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:≥dÉÿGóÑY »∏Y Öàc
 ∂æμà«dƒÑH  äÉeƒ∏©ªdGh  OQGƒªdG  ¿hDƒ°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  ó`̀cCG
 øªMôdGóÑY øH »∏Y ï«°ûdG »YÉæ£°U’G AÉcòdG á«ªjOÉcCG áæéd ¢ù«FQ øjôëÑdG
 É¡àeƒ¶æe »a »YÉæ£°U’G AÉcòdG áª¶fCG ∫ÉNOE’ ICÉ«¡e øjôëÑdG ¿CG  áØ«∏N ∫BG
 ∫É©a  πμ°ûH  äôªà°SG  ób  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  ¿CG  ∂dP  ≈∏Y  π«dódGh  ,á«ª«∏©àdG
 ¿hDƒ°û∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  âdÉb  É¡à¡L  øe  .É`fhQƒc  áëFÉL  AÉ`̀æ`̀KCG
 â©°Vh á«∏μdG ¿EG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ø«æ«YƒÑdG ºjQ .O ∂æμà«dƒÑdÉH á«ªjOÉcC’G
 ó°ùéJ »gh 2024 ≈àM 2020 øe ΩGƒYC’G  »£¨J á≤«Kh á«é«JGôà°SG  á£N
 ∫ÓN  ∂æμà«dƒÑdG  ¬«a  ∑ôëàà°S  …òdG  √ÉéJ’Gh  É¡JÉMƒªWh  á«∏μdG  äÉ©∏£J

.á∏Ñ≤ªdG ΩGƒYC’G
(18¢U π«°UÉØàdG)

 »a  ìÉéæH  z5G{  ¢ùeÉîdG  π«édG  áμÑ°T  á«£¨J  π«©ØJ  ¢ùeCG  ƒμ∏àH  âæ∏YCG
 π°üJh  áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe  ™«ªL  »a  É«dÉM  áμÑ°ûdG  ôaGƒàJ  PEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áμÑ°ûd á«æWƒdG á«£¨àdG  »a ≈dhC’G ƒμ∏àH π©éj Ée ,¿Éμ°ùdG  øe %95 áÑ°ùf ≈dEG
 .¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a IóFGôdG ä’É°üJ’G äÉcô°T áªFÉb øª°V ∂dòch ,z5G{`dG
 á«æWƒdG á«£¨àdG ô«aƒJ{ ¿CG ƒμ∏àH ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ôàæ«a π«μ«e í°VhCGh
 á«é«JGôà°S’G ±GógC’G  ºgCG  øe ó©j øjôëÑdG  »a (5G)  ¢ùeÉîdG  π«édG  áμÑ°ûd
 É¡à«ªgCG  ≈dEG  G kô¶f  »æWƒdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Yh  ácô°ûdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ƒμ∏àH  ácô°ûd

.ä’É°üJ’G ´É£b »a …QòL ∫ qƒëJ ≥«≤ëJ »a ÉgQhOh
 ¢ùeÉîdG  π«édG  áμÑ°T  ƒeóîà°ùe  ™àªà°ù«°S  Ωƒ«dG  øe  kAGóàHG{  ¬fCG  ±É°VCGh
 OÉàYG  »àdG  áYô°ùdG  ±É©°VCG  Iô°ûY  ≈`̀ dEG  π°üJ  áYô°ùdG  á≤FÉa  áeóîH  (5G)

.É k≤Ñ°ùe É¡«∏Y ∫ƒ°üëdG ¿ƒeóîà°ùªdG

 (ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG) 

 ICÉ«¡e áμ∏ªªdG :zè``«∏îdG QÉÑNCG{`d zø``jôëÑdG ∂``æμà«dƒH{
á«ª«∏©àdG É¡àeƒ¶æe »``a »YÉæ£°U’G AÉcòdG áª¶fCG ∫É``NOE’

 á`̀ «`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG á`̀ «`̀ £`̀ ¨`̀ à`̀ dG »```̀a ≈```````̀dhC’G ƒ`̀μ`̀ ∏`̀ à`̀ H
ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG »```a ¢``ù``eÉ``î``dG π``«``é``dG á`̀μ`̀ Ñ`̀ °`̀û`̀ d

 ºdÉ©dG  ƒ``Yój  AGQRƒ``dG  ¢``ù«FQ
 …OÉ``°üàbG ºYO èeGôH »æÑJ ≈dEG
∫hó``dG  Ió`fÉ```°ù`ª`d  Iô```°ù`«`e

 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH áØ«∏N ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ÉYO
 Iô°ù«e …OÉ°üàbG õ«ØëJh ºYO èeGôH »æÑJ ≈dEG »dhódG ™ªàéªdG AGQRƒdG
 äôKCÉJ  »àdG  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±GógCG  Æƒ∏H  »a  ∫hódG  Oƒ¡L  IófÉ°ùªd
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  ø`̀Y  áéJÉædG  áægGôdG  äÉjóëàdG  AGô`̀L  Ió°ûH
 πX »a ºdÉ©dG ¬°û«©j …òdG ójóédG ™bGƒdG ¿CG ≈∏Y √ƒª°S Oó°Th .óéà°ùªdG
 ¿hÉ©àdG  äÉjƒdhCG  Ö«JôJ IOÉYEG  ƒëf GõaÉM ¿ƒμj  ¿CG  Öéj áëFÉédG  √òg
 ´ô°ùJ  ¿CG  øμªj  »àdG  á«ªæàdG  ä’Éée ≈∏Y ôÑcCG  πμ°ûH  õ«côàdGh  ,»dhódG
 É¡d  πØμJh  Üƒ©°û∏d  ácôà°ûªdG  ™aÉæªdG  ≥≤ëJh  äGOÉ°üàb’G  »aÉ©J  øe

.πeÉ°ûdG ¬eƒ¡ØªH øeC’Gh áæ«fCÉª£dG
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh
 π°†ØH  áægGôdG  äÉjóëàdG  ¬LGƒJ  ¿CG  âYÉ£à°SG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 ∞∏àîe »a äGƒæ°S ióe ≈∏Y áμ∏ªªdG É¡JõéfCG »àdG á«àëàdG á«æÑdG áHÓ°U
 πFƒªdG  Ωƒj  áÑ°SÉæªH  ºdÉ©dG  ≈`̀dEG  É¡¡Lh  ádÉ°SQ  »a  ∂dP  AÉL  ,ä’ÉéªdG
 ¿Éμ°SE’G{ QÉ©°T âëJ ΩÉ©dG Gòg ΩÉ≤jh ø«æKE’G GóZ ±OÉ°üj …òdG »ªdÉ©dG

.zπ°†aCG …ô°†M πÑ≤à°ùe :™«ªé∏d

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 Rõ`̀ ©`̀ j »``̀ fhô``̀ à``̀ μ``̀ dE’G ™``«``Ñ``dG
٪70```̀```̀H ø``̀«``̀eCÉ``̀à``̀dG äÉ`̀ «`̀ ∏`̀ ª`̀ Y
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

««

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
 äOó°T  ÉfhQƒc  áëFÉL  ¿CG  ø««bƒ≤ëdGh  AGôÑîdG  øe  OóY  ócCG
 á«àëàdG á«æÑdG ¿Éª°V ™e »ªbôdG OÉ°üàb’G ≈dEG ∫ƒëàdG á«ªàM ≈∏Y
 ,áμ∏ªªdÉH  á«ë°üdG  ájÉYôdG  »ØXƒeh »eÉeC’G  §îdG  ∫ÉªY ájÉªMh
 É«Yh πbC’G á«ÑæLC’G ádÉª©∏d »YƒdG ô°ûf ™e áeRÉM äGAGôLEG PÉîJGh
 ,á«eƒμëdG ¢SQGóª∏d á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG á°SGQóH ø«ÑdÉ£e ,ÉcGQOEGh
 ≈dEG  É¡FÉæHCG  πjƒëàH  Ωƒ≤à°S  »àdG  ô`̀°`̀SC’G  IOÉ``jR  ™bƒàªdG  øe  PEG
 ¿Gó≤a  hCG  º¡JÉ°ü°üîe  ¢VÉØîfG  ≈`̀dEG  Gô¶f  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG
 »a  ∂`̀dP  AÉ`̀L  .É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  AGô`̀L  ¢UÉîdG  ´É£≤dÉH  º¡ØFÉXh
 ô¡≤J  ºFGõY{ ¿Gƒæ©H z¿ƒ∏≤à°ùe ¿ƒ«bƒ≤M{ á«©ªL ¬JQó°UCG  ôjô≤J

.zá«dhDƒ°ùªdÉH á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG
 IóaGƒdG  ádÉª©dG  Ö∏éd  áªXÉædG  ø«fGƒ≤dG  á©LGôªH  GƒÑdÉWh
 óYÉ°ùJ  ájQÉªãà°SG  ø«fGƒb  ™jô°ûJh  ,áLÉëdG  Ö°ùëH  É¡æe  óëdGh
 õcôe  ≈`̀ dEG  øjôëÑdG  πjƒëJh  »Ñ£dG  ´É£≤dG  »a  QÉªãà°S’G  ≈∏Y
 AÉÑYC’G  ∞«ØîJh  äÉ«FÉHƒdG  áHQÉëeh  äÉ`̀eRC’G  IQGOEG  »a  õ««ªà∏d
 »a ádƒ«°ùdG IOÉjõd ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ó©H Éª«a á«Ñjô°†dG

 ¢ù∏ée  ∫hód  IóMƒe  á«FÉHh  äÉ`̀eRCG  IQGOEG  áaôZ  AÉ°ûfEGh  ,¥ƒ°ùdG
 ∫OÉÑJh  äÉbÉ£dGh  Oƒ¡édG  ó«Mƒàd  »Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG

.äGôÑîdG
 ádhódG  Oƒ¡L  »a  Iƒ`̀b  •É≤f  øY  âØ°ûc  áëFÉédG  ¿CG  Ghó``̀cCGh
 Gó«©H  äGAGô``LE’Gh  äGQGô≤dG  PÉîJG  áYô°S  ≈∏Y  IQó≤dG  »a  â∏ãªJ
 á«æÑdG  ¢ü≤f  ÉgRôHCG  ∞©°V  •É≤f  äô¡XCG  Éª«a  ,á«WGôbhô«ÑdG  øY
 OóY ≈dEG Ö«Ñ£dG áÑ°ùf{ ø««æ¡ªdGh áFQÉ£dG á«ë°üdG ájÉYô∏d á«àëàdG
 ™ªàéªdG  øe  íFGô°ûdG  ¢†©H  ΩGõàdG  ΩóYh  »YƒdG  á∏bh  ,z≈°VôªdG

.É¡æμ°S QÉ≤eh áÑFÉ°ùdG ádÉª©dGh ,á«FÉbƒdG äGAGôLE’Gh äÉª«∏©àdÉH
 áYô°S QÉªãà°SG É¡«æÑJ øμªj »àdG ¢UôØdG ºgCG ¿CG ≈dEG GhQÉ°TCGh
 Ö°ùëH É¡æe óëdGh IóaGƒdG ádÉª©dG OóY á©LGôeh ,AÉÑWC’G ∞«XƒJ

.äÉeRC’G IQGOE’ ådÉKh ¿ÉK §N ÖjQóJ ≈∏Y πª©dGh ,áLÉëdG
 …ó°üàdGh á«YƒàdG »a á«æWƒdG áaÉë°üdG Oƒ¡éH ôjô≤àdG OÉ°TCGh
 äGQGô`̀b  º`̀YOh  ,QÉ`̀Ñ`̀NC’G  π≤f  »a  á«dhDƒ°ùªH  πeÉ©àdGh  äÉ©FÉ°û∏d

 .¢Shô«ØdG áëaÉμªd á«æWƒdG áæé∏dG

(7¢U π«°UÉØàdG)

º°ùMh Iƒbh áYô°ùH ÉfhQƒc áeRCG â¡LGh ádhódG :ôjô≤J
á``eÉ©dG á``«YƒàdGh á``«æWƒdG Oƒ``¡édG º``YO »``a ’hDƒ``°ùe É«``°SÉ°SCG GQhO â``Ñ©d áaÉë``°üdG

IóaGƒdG ádÉª©dG OóY á©LGôe - á«Ñjô°†dG AÉÑYC’G ∞«ØîJ - AÉÑWC’G ∞«XƒJ áYô°S :äÉ«°UƒJ

(2¢U π«°UÉØàdG)

.øªMôdGóÑY øH »∏Y ï«°ûdG  |.ôàæ«a π«μ«e |
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 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ƒª°S  ócCG
 øH ≈°ù«Y ∞bh AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N
 »JCÉj  ∞bƒdG  ¿CG  ,…ô«îdG  »ª«∏©àdG  ¿Éª∏°S
 ≈°ù«Y ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U iôcòd G kó«∏îJ
 ÉbÓ£fG ,√GôK ¬∏dG Ö«W áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ájDhQ øe
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ≥≤ëj  ÉªH  …ô«îdG  »ª«∏©àdG  ∞bƒdG  Gò¡d
 ΩÉ`̀eCG  á°UôØdG  áMÉJEÉH  IOƒ°ûæªdG  ±Gó``̀gC’G
.»©eÉédG º¡ª«∏©J ∫Éªμà°S’ øjôëÑdG AÉæHCG
 äÉã©ÑdG √òg ¬∏ãªJ Ée ≈dEG √ƒª°S QÉ°TCGh
 QÉªãà°S’Gh  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°û∏d  º`̀YO  ø`̀e

 ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a •GôîfÓd ¬∏«gCÉJh ,¬«a
 AÉæHh  øWƒ∏d  á`̀eó`̀N  á«aô©ªdGh  á«ª∏©dG

.¬eó≤Jh ¬à°†¡f
 ÜÉH íàa øY ¿ÓYE’G áÑ°SÉæªH ∂dP AÉL
 ∞bƒdG äÉã©H øe á©HÉ°ùdG á©aó∏d í«°TôàdG
 øe  G kAóH  ,Ω2021/2020  »ªjOÉcC’G  ΩÉ©∏d
 Ω2020  ôHƒàcCG  4  ≥aGƒªdG  ó``MC’G  Ωƒ«dG
 ôHƒàcCG  8  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  ¢ù«ªîdG  Ωƒ`̀j  ≈àM

.Ω2020
 ≈æe  IQƒàcódG  âë°VhCG  ,É¡à¡L  øe
 øH  ≈°ù«Y  ∞bh  ô°S  ø«eCG  »°Tƒ∏ÑdG  óªëe
 í q°TôàdG  ÜÉH  q¿CG  …ô«îdG  »ª«∏©àdG  ¿Éª∏°S

 á∏MôªdG  »éjôN  áÑ∏£∏d  É kMƒàØe  ¿ƒμ«°S
 Éªa  %80  ∫ qó©e  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  ájƒfÉãdG
 øe  áe qó≤ªdG  äÉã©ÑdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ôãcCG
 ΩÉ©dG  »`̀a  ¢SƒjQƒdÉμÑdG  á°SGQód  ∞`̀bƒ`̀dG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,Ω2021/2020  »ªjOÉcC’G
 í°TôàdÉH á°UÉîdG •hô°ûdG ôaGƒJ IQhô°V
 ¿ƒμj  ¿CG  É¡æ«H  øe  »àdGh  ,∞bƒdG  äÉã©Ñd
 ób  ¿ƒμj  ’CGh  ,á«°ùæédG  »æjôëH  ÖdÉ£dG
 áeÉ©dG  ájƒfÉãdG  ≈∏Y  ¬dƒ°üM  ≈∏Y  ≈°†e
 äÉÑ∏£àe  RÉàéj  ¿CGh  ,ø«àæ°S  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG
 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ô«jÉ©eh á©eÉédG »a ∫ƒÑ≤dG

