان، إما أن نكون على مســتوى المســؤولية ونفكر 
بروح الجماعة من أجل أن نجني الثمار، وإما أن نغرق أكثر فأكثر في مستنقع 
التــردي، واالنكفــاء بل واالنبطاح أمام التحديــات، واالنصياع خلف المغالطات، 
واالنــزالق فــي منحــدر الضبابية والتشــرذم والضياع، وإما أن نفيق من ســباتنا 
العميــق، ونضــع أيدينــا في أيــادي بعضنا البعــض من أجل أيام أجمل لم نعشــها 
بعد. جالة الملك حفظه هللا ورعاه، يبشــر دائما بهذه األيام، يقترب من شــعبه 
بها، ليقترب شعبه منها وكله أمل في غد أفضل، رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان شــفاه هللا وعافــاه يمضــي على خطــا التأهل 
بخطــوات واثقــة ثابتــة مفعمــة باإليمــان، بــأن مواجهــة مشاكســات السوشــيال 
ميديــا وقطــع الطريق علــى المغردين عليها والمحلقين في ســماواتها يأتي من 
األهميــة بمــكان بحيــث يفــوت كل الفــرص الســانحة أمامها بهــدف زعزعة أمن 
واســتقرار هــذا الوطــن، وســيلة وغايــة ال تبرر الهجــوم المغرض علــى كائن من 
كان، وال تبشــر أبــدا بــأن الــذي ينزلــق إلــى هــذه الحماقــات ما هو إال نذير شــوم 
ومعول خطر ينبغي مواجهته بمختلف وسائل التنوير بأن قوة هذا الوطن في 

وحدته، ورخائه وازدهاره في تعاضد لحمته.
الملــف العتيــد عنــد التفتيش في مطارحاته ومخرجاتــه وجدت فيها الكثير بل 
والمفيــد مــن ســجايا، والكثيــر بل والمفيد من ســجاالت ووصايا، ثــم الكثير بل 
والمفيــد مــن أفــكار يمكــن البناء عليها عندمــا يصبح الرأي والــرأي اآلخر مجرد 
إشــارة مــن بعيــد لتنــوع محمــود وليــس ألرقــام ال تقبــل القســمة علــى بعضهــا 
البعض، وليس إلى مهاترات فاشــلة على أدوات تواصل شــديدة االرتباك؛ ألنها 
تعشــش مــن دون توجيــه، وتتحــرك مــن غير بوصلة إرشــاد، وتتمــادى من دون 

نصيحة لوجه هللا والوطن.

بقلم:  د. عبداهلل الحواج

المنامة - الجامعة األهلية

أكد عميد شؤون الطلبة بالجامعة األهلية 
األهليـــة  الجامعـــة  أن  الشـــويخ  فيصـــل 
نجحـــت فـــي وضـــع منظومـــة متكاملـــة 
للتعليـــم اإللكترونـــي التفاعلـــي تضاهـــي 
أعـــرق الجامعـــات العالميـــة، الفتا إلى أن 
الراغبيـــن بااللتحـــاق بالجامعـــة  الطلبـــة 
االلتحـــاق  بطلبـــات  التقـــدم  يمكنهـــم 
إلكترونيـــا واســـتكمال جميـــع إجـــراءات 
القبـــول والتســـجيل إلكترونيـــا بمـــا فـــي 
ذلـــك إجراء اختبارات تحديد المســـتوى 
والمقابلـــة الشـــخصية وتســـجيل المـــواد 
ودفع الرســـوم بشـــكل كلي أو بالتقسيط 
حســـب رغبة الطالب وولـــي أمره. ولفت 
إلـــى  صحافـــي  تصريـــح  فـــي  الشـــويخ 
أن الجامعـــة اســـتعرضت تجربتهـــا فـــي 
التحـــول للتعليـــم اإللكترونـــي التفاعلـــي 
فـــي مؤتمرات عالميـــة وحظيت باهتمام 
المختصيـــن  مـــن  العديـــد  مـــن  وتقديـــر 

والخبـــراء حـــول العالـــم، مشـــيرا إلى أن 
الجامعـــة ومن وحي توجيهـــات مجلس 
المؤســـس  الرئيـــس  برئاســـة  األمنـــاء 
للجامعـــة عبـــدهللا الحواج مســـتمرة في 
فتح بـــاب القبول والتســـجيل في األيام 
المقبلة مع تذليل الصعاب التي قد تواجه 
الراغبيـــن بااللتحـــاق بالجامعـــة  الطلبـــة 
ســـواء كانـــوا مـــن خريجـــي الثانويـــة أو 
الراغبين فـــي االنتقـــال للجامعة األهلية 

من الجامعات األخرى.
ونـــوه إلـــى تقديم الجامعـــة منحا جزئية 
الدراســـية  الرســـوم  مـــن   % 50 تعـــادل 
لجميع الكوادر الطبية وأبنائهم والكوادر 
وزارة  منتســـبي  مـــن  وأبنائهـــم  األمنيـــة 
الصحـــة وقـــوة دفـــاع البحريـــن ووزارة 
الداخليـــة العاملين فـــي مكافحة جائحة 
“كوفيـــد 19” ضمن المســـؤولية الوطنية 

للجامعة األهلية.

“األهلية”: منظومة للتعليم اإللكتروني 
تضاهي الجامعات العالمية

وزيـرة الصحـة: التزمـوا مـن أجـل البحريــن
”19 “كــوفــيــد  حـــاالت  ــازديـــاد  بـ يتسبب  الــبــعــض  لـــدى  ــي  ــراخ ــت ال

دعـــت وزيرة الصحة فائقة الصالح الجميع بأن “يلتزموا 
للبحريـــن” عبـــر التكاتـــف وااللتـــزام بالتدابيـــر الوقائيـــة 
واإلجـــراءات االحترازيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس 
كورونـــا من أجل الوطن والمواطن باعتبارها مســـؤولية 
وطنيـــة، مشـــيرًة إلـــى أنـــه يتوجـــب علـــى كل فـــرد فـــي 
المجتمـــع المشـــاركة بوعي فـــي التعليمـــات الصادرة من 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 
19(، وااللتـــزام بعـــزم وإصـــرار أكثر مـــن أي وقت مضى 
بجميع اإلجراءات لمدة أسبوعين حتى األول من أكتوبر 

المقبل من أجل خفض معدالت انتشار الفيروس.
ونوهـــت وزيرة الصحـــة بالدعم المطلـــق وغير المحدود 
مـــن ولي العهد نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة، وتقديره المســـتمر للجهود الوطنية 
المســـتمرة التي تقـــوم بها الكوادر العاملـــة في الصفوف 
األولـــى لمكافحـــة الفيـــروس التـــي تســـهم فـــي الحفاظ 
علـــى صحة وســـامة المواطنين والمقيميـــن في مملكة 
البحريـــن، ودعوة ســـموه الجميـــع لالتـــزام باإلجراءات 
االحترازيـــة ووضـــع مصلحة الوطن فـــوق كل اعتبار، إذ 

إن هـــذا االلتـــزام يعتبر محـــرًكا أساســـًيا لمواصلة تنفيذ 
الخطـــط الموضوعـــة للتعامل مع الفيـــروس في مراحله 

كافة.
وأشـــارت إلـــى أن مملكـــة البحريـــن ومنذ بـــدء الجائحة 
اتخـــذت خطوات عديـــدة من أجل الحفـــاظ على صحة 
حـــدة  مـــن  والتخفيـــف  الفيـــروس  واحتـــواء  الجميـــع 
تداعياتـــه المختلفـــة، مبينـــة أن جميـــع الجهـــات المعنية 

تقـــوم بتوعية المجتمـــع واتخاذ التدابيـــر الازمة، ولكن 
يبقـــى االلتـــزام بالتوجيهـــات واالمتثـــال لهـــا مســـؤولية 
المجتمع، ليحقـــق األهداف التي وضعها الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا والساعية لحفظ صحة 

وسامة الجميع.
وأكدت الصالح أن القطـــاع الصحي في مملكة البحرين 
ســـوف يمضي بعزمـــه المعهود ويواصـــل العمل للتصدي 
للجائحـــة مع تنفيـــذ دعوة صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء لمضاعفة الجهود وتكثيفهـــا لتجاوز التحديات 
الـــذي تمـــر بها البحريـــن؛ نظًرا لتهاون بعـــض الفئات غير 
الملتزمة والتي كانت ســـبًبا مباشًرا في ازدياد اإلصابات 

بالفيروس خال اآلونة األخيرة.
وكشـــفت عـــن أن الفتـــرة األخيـــرة شـــهدت تهاوًنـــا مـــن 
البعـــض، على الرغم من اســـتمرار التوعيـــة باإلجراءات 
االحترازيـــة واإلرشـــادات الصحيـــة، موضحـــة أن هـــذه 
الفتـــرة توصـــف بمرحلة الـــذروة، ومازال عـــدد الحاالت 
المكتشـــفة في ازدياد، وســـوف تظل األرقام مرتفعة إذا 

استمر التراخي والتهاون من الفئات غير المسؤولة.