.äÉã©ÑdG √òg

 ∞`̀ bh äÉ`̀ ã`̀ ©`̀ H ≈`̀ ∏`̀ Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀∏`̀d í`̀ q°`̀ Tô`̀ à`̀ dG
…ô`̀«`̀î`̀dG »`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀S ø``̀H ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y

..πFƒª∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH ºdÉ©dG ≈dEG ádÉ°SQ »a

 º```YO  è``eGô`H  »``æ`Ñ`J  ≈```dEG  »``dhó`dG  ™``ª`à`é`ª`dG  ƒ``Yó`j  AGQRƒ``dG  ¢``ù«FQ
á``eGóà°ùªdG á``«ªæàdG ±Gó``gCG Æƒ``∏H »``a ∫hó``dG Ió``fÉ`°ù`ª`d Iô``°ù«`e …OÉ``°üà`bG

 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  √ƒª°S  ó`̀cCGh
 áægGôdG  äÉjóëàdG  ¬LGƒJ  ¿CG  âYÉ£à°SG  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 »a  äGƒæ°S  ióe  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  É¡JõéfCG  »àdG  á«àëàdG  á«æÑdG  áHÓ°U  π°†ØH
 Iô«JƒH ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ πX »a π°UGƒàJ âdGRÉe »àdGh ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe
 á«ë°üdG  ájÉYôdGh  ájô°†ëdG  á«ªæàdGh  ¿Éμ°SE’G  äÉYhô°ûe  »a  áYQÉ°ùàe

.Égô«Zh
 πFƒªdG  Ωƒ`̀j  áÑ°SÉæªH  ºdÉ©dG  ≈`̀ dEG  É¡¡Lh  ádÉ°SQ  »a  √ƒª°S  ±É`̀°`̀VCGh
 ¿Éμ°SE’G{ QÉ©°T âëJ ΩÉ©dG Gòg ΩÉ≤jh ø«æK’G óZ Ωƒj ±OÉ°üj …òdG »ªdÉ©dG
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±GógCÉH  AÉaƒdG  ¿CG  zπ°†aCG  …ô°†M  πÑ≤à°ùe  :™«ªé∏d
 á«∏ëe  äÉ©ªàéeh  ¿ó`̀e  á`̀eÉ`̀bEG{  ô°ûY  …OÉëdG  ±ó¡dG  É¡àeó≤e  »a  2030
 º««≤J  ≈∏Y  IQó`̀b  ôãcCG  »dhódG  ™ªàéªdG  ¿ƒμj  ¿CG  ≈`̀dEG  êÉàëj  ,záeGóà°ùe
 ∞°üf øe ôãcCG ¢û«©j å«M ,»dÉëdG ™°VƒdG QGôªà°SG øY áªLÉædG ôWÉîªdG
 ∫ƒ∏ëH ™ØJôj ¿CG  ™bƒàªdG  ºbôdG  ƒgh ,ájô°†ëdG  ≥WÉæªdG  »a ºdÉ©dG  ¿Éμ°S

 ájô°ûÑdG  OGóYCG  »ã∏K »dGƒM πãªj Ée …CG  ,Oôa äGQÉ«∏e 6^5 ≈dEG  2050 ΩÉY
.»FÉªfE’G IóëàªdG ºeC’G èeÉfôH äGôjó≤àd É≤ah

 á«ªgCG  ó«cCÉàd  áÑ°SÉæe  »ªdÉ©dG  πFƒªdG  Ωƒ«H  ∫ÉØàM’G  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh
 ´É£b  ≈∏Y  Éª«°S  ’h  ,AÉHƒdG  Gòg  äGô«KCÉJ  á°SGQód  Oƒ¡édG  ∞∏àîe  ôaÉ°†J
 ájƒdhCG ≈ë°VCG áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ò«ØæJ ¿EG{ :√ƒª°S ∫Ébh ,¿Éμ°SE’G

.zÉfhQƒc áëFÉL QÉ°ûàfG πX »a ≈°†e âbh …CG øe á«ªgCG ôãcCGh
 »àdG Üƒ©°ûdGh äÉ©ªàéªdG IóYÉ°ùe ≈dEG »dhódG ™ªàéªdG √ƒª°S ÉYOh
 πªY  ∫ÓN  øe  á«fÉμ°SE’G  äÉeóîdG  á«Yƒfh  iƒà°ùe  »a  ™LGôJ  øe  »fÉ©J
 äÉYhô°ûªdG »a ™°SƒàdÉH É¡«a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG äÉ«dBÉH »≤Jôj ∫É©ah º¶æe
 á«àëàdG  á«æÑdGh  á«ª«∏©àdGh  á«ë°üdG  äÉeóîdG  çóMCÉH  ÉgóaQh  á«fÉμ°SE’G

.IQƒ£àªdG
 Oƒ≤Y  òæe  Éæ©°Vh  ÉæfCÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ôîàØf  ÉæfEG{  :√ƒª°S  ∫Ébh
 »fÉμ°SE’G  ∞∏ªdG  ™`̀e  πeÉ©àdG  »`̀a  Éæëéfh  ,á«fÉμ°SEGh  á«fGôªY  è`̀eGô`̀H

 ÉbÓ£fG  ,πÑ≤à°ùªdG  ±Gô°ûà°SGh  ™bGƒdG  IAGô`̀b  âæª°†J  á∏eÉ°T  á`̀jDhQ  ≥ah
 á«ªæà∏d  øª°†J  »àdG  äGõμJôªdG  óMCÉc  ¿Éμ°SE’G  ´É£b  á«ªgC’  ÉæcGQOEG  øe

.zºjôμdG ¢û«©dGh áMGôdG äÉeƒ≤e ø«æWGƒª∏d ôaƒJh É¡àeGóà°SG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈dEG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  QÉ°TCGh
 AÉæHh  ô«aƒJ  ºJ  å«M  ,≥WÉæªdG  ∞∏àîe  »a  á©°SGh  á«fGôªY  á°†¡f  ó¡°ûJ
 Rô£dG  çó``MCG  ≥`̀ah  âªª°U  »àdG  ,IójóédG  á«fÉμ°SE’G  ¿óªdG  øe  ójó©dG
 äÉeóîdGh  ≥aGôªdGh  á«àëàdG  á«æÑdÉH  ÉgóaQ  ºJh  ájQÉª©ªdGh  á«FÉ°ûfE’G

.πÑ≤à°ùªdG ÖcGƒJ »àdG ájô°ü©dG
 AÓjEG  ≈∏Y  É¡∏ªY  èeGôH  ™«ªL  »a  â°UôM  áeƒμëdG  ¿CG  √ƒª°S  ó`̀cCGh
 QGôªà°SG  øª°†J  »àdG  äÉ«fGõ«ªdG  ¢ü«°üîJ  ôÑY  ájƒdhCG  »fÉμ°SE’G  ´É£≤dG

.äÉjóëàdG âfÉc Éª¡e á«fÉμ°SE’G äÉYhô°ûªdG AÉ°ûfEG »a πª©dG Iô«Jh
 IófÉ°ùe  »a  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ¬H  Ωƒ≤j  …òdG  º¡ªdG  QhódÉH  √ƒª°S  OÉ°TCGh
 ÉgòØf  »àdG  á«fÉμ°SE’G  äÉYhô°ûªdG  øe  á∏°ù∏°S  ∫ÓN  øe  áeƒμëdG  Oƒ¡L

 ¿Éc »àdGh z»YÉªàL’G øμ°ùdG{ èeÉfôH øª°V ¿Éμ°SE’G IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH
.á«fÉμ°SE’G äÉÑ∏£dG øe ô«Ñc AõL ÜÉ©«à°SG »a í°VGƒdG É¡eÉ¡°SEG É¡d

 ™«ªLh ¿Éμ°SE’G IQGRh É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡é∏d √ôjó≤J øY √ƒª°S ÜôYCGh
 ,øjôëÑdG iôbh ¿óe ∞∏àîe »a á«fÉμ°SE’G äÉYhô°ûªdG ò«ØæJ »a É¡«Ñ°ùàæe
 ™ªàéªdG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J »YGôj ÉªHh áeGóà°S’G Ωƒ¡Øe ≈∏Y Ωƒ≤J iDhQ ≥ah

.»æjôëÑdG
 äÉæWƒà°ùª∏d  IóëàªdG  ºeC’G  èeÉfôH  Oƒ¡Lh  äGQOÉÑªH  √ƒª°S  OÉ°TCGh
 »dhódG »YÉªédG πª©dG Iô«°ùe õjõ©àd Ió«ªëdG ¬«YÉ°ùeh zπFƒªdG{ ájô°ûÑdG
 ≈∏Y  Üƒ©°û∏d  á«°û«©ªdG  ´É°VhC’G  ø«°ùëJh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ∫Éée  »a

.á«Ä«ÑdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G äÉjƒà°ùªdG áaÉc
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ΩÉªàgG  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCGh
 äGôÑN øe ¬jód Éªe IOÉØà°S’Gh zπFƒªdG{ èeÉfôH ™e ¿hÉ©àdG ¥É£f ™«°SƒàH

.É¡àeGóà°SGh áμ∏ªªdG »a á«fÉμ°SE’Gh á«fGôª©dG á°†¡ædG Oƒ¡L ºYój ÉªH

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 áægGôdG äÉ``jóëàdG ¬``LGƒJ ¿CG âYÉ£à``°SG ∂∏ªdG á``dÓL IOÉ``«≤H ø``jôëÑdG
ä’É``éªdG  ∞``∏àîe »``a É``¡JõéfCG  »``àdG  á``«àëàdG  á``«æÑdG  áHÓ``°U π``°†ØH

≥``WÉæªdG  ∞``∏àîe  »``a  á``©°SGh  á``«fGôªY  á``°†¡f  ó``¡°ûJ  á``μ∏ªªdG
 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÉYO
 õ«ØëJh  ºYO  èeGôH  »æÑJ  ≈dEG  »dhódG  ™ªàéªdG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 á«ªæàdG ±GógCG Æƒ∏H »a ∫hódG Oƒ¡L IófÉ°ùªd Iô°ù«e …OÉ°üàbG
 áéJÉædG áægGôdG äÉjóëàdG AGôL Ió°ûH äôKCÉJ »àdGh ,áeGóà°ùªdG

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL øY
 πX »a ºdÉ©dG ¬°û«©j …òdG ójóédG ™bGƒdG ¿CG ≈∏Y √ƒª°S Oó°Th

 äÉjƒdhCG  Ö«JôJ  IOÉYEG  ƒëf  GõaÉM ¿ƒμj  ¿CG  Öéj áëFÉédG  √òg
 »àdG á«ªæàdG ä’Éée ≈∏Y ôÑcCG πμ°ûH õ«côàdGh ,»dhódG ¿hÉ©àdG
 ácôà°ûªdG ™aÉæªdG ≥≤ëJh äGOÉ°üàb’G »aÉ©J øe ´ô°ùJ ¿CG øμªj

.πeÉ°ûdG ¬eƒ¡ØªH øeC’Gh áæ«fCÉª£dG É¡d πØμJh Üƒ©°û∏d
 ájƒªæàdG  á«æÑdG  ¿CG  âàÑKCG  ÉfhQƒc  áëFÉL  ¿CG  √ƒª°S  iCGQh
 »g  á«ª«∏©àdGh  á«ë°üdGh  á«fÉμ°SE’G  ä’ÉéªdG  áaÉc  »a  ájƒ≤dG

 ∞∏àîe  á¡LGƒe  ≈∏Y  ∫hó``̀dG  IQó``̀b  õjõ©J  »`̀a  ¢`̀SÉ`̀°`̀SC’G  ôéM
.äÉjóëàdG

 πμ°ûj  ºFÓªdG  øμ°ùdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  √ƒª°S  √ƒ`̀fh
 ,äÉ©ªàéªdG  QGô≤à°SGh  ø`̀eCG  ≥«≤ëàd  á«°SÉ°SC’G  õFÉcôdG  ió`̀MEG
 ájô°ûÑdG  ΩÓ°S äÉeƒ≤e õjõ©J »a º¡°ùj ¿CG  ¬fCÉ°T øe …òdG  ôeC’G

.ÉgQƒ£Jh

 áØ«∏N  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀S  ø``̀°``̀TO
 áØ«∏N  ∫BG  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ø```H  »``∏``Y  ø```H
 ô≤ªH  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe
 á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG ,á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀ dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 ¿É`̀Wô`̀°`̀ù`̀dG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d á``jƒ``Yƒ``à``dG
 ó«ª©dG  Qƒ°†ëH  ,(ºcÉ©e  øeÉ°†àf)
 ßaÉëe ÖFÉf …ô°ShódG ôeÉK ≈°ù«Y
 áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG
 á«Yƒà∏d  »ªdÉ©dG  ô¡°ûdÉH  ∫ÉØàM’G
 øe ôHƒàcCG »a ΩÉ≤j …òdG ¿ÉWô°ùdÉH

.ΩÉY πc
 ∫Ó`̀N ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀S ó````̀cCGh
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ¿CG  ø«°TóàdG
 »a á∏ªëdG  √òg áeÉbEG  ≈∏Y ¢UôëJ
 ájÉYQh  º«¶æJ  ≈∏Y  É¡°UôM  QÉ`̀WEG
 á«©ªàéªdGh  á«ë°üdG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G
 ,á«ªdÉ©dG  äÉÑ°SÉæªdG  ™`̀e  É`̀æ`̀eGõ`̀J
 á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG CGó`̀Ñ`̀ª`̀ d É`̀î`̀«`̀°`̀Sô`̀J ∂```̀ dPh
 ,»ë°üdG »YƒdG õjõ©Jh á«©ªàéªdG

 áëaÉμe »a ádhòÑªdG Oƒ¡édG ºYOh
.¿ÉWô°ùdG

 ßaÉëªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀S  π°†ØJ  ó``̀ bh
 ,á∏ªëdG AóÑH É kfGòjEG QÉ©°ûdG ¥ÓWEÉH
 èeGôÑdG  øe  ójó©dG  πª°ûà°S  »àdGh
 á«dÉ©a  º«¶æJ  É¡æe  äGQOÉ``Ñ``ª``dGh
 ¿ÉWô°ùdG áëaÉμªH á°UÉN á«°VGôàaG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ôHƒàcCG  ô¡°T  ∫ÓN
 áëaÉμªH  á°UÉîdG  IQÉ°ûdG  ô«aƒJ
 øeÉ°†àdG  ø`̀Y  ô«Ñ©à∏d  ¿É`̀Wô`̀°`̀ù`̀dG
 á«©ªL  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,ácQÉ°ûªdGh

.¿ÉWô°ùdG áëaÉμªd øjôëÑdG
 á¶aÉëªdG  ¿CG ôcòdÉH  ôjóédG
 ƒª°S  øe  ¬«LƒJh  ºYóH  á«HƒæédG
 øe  ójó©dG  º«¶æàH  âeÉb  ßaÉëªdG
 ,¿É`̀Wô`̀°`̀ù`̀dG  áëaÉμªd  äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG
 (ô«îdG áMGôH) á«dÉ©a º«¶æJ É¡æeh
 øjôëÑdG á«©ªéd É¡©jQ ÖgP »àdGh
 º«∏°ùJ  ºJ  Éªc  ,¿ÉWô°ùdG  áëaÉμªd