المنامة - وزارة الصحة

سمو الشيخ خليفة بن علي



local@albiladpress.com

األحــد 20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 - العدد 4359
06

البحريــن تــودع فصــل الصيــف الثالثــاء
ـــو ـــر الج ـــرة تغي ـــة بفت ـــراءات االحترازي ـــد باإلج ـــى التقي ـــدد عل ـــور يش العصف

أفاد الباحـــث الفلكي محمد رضا العصفور 
بأن مملكة البحرين ستودع فصل الصيف، 
وهو أطـــول فصول الســـنة، يـــوم الثالثاء 
المقبل إيذانا بدخول فصل الخريف فلكيا 
في تمام الســـاعة 4:30 مســـاء في ظاهرة 
فلكيـــة ُتعرف بـ “االعتدال الخريفي”، الذي 
يســـتمر لمـــدة 89 يومـــا و20 ســـاعة و31 
دقيقـــة. وأوضـــح العصفـــور أن فـــي يـــوم 
االعتدال الخريفي ستشـــرق الشـــمس من 
نقطـــة الشـــرق تماما وســـتغرب مـــن نقطة 
الغـــرب تماما، بينما يبـــدأ موقعها بالميالن 
تدريجيـــا نحـــو جهـــة الجنوب، وســـتكون 
أشـــعة الشـــمس فـــي هـــذا اليـــوم عمودية 
تماما على خط االستواء كما يتساوى فيه 
الليـــل والنهار بشـــكل تقريبي، وفي مملكة 
البحرين يتســـاوى الليل والنهار تماما يوم 
األحد المقبل، إذ ستشـــرق الشمس 05:28 
بينمـــا  مســـاء،   05:28 وســـتغرب  صباحـــا 

يكون منتصف النهار 11:28.
التقيـــد  ضـــرورة  علـــى  العصفـــور  وشـــدد 
مـــن  الصـــادرة  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 

الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(؛ للوقايـــة من جائحة 
كورونـــا خصوصـــا واألمـــراض الموســـمية 
التـــي تأتـــي بالتزامـــن مع تغييـــر الجو في 
فصل الخريـــف كاألنفلونزا ونـــزالت البرد. 
ومـــن الضـــروري تقويـــة الجهـــاز المناعـــي 
في هذه الفتـــرة من خالل تناول األطعمة 
مناعـــة  مـــن  تزيـــد  التـــي  والمشـــروبات 
الجســـم والنوم الكافي وممارسة الرياضة 
والحفاظ على النظافة الشخصية وتجنب 

األماكن المزدحمة.

وأشـــار إلـــى أن مـــع بداية فصـــل الخريف 
في النصف الشـــمالي للكـــرة األرضية يبدأ 
الليـــل باالزدياد على حســـاب النهار، وتبدأ 
درجات الحـــرارة باالنخفـــاض التدريجي. 
وفـــي النصـــف الجنوبـــي للكـــرة األرضيـــة 
يحصـــل العكـــس، حيث يبدأ فصـــل الربيع 
ويبـــدأ النهـــار بالتزايـــد على حســـاب الليل 
وتبدأ درجات الحرارة باالرتفاع تدريجيا. 
ويســـتمر ذلـــك حتـــى 21 ديســـمبر 2020 

موعـــد “االنقـــالب الشـــتوي” فـــي النصـــف 
الشـــمالي و”االنقالب الصيفي” في النصف 

الجنوبي للكرة األرضية.
وبين العصفور أن الفصول األربعة تحدث 
نتيجة ميالن محـــور األرض بمقدار 23.5 
ْ أثنـــاء دورانهـــا حـــول الشـــمس فـــي مدار 
بيضاوي خالل الســـنة، ما يسبب اختالف 
زاوية ســـقوط أشعة الشـــمس على المكان 

الواحد من األرض بين شهر وآخر.

حظر بيع “السرنجات” يخلق “سوق سوداء”
مربو خيول لـ “^”: قد نفقد حيواناتنا وأولى الضحايا نفوق خروف مريض

الثـــروة  وكالـــة  أصدرتـــه  قـــرار  أثـــار 
األشـــغال وشـــؤون  بـــوزارة  الحيوانيـــة 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي القلـــق 
والحيرة لدى مربي الخيول والحيوانات 
واالســـطبالت  المـــزارع  ومالكـــي 
المتخصصـــة بتربيـــة الخيـــول واألبقـــار 