 á``̀eÉ``̀bEGh ,¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀∏`̀d ¢``UÉ``N RÉ``¡``L

 äÉ«dÉ©ØdGh  ¢VQÉ©ªdG  øe  á∏°ù∏°S

 âª«boCG  »àdG  á«ë°üdGh  á«Ø«≤ãàdG

 äÉ°ù°SDƒªdG øe ójó©dG ™e ¿hÉ©àdÉH

 á`̀æ`̀FÉ`̀μ`̀ dG á```̀«```̀∏```̀gC’Gh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG

.á«HƒæédG á¶aÉëªdÉH

 º«¶æJ  ¿CG  ≈dEG  IQÉ°TE’G  QóéJh

 ΩÉ©dG Gò¡d (ºcÉ©e øeÉ°†àf) á∏ªëdG

 ∫ÓN  ø`̀e  É«°VGôàaG  ¿ƒμj  ±ƒ°S

 á«æ≤J  ô`̀Ñ`̀Y  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG  äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG

 áëFÉL ≈dEG  Gô¶f  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G

 .19 ó«aƒc ÉfhQƒc

¿ÉWô°ùdG á``ëaÉμªd á``jƒYƒàdG á``∏ªëdG ø``°Tój á``«HƒæédG ß``aÉëe

 ™«bƒàdÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  á«LQÉN  IQGRh  âÑMQ
 ¿GOƒ°ùdG  ájQƒ¡ªL  áeƒμM  ø«H  ΩÓ°ùdG  ¥ÉØJG  ≈∏Y
 »a  ¢ùeCG  iôL  …ò`̀dGh  áë∏°ùªdG  äÉcôëdG  øe  Oó`̀Yh
 Ió«°ûe  ,¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG  ÜƒæL ájQƒ¡ªéH  ÉHƒL  áæjóe
 »a  º¡°ùJ  ¿CG  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  áª¡ªdG  Iƒ£îdG  √ò¡H
 øeC’G ≥«≤ëJh ôjôªdG …ôμ°ù©dG  ´Gô°üdG áëØ°U »W

.≥«≤°ûdG ¿GOƒ°ùdG »a QGô≤à°S’Gh
 Qhó`̀d  É`̀gô`̀jó`̀≤`̀J  ø`̀Y  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh Üô`̀©`̀Jh

 øe É¡H âeÉb »àdG Oƒ¡édGh ¿GOƒ°ùdG ÜƒæL ájQƒ¡ªL
 Ö©°ûdG øμªj ±ƒ°S Ée ,¥ÉØJ’G Gòg ≈dEG π°UƒàdG πLCG
 ΩÓ°ùdG  ≈`̀dEG  ¬JÉ©∏£J  ≥«≤ëJ  øe  ≥«≤°ûdG  »fGOƒ°ùdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bƒe IOóée ,QÉgOR’Gh QGô≤à°S’Gh
 ÉgOƒ¡L  »`̀a  á≤«≤°ûdG  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG  ájQƒ¡ªéd  º`̀YGó`̀dG
 á«fGOƒ°ùdG  »°VGQC’G  áaÉc  »a  º∏°ùdGh  øeC’G  ≥«≤ëàd
 AÉªædGh  ô«îdG  ¬«a  Éªd  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  Iô«°ùe  ™aOh

 .≥«≤°ûdG »fGOƒ°ùdG Ö©°û∏d

 ΩÓ`̀°`̀ù`̀ dG ¥É``Ø``JÉ``H Ö``̀Mô``̀J á`̀ «`̀ LQÉ`̀ î`̀ dG
á``ë`∏°ù`ª`dG  äÉcô```ë`dGh  ¿GOƒ``°ù`dG  ø```«`H

 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øe ∞«∏μàH
 øH ΩÉ°ûg ∑QÉ°T ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y
 ájQƒ¡ªL  iód  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  QOƒédG  óªëe
 ∫hó`̀dG  á©eÉL  ió`̀d  ºFGódG  ÜhóæªdGh  á«Hô©dG  ô°üe
 ºFÉ≤dG á©«HQ ó©°S ¬∏dGóÑY á©«HQ QÉ°ûà°ùªdGh ,á«Hô©dG
 »a  ,Ωƒ`̀Wô`̀î`̀dG  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQÉØ°S  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H
 ™«bƒàdG  º°SGôe  áÑ°SÉæªH  ¢ùeG  º«bCG  …ò`̀dG  ∫ÉØàM’G
 ±GôWCGh á«fGOƒ°ùdG  áeƒμëdG  ø«H  ΩÓ°ùdG  ¥ÉØJG  ≈∏Y
 ,á«fGOƒ°ùdG  í∏°ùªdG  ìÉØμdG  äÉcôM øe ΩÓ°ùdG  á«∏ªY
 ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ≈dEG  á¡LƒªdG IƒYó∏d á«Ñ∏J ∂dPh
 ¢ù«FQ  â`̀jOQÉ`̀«`̀e  ô«c  ÉØ∏°S  ∫hCG  ≥jôØdG  áeÉîa  ø`̀e

.¿GOƒ°ùdG ÜƒæL ájQƒ¡ªL
 áMÉ°ùH  ¥É`̀Ø`̀J’G  ≈∏Y  ™«bƒàdG  º°SGôe  ô°†Mh 
 ¢ù«FQ âjOQÉ«e ô«c ÉØ∏°S ∫hCG  ≥jôØdG  ÉHƒéH ájôëdG
 ø`̀cQ  ∫hCG  ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dGh  ,¿GOƒ``°``ù``dG  Üƒ`̀æ`̀L á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L
 »fGOƒ°ùdG  IOÉ«°ùdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ ¿ÉgôÑdG  ìÉàØdGóÑY

 AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∑hóªM  ¬∏dGóÑY  QƒàcódGh

 á«≤jôaE’G  ∫hó`̀dG  ¢†©H  IOÉ`̀bh  ,¿GOƒ°ùdG  ájQƒ¡ªéH

 IóëàªdG  º`̀eC’Gh  ,á«ÑæLC’Gh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  ƒ∏ãªeh

 äÉcôM ƒ∏ãªeh ,»≤jôaE’G OÉëJ’Gh á«Hô©dG á©eÉédGh

.¿GOƒ°ùdG »a í∏°ùªdG ìÉØμdG

 óªëe  øH  ΩÉ°ûg  ô«Ø°ùdG  Üô`̀YCG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh

 ¿ód  øe  ∞«∏μàdG  Gò¡H  √RGõ`̀à`̀YGh  √ôîa  øY  QOƒ`̀é`̀dG

 ≈∏Y  ™«bƒàdG  º°SGôe  Qƒ°†ëd  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL

 Iƒ£îdG  √ò`̀g  »`̀a  ¬àdÓL  ø`̀Y  áHÉ«f  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG  ¥É`̀Ø`̀JG

 ∫ÓMEG Oƒ¡L õjõ©J »a º¡°ùà°S »àdG áª¡ªdG á«°SÉ«°ùdG

 ,≥«≤°ûdG  ¿GOƒ°ùdG  »a  QÉgOR’Gh  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG

 ¿GOƒ°ùdG ÜƒæL ájQƒ¡ªL É¡àdòH »àdG Oƒ¡édÉH Gó«°ûe

 ≥«≤ëJ ¬fCÉ°T øe …òdG º¡ªdG ¥ÉØJ’G Gòg ≈dEG π°Uƒà∏d

 ,ΩÓ°ùdGh øeC’G »a ≥«≤°ûdG »fGOƒ°ùdG Ö©°ûdG äÉ©∏£J

.AÉªædGh Qƒ£àdG ΩGhO »fGOƒ°ùdG Ö©°û∏d É«æªàe

 ∑QÉ°ûj Iô``gÉ≤dG »``a ø``jôëÑdG ô``«Ø°Sh ..
ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG ¥É``̀Ø``̀ JG ™`̀ «`̀ bƒ`̀ J º``°``SGô``e »``̀a

.¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ƒª°S |



 ájó∏ÑdG  äÉeóî∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  âØ°ûc
 äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh »a ácôà°ûªdG
 ¿Gó«ªM á«bƒ°T á°Sóæ¡ªdG »fGôª©dG §«£îàdGh
 záeGóà°SG{  äÉØ∏îªdG  IQGOEG  õcôe  ø«°TóJ  øY
 ΩGô¨à°ùf’G  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  á«°VGôàa’G  á°üæªdG

.zestidama~bh{
 á«°VGôàa’G á°üæªdG ¿CG ¿Gó«ªM âë°VhCGh
 á«∏YÉØàdG OÉ°TQE’Gh ájƒYƒàdG èeGôH øe AõL »g
 ójóëàdÉHh  ΩÉY  πμ°ûH  Qƒ¡ªédGh  õcôªdG  ø«H
 »a  ø«ªà¡ªdGh  »Ä«ÑdG  ∫ÉéªdG  »a  ø«°üàîªdG
 ≈dEG  ΩÉ©dG  Qƒ¡ªédG  øe  ôjhóàdG  IOÉ``YEG  ÖfÉL

.ábÓ©dG äGP äÉ°ù°SDƒªdGh áÑ∏£dGh ø«ãMÉÑdG
 õcôe{  ¿CG  É¡d  íjô°üJ  »a  ¿Gó«ªM  äó`̀cCGh
 ¬LƒJ QÉWEG  »a »JCÉj (áeGóà°SG) äÉjÉØædG IQGOEG
 »WÉ©àdG  »a  Ö«dÉ°SC’G  π°†aCG  ´ÉÑJ’  áeƒμëdG
 áμ∏ªe  É¡éàæJ  »`̀à`̀dG  áYƒæàªdG  äÉ`̀jÉ`̀Ø`̀æ`̀dG  ™`̀e
 IOóëe ±GógCG ™e ≈°TÉªàj ÉªH ,É k«eƒj øjôëÑdG
 Qób ôÑcCG ôjhóJh äÉjÉØædG iƒà°ùe ¢†ØN πãe
 »a áeGóà°S’G ≥«≤ëàdh ,áÄ«ÑdG ≈∏Y É kXÉØM É¡æe
 áª¶fC’G áZÉ«°üH »æ©e ƒgh IôaGƒàªdG OQGƒªdG
 äÉjÉØædG  ™e  πeÉ©àdÉH  á≤∏©àªdG  äÉ°SÉ«°ùdGh
 OÉ`̀ °`̀ TQE’G  ø`̀Y  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀eh  ,á`̀∏`̀FÉ`̀°`̀ù`̀dGh  áÑ∏°üdG

.zôjhóàdG èeGôHh áeÉ©dG á«YƒàdGh
 äÉeóN Ωó≤j  áeGóà°SG  õcôe ¿EG{  :âaÉ°VCGh
 ô«Z  äÉjÉØædG  IQGOEG  á«∏ªY  ≈∏Y  á«∏μdG  áHÉbôdG
 ôjƒ£Jh á`̀jQò`̀é`̀dG  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG  OÉ`̀é`̀jEGh Iô`̀£`̀î`̀dG
 º««≤Jh  äÉjÉØæ∏d  á∏eÉμàªdG  IQGOE’G  äÉ«∏ªY
 Iô£îdG ô«Z äÉjÉØædG IQGOE’ á©ÑàªdG äÉ°SÉ«°ùdG
 ∫ƒª©ªdG  ôjƒ£Jh  IójóL  iôNCG  çGóëà°SG  hCG

.zÉ k«dÉM É¡H
 äGQOÉÑªdG  øe  ójó©dG  Ωó≤j  Éªc{  :â©HÉJh
 øμªªdG  ôjhóJh  Iô£îdG  ô«Z  äÉjÉØædG  π«∏≤àd
 Ö°SÉæàJ  áKóëà°ùe  Ö`̀«`̀dÉ`̀°`̀SCG  ´É``Ñ``JGh  ,É`̀¡`̀æ`̀e
 ôjhóJ øe ójõªdG ƒëf ™aódGh ,áμ∏ªªdG á©«ÑWh
 »a  äÉjÉØædG  øaóe  É¡∏Ñ≤à°ùj  »àdG  äÉØ∏îªdG
 OÉ°TQE’G  ∫ÉªYCÉH  ΩÉ«≤dG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ôμ°ùY
.äÉjÉØædG IQGOEG ä’Éée »a ¿hÉ©àdGh ,á«YƒàdGh

 á«fB’G  äÉfÉ«ÑdG  πÑ≤à°ùj  õcôªdG{  :â`̀dÉ`̀bh
 äÉjÉØædG  äÉ«ªμH  á≤∏©àªdG  áYÉ°S  24  ∫Gƒ``̀W

 ¿ƒμj Éªc ,≥WÉæªdG  øe áYƒaôªdG  Iô£îdG  ô«Z

 ∫É`̀ª`̀YC’  »`̀eƒ`̀«`̀dG  AGOCÓ```̀ d  á«∏ªY á`̀Ñ`̀bGô`̀e  ∑É`̀æ`̀g

 §Hôj  Qƒ£àe  »`̀cP  ΩÉ`̀¶`̀f  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ,áaÉ¶ædG

 ΩÉ¡ªdG  É¡«dEG  á∏cƒªdG  áaÉ¶ædG  äÉcô°T  øe  Óc

 ∫ƒªëªdG  ∞JÉ¡dG  »a  ≥«Ñ£J  ôÑY  ,äÉjó∏ÑdÉH

 äÉjó∏ÑdG  »°ûàØe  πªY  ádƒ¡°S  »`̀a  º¡°SCG  Éªe

 ¬`̀fCG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M  â`̀ë`̀°`̀VhCGh  .á`̀aÉ`̀¶`̀æ`̀dG  »àcô°Th

 áeGóà°SG  õcôªd  á«éjhôJ  äÉfÓYEG  º«ª°üJ  ºJ

 ô°ûæJ ±ƒ°Sh ,É¡eó≤j »àdG äÉeóîdGh ¬aGógCGh

 ºà«°S Éªc ,»YƒÑ°SCG πμ°ûH õcôªdG ΩGô¨à°ùfG »a

 É¡æ«M »a  É¡æY  ø∏©«°S  ájƒYƒJ  á≤HÉ°ùe  ¥ÓWEG

 ±ó¡J  zõcôªdG  ΩGô¨à°ùfG{  IQGRƒ`̀dG  ™bƒe  ôÑY

 ,ôjhóàdG IOÉYEG CGóÑªH òNCÓd Qƒ¡ªédG õ«ØëJ ≈dEG

 áeGóà°SG  õcôªd  »fÓYE’Gh  »eÓYE’G  èjhôà∏dh

 πªY  ¢TQh  ≈dEG  áaÉ°VEG  É¡eó≤j  »àdG  äÉeóîdGh

 ∞j’  ΩGô`̀¨`̀à`̀°`̀ù`̀f’Gh  ZOOM  ≥«Ñ£J  ôÑY

 ÜÉÑ°ûdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ôjhóàdG  IOÉYEG  ≈dEG  ±ó¡J

.∫ÉéªdG Gòg »a ´óÑªdG »æjôëÑdG
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..¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 á«fÉ°ùfEGh á«ªdÉY IQOÉÑe

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG
 ájQGOE’G  äÉÄ«¡dGh  äÉª∏©ªdGh  ø«ª∏©ªdG  IOƒY  ™eh  ,óMC’G  Ωƒ«dG

 ≈æªàf ,ájRGôàM’G äÉWGôà°T’G ≥ah á«eƒμëdG ¢SQGóªdG ≈dG á«æØdGh

 ø«ª∏©ªdG  ¢†©Ñd  á«fÉ°ùfE’G  ±hô¶dG  IÉYGôe  á«°SQóªdG  äGQGOE’G  øe

 É©«ªL A’Dƒ¡a ..zó©H øY{ ¢ùjQóàdG ∫ÓN º¡FÉæHCG á©HÉàªd ,äÉª∏©ªdGh

 º«∏©àd º¡©e QƒeC’G π¡°ùf ¿CG Öéjh ,ÉæFÉæHCG º«∏©J »a Ωƒ«dG ¿ƒªgÉ°ùj

 .º¡FÉæHCG

:á«fÉ°ùfEGh á«ªdÉY IQOÉÑe ..¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡≤∏WCG »àdG á©«aôdG IQOÉÑªdG

 áYƒªée AÉ°ûfEG)) :¿CÉ°ûH ¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH

 IóëàªdG  ºeCÓd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  Oƒ¡L  IófÉ°ùªd  AÉ°†YC’G  ∫hódG  øe  πªY

 áëFÉL  äÉ«YGóJ  á¡LGƒe  »a  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  ΩÉ©dG  ôjóªdGh

 √òg  á«ª°ùJh  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±GógCG  ≈∏Y  Égô«KCÉJh  19  -  ó«aƒc

 πÑ°S  ø«°ùëàd  zIóëàªdG  ºeCÓd  ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  AÉbó°UCG{`H  áYƒªéªdG

 ≥«≤ëJ QÉ°ùe ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd á«Ñ∏°ùdG äGô«KCÉàdG á¡LGƒe

 ájDhôH  ájQÉ°†M  á«ªdÉY  IQOÉÑe  »g  ..((áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG

.Iõ«ªàe á«æjôëH

 ..ô`̀KDƒ`̀Jh  ôKCÉàJh  πYÉØàJ  ,ºdÉ©dG  Gò`̀g  øe  Aõ`̀L  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 á«aGô¨L GOhóM »°†à≤J ’ á«dhódG Oƒ¡édG ™e ácQÉ°ûªdGh áªgÉ°ùªdGh

 QÉμaC’G  ÉgóMh  ..IOó`̀ë`̀e  ô«jÉ©e  hCG  ÉWhô°T  ÖLƒà°ùJ  ’h  ,áæ«©e

 Ée GPEG á°UÉN ,É¡°ùØf ¢VôØJ »àdG »g Iõ«ªàªdG äGQOÉÑªdGh ™jQÉ°ûªdGh

.AÉ©ªL ájô°ûÑdG ó«ØJ âfÉc

 ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  á«ªdÉ©dG  IQOÉÑªdG  äAÉL ≥∏£æªdG  Gòg øe

 á«dhódG  Oƒ¡é∏d  ,IRQÉH  áeÓYh  ,áaÉ°†e  áª«b  ¿ƒμàd  ,ôbƒªdG  AGQRƒdG

 äGRÉéfE’  ±É°†j  RÉéfEG  Gògh  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  äÉ«YGóJ  á¡LGƒe  »a

 ¢ü°übh ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«≤H øjôëÑdG áμ∏ªe

.¬∏dG ¬¶ØM ó¡©dG »dh ƒª°S IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôa É¡≤≤M »àdG ìÉéædG

 »a  É¡MÉéf  ó©Hh  ,™ªLCG  ºdÉ©∏d  AGóf  ≥∏£J  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CÉch

 ÉgQhóH Ωƒ≤J øjôëÑdG »g É¡a É«∏ëe ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJ á¡LGƒe

 á«dhO  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ¥Ó``̀WEGh  ø«°TóJ  »a  ºdÉ©dG  ™e  ºgÉ°ùJh  …QÉ°†ëdG

 IQOÉÑªdG õ«ªJh ìÉéf øe Rõ©j …òdG ôeC’G ..ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üà∏d

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG »a áëLÉf áHôéJ ¬d ó∏H øe »JCÉJ É¡fC’

 º«≤dG  ¢ùμ©J  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  IQOÉ`̀Ñ`̀e  ¿CG  ∂`̀ dP  ≈``dEG  ∞`̀°`̀VCG

 âHÉãdGh  ï°SGôdG  è¡ædG  πμ°ûJ  »àdG  á©«aôdG  á«fÉ°ùfE’G  ÇOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh

 ¿hÉ©àdGh  ,»fÉ°ùfE’G  øeÉ°†àdG  áaÉ≤K  ô°ûf  ôÑY  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a

 Üƒ©°Th  ∫hO  É¡¡LGƒJ  »àdG  á«dÉëdG  á`̀eRC’G  á¡LGƒe  »a  ,»ªdÉ©dGh

 .ÉfhQƒc áëFÉL »a ºdÉ©dG

 É¡eÉ¡°SEGh  ,…QÉ°†ëdG  ÉgQhO  AGOCG  »a  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »g  Gòμg

 ∫ÉãeCG  ,QÉÑμdG  AÉªμëdG  IOÉ≤dG  ºg  Gòμgh  ..É«dhOh  É«∏ëe  ,»fÉ°ùfE’G

 AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ¥É£ædG ,ºgGDhQh º¡JGQOÉÑeh ºgQÉμaCG RhÉéàJ Éªæ«M ,¬∏dG ¬¶ØM ôbƒªdG

.™°ShC’G »fÉ°ùfE’Gh ôÑcC’G »ªdÉ©dG ¥É£ædG ≈dEG »∏ëªdG

 :ô£°ùdG ôNBG
 Éªæ«M  øμdh  ,π«ªLh  »Ä«Hh  …QÉ°†M  ôeCG  äƒ«ÑdG  »a  ô«é°ûàdG

 …ODƒJh ,QGƒ°SC’G  ôÑY ´QÉ°ûdG  ≈dEG  ¢ûFÉ°ûëdGh ∫RÉæªdG  QÉé°TCG  êôîJ

 »a ÖÑ°ùàJ óbh ,≥jô£dG ó°S hCG ´QGƒ°ûdG ÉjGhR »a ájDhôdG ÖéM ≈dEG

 ..ÖLGh  ôeCG  QÉé°TC’Gh  áYGQõdG  πjó©Jh  Öjò°ûJ  ¿EÉa  ,çOGƒM  ´ƒbh

 »a  Iô°ûàæªdG  á∏μ°ûªdG  √òg  ó°UQ  äÉ¶aÉëªdG  »a  äÉjó∏ÑdG  øe  ≈æªàf

.äÉ©ªéªdGh äÉbô£dG øe ô«ãμdG

 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G  ôjRh ΩÉb
 ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG  »fGôª©dG  §«£îàdGh
 ò«ØæJ  á«bÉØJG  ™«bƒàH  ∞∏N  ¬∏dGóÑY  øH
 …QGOE’G  êô`̀Ñ`̀∏`̀ d  á``«``FÉ``°``û``fE’G  ∫É```̀ª```̀YC’G
 áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G  »WÉ«àM’  …QÉªãà°S’Gh
 ájôëÑdG  á¡LGƒdG  ≈∏Y  √ó««°ûJ  Qô≤ªdG
 Qƒ°†ëH  ∂`̀dPh  ,øjôëÑdG  è«∏N  á≤£æªH
 IQGRh  øe  ø«dhDƒ°ùªdGh  AÓcƒdG  øe  OóY
 IQGRhh  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É¨°TC’G

.áeOÉ≤dG ∫É«LC’G »WÉ«àMGh »fGôª©dG

 πÑb  øe  ´hô°ûªdG  á«°SôJ  âªJ  ó`̀bh
 ≈∏Y  äGó``jGõ``ª``dGh  äÉ°übÉæªdG  ¢ù∏ée
 á«æWƒdG äÉcô°ûdG ióMEG √Éæ¨dG áYƒªée
 Ωó≤ªdG AÉ£©dG AÉØ«à°SG ó©H ∂dPh ,IóFGôdG
 áª«≤H  á«dÉªdGh  á«æØdG  äÉØ°UGƒª∏d  É¡æe
 38  º°†«d  ,»æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  23^4
 á©HÉJ  á«eóN  ≥aGôe  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  É k≤HÉW
 ôàe  ∞dCG  12  É¡àMÉ°ùe  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  êôÑ∏d
 ôàe  ∞``dCG  63  ≠∏ÑJ  AÉæH  áMÉ°ùeh  ™Hôe
 ´hô°ûªdG  ò«ØæJ  Ióe  ¥ô¨à°ùà°Sh  ,™Hôe
 øe AÉ`̀¡`̀à`̀f’G ™`̀bƒ`̀à`̀ª`̀dG  ø``̀eh G kô`̀¡`̀°`̀T  24

.2022 ΩÉ©dG øe ô«NC’G ™HôdG »a √ó««°ûJ
 Gò`̀¡`̀d á`̀«`̀ °`̀SÉ`̀ °`̀SC’G á```jDhô```dG π`̀ã`̀ª`̀à`̀Jh
 É kª∏©eh G kõeQ êôÑdG ¿ƒμj ¿CG »a ´hô°ûªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  G kójóL  É k«dÉe  É k«fGôªY
 »a  óªà©e  …QÉªãà°SG  êôH  ∫hCG  √QÉÑàYÉH
 äÉª«ª°üJ  »a  IOÉjôdG  Ωƒ¡Øe  »a  áμ∏ªªdG
 Leadership in  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dGh  á`̀bÉ`̀£`̀dG
 Energy and Environmental
 πãªj  Ée  ƒgh  ,  (Design (LEED
 ,á«aô°üªdGh  á«dÉªdG  äBÉ°ûæªdG  áfƒ≤jG
 …QÉª©ªdG  º«ª°üàdG  ∫ÉªYCG  RÉéfEG  ºJ  óbh

 ìÓ°U  óªëe  á°ù°SDƒe  πÑb  øe  ´hô°ûª∏d
 ió``̀MEG  á«°Sóæ¡dG  äGQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  ø`̀jó`̀dG

.á«æWƒdG á«°Sóæ¡dG äÉcô°ûdG
 Ö`̀fGƒ`̀é`̀ dG ≈````̀dEG IQÉ```̀ °```̀ TE’G Qó``̀é``̀Jh
 íàØj Ée ƒgh ,´hô°ûª∏d Iójó©dG á«HÉéjE’G
 ,…ƒ«ëdG ´É£≤dG Gòg á«ªæàd á©°SGh É kbÉaBG
 ájQÉªãà°SG  óFGƒY  ≥«≤ëJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH
 »a ΩÉ¡°SE’Gh ,áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G  »WÉ«àM’
 ÜÉ£≤à°SÉH  ájOÉ°üàb’G  ácôëdG  §«°ûæJ
 á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG äGQÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀°``̀S’G ø```e ó``̀jõ``̀ª``̀dG
 Iô«°ùªd Iô°TÉÑe áaÉ°VEG πãªj Ée ,á«ªdÉ©dGh

 á«°ùaÉæàdG  ¬`̀JQó`̀bh  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 Éeh  ,»dhódGh  »ª«∏bE’G  øjó«©°üdG  ≈∏Y
 á«dÉY IOƒL äGP πªY ¢Uôa øe √ôaƒ«°S
 ´hô°ûªdG Gòg RÉéfEG ¿G Éªc .øWƒdG AÉæHC’
 »WÉ«àM’ ô«ÑμdG  Qƒ£àdGh  Ωó≤àdG  ¢ùμ©j
 …OÉ«°S …QÉªãà°SG RÉ¡éc áeOÉ≤dG ∫É«LC’G
 õ«ªàJ áfRGƒàe ájQÉªãà°SG  äÉ°SÉ«°S ™Ñàj
 ,ájQÉªãà°S’G  á¶ØëªdG  äGQÉ°ùe  ™jƒæàH
 áLQO äGP  äGQÉªãà°SG  »a  ∫ƒNódG  ΩóYh
 ∫ÉªdG  ¢SCGQ  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ,á«dÉY  ôWÉîe

 .ó«©ÑdG ióªdG ≈∏Y ôªãà°ùªdG

áeOÉ≤dG ∫É«LC’G »WÉ«àM’ …QÉªãà°SG êôH ∫hCG AÉ°ûfEG á«bÉØJG ™bƒj ∫É¨°TC’G ô``jRh

 Ihô`̀ã`̀dGh á`̀YGQõ`̀ dG π`̀«`̀ch ™`̀ bh

 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRƒ`̀H  ájôëÑdG

 »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG

 í`̀à`̀Ø`̀dGƒ`̀HCG ó`̀ª`̀ë`̀e π`̀«`̀Ñ`̀f Qƒ``à``có``dG

 ¢ù«FôdG  ™`̀e  ,™`̀jó`̀Ñ`̀dG  »`̀a  ¬ÑàμªH

 z¥ôëªdG  QÉ``̀jO{  ácô°ûd  …ò«ØæàdG

 ,…OÉ`̀ª`̀©`̀dG »`̀∏`̀Y ó``ª``MCG ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG

 ¢`̀SCGQ  CÉ`̀aô`̀e  ôjƒ£àd  ¿hÉ`̀©`̀J  Iô`̀cò`̀e
.ÉjQ

 óªëe  π`̀«`̀Ñ`̀f  Qƒ``à``có``dG  ô``̀ qÑ``̀Yh
 Gò``¡``d √Qhô````̀°````̀S ø```̀ Y í```̀à```̀Ø```̀dGƒ```̀HCG
 ,z¥ôëªdG  QÉjO{  ácô°T  ™e  ¿hÉ©àdG
 ádÉcƒdG  Oƒ¡L  øª°V  »`̀JCÉ`̀j  …ò``̀dGh
 ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G ô```jRh ø`̀e äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀Hh
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ``̀°``̀Th
 øH  ΩÉ`̀°`̀ü`̀Y  ¢Sóæ¡ªdG  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 ΩÉ`̀eCG  ∫ÉéªdG  íàØd  ∞∏N  ¬∏dGóÑY
 »`̀a ∫ƒ``̀Nó``̀∏``̀ d ¢``̀UÉ``̀î``̀dG ´É``̀£``̀≤``̀ dG
 á`̀YGQõ`̀ dG »`̀dÉ`̀é`̀e »`̀a äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG
 º`̀Yó`̀j É``ª``H ,á``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG Ihô````ã````dGh
 √ò¡H ¢Vƒ¡ædÉH á«ª°SôdG äÉ¡LƒàdG
 áª¡e  Iõ«cQ  πμ°ûJ  »àdG  äÉYÉ£≤dG
 ΩGóà°ùe  »`̀FGò`̀Z  ø```eCG  ≥«≤ëJ  »`̀a