واألغنام وغيرها.
لــــ  خاصـــة  تصريحـــات  فـــي  وأشـــاروا 
“البـــالد“، إلى أن القـــرار مجحف بحقهم، 
وأنـــه ســـيكلفهم فقـــدان مواشـــيهم في 
حال عـــدم تمكنهم من طلـــب الخدمات 
الطارئـــة مـــن العيـــادات البيطرية والتي 
أن  “مكلفـــة”، مردفيـــن  تقـــدم خدمـــات 
القـــرار ســـيطبق فـــي جميـــع المنشـــآت 
البيطريـــة مـــن المستشـــفيات العيادات 
والصيدليـــات والمســـتودعات الدوائية، 
وينـــص على حظر بيـــع أو صرف الحقن 
الخالية ”Syringe”، دون وصفات طبية. 
وأكـــدوا أن القـــرار - الـــذي يهـــدف كمـــا 
تـــراه الـــوزارة إلى تنظيم عمل المنشـــأة 
البيطريـــة من المستشـــفيات والعيادات 
والصيدليـــات والمســـتودعات البيطرية 
بالبحرين لضبط عمليات بيع واستعمال 
الحقـــن الخاليـــة بما تقتضيـــه المصلحة 
العامة وبما يتوافق واألنظمة والقوانين 
المعمـــول بهـــا وأن تكـــون عمليـــة البيـــع 
أو الصـــرف مـــن خـــالل وصفـــات طبيـــة 
وعـــدم الســـماح ببيـــع أو صـــرف الحقن 
الخاليـــة وتشـــمل المحقنة وإبـــر الحقن 
إال للمستشـــفيات والعيـــادات البيطريـــة 
البيطرييـــن  ولألطبـــاء  لهـــا  المرخـــص 
المرخـــص لهـــم بممارســـة المهنة وتكون 
خـــالل  مـــن  الصـــرف  أو  البيـــع  عمليـــة 
وصفـــات طبيـــة معتمدة - ســـيؤدي إلى 
وجـــود عمليـــة احتـــكار ومضاربـــة فـــي 
أســـعار هـــذه “الســـرنجات“، وربمـــا إلـــى 
مســـتقبال؛  فيهـــا  ســـوداء  ســـوق  خلـــق 
نطـــرا لحاجتهـــم الضرورية الســـتخدام 

الصحيـــة  الرعايـــة  فـــي  “الســـرجنات“ 
والدوريـــة لحيواناتهم، مشـــرين إلى أن 
الـــوزارة ممكـــن أن تضـــع ضوابـــط لهذه 

العملية.
وفـــي هذا الصـــدد، أكد المربـــون أنهم ال 
يستطيعون االستغناء عن “السرنجات“ 
وأن هـــذا القـــرار ليس فـــي صالحهم وال 
فـــي صالـــح حيـــاة حيواناتهـــم، مبينين 
أنهم يشترون السرجنات لحقن الخيول 
باألدويـــة “الســـيالن“ فـــي حالـــة مرضها 
أو بالفيتامينـــات التي تحتاجها للصحة 
قبـــل  بالمنشـــطات  ولحقنهـــا  والنمـــو، 
مشـــاركتها بالســـباقات أو لحقنها ببعض 
المكمالت الغذائية التي تحتاجها الخيل 
فـــي حالة ضعفها وعـــدم تناولها الغذاء، 
كمـــا في حالـــة الخيول التـــي تعاني من 
التعـــب فـــي الجـــو الحار جـــدا، أو خالل 
مشـــاركتها ســـباقات طويلة من 40 إلى 
80 متـــرا، كمـــا وتحتـــاج إلـــى “ســـيالن“ 
وإبر فيتامينات لتعويض فقدانها للماء، 
وهم ال يستطيعون إحضار الطبيب في 
كل مـــرة، أو من أجـــل حقنة واحدة؛ ألن 

هذا يكلفهم كثيرا.
وذكـــروا أن الحكومـــة كانـــت توفر قبل 
ســـنوات عـــدة خدمـــة بيطريـــة لمربـــي 
محـــل  وكانـــت  والخيـــول  الحيوانـــات 
تقديـــر كبير منهـــم، ولكن هـــذه الخدمة 
توقفـــت مـــن دون معرفتهـــم لألســـباب، 
ســـيؤدي  القـــرار  أن  علـــى  مشـــددين 
التـــي  “الســـرنجات“  أســـعار  رفـــع  إلـــى 
يحتاجونها، وقد يؤدي إلى خلق ســـوق 

سوداء بعد فترة.
وقال أحد مربـــي الخيول إنه يملك في 
مزرعتـــه 10 خيول من ســـن 3 إلى ســـن 
17، وحققت خيوله الفوز في مسابقات 
عدة على مستوى البحرين، وهو يحتاج 
إلـــى كميات كبيرة من الســـرنجات التي 
بالخيـــل  للعنايـــة  وجودهـــا  تســـتوجب 
والحفاظ علـــى صحتها وحياتها لحقنها 
بالتطعيمـــات الســـنوية المتعـــددة واإلبر 

المنشطة للكبد حتى ال تصيبها األمراض 
أو العـــدوى كمـــا في مرض “أبـــو صفار“، 
وأن أسعار الســـرنجات رخيصة وتكلفه 
200 دينار ســـنويا ألنه من يقوم بحقنها 
لالســـتعانة  االضطـــرار  دون  بنفســـه، 
بالعيادة البيطرية التي قد تكلفه الكثير 
في حالة حضورهـــا، وال ُيعرف بعد هذا 
القرار هل ســـتبقى األســـعار على ما هي 
عليـــه أو أنها ســـترتفع بســـببه، مبينا أن 
الربط بين سرنجات الخيول وسرنجات 

حقن المخدرات ربط غير علمي.
مـــن جانبـــه، قـــال أحـــد العامليـــن فـــي 
المجـــال البيطـــري إن الـــوزارة تســـرعت 
فـــي هـــذا القـــرار، مضيفا: لـــو كان القرار 
يقصـــد ســـوء اســـتعمال البشـــر للحقـــن، 
فمربـــو الخيـــول والزرائـــب ال ذنب لهم؛ 
ألنهـــم يســـتخدمونها لمصلحـــة وصحة 
مواشـــيهم، موضحا أن السرنجات التي 
يســـتخدمونها للحيوانات في أحجامها 
كبيـــرة جدا ومن 5 مل إلى 20 مل وهي 
يســـتخدمها  أن  يســـتحيل  ســـرنجات 
األنســـان لتعاطـــي المخـــدرات، إذ تكون 
بحجـــم 1 إلـــى 3 مـــل فقط وهـــي معدة 
لالســـتخدام اآلدمي، موضحـــا أن القرار 

شمل جميع السرنجات.
وأردف أن هـــذا القـــرار ســـيفتح “ســـوق 
ســـوداء“ أمام بعض النفـــوس الضعيفة، 
أو قـــد يلجـــأ البعـــض لجلبها مـــن الدول 

المجـــاورة، التـــي تبيعهـــا مباشـــرة فـــي 
الصيدليات وبأسعار رخيصة جدا.

الخيـــول  مربـــي  مـــن  العديـــد  وناشـــد 
والحيوانـــات ضـــرورة عـــودة الخدمات 
البيطريـــة الحكوميـــة التـــي ألغيت منذ 
حوالـــي 3 ســـنوات، مشـــيرين إلـــى أنهم 
تطعيـــم  فـــي  يعتمـــدون  كانـــوا  ســـابقا 
علـــى  والســـنوي  الـــدوري  الحيوانـــات 
الخدمـــات البيطريـــة والحكومية، التي 
متميـــزة،  خدمـــات  كانـــت  أنهـــا  أكـــدوا 
ولكنهم وبعد انقطاعها اضطروا لشـــراء 
الســـرنجات للقيـــام بتطعيـــم حيواناتهم 
فـــي المـــزارع كما فـــي “التســـمم المعوي 
لتطعيـــم  وكذلـــك  الدمـــوي“،  والتســـمم 
الجدري والحمى القالعية، إذ يضطرون 
إلـــى القيـــام بهـــا بأنفســـهم بعـــد شـــراء 
الســـرنجات مـــن الصيدليـــات، مؤكديـــن 
جـــدا  مكلفـــة  البيطريـــة  العيـــادات  أن 
ومـــن يملـــك “زريبـــة” أو اســـطبل فيـــه 
عشـــرات الحيوانات فإن اعتماده عليها 
سيســـتنزف منه الكثير مـــن المصاريف، 
البيطريـــة  الخدمـــات  أن  مؤكديـــن 
الخاصـــة أصبحت غالية وكل خدمة قد 
تكلـــف من 20 إلـــى 30 دينارا، وهو مبلغ 
كبيـــر بالنســـبة لهـــم وهم يعتمـــدون في 
معيشـــتهم ومعيشة أســـرهم والعاملين 
الخيـــول  هـــذه  تربيـــة  علـــى  لديهـــم 

والحيوانات.

أولى ضحايا القرار

وأعلنـــوا أن أولـــى ضحايـــا هـــذا القـــرار 
حـــرارة  مـــن  يعانـــي  كان  خـــروف  هـــو 
مرتفعـــة جدا وصلت إلـــى 42 درجة، إذ 
لـــم يتمكنـــوا من شـــراء ســـرنجة لحقنه 
يســـتطيعوا  ولـــم  الحـــرارة،  بخافـــض 
إحضار الطبيب البيطـــري للمزرعة؛ ألنه 
المواعيـــد،  مـــن  بالعديـــد  مشـــغوال  كان 
مـــا أدى إلـــى نفوق هـــذا الخـــروف أمام 

أعينهم.

بدور المالكي

محمد رضا العصفور

محرر الشؤون المحلية

البطلة السودانية عبير
تشـــرفت برئاسة الوفد اإلغاثي الُمكلف بإيصال المساعدات اإلغاثية والمواد الطبية 
إلـــى األشـــقاء في جمهورية الســـودان الشـــقيقة في الفتـــرة ١٤ - ١٥ ســـبتمبر ٢٠٢٠ 
وذلـــك بتوجيـــه كريم من ســـيدي صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه الرئيس الفخري للمؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنسانية، وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية؛ 
للوقـــوف معهم في محنتهم جراء الســـيول والفيضانات األخيـــرة التي خلفت عددا 
كبيـــرا من الموتى والجرحى والدمار، وقد رافقني خالل الزيارة الدكتور وليد المانع 
وكيل وزارة الصحة وهو صديق حميم شـــارك معي في العديد من األعمال اإلغاثية 