.øjôëÑdG áμ∏ªªd
 ádÉcƒdG  ¿CG  íàØdGƒHCG  í°VhCGh
 »a  ó«°U  CÉ`̀aô`̀e  11  ô`̀jó`̀ oJh  ∂∏àªJ
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀H ™``̀bGƒ``̀e Ió```̀Y
 ±ôW ™e ¥ÉØJ’G ø«eCÉJ ≈∏Y πª©Jh
 äÉYhô°ûe  ¥Ó``̀WEG  π``̀LCG  ø`̀e  å`̀dÉ`̀K
 É kàa’  ,ÅaGôªdG  ôjƒ£àd  ájQÉªãà°SG
 ácô°T  ™`̀e  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G  √ò``g  ¿CG  ≈``̀dEG
 IóMGh  øª°V  »JCÉJ  z¥ôëªdG  QÉjO{
 πª©J »`̀à`̀ dG  äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G √ò``̀g ø``e
 äÉcô°T  ™`̀e  É`̀¡`̀eGô`̀HEG  ≈∏Y  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG

.¢UÉîdG ´É£≤dG
 Iô`̀ cò`̀e Ö`̀Lƒ`̀ª`̀ H ¬````̀fCG ô````̀cPh
 QÉ```̀jO{ á`̀cô`̀ °`̀T Ωƒ`̀≤`̀à`̀°`̀S ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG
 ¢SCGQ CÉaôe ôjƒ£J á°SGQóH z¥ôëªdG
 ájôëH  áÄÑ©J  á£ëe  É kæª°†à oe  ,ÉjQ

 ¥ƒ°S  ,øjOÉ«°ü∏d  ≥aGôe  ,Oƒbƒ∏d
 ,∫ÉÑ≤à°SÓd  É©bƒe  ,∑Éª°SC’G  ™«Ñd
 ájôëHh  á«MÉ«°S  á£°ûfC’  á≤£æe

 .á«MÉ«°ùdG øØ°ù∏d CÉaôeh
 IhôãdGh  á`̀YGQõ`̀dG  π«ch  ó`̀cCGh
 ∫ƒNódÉH  ádÉcƒdG  ΩÉªàgG  ájôëÑdG
 ôqnÑ©oJ  »àdG  ,äÉcGô°ûdG  √òg πãe  »a
 á«eƒμëdG äÉ¡édG ø«H πeÉμàdG  øY
 á«ªæàdG á«∏ªY »a ¢UÉîdG ´É£≤dGh
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Égó¡°ûJ  »àdG
 ¿CG  ≈dEG  É kàa’  ,áª«μëdG  IOÉ«≤dG  πX
 áeóN »JCÉj ÉjQ CÉaôe ôjƒ£J ´hô°ûe
 Gó`̀cDƒ`̀e  ,ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°ü∏d
 èeGôÑdG  ¥Ó`̀WEG  »a  ádÉcƒdG  »°†e
 ´É£≤H ¢Vƒ¡æ∏d á«eGôdG äGQOÉÑªdGh
 ø«∏eÉ©dG  º``̀YOh  …ô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ó«°üdG
 .´É`̀£`̀≤`̀ dG Gò```̀g »``̀a ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ôqÑY  ¬à¡L  ø`̀e
 ¢Sóæ¡ªdG  z¥ôëªdG  QÉ``̀jO{  ácô°ûd
 √Qhô`̀°`̀S  ø`̀Y …OÉ`̀ª`̀©`̀dG  »∏Y ó`̀ª`̀MCG
 Iôcòe  ¿CG  ≈dEG  É kàa’  ,ácGô°ûdG  √ò¡H
 IhôãdGh áYGQõdG ádÉch ™e ¿hÉ©àdG
 äGQOÉ``̀Ñ``̀e ø`̀ª`̀°`̀V »``̀JCÉ``̀J á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¢UôëJ  »àdG  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG
 øe  É kbÓ£fG  ,z¥ôëªdG  QÉ`̀jO{  É¡«∏Y
 »àdG  äÉYhô°ûªdG  ºYóH  É¡eÉªàgG
 ™ªàéªdG  »`̀a  áaÉ°†e  áª«b  πμ°ûJ
 QÉ`̀jO{  ácô°T  ¿CG  ó`̀cCGh   .»æjôëÑdG
 ∫ƒNódG  á«fÉμeEG  ¢SQóà°S  z¥ôëªdG
 øe  ójõe  »a  »∏Ñ≤à°ùe  ¿hÉ©J  »a
 áë∏°üªdG  ΩóîJ  »àdG  äÉYhô°ûªdG

 .áeÉ©dG

 ™e Iô``̀ cò``̀ e ™``̀bƒ``̀J zá``jô``ë``Ñ``dG Ihô```̀ ã```̀ dG{
É`̀jQ  ¢```̀SCGQ  CÉ`̀ aô`̀ e  ôjƒ£àd  z¥ô`̀ ë`̀ ª`̀ dG  QÉ```̀jO{

 á«ª«∏©àdGh  á``̀jQGOE’G  äÉÄ«¡dG  AÉ°†YC’  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  âgƒf
 IOƒ©∏d  …OÉ°TQE’G  π«dódG  âªªY  É¡fCG  ≈dEG  QƒeC’G  AÉ«dhCGh  ¢SQGóªdÉH  á«æØdGh
 äGOÉ°TQE’G  πc  Éæª°†àe  ,»fhôàμdE’G  É¡©bƒe  ≈∏Y  ¬Jô°ûfh  ,áæeB’G  á«°SQóªdG

.áeÓ°ùdGh øeC’Gh áë°üdG ÖfGƒLh á«°SQóªdG IOƒ©dÉH á°UÉîdG äÉª«∏©àdGh
 ´É£b  ¢ü°üN  äGQÉ°ùØà°S’G  ≈∏Y  Oô∏d  ™«ªédG  ™e  π°UGƒà∏d  Gõjõ©Jh
 ≥∏©àj Éª«a äGQÉ°ùØà°S’G √òg πãe »≤∏àd á«JB’G ΩÉbQC’G »æØdGh ΩÉ©dG º«∏©àdG
 óMC’G  Ωƒ«dG  øe  GAóH  ,Gô¡X  1`dG  ≈àM  ÉMÉÑ°U  8`dG  øe  ,á«°SQóªdG  ¿hDƒ°ûdÉH

 .Ω2020 ôHƒàcCG 4 ≥aGƒªdG
:»g ΩÉbQC’Gh

 /  17896829-  /  17873095  -  /  17873150  -  /  17873173-
17896720- / 17896734-

Ωƒ«dG øe GAóH

Oô∏`d ÉWƒ£``N ¢ü`°ü``î`J á«HôàdG
Qƒ¡`ª``é`dG äGQÉ°ù```Ø``à``°SG ≈∏``Y

 AÉ°ùe  »ØJÉg  ∫É°üJG  iôL
 ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ø«H  ¢ùeCG
 ô```̀ jRh »```̀fÉ```̀jõ```̀dG ó```̀ °```̀TGQ ø```̀ H
 ø«°ùM  OGDƒa  ó«°ùdGh  á«LQÉîdG
 ¥Gô©dG ájQƒ¡ªL á«LQÉN ôjRh

.á≤«≤°ûdG

 åëH ∫É`̀ °`̀ü`̀ J’G ∫Ó``̀N º``̀J
 ¿hÉ``̀©``̀à``̀dGh Iƒ``````̀NC’G äÉ``̀ bÓ``̀Y
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  áªFÉ≤dG
 Égôjƒ£J  π`̀Ñ`̀°`̀Sh  ,ø«≤«≤°ûdG
 ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a Égõjõ©Jh
 ,ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  Ωóîj  ÉªH

 ≥«°ùæàdG á∏°UGƒe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 äGP  πFÉ°ùªdG  √ÉéJ  ∑ôà°ûªdG
 äGQƒ£Jh  ,∑ôà°ûªdG  ΩÉªàg’G
 á«æeC’Gh  á«°SÉ«°ùdG  ´É`̀°`̀VhC’G
 ≈∏Y  É¡JÉ°SÉμ©fGh  á≤£æªdG  »a

.»ª«∏bE’G º∏°ùdGh øeC’G

 √ô``̀«``̀¶``̀f ™````̀ e å``̀ ë``̀ Ñ``̀ j á```̀ «```̀ LQÉ```̀ î```̀ dG ô```````̀ jRh
á`̀ «`̀ FÉ`̀ æ`̀ ã`̀ dG äÉ```̀ bÓ```̀ ©```̀ dG ô``̀ jƒ``̀ £``̀ J »```̀ bGô```̀ ©```̀ dG

zá``eGóà°SG{  äÉ``Ø∏îªdG  IQGOEG  õ``côe  ø``«°TóJ

.¿Gó«ªM á«bƒ°T |
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 áeƒ¶æªdG  ¿É````̀cQCG  ø``e  É`` kæ``cQ  º`̀jƒ`̀≤`̀à`̀dG  ôÑà©j
 ójƒéJh  É`̀gô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d  É`̀ vª`̀¡`̀e  G kõ`̀μ`̀ Jô`̀eh  ,á«ª«∏©àdG
 ôéØàdGh  »`̀æ`̀≤`̀à`̀dG  Qƒ`̀£`̀à`̀dG  ô```̀KCG  ó``̀bh  .É`̀¡`̀JÉ`̀Lô`̀î`̀e
 ä’É°üJ’G  äÉ«æ≤J  »a  πFÉ¡dG  ´QÉ°ùàdGh  »aô©ªdG
 äGQÉÑàN’G  äô¡Xh  ,ºjƒ≤àdG  äGhOCGh  Ö«dÉ°SCG  »a
 É¡ª«ª°üJ »a Üƒ°SÉëdG ≈∏Y óªà©J »àdG á«fhôàμdE’G
 AÉ£YEGh  É¡ë«ë°üJh  É`̀¡`̀JQGOEGh  É¡°VôYh  É¡FÉæHh
 ió`̀eh  á«ª«∏©àdG  ÜÓ`̀£`̀dG  èFÉàæd  á∏eÉ°T  ô`̀jQÉ`̀≤`̀J
 äGQÉÑàN’G  ∫É≤ªdG  Gòg  »a  ¢ûbÉæf  .»ª∏©dG  º¡eó≤J

.»fhôàμdE’G º∏©àdG áÄ«H äÉfƒμe óMCÉc á«fhôàμdE’G
 á``«``fhô``à``μ``dE’G äGQÉ```̀Ñ```̀à```̀N’G ∞``jô``©``J ø`̀μ`̀ª`̀j
 øe §ªædG ∂dP É¡fCG ≈∏Y (Electronic Exams)
 ¬JÉ«æ≤Jh Üƒ°SÉëdG ≥jôW øY ºàJ »àdG äGQÉÑàN’G
 áμÑ°T  ô`̀Ñ`̀Y  hCG  ,IOó`̀©`̀à`̀ª`̀dG  ¬`̀£`̀FÉ`̀°`̀Shh  á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG
 »a  ÜÓ£dG  AGOCG  iƒà°ùe  ºjƒ≤Jh  ¢SÉ«≤d  ,âfôàfE’G
 ó°UôJh  íë°üJ  å«ëH  ,»°SGQO  Qô≤e  hCG  ´ƒ°Vƒe
 í«ë°üàdG »a á«aÉØ°ûdGh á«bGó°üªdG øª°†j Ée ,É k«dBG
 äGQÉ``Ñ``à``N’G º`̀°`̀ù`̀≤`̀æ`̀Jh .ó``¡``é``dGh â``̀bƒ``̀dG ô``̀aƒ``̀jh
 ô«Z  äGQÉÑàNG  :ø««°ù«FQ  ø«Yƒf  ≈`̀dEG  á«fhôàμdE’G
 äGQÉ`̀ Ñ`̀ à`̀NGh  ,(Non-Adaptive)  áØ«μàe
 »¡a  áØ«μàªdG  ô«Z  É``̀eCG  .(Adaptive)  áØ«μàe
 É¡JÓ«ãe  ™e  ≥HÉ£àJ  »àdG  á«fhôàμdE’G  äGQÉÑàN’G
 OóY  å«M  øe  ,ájó«∏≤àdG  á«bQƒdG  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G  øe
 .É¡°VôY á≤jôWh É¡àHƒ©°U áLQOh É¡Ñ«JôJh á∏Ä°SC’G
 »àdG  á«fhôàμdE’G  äGQÉÑàN’G  »¡a  áØ«μàªdG  É`̀eCGh
 á`̀LQOh  É¡Ñ«JôJh  á`̀∏`̀Ä`̀°`̀SC’G  Oó`̀Y  å«M  ø`̀e  ∞«μàJ
 ≈∏Y G kOÉªàYG ,¬eó≤Jh ÖdÉ£dG iƒà°ùe ™e É¡àHƒ©°U
 ÖdÉ£dG  ô«°S  ≈∏Y  ôKDƒj  Ée  ,≥HÉ°ùdG  ∫GDƒ°ù∏d  ¬àHÉLEG
 äÉeƒ∏©ªdÉH Üƒ°SÉëdG ójhõJ »dÉàdÉHh ,QÉÑàN’G »a
 áLÉëdG  ¿hO  ÖdÉ£dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ºμë∏d  á«aÉμdG

.QÉÑàN’G á∏Ä°SCG ™«ªL ¢Vô©d
 äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G  É¡≤≤ëJ  »`̀à`̀dG  ±Gó````gC’G  º``̀gCG  ø`̀e
 iód ∞©°†dGh Iƒ≤dG ÖfGƒL øY ∞°ûμdG á«fhôàμdE’G
 IGhÉ°ùªdG ≥«≤ëJh ,É¡àédÉ©e »a áªgÉ°ùªdGh ÖdÉ£dG
 áYô°ùdGh  ,ájOôØdG  ¥hôØdG  IÉYGôe  ™e  ÜÓ£dG  ø«H
 π¡°ùJ  É¡fCG  Éªc  ,èFÉàædG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »a  ábódGh
 É¡fCÉ°T  øe  »àdG  á«FÉ°üME’G  äÓ«∏ëàdG  AGôLEG  á«∏ªY

.º∏©àdGh º«∏©àdG ójƒéJh ôjƒ£J »a IóYÉ°ùªdG
 áfhôªdÉH  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  äGQÉ`̀ Ñ`̀ à`̀N’G  RÉ`̀à`̀ª`̀Jh
 ,á`̀«`̀JGò`̀dG  ø`̀Y  ó`̀©`̀Ñ`̀dGh  á`̀«`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dGh  á«∏YÉØàdGh
 ÜÓ£dG øe ô«Ñc Oó©d É¡ªjó≤J á«fÉμeEG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 á©LGôdG ájò¨àdG ô«aƒàH RÉàªJ É¡fCG Éªc ,óMGh ¿BG »a
 ó©H AGƒ°S áHÉLE’G áë°U ióe í°VƒJ »àdG ájQƒØdG

 É k°†jCG É¡JGõ«e øeh .QÉÑàN’G ájÉ¡f »a hCG ∫GDƒ°S πc
 á∏Ä°SC’G øe áØ∏àîe êPÉªfh ´GƒfCG ΩGóîà°SG á«fÉμeEG
 äÉjƒà°ùe  ™e  Ö°SÉæàJ  áJhÉØàe  áHƒ©°U  äÉLQóH
 ¥É`̀aQEG  øμªj  ¬`̀fCG  ôcòdÉH  ôjóédGh  .ÜÓ£∏d  áØ∏àîe
 äƒ°üdÉc  IOó©àªdG  §FÉ°SƒdG  ø`̀e  áYƒæàe  äÉØ∏e
 πc  ™`̀e  ƒjó«ØdGh  ácôëàªdG  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dGh  IQƒ`̀°`̀ü`̀dGh
 »æeR  â`̀bh  ójóëJ  á«fÉμeEG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,∫GDƒ`̀°`̀S
 øμªjh  .ÖdÉ£dG  ΩÉ`̀eCG  É k«dRÉæJ  ¬°VôY  ºàj  QÉÑàNÓd
 »a âªgÉ°S ób Égô«Zh äGõ«ªdG √òg ™«ªL ¿EG ∫ƒ≤dG
 âfQƒb Ée GPEG á«fhôàμdE’G äGQÉÑàN’G áØ∏c ¢VÉØîfG