التي تم تكليفنا بها من قبل القيادة الرشيدة، وكان آخرها زيارة لبنان.
وقد عبر جميع المسؤولين السودانيين خالل االجتماعات المتتالية التي عقدناها مع 
فخامة رئيس المجلس االنتقالي ووزراء الخارجية والصحة والشـــؤون االجتماعية 
عـــن شـــكرهم وتقديرهم الكبير جدا لجاللة ملك مملكـــة البحرين المفدى وللحكومة 
ولشعب البحرين على وقوفهم مع الشعب السوداني في محنته، في لقاءات سادتها 
أجـــواء المـــودة والمحبة والترحيب والتقدير، حيث دامـــت تلك االجتماعات فترات 
طويلـــة وكمـــا تم عقد مؤتمـــر صحافي إليضاح الـــدور البحريني اإلنســـاني في هذه 

الكارثة.
وخـــالل الرحلـــة توجهت مـــع أخي الدكتور وليـــد المانع إلى إحدى القرى الســـودانية 
على ضفة النيل والُمدمرة بالكامل بســـبب كارثة الفيضانات، حيث تركنا الســـيارات 
الرســـمية وركبنـــا ســـيارات تصلح للســـير فـــي الشـــوارع المتأثـــرة بالفيضانـــات مثل 
“ســـيارات الدفـــع الرباعي” والرحلة إلـــى هذه القرية كانت ُمتعبة جـــًدا، وكنت أطلب 
من الســـائق التأني لتجنب المطبات وواصلنا الرحلة ونظًرا لهذه الظروف تم تأجيل 
بعض االجتماعات الالحقة بسبب التأخر في العودة لوعورة الطريق وُبعد المسافة.

وصلنـــا إلـــى القرية المنكوبـــة برفقة الوفد وكاالت األنباء التـــي حرصت على التقاط 
الصور المعبرة، وذلك في حدود الســـاعة الثالثة ظهًرا وكانت حرارة الشـــمس حينها 
شـــديدة، ولـــم نشـــاهد في بداية وصولنـــا أعداد كثيـــرة من المتضرريـــن، وما هي إال 
لحظات وأفواج من البشـــر مقبلين ...مجموعة من الرجال والنساء الذين ال يملكون 
إال المالبـــس التي يرتدونها بســـبب الدمـــار الذي خلفه الفيضان وتســـبب في فقدان 
مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، وشاهدت حالة الناس واألطفال الذين كانوا يفترشون 

األرض بال مأوى.
فكـــرت حينها أنهم يحظون بزيارات عديدة من وفود بعض الدول التي تســـاعدهم، 
وقـــد تعـــّودوا على مثـــل هذا االنضبـــاط والهدوء واألخالق. ســـألت المســـؤولة التي 
ترافقنا: “هل ســـبقنا أي أحد بزيارة هذا الموقع وزيارة المتضررين؟”. قالت: “ال، أنتم 
أول وفد إغاثي يقوم بزيارتنا من الدول التي تقدم المســـاعدات للموقع، فلذلك فإن 
الجميـــع مشـــتاق لاللتقـــاء بكم”. فحمدت هللا ســـبحانه وتعالى حينهـــا أن أكرمنا بأن 
نأخـــذ زمام المبـــادرة لنكون الفوج األول مـــن طالئع المبادرين لتقديم المســـاعدات، 
وهذه هي ســـجية أساســـية من سجايا الخير لملك الخير حمد بن عيسى حفظه هللا 
الـــذي عّودنـــا أن يكون من الســـباقين في كل موقف لتقديم المســـاعدات اإلنســـانية 

اإلغاثية لجميع األشقاء في الدول المتضررة من الكوارث.
لقـــد كان النازحـــون يتحدثـــون معنـــا بـــكل ثقـــة وعـــزة نفس مـــع أنهم فقـــدوا كل ما 
يملكون. وأخبرناهم بأن مهمتنا نقل تحيات وترحم جاللة الملك والشعب البحريني 
وإيصال ما نشـــاهده لجميع وســـائل اإلعالم وليس لإلعالم البحريني فقط لتوصيل 
احتياجاتهم ومعاناتهم إلى العالم. هؤالء الرجال الذين أحاطونا من كل مكان وكأنه 

جيش في أفالم الرومان، كانوا في قمة الهدوء واألريحية والرزانة.
واصلـــت تفقـــد القريـــة المنكوبـــة واســـتمعت بعمـــق وقد شـــدني حديث كبار الســـن 
والنســـاء األطفال على الســـواء، حيث أخذت أسألهم عن همومهم، وأقدم لهم األمل 
بالفـــرج وتمنياتنا لهم بالصحـــة والعافية وعودة األمور إلى نصابها بإذن هللا. حاورنا 
األطفـــال للتخفيـــف من حدة التوتـــر والخوف الذي كان واضحـــًا على وجوه البعض 

منهم، ولكنهم بحمد هللا تعالى أحسوا باطمئنان كبير بعد الحديث معنا.
واصلت المســـير وفجأة رأيت نفســـي بعيـــًدا عن تجمع اإلعالمييـــن والوفد المرافق، 
حيـــث أخذت بالمشـــي لوحدي ولـــم أكن أعرف إلى أين المســـير؟ ولكن المســـافة لم 
تكـــن بعيدة فهي في حـــدود 100 قدم خلف صف األهالي، حيث لمحت امرأة نصف 
جسمها التحتي مشلول ومقعدة على كرسي متحرك محاطة بأربعة أو خمسة أفراد 
من أقاربها.. شدني هذا المنظر واقتربت منها وسّلمت وحييتها وبدأت في الحديث 
معهـــا. أثناء الحديث لمحت ابتســـامتها المعبرة المليئة بالتفـــاؤل بالرغم من عجزها 
والظـــروف الحياتيـــة المؤلمة المحيطة بها في ظل هـــذه الكارثة، ولكنها كانت قوية 
الشـــخصية ذات حضور مالئكي، واثقة في كالمها، حيث كانت تجلس بكل شـــموخ. 
إنهـــا البطلة الســـودانية “عبير” تلك اإلنســـانة المثقفة التي كافحـــت واجتهدت حتى 
أكملـــت دراســـتها الجامعية، فأخذني الشـــوق لالسترســـال في الحديـــث معها حيث 
ســـألتها: “كيـــف حدث الفيضـــان؟ وأين كنِت حينهـــا؟”. أجابت: “حـــدث الفيضان في 
الســـاعة التاســـعة لياًل، حيث كنت فـــي بيتي وهذه المنطقة بطبيعتهـــا ال توجد فيها 
الكهربـــاء، فالظالم الدامس يخيم عليها بشـــكل طبيعي”. وأردفت قائلة: “أحسســـت 
بأن الماء فوقنا ومنازلنا بدأت تتهدم على رؤوسنا، حيث لم أفكر حينها في نفسي، 
كان همـــي األول إنقـــاذ أمـــي وأبي ألنهمـــا كبيران في الســـن، وقد بذلت جهـــًدا كبيًرا 
وشـــاًقا لكي أســـتطيع إنقاذهما من بين خطر الطوفان المهلك، وبحمد هللا وتوفيقه 
استطعت ذلك وأوصلتهما إلى بر األمان، وأكملت بعدها مساعدة اآلخرين وأنا أحبو 

حبوا..”.
لقـــد تأثـــرت كثيًرا بهذا الموقـــف المؤثر بالفعل المرأة مقعـــدة ومكافحة لم تفكر في 
إنقاذ نفســـها فحســـب، بـــل إنقاذ مـــن تحب. وتذكـــرت حديث النبي صلـــى هللا عليه 
وسلم: “حب ألخيك ما تحبه لنفسك”. إنها قصة ملهمة “للبطلة السودانية عبير” التي 
ضربـــت مثاًل في الشـــجاعة، وتحدثت عن حياتهـــا وكفاحها وإرادتهـــا القوية إلتمام 
دراســـتها حتى الحصول على شـــهادة البكالوريوس، وحدثتنـــا وكانت تعابير وجهها 
وهـــي تتحـــدث تحكـــي كيف أن اإلنســـان المثقـــف يســـتطيع أن ينقذ حياتـــه وحياة 
اآلخريـــن بعلمـــه وهمته وحبـــه للخير. فعبير لـــم تمنعها اإلعاقة من مواصلة مشـــوار 
النجاح والتميز. والشـــيء اآلخر الملفت للنظر أنها نسيت نفسها وأنقذت والديها برا 

وإحسانا بهما.
الدرس الحقيقي الذي تعلمناه من هذه الزيارة ومن رؤية البطلة عبير، أن نحمد هللا 
تعالـــى علـــى النعمـــة التي نحن فيها في مملكتنـــا البحرين الغاليـــة، وأن نحافظ على 
أمننـــا ونعيش في ســـالم وتعايش حقيقـــي مع اآلخرين، والدرس اآلخـــر أننا تذوقنا 
المعنـــى الصحيـــح للعمـــل التطوعـــي، حيـــث إن اإلنســـان قـــد يواجه الكـــوارث لينقذ 
اآلخريـــن ويخـــرج من كل تجربة قاســـية أقوى من ذي قبل، وبابتســـامة قوية وثقة 

وإيمان بالله تعالى.
بالفعـــل إن الشـــعب الســـوداني شـــعب عظيـــم بإيمانه باللـــه تعالى وثقته في نفســـه، 
وبإمكانه أن يعيد بناء ما خلفته الفيضانات لقدرته على ذلك.. ونحمد هللا تعالى أن 

أكرمنا بهذه الزيارة.