.ájó«∏≤àdG á«bQƒdG äGQÉÑàN’ÉH
 á«fhôàμdE’G äGQÉÑàNÓd íLÉædG OGóYE’G Ö∏£àjh
 Üƒ°SÉëdG  äGô`̀Ñ`̀à`̀î`̀e  ø`̀e  á«àëàdG  á«æÑdG  ô`̀aGƒ`̀J
 ,á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀ª`̀dG è``̀eGô``̀Ñ``̀dGh â``̀fô``̀à``̀fE’G •ƒ``̀£``̀Nh
 ø«éeôÑªdÉc  ájô°ûÑdG  iƒ≤dG  ôaGƒJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH
 OGó``̀YE’G  Ö∏£àjh  .»æ≤àdG  º`̀Yó`̀dGh  áfÉ«°üdG  »æah
 AÉæHh  º«ª°üJ  äGQÉ¡e  ≈∏Y  ø«ª∏©ªdG  ÖjQóJ  É k°†jCG
 ÜÓ£dG  ÖjQóJ  ôÑà©jh  .á«fhôàμdE’G  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G
 á«fhôàμdE’G äGQÉÑàN’G áÄ«H ™e πeÉ©àdG á«Ø«c ≈∏Y
 Öéj  Éªc  .É¡JÉYGôe  Ö`̀LGƒ`̀dG  äÉÑ∏£àªdG  º`̀gCG  ø`̀e
 ∫ƒM  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  »a  »YƒdG  ô°ûf  É k°†jCG
 á«fhôàμdE’G  äGQÉÑàN’G  ΩGóîà°SG  ihó`̀Lh  á«ªgCG
 º«ª°üàH  ≥∏©àj  Éª«a  É``̀ eCG  .º`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  º«∏©àdG  »`̀a
 IÉYGôe …Qhô°†dG øe ¬fEÉa ,á«fhôàμdE’G äGQÉÑàN’G
 É¡JOƒL  ¿Éª°†d  á«æ≤àdGh  ájƒHôàdG  ô«jÉ©ªdG  ¢†©H

 .IƒLôªdG ±GógC’G É¡≤«≤ëJh
 á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G äGQÉ``̀Ñ``̀à``̀N’G á``̀gGõ``̀f ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀dh
 øe  áYƒªée  ´É`̀Ñ`̀JG  øμªj  ¬`̀fEÉ`̀a  ¢û¨∏d  …ó°üàdGh
 ôãcCG º¡ØdG ≈∏Y óªà©J äGQÉÑàNG º«ª°üJ É¡æe ,äÉ«dB’G
 äGQÉÑàN’Gh  ™jQÉ°ûªdG  ≈∏Y  õ«côàdGh  ,ßØëdG  øe
 OÉªàYGh  ,áØ∏àîªdG  êPÉªædG  ΩGóîà°SGh  ,ájƒØ°ûdG
 ôjƒ°üàdG ™æeh ,É k≤Ñ°ùe áeóîà°ùe ô«Z IójóL á∏Ä°SCG
 äGô`̀«`̀eÉ`̀c ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SGh ,ø``̀jô``̀NB’G ™`̀e π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dGh
 ≈∏Y  ±ô©àJ  »`̀à`̀dG  »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dÉ`̀H  áÑbGôªdG
 ,(Facial Recognition)  ¬`̀Lƒ`̀dG  äÉ`̀cô`̀M
 äÉëØ°üàe  ΩGóîà°SGh  ,¿PC’G  äÉYÉª°S  ¢ùÑd  ™æeh
 (LockDown browser)  πãe  á°ü°üîàe
 .iôNCG  èeGôH …CG  íàah ≥°ü∏dGh ï°ùædG  ™æªJ »àdG
 É k«dÉM  Égôjƒ£J  ºàj  »`̀à`̀dG  áãjóëdG  äÉ`̀«`̀ dB’G  ø`̀eh
 IQOÉb  äÉ≤«Ñ£J  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  ≈∏Y  OÉªàY’ÉH
 …òdG ¢üî°û∏d í«JÉØªdG äÉ£¨°V ¿CG øe ≥≤ëàdG ≈∏Y
 É¡∏«é°ùJ  ºJ  »àdG  ∂∏J  ™e  ≥HÉ£àJ  QÉÑàN’G  …ODƒ`̀j

.»æ©ªdG ÖdÉ£∏d É k≤Ñ°ùe

abuloum@gmail.com

»fhôàμdE’G º∏©àdG áÄ«H »a á«fhôàμdE’G äGQÉÑàN’G

 …QÉ°üfC’G  óªMCG  ÖFÉædG  ó`̀cCG

 Iô`̀«`̀ã`̀c ä’É```̀°```̀ü```̀JG ≈``̀≤``̀∏``̀J ¬``````̀fCG

 ÜÉ`̀ë`̀ °`̀UCG ø``̀e ø`̀ «`̀ æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG ø``̀e

 ÜÉ`̀©`̀dCGh  á«¡«aôàdG  äÉ°ù°SDƒªdG

 OhóëªdG  πNódG  …hP  øe  ∫ÉØWC’G

 º¡fCG øe É¡«a ¿ƒμà°ûj §°SƒàªdGh

 hCG ø«μªJ - É«eƒμM ÉªYO Gƒ≤∏àj ºd

 ,»°VÉªdG ƒ«dƒj ô¡°T òæe -Égô«Z

 á«Ñ∏J  π``̀LCG  ø`̀e  ¿B’G  ¿ƒëaÉμjh

 º¡«∏Y  áªcGôàªdG  Iô«ãμdG  äÉ≤ØædG

 ÉæJÉ°ù°SDƒe  ¥Ó``ZEÉ``H{  ¿hOó``¡``eh

 .zπeÉc πμ°ûH ÉæJÓëeh

 ¬`̀Lh ¬```̀fCG …QÉ``̀°``̀ü``̀fC’G ó```̀cCGh

 ô```̀ jRh ≈`````̀dG á``̀Hƒ``̀à``̀μ``̀e π```FÉ```°```SQ

 πª©dG  ôjRhh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG

 ±ƒbƒdG  π`̀LCG  øe  á«dÉªdG  ô`̀jRhh

 √ò¡d  ¬LƒªdG  º`̀Yó`̀dG  á≤«≤M  ≈∏Y

 IóYÉ°ùe  IQhô`̀°`̀Vh  äÉ°ù°SDƒªdG

 …òdG êôëdG ™°VƒdG »a É¡HÉë°UCG

 ÉfhQƒc  á``̀eRCG  ÖÑ°ùH  ¬fƒ¡LGƒj

 ,ô¡°TCG  8  Ió`̀e  º¡JÓëe  ¥Ó```ZEGh

 É¡fƒc  øe  ºZôdÉH  á≤∏¨e  âdGRÉeh

 ä’É°ü∏d  É¡WÉ°ûf  »`̀a  á¡HÉ°ûe

 ºJ »`̀à`̀ dG á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG Ö`̀YÓ`̀ª`̀ dGh

 º`̀¡`̀à`̀∏`̀eÉ`̀©`̀e IQhô```̀ °```̀Vh ,É`̀¡`̀ë`̀à`̀a

 »`̀à`̀dG äÉ`̀ °`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀ dG »``̀bÉ``̀H π`̀ ã`̀e

 ºYódG  ≠dÉÑe  ô`̀Ñ`̀cCG  É`̀¡`̀«`̀dEG  â¡éJG

 IQOÉÑªdG  áeõM  øª°V  ádƒª°ûªdG

 á«eƒμëdG  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG

 äÉ«YGóJ  á¡LGƒªd  á°ü°üîªdG

 äÉ``©``Ñ``à``dGh É```̀ fhQƒ```̀ c ¢``̀Shô``̀«``̀a

 ,¬`̀«`̀∏`̀Y á`̀Ñ`̀Jô`̀à`̀ª`̀ dG á``jOÉ``°``ü``à``b’G

 πªëJ  ≈∏Y  ø«æWGƒªdG  IóYÉ°ùeh

 ΩóYh º¡JQÉéJ QGôªà°SGh º¡JÉ≤Øf

.º¡JÉ°ù°SDƒe ¥ÓZEG

 áLÉëdG ≈∏Y …QÉ°üfC’G Oó°Th

 ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀d á`̀ ∏`̀ eÉ`̀ °`̀ T á``̀©``̀LGô``̀e ≈````̀dG

 äBÉ°ûæª∏d  á¡LƒªdG  ºYódG  äGQGôb

 á«Ø«ch  ,á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG

 ’h  ,É¡æ«©H  äÉ°ù°SDƒe  AÉæãà°SG

 äÉ°ù°SDƒªdG √òg ÜÉë°UCG ¿CG Éª«°S

 ∫ÉØWC’G  Ö©d  äÓëeh  á«¡«aôàdG

 πNódG  …hP  ø«æWGƒªdG  ø`̀e  º`̀g

 á«æeR  äGôàa  Gƒ°†eCGh  OhóëªdG

 äGôNóªdG  É¡«a  ¿ƒªcGôj  á∏jƒW

 √òg  íàa  »`̀a  É¡fhôªãà°ùj  ≈àM

 ºgô°SCGh º¡«∏Y QóJ »c äÉ°ù°SDƒªdG

 á¡LGƒe  ≈∏Y  ºgóYÉ°ùj  ’ƒNóe

 Iôãch AÓ¨dG ôMh á°û«©ªdG AÉÑYCG

 øe  Ó°†a  ,ájQòdGh  ∫É«©dG  äÉ≤Øf

 GQhO …ODƒJ äÉ°ù°SDƒªdG √òg ¿ƒc

 QÉ©°SCÉHh ÉæFÉæHC’ É«¡«aôJh ÉjƒHôJ

 âëÑ°UCG  É¡fCG  á°UÉNh  ,áÑ°SÉæe

 É¡fEÉa πHÉ≤ªdÉHh ,ô¡°TCG 8 OGôjEG ÓH

 Ωƒ°SQh  äGQÉ`̀é`̀jE’G  ™aóH  áeõ∏e

 ¥ƒ`̀ °`̀Sh äÉ``̀jó``̀∏``̀Ñ``̀dGh AÉ``Hô``¡``μ``dG

 ø«∏eÉ©dG ÖJGhQ øY Ó°†a ,πª©dG

 …QÉ°üfC’G  ó`̀cCGh  .º¡JÉ°ü°üîeh

 ÜÉë°UCG  ø«æWGƒªdG  Iƒ``̀NE’G  ¿CG

 É k©°Vh ¿ƒ¡LGƒj äÉ°ù°SDƒªdG √òg

 ∞«dÉμàH ¿ƒ∏Ñμeh G kô«°ùY É k«°û«©e

 á`̀ jó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dGh AÉ``̀Hô``̀¡``̀μ``̀dG äÉ``̀≤``̀Ø``̀fh

 øe É``̀gô``̀«``̀Zh ∫É``̀ª``̀©``̀dG Qƒ```````LCGh

 QGôªà°S’  á`̀eR’  ájQhô°V  äÉ≤Øf

 ≈∏Y  G kOó°ûe  ,ájQÉéàdG  º¡à£°ûfCG

 áÄØdG  √ò`̀g  ≈`̀dEG  äÉØàd’G  IQhô°V

 øªe  ø«æWGƒªdG  øe  á«YÉªàL’G

 äGQGôbh á«eƒμM áàØd »a ¿ƒ∏eCÉj

.º¡∏LCG øe á∏LÉY

á«¡«aôàdG äÉ``°ù°SDƒªdG ÜÉ``ë°UCG º``YóH Ö``dÉ£j …QÉ``°üfC’G Ö``FÉædG

 ¿Éª∏°S  »∏Y  á∏«ªL  äó```cCG   
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG
 á«æ©ªdG  áæé∏dG  ƒ°†Y  ,iQƒ°ûdG
 »fÉ°ùfE’G  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  õjõ©àH
 ,»`̀dhó`̀dG  »fÉªdôÑdG  OÉ`̀ë`̀J’G  »`̀a
 Égõ«ªJ  âàÑKCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG
 ºdÉ©dG ∫hO iƒà°ùe ≈∏Y É¡JOÉjQh
 äÉjóëàdG  á¡LGƒªH  ≥∏©àj  Éª«a
 ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØàH á£ÑJôªdG
 è¡ædG  π°†ØH  ∂dPh  ,(19-ó«aƒc)
 ÖMÉ°U Iô°†ëd º«μëdG »fÉ°ùfE’G
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 øe  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N
 äGQOÉ`̀ Ñ`̀ e  á∏°ù∏°S  ¥Ó```̀WEG  ∫Ó``̀N
 õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`````̀dEG ±ó``̀¡``̀J äGQGô````````̀bh
 …OÉ°üàb’G  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh  ¿É``̀ eC’G
 ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  »YÉªàL’Gh
 áμ∏ªªdG  ¢``̀VQCG  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh
 áëFÉédG √òg äÉ°SÉμ©fG á¡LGƒªd

.º¡JÉ«M ≈∏Y
 áμ∏ªe ¿CG ≈dEG ¿Éª∏°S äQÉ°TCGh
 áëFÉédG  √ò``g  ∫Ó``̀Nh  øjôëÑdG
 ºjó≤àH  »fÉ°ùfE’G  É`̀gQhO  â∏°UGh
 ájƒªæàdGh  á«KÉZE’G  äGóYÉ°ùªdG
 á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dGh  á≤«≤°ûdG  Üƒ`̀©`̀°`̀û`̀∏`̀d
 ø`̀e IQô``̀ °``̀†``̀à``̀ª``̀ dGh á``̀Hƒ``̀μ``̀æ``̀ª``̀dG
 ÇQGƒ`̀£`̀ dGh  á«©«Ñ£dG  çQGƒ``̀μ``̀dG
 øe É`` kbÓ``£``fG ∂```̀ dPh ,äÉ```````̀eRC’Gh
 ™e øeÉ°†àdG »a »fÉ°ùfE’G É¡ÑLGh
 IÉfÉ©e  ∞«Øîàd  á«dhódG  Oƒ¡édG

.Üƒ©°ûdG √òg
 »fÉãdG  ÖFÉædG  âcQÉ°T  ó`̀bh
 kÓãªe  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 øª°V á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG  ø``Y
 ΩGô``̀à``̀MG õ``jõ``©``J á`̀æ`̀é`̀d ∫É```̀ª```̀YCG
 á©HÉàdG  »fÉ°ùfE’G  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG
 ,»``̀ dhó``̀ dG »``fÉ``ª``dô``Ñ``dG OÉ``̀ë``̀JÓ``̀d
 É k«°VGôàaG  ÉYÉªàLG  äó≤Y  »àdGh

 ∫OÉ``̀Ñ``̀J ¬``̀ dÓ``̀N º```̀J ,(á``̀©``̀ª``̀é``̀ dG)