 د. مصطفى السيد

“علوم الفضاء” تشارك بورقة بحثية في مؤتمر “المدن الذكية”
تضـــيء علـــى النمـــو الحضري فـــي “الشـــمالية” بالفتـــرة من 2016 إلـــى 2050

من منطلـــق حرص الهيئـــة الوطنية لعلوم 
الفضـــاء علـــى التأكيـــد علـــى أهميـــة دور 
البحـــث العلمـــي وأثـــره فـــي رفع مســـتوى 
المهارات والمعرفة المكتســـبة لمنتســـبيها، 
تشـــارك الهيئة بورقـــة بحثية فـــي منتدى 
المـــدن الذكية في نســـخته الثالثة بعنوان 
“التنبـــؤ الديناميكـــي للنمـــو الحضـــري في 
التحليـــل  طريـــق  عـــن  البحريـــن  مملكـــة 
الزمانـــي المكاني”، والمقـــرر إقامته خالل 

21 - 23 سبتمبر الجاري. 
وتأتي هـــذه الورقة البحثيـــة نتاج باكورة 
وجامعـــة  الهيئـــة  بيـــن  المثمـــر  التعـــاون 
البحريـــن في مجال البحـــث العلمي، وهي 
من إعـــداد إبراهيـــم البورشـــيد من جانب 
الهيئة ومهاب منجود من جانب الجامعة.
يذكـــر أن الهيئـــة قـــد ابتعثـــت البورشـــيد 

لحضـــور  ويوليـــو؛  أبريـــل  شـــهري  خـــالل 
دورة متقدمـــة عـــن بعـــد متخصصـــة فـــي 
توظيف لغـــات البرمجة في علوم الفضاء 
والجيومعلوماتية بجامعة تونتي بهولندا، 
األمر الذي ذلل جميع الصعاب والمعوقات 
التـــي واجهتـــه خـــالل مراحل إعـــداد هذه 

الورقة البحثية. 
وعـــن أهمية هـــذا البحث، قال البورشـــيد: 
تتنـــاول الورقـــة البحثيـــة النمـــو الحضري 
فـــي المحافظة الشـــمالية خالل الفترة من 
2016 إلـــى 2050، وأثـــره علـــى المناطـــق 
الخضـــراء واألراضـــي الجـــرداء، حيث تم 
بناء نموذج محاكاة للتنبؤ المســـتقبلي من 
خالل دراســـة نمط واتجاه ومقدار التغير 
فـــي النمـــو الحضـــري بنـــاء علـــى بيانـــات 
مكانيـــة تاريخيـــة ســـابقة تـــم إدخالها في 
خوارزميـــة الشـــبكات العصبونية متعددة 

 Multi-layer Perceptron الطبقـــات 
MLP( Neural Network( لتعطـــي تصورا 

مستقبليا لمنطقة الدراسة. 
وقـــد خلصـــت الدراســـة إلى توقـــع ارتفاع 
البنـــاء الحضري بمقـــدار 2048 هكتارا في 
الفتـــرة مـــن 2020 إلـــى 2050، وانخفاض 
المناطـــق الخضـــراء واألراضـــي الجـــرداء 

بمقدار 702 و1340 هكتارا على التوالي.
 كمـــا وضحـــت الدراســـة مناطـــق واتجـــاه 
المحافظـــة  كل  فـــي  واالنحســـار  الزيـــادة 
الشـــمالية، األمـــر الذي ُيمكن صنـــاع القرار 
في اســـتخدامها لوضـــع األطـــر والقوانين 
المنظمة للنمو الحضـــري والمحافظة على 
البيئـــة وتخطيـــط المـــدن الذكيـــة ووضـــع 
الحلول الجذرية للمشـــكالت قبل وقوعها، 
مثل مشـــكلة ازدحـــام المناطق وانحســـار 

الرقعة الخضراء وغيرها.

وفي هذا الشـــأن صرح الرئيـــس التنفيذي 
الفضـــاء محمـــد  لعلـــوم  الوطنيـــة  للهيئـــة 
العســـيري قائال “يعتبر البحـــث العلمي من 
أهـــم الركائـــز التـــي تقـــوم عليهـــا وكاالت 
الممارســـات  أفضـــل  بحســـب  الفضـــاء 
العالميـــة، والذي يعتبر العالمة الفارقة في 
جودة األبحـــاث والمنتجات التي توفرها، 
وهـــذه الورقة البحثية هي التاســـعة التي 
الهيئـــة ضمـــن  منتســـبو  بتنفيذهـــا  يقـــوم 
حزمة أوراق بحثية تم نشـــرها في مجال 
العـــام  منـــذ  تطبيقاتـــه  و  الفضـــاء  علـــوم 
2019”، مؤكـــدا أن “الهيئة تفخر بإنجازات 
كفاءاتهـــا الوطنية الشـــابة وتســـعى دوما 
لتوفيـــر جميع أنواع الدعم لهم بما يســـهم 
في تمكينهم من بناء قدراتهم والمشاركة 
بفعاليـــة لتحقيـــق الهيئـــة ألهدافهـــا التـــي 

أنشأت من أجلها”.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء
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