 äGô`̀«`̀KCÉ`̀à`̀dG  ∫ƒ`̀M  ô¶ædG  äÉ`̀¡`̀Lh

 áëFÉéd  ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G

 ø«ÄLÓdG  ≈∏Y  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a

 ,á«°ùæédG  »ªjóYh  øjôLÉ¡ªdGh

 ,á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Yh

 ácQÉ°ûªH  ´É`̀ª`̀ à`̀L’G  ó`̀≤`̀Y  å`̀«`̀M
 á«eÉ°ùdG  á«°VƒØªdG  ø`̀Y  ø«∏ãªe
 ,ø«ÄLÓdG  ¿hDƒ°ûd  IóëàªdG  ºeCÓd
 ,ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dGh
 äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG ¢`̀†`̀©`̀H á`̀ °`̀û`̀bÉ`̀æ`̀eh
 øe É¡à©HÉàe øμªj »àdG á«°ù«FôdG
 ,»`̀dhó`̀dG  »fÉªdôÑdG  OÉ`̀ë`̀J’G  πÑb
 äÉ`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG Oƒ``¡``L Rõ``©``j É`̀ª`̀«`̀a
 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MGh ¥ƒ`̀≤`̀M ¿É`̀ª`̀°`̀V »`̀a
 áëFÉédG  Iô`̀à`̀a  ∫Ó``̀N  ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀dG
 ∫ÓN áWÉME’G  ºJ  Éªc .Égó©H Éeh
 ™jQÉ°ûªdGh πª©dG á£îH ´ÉªàL’G
 ,áæé∏d  á``̀jQÉ``̀é``̀dG  äGQOÉ``̀ Ñ``̀ ª``̀ dGh
 óæÑdÉH  ¢UÉîdG  QGô`̀≤`̀dG  á©HÉàeh
 137 á«©ªédG »a óªà©ªdG ÇQÉ£dG
 ¿CÉ°ûH  »dhódG  »fÉªdôÑdG  OÉëJÓd
 ÖfÉL ≈```̀dEG  ,É`̀é`̀æ`̀«`̀ghô`̀dG  ™`̀°`̀Vh
 Iô«NC’G  äGQƒ£àdG  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G

 .¢ûjOÓéæHh QÉªfÉ«e »a

 »fÉãdG ÖFÉædG ÜÉîàfG ºJ óbh
 øY Óãªe iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 õjõ©J áæéd »a á«Hô©dG áYƒªéªdG
 »fÉ°ùfE’G  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  ΩGôàMG
 »`̀dhó`̀dG »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG OÉ``ë``J’G »`̀a
 141 áeÉ©dG á«©ªédG ∫ÉªYCG  ∫ÓN
 »a »``dhó``dG »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG OÉ`̀ë`̀JÓ`̀d
 ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG  øe  ôHƒàcCG  ô¡°T
 áÑbGôªH  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¢üàîJ  å`̀«`̀M
 »àdG  ∞«æL  äÉ«bÉØJÉH  ΩGõ`̀à`̀ d’G
 ø«cQÉ°ûªdG  ô«Z  ájÉªM ≈dEG  ±ó¡J
 º¡°ùJ Éªc ,áë∏°ùªdG äÉYGõædG »a
 á∏eÉ©ªH  »`̀Yƒ`̀dG  ™`̀aQ  »`̀a  áæé∏dG
 ,É`̀ k«`̀∏`̀NGO  ø`̀jOô`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  ø«ÄLÓdG
 á«°ùæédG  »ªjóY  ádCÉ°ùe  ∂`̀dò`̀ch
 äÉ`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  ™«é°ûJ  ∫Ó``̀N  ø``̀e
 á°SÉ«°ùdG  »a  äGô««¨àdG  ºYO  ≈∏Y
 ≥«≤ëJ  »a  IóYÉ°ùª∏d  á°SQÉªªdGh

.∂dP

á¡LGƒe »``a É``gõ«ªJ â``àÑKCG ø``jôëÑdG :iQƒ``°ûdG ¢``ù«Fôd »``fÉãdG Ö``FÉædG
»``KÉZE’Gh …ƒ``ªæàdG É``gQhO â``∏°UGhh É``fhQƒc ¢``Shô«a »``°ûØJ äÉ``jóëJ

.¿Éª∏°S »∏Y á∏«ªL |

 :≥dÉÿGóÑY »∏Y Öàc
 á«¡«aôJ äÉcô°T ÜÉë°UCG ó°TÉf
 ô`̀ «`̀ eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø``H  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S
 ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 ¿CG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 äÉYÉ£≤∏d  »eƒμëdG  ºYódG  º¡∏ª°ûj

.IQô°†àªdG
 øëf :zè«∏îdG QÉÑNCG{`d  GƒdÉbh
 á«¡«aôàdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG
 ≥∏Z  øe  »fÉ©f  äÉ«dÉ©ØdG  º«¶æJh
 âeÉbh  ,¢SQÉe  òæe  »∏μdG  ÉæJÓëe
 IOÉ«≤dG øe ¬«LƒàH IQƒμ°ûe ø«μªJ
 (≈`̀dhC’G  áeõëdG)  ÉæªYóH  Ió«°TôdG
 ºJ ºK ,ƒ«fƒjh ƒjÉeh πjôHG ô¡°TC’

 hCG  ÖÑ°S  …CG  ¿hO  ø`̀e  ÉfDhÉæãà°SG
 ô¡°T òæe (á«fÉãdG áeõëdG øe) QôÑe

.¿B’G ≈dEG ƒ«dƒj
 ™aóH ¿ƒeƒ≤j º¡fCG ≈dEG GƒàØdh
 ájó∏ÑdG  ô«JGƒah  ø«ØXƒªdG  ÖJGhQ
 äÓé°ùdGh  á«YÉªàL’G  ¿hDƒ°ûdGh
 áaÉ°VE’ÉH πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«gh
 äÉeGô¨dG ™aód ¿ƒ°Vô©àj º¡fCG  ≈dEG

.™aódG øY GhõéY GPEG
 ∞``̀bh º```̀J ¬`````̀fCG Gƒ```̀ë```̀ °```̀VhCGh
 ≈àM  áëFÉédG  ájGóH  òæe  º¡WÉ°ûf
 º°SGƒªdG  Ωhó`̀b  ™e  á°UÉNh  Ωƒ«dG
 º``̀gCG ø``̀e ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀J »``̀à``̀dG ô``̀¡``̀°``̀TC’Gh
 ¬`̀«`̀aô`̀à`̀dG ´É``£``b π``Nó``d º`̀ °`̀ SGƒ`̀ª`̀ dG
 ∞«°üdG  äGRÉLEGh  OÉ«YC’G  äGRÉLEG)

.(∫ÉØWCÓd

 á`̀cô`̀°`̀T  Ö``̀MÉ``̀°``̀U  33  ô``̀ Ñ``̀ Yh
 º¡∏ª°ûj  ¿CG  »`̀a  º`̀¡`̀∏`̀eCG  ø`̀Y  ¬«aôJ
 IôàØdG  √òg  ∫ÓN  »eƒμëdG  ºYódG
 »a  º`̀Yó`̀dG  ≈∏Y  º¡ª¶©e  π°üM  PEG
 π°üëJ ºd  ø«M »a ,≈`̀dhC’G  IôàØdG
 óæe  kÉ«FÉ¡f  ºYódG  ≈∏Y  äÉcô°T  10

.áeRC’G ájGóH
 »eƒμëdG  º`̀Yó`̀dG  ¿CG  Ghó```̀ cCGh
 äÉcô°ûdG  QGô≤à°SG  ≈∏Y  ßaÉë«°S
 øe IQô`̀ °`̀†`̀ à`̀ ª`̀ dG  äÉ``°``ù``°``SDƒ``ª``dGh
 πª©dG á°Uôa É¡d í«à«°Sh ,áëFÉédG
 É¡JOƒYh ,É¡©°Vh Ö«JôJ IOÉYEG ≈∏Y
 ≈∏Y  É¡JÉWÉ°ûf  á°SQÉªªd  GOó`̀é`̀e
 á«ëHôdG  É¡d  ≥≤ëj  ÉªH  ,¬Lh  πªcCG
 ≈∏Y á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dGh á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’Gh

 .IOƒLƒªdG á«æjôëÑdG QOGƒμdG

:¿hó°TÉæj ..¥ÓZE’ÉH IOó¡e á«¡«aôJ á°ù°SDƒe 33

 »`̀ eƒ`̀μ`̀ ë`̀ dG º```̀Yó```̀dG É`̀ æ`̀ ∏`̀ ª`̀ °`̀ û`̀ j º```̀d
!ô``̀ «``̀ Ñ``̀ μ``̀ dG É```̀ fQô```̀ °```̀ †```̀ J º```````̀ZQ

.…QÉ°üfC’G óªMCG |

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG áæjO øH ∑QÉÑe óªëe QƒàcódG ø∏YCG
 á«fhôàμdE’G  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  Aó``H  áÄ«Ñ∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d
 IOó¡ªdG  ´GƒfC’ÉH  QÉéJ’G  äÉÑ∏£H  á°UÉîdGh  IójóédG
 øe ∂dPh ,»fhôàμdE’G ™bƒªdG ôÑY (¢ùàjÉ°S) ¢VGô≤f’ÉH
 äGAGôLEG π«¡°ùJh ,Qƒ¡ªé∏d äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤J πLCG

.¢ù∏éªdG ÉgQó°üj »àdG äÉ≤aGƒªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
 äÉeóîdG  ¿CG  á`̀æ`̀jO  ø`̀H  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  óªëe  .O  í`̀°`̀VhCGh
 OGô«à°SG  äÉÑ∏W  ºjó≤J  í«àà°S  IójóédG  á«fhôàμdE’G
 ¢VGô≤f’ÉH  IOó¡ªdG  á«ëdG  äÉæFÉμdG  ôjó°üJ  äÉÑ∏Wh
 AGõLCGh  (Qƒ≤°üdGh  ¿hRÉ`̀eC’Gh  »≤jôaE’G  AÉ¨ÑÑdG  πãe)
 áaÉ°VE’ÉH  (êÉ©dGh  Oƒ∏édGh  Oƒ©dG  πãe)  äÉæFÉμdG  √òg
 IOó¡ªdG  á«ëdG  äÉ`̀æ`̀FÉ`̀μ`̀dG  ôjó°üJ  IOÉ```̀YEG  äÉÑ∏W  ≈``̀dEG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢UôM  GócDƒe  ;É¡FGõLCGh  ¢VGô≤f’ÉH
 ∫É≤àf’G ∫ÓN øe 2030 øjôëÑdG ájDhQ ò«ØæJ ≈∏Y áÄ«Ñ∏d
 øe á«fhôàμdE’G  äÓeÉ©ªdG ≈dEG  ájó«∏≤àdG  äÓeÉ©ªdG øe
 »a  Éª«°S  ’  É¡°ü«∏îJ  áYô°Sh  äGAGô`̀LE’G  π«¡°ùJ  πLCG
 ¢ShôjÉa  QÉ°ûàfG  ™`̀e  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  π`̀X

.(19 -ó«aƒc) Éfhôc
 øª°†àJ ™bƒªdG »a IójóédG äÉeóîdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 ,IóMGh  Ö∏W  IQÉªà°SG  »a  ´Gƒ`̀fC’G  øe  Iô«Ñc  áYƒªée
 ≈dEG Gô¶f ´GƒfCÓd á«æ«JÓdG AÉª°SC’G áHÉàc ábO øY Ó°†a

.¢ùàjÉ°S á«bÉØJG äÉfÉ«H IóYÉ≤H É¡WÉÑJQG

 áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ™bƒªd  ôFGõdG  ≈∏Y  Öéjh
 QÉ`̀«`̀à`̀NG  (/https://www.sce.gov.bh)
 IOó¡ªdG  ´Gƒ`̀fC’É`̀H  IQÉéàdG)  QÉ«N  ºK  ø`̀eh  (ÉæJÉeóN)
 Ωó≤ªd  øμªj  áëØ°üdG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N  ø`̀eh  ,(¢`̀VGô`̀≤`̀f’É`̀H
 áHƒ∏£ªdG  äÉeƒ∏©ªdÉH  Ö∏£dG  IQÉªà°SG  áÄÑ©J  Ö∏£dG

.Ö∏£dG ºjó≤J á«∏ªY ΩÉªJE’ áHƒ∏£ªdG ≥FÉKƒdG ¥ÉaQEGh

IójóédG á«fhôàμdE’G äÉeóîdG ≥∏£j záÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G{
¢VGô≤f’ÉH IOó``¡ªdG äÉ``æFÉμdÉH QÉ``éJ’G äÉ``Ñ∏£H

.áæjO øH óªëe .O |



 ±hô`̀¶`̀dG  ô¡≤J  º`̀FGõ`̀Y{  ¿Gƒ`̀æ`̀Y  πªëj  …ò``̀dG  ôjô≤àdG  ≥``̀Khh
 øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ zá«dhDƒ°ùªdÉH á«FÉæãà°S’G
 á«fÉ°ùfE’G ÇOÉÑª∏d áªLôJ äAÉL »àdG ,OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 Éªc  ,¬àdÓL  É¡ªFÉYO  ≈`̀°`̀SQCG  »àdG  ¥ƒ≤ëdG  ßØM  ™`̀e  á`̀«`̀bÓ`̀NC’Gh
 ÉgOÉ©HCÉH  áëFÉédG  áHQÉëe  »a  áμ∏ªªdG  Oƒ¡L  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §∏°S
 á«Ä«ÑdGh  á«LƒdƒæμàdGh  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdG
 55 Oƒ¡L π«∏ëJh ≥«KƒJh ó°UQ ∫ÓN øe AÉL …òdGh  á«fƒfÉ≤dGh
 ∫hC’G  ø«©HôdG  ∫ÓN  ,ÉYÉ£b  13  â∏μ°T  ájQƒà°SO  á°ù°SDƒeh  áÄ«g
 á«≤ÑàªdG IôàØ∏d ôNBG ó°UQ Qó°üj ¿CG ≈∏Y ,»dÉëdG ΩÉ©dG øe »fÉãdGh
 Aƒ°†dG  §«∏°ùJh  IOÉØà°ùªdG  ¢ShQódG  ¢UÓîà°S’  ∂dPh  ,ΩÉ©dG  øe

.á«ª∏Y á≤jô£H äGƒéØdGh äGRÉéfE’G ≈∏Y
 ¿CG  z¿ƒ∏≤à°ùe  ¿ƒ«bƒ≤M{  áYƒªée  ¢ù«FQ  ô°UÉf  ¿Éª∏°S  ócCGh
 áëFÉédG  á¡LGƒªd  ô«°†ëàdÉH  IQOÉÑªdG  ΩÉeR  äòNCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ±GôWC’G ™e É¡fhÉ©J ÖfÉéH Gòg ,GôØ°U …hÉ°ùJ É¡jód ä’ÉëdG OóYh
 É¡fCG  Éªc  ,É¡¡LGƒJ  »àdG  ÉjÉ°†≤dG  ¿CÉ°ûH  áëFÉédG  á¡LGƒªd  á«dhódG
 OQGƒªdGh  ,á«LƒdƒæμàdG  IôÑîdGh  á«æØdG  áaô©ªdG  πeGƒY  âØXh
 IAÉØμdÉH πª©dG âÑæéJ É¡fCG É kë°Vƒe ,á©°VGƒàªdG á«dÉªdGh ájô°ûÑdG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,Iô«£îdG  ≥FGƒ©dG  óMCG  ¿ƒμJ  ób  »àdG  á«WGôbhô«ÑdG
 ô«KCÉJ äGP IôHÉY áHÉë°S Oôée É¡fCG ≈∏Y áëFÉédG á∏eÉ©e âÑæéJ É¡fCG
 hCG á«°SÉ«°S ÜÉÑ°SC’ áëFÉédG QÉ°ûàfG øY ìÉ°üaE’G hCG ,âbDƒeh ôHÉY
 ihó©dGh ¢VôªdG ô«KCÉJ øe ∞«ØîàdG ÉgOƒ¡L â∏ª°T Éªc ,ájOÉ°üàbG

.º«≤ªdGh øWGƒªdG ≈∏Y
 ;øjôeCG  ∑Qóf  ¿CG  óH  ’ øjôëÑdG  áμ∏ªe äÉMÉéf ºZQ ¬fEG  ∫Ébh
 á«YÉªàL’Gh  á«ë°üdG  √QÉ```̀KBGh  AÉ`̀Hƒ`̀dG  ≈∏Y  Ö∏¨à∏d  ¬``̀fCG  É`̀ª`̀¡`̀dhCG
 PÉîJG  áYô°S  IOÉ```jRh  IƒéØdG  ¢ü«∏≤J  ÖLƒà°ùj  ájOÉ°üàb’Gh
 Iƒ°SCG  áÑ©°U  ájOÉ°üàbG  äGAGô``LEG  É¡«∏Y  ÖJôàj  ób  »àdG  äGQGô≤dG
 ¬eGõàdGh ¬∏aÉμJh ™ªàéªdG ∞JÉμJ ¿CG »fÉãdG ôeC’G .ºdÉ©dG ∫hO »bÉÑH
 ¢Vôe  á`̀eRCG  ¿EG  å«M  äÉ``eRC’Gh  çQGƒμdG  áëaÉμªd  IGOCG  iƒ`̀bCG  »g

.∂dP âàÑKCG (19ó«aƒc)
 ºJ  Éªc  ,ájQƒà°SO  á°ù°SDƒeh  áÄ«g  55  Oƒ¡L  ôjô≤àdG  ó°UQ
 »YÉªàL’G ´É£≤dG ,øeC’G ,º«∏©àdG ,áë°üdG ÉgRôHCG  ÉYÉ£b 13 ó°UQ
 øY GQOÉ°U GôjòëJh É¡«LƒJh ÉWGôà°TGh GQGôb  226 ,…OÉ°üàb’Gh
 1086 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,2020 ƒ«fƒj 30 ïjQÉJ ≈àM á«ª°SôdG äÉ¡édG
 ,É«fhôàμdEG É©bƒe 64 ≈∏Y ´ÓW’G ,É¡∏«∏ëJh É¡≤«KƒJ ºJ GôÑNh ÉfÉ«H
 ájQƒà°SódG  äÉ°ù°SDƒªdG  ø`̀e  á«fÉ°ùfEG  IQOÉ`̀Ñ`̀e  229  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀dEG

.»fóªdG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒeh

á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡à≤≤M  »àdG  äÉMÉéædG  ¿CG  ôjô≤àdG  ó`̀cCGh
 äÉ¡«LƒàdG  ’ƒ`̀d  ≥≤ëààd  øμJ  º`̀d  (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  áëFÉL  áHQÉëe
 øeC’G  ≈∏Y  äócCG  »àdGh  ,OÓÑdG  πgÉY  ∂∏ªdG  ádÓL  ¿ód  øe  á«eÉ°ùdG
 ,¢ûjÉ©àdGh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  ,IGhÉ°ùªdGh  ∫ó©dGh  ,áæ«fCÉª£dGh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U á°SÉFôH  áeƒμëdG  πªY á«μ«eÉæjO  ÖfÉL ≈dEG
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  Oƒ¡L  ∂dòch  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 áeƒ¶æe  »a  â∏ãªJ  »àdG  á«bÉÑà°S’G  äGƒ£îdGh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 ≥jôa  π«μ°ûJ  ∫ÓN  øe  ,áëFÉédG  á¡LGƒªd  ô«HGóàdGh  äGAGô``̀LE’G
 ™æªd  AGƒàMG  á«é«JGôà°SG  ™°Vhh  ,¢UÉ°üàN’G  …hP  øe  »æWh
 ¢ü«î°ûà∏d  äÉ«dBGh  ,IôμÑe  ájRGôàMG  äGOGó©à°SGh  ,¢VôªdG  »°ûØJ

.áÑbGôªdGh ó°UôdGh

iõ¨e …P ô««¨J ≈dEG äÉjóëàdG πjƒëJ
 äÉ©∏£àdGh  iDhô`̀dG  É¡°SÉ°SCG  øWƒdG  äÉMÉéf  ¿CG  ôjô≤àdG  ó`̀cCG
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe á«°üî°ûdG á©HÉàªdG ºK ,á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
 ,óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  áæé∏d  ó¡©dG  »`̀dh
 …P  ô««¨J  ≈`̀dEG  áªî°†dG  äÉjóëàdG  πjƒëJ  √ƒª°S  ´É£à°SG  å«M
 ÜÉÑ°SC’G  Rô`̀HCG  ¿CG  ≈`̀dEG  ôjô≤àdG  QÉ`̀°`̀TCGh  .áëFÉédG  á¡LGƒªd  iõ¨e
 »g  áëFÉédG  á¡LGƒªd  äGAGô`````LE’Gh  äGQGô``≤``dG  ìÉéæd  á`̀ª`̀YGó`̀dG
 ≈∏Y  É`̀gQÉ`̀KBGh  áëFÉédG  IQƒ`̀£`̀N  ióªH  É«∏©dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  QÉ©°ûà°SG
 …ó°üà∏d  »ÑW  »æWh  ≥jôa  π«μ°ûJ  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  áë°üdGh  ™ªàéªdG
 AGƒàM’G á°SÉ«°S ≥«Ñ£J áYô°S ,AGQRƒdG ¢ù∏ée øe QGô≤H ¢Shô«Ø∏d
 ,»ë°üdG  ΩÉ¶ædG  äÉ°SÉ«°Sh  ájOÉ°üàb’G  äÉ°SÉ«°ùdGh  ¥Ó``̀ZE’Gh
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’Gh  äGQGô≤dG  PÉîJÉH  äCGóH  øjôëÑdG  ¿CG  GócDƒe
 π«é°ùJ  πÑb  á«Ñ£dG  äGRGôàM’Gh  äGOGó©à°S’ÉH  âeÉb  Éªc  ,GôμÑe
 äÉ`̀eRC’G  IQGOEG  ≥∏£æe  øe  áëFÉédG  ™e  πeÉ©àdG  ,á«°Vôe  ádÉM  …CG
 á«WGôbhô«ÑdG øY OÉ©àH’G ,äGQGô≤dG PÉîJG øe ´ qô°S Éªe çQGƒμdGh
 ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,áëFÉédG  á¡LGƒe  ¢üîj  Ée  πμH  äGQGô`̀≤`̀dG  PÉîJG  »a
 ,äGAGô`̀LE’Gh  äGQGô≤dG  PÉØfEG  π«¡°ùàd  á«ªbôdG  É«LƒdƒæμàdG  OÉªàYG
 ¿hÉ©àdGh  ,áëFÉé∏d  …ó°üà∏d  Oƒ¡édG  ó«MƒJh  äÉYÉªàL’G  ∞«ãμJ
 QGó`̀°`̀UEG  áYô°ùd  á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  á£∏°ùdG  ø«H  ≥«°ùæàdGh

.ÉjOÉ°üàbGh É«YÉªàLG áëFÉédG äÉ«YGóJ øe óëJ »àdG äÉ©jô°ûàdG
 ójó©dG  òîJG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  »ë°üdG  ´É£≤dG  ¿EG  ∫É`̀ bh
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh  äGAGô``̀LE’G  øe
 øY  ôμÑªdG  ∞°ûμ∏d  áeRÓdG  ¢üëØdG  Iõ¡LCG  ô«aƒJ  »a  ´ô°SCG  Éªc
 õcGôe  »a  ∫õ©dG  áëæLCÉH  á«Ñ£dG  äÉJƒHhôdG  Ωóîà°SGh  ,¢Shô«ØdG

.êÓ©dGh ∫õ©dG

»æeC’G ´É£≤dG
 ÉgPÉîJG ºJ »àdG äGQGô≤dGh äGAGôLE’Gh Oƒ¡édG ôjô≤àdG ∫hÉæJ
 óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL áëaÉμªd á«∏NGódG IQGRh πÑb øe
 äÉeÉ¡°SEGh  Oƒ¡L  ∫hÉæJ  Éªc  É¡d  á©HÉàdG  äGQGOE’Gh  (19ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 á«fÉ°ùfE’G  á«MÉædG  ø`̀e  áëFÉédG  á¡LGƒªd  øjôëÑdG  ´É``̀aO  Iƒ``b

.á«é«JGôà°S’Gh
 ™«ªL  ò«Øæàd  ø`̀eC’G  ∫É`̀LQ  É¡dòÑj  »àdG  Oƒ¡édG  ¿CG  ≈`̀dEG  âØdh
 ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG áæé∏dG É¡JôbCG »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 äGQó≤e ≈∏Y ®ÉØëdG »a ºgQhOh ,¢VôªdG QÉ°ûàfG øe óë∏d ,ÉfhQƒc
 øe  ∞«ØîàdG  »a  ô`̀ KC’G  É¡d  ¿É`̀c  ¬∏gCG  ájÉªMh  ¬JÉÑ°ùàμeh  øWƒdG

 …ôéj  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  ≥«Ñ£J  ôÑY  ,¢VôªdG  QÉ°ûàfG
 øe  OóY  ™e  ≥«°ùæàdG  â∏ª°T  »àdGh  ,áëFÉédG  áëaÉμªd  É¡H  πª©dG

.á«∏NGódG ôjRh äÉ¡«LƒJ ò«ØæJh ,á«eƒμëdG äÉ¡édG
 ∞°üædG ∫ÓN âeÉb »fóªdG ´ÉaódG IQGOEG ¿CG ≈dEG ôjô≤àdG QÉ°TCGh
 ,øjôëÑdG  QÉ£ªH  á«Lƒdƒ«H  ô«¡£J  á«∏ª©H  »dÉëdG  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G
 óë∏d QhÉëe áKÓK øe á£N ™°Vh ,ô«¡£J á«∏ªY 5600 øe ôãcCG ò«ØæJ
 Oó©d á«fGó«ªdG äGQÉjõdG »a áë°üdG IQGRh ácQÉ°ûe ,(19ó«aƒc) øe
 áeÓ°Sh  áë°U  õjõ©àd  á«FGƒ°ûY  äÉæ«Y  òNC’  øjôëÑdG  ≥WÉæe  øe
 ò«ØæJ ,…RGôàM’G ô«¡£àdG  äÉ«∏ª©d ´ƒ£àe 5501 ÖjQóJ ,™«ªédG
 »fGó«ªdG º¡∏ªY á£N øª°V ájRGôàMG ô«¡£J á«∏ªY 1118 ÜQÉ≤j Ée
 ÓeÉY  1030  `d  á«ÑjQóJ  IQhO  344  ó≤Y  ,äÉ¶aÉëªdG  ∞∏àîe  »a
 äÉ«∏ªY  ≈∏Y  º¡ÑjQóJ  ºJ  á°UÉîdG  äÉcô°ûdGh  ∞«¶æàdG  äÉcô°T  øe

.óLÉ°ùªdGh IOÉÑ©dG QhO QOGƒc øe 858 ÖjQóJh ,ô«¡£àdG
 »fhôàμdE’Gh …OÉ°üàb’G øeC’G IQGOEG ¿CG ≈dEG ôjô≤àdG ¥ô£J Éª«a
 Oó¡J »àdG äÉ©FÉ°ûdG »Lhôe ó°V á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJÉH âeÉb
 áëFÉédG »∏¨à°ùe ó°V á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG ,»©ªàéªdG øeC’G
 »àdG á«fhôàμdE’G §HGhôdGh ™bGƒªdG ¢†©H øe ôjòëàdGh ,É kjOÉ°üàbG

.áæ°Uôb äÉ«∏ªY ÖμJôàd óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a â∏¨à°SG
 ≈dEG  Éàa’ ,A’õædG π«gCÉJh ìÓ°UEG  õcôe Oƒ¡L ôjô≤àdG ∫hÉæJh
 OGôaCG áaÉc ø«H »NBÉàdGh ∞dBÉàdG §HGhQh íeÉ°ùàdG áaÉ≤ãd G kõjõ©J ¬fCG
 »a  º¡LÉeOE’  º¡«∏Y  ΩƒμëªdG  ΩÉ`̀eCG  ójóL  πeCG  ÜÉH  íàah  ™ªàéªdG
 OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓL Qó°UCG  ,™ªàéªdG
 á«fÉ°ùfEG ´Ghód ∂dPh Ω2020 ¢SQÉe 12 ïjQÉàH »eÉ°ùdG √ôeCG ióØªdG
 ≥«Ñ£Jh  Oô`̀a  901  øY  ƒØ©dG  QGó°UEÉH  áægGôdG  ±hô¶dG  πX  »`̀ah

.GOôa 1486 ¬Yƒªée ÉªH ,GOôa 585 ≈∏Y á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb

øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb
 ¢Shô«a áëFÉL ™e øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb »WÉ©J ¿CG ôjô≤àdG ócCGh
 πeÉ©àdG  ôgÉ¶e  ø`̀e  G kô¡¶e  πμ°T  (19ó`̀«`̀aƒ`̀c)  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c
 øWGƒªdG  É¡¡LGh  »àdG  áLôëdGh  áFQÉ£dG  ∞bGƒªdG  ™e  »fÉ°ùfE’G
 ∂ëªdG  »g  á°SQÉªªdG  √òg  âfÉch  .øjôëÑdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  øWÉ≤dGh
 ∞bGƒªdG ™e πeÉ©àdGh äÉeRC’G á¡LGƒe ≈∏Y ¿É°ùfE’G IQó≤d »≤«≤ëdG
 .QÉμàH’G ≈∏Y ¬JGQób qõØà°ùJh ,á«YGóHEG äÉbÉW øe √ôéØJ ÉªH áLôëdG
 ΩÉ¡°SEÓd äÉjƒà°ùe áKÓK äOóM øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ¿CG ≈dEG âØdh
 ¢SÉ°SC’G »a â∏ãªJ á«Ñ£dG äÉeóîdG ôÑY áëFÉédG √òg øe óëdG »a

.äÉ«∏ª©dG ¥É£fh ,ÇQGƒ£∏d §«£îàdG ,»é«JGôà°S’G
 äÉeóîdG-  øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ≤d  ájRGôàM’G  ô«HGóàdG  ∫hÉæJh
 äGOGó``eE’É``H  áeÉ©dG  á«Ñ£dG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  õ«¡éàH  ΩÉ«≤dG  ôÑY  á«Ñ£dG
 áHÉ°UEG  …CG  π«é°ùJ  πÑb  ∂dPh  ájQhô°†dG  Iõ¡LC’Gh  äÉeõ∏à°ùªdGh
 ájRGôàMG äGAGôLEÉH ΩÉ«≤dGh ,»bÉÑà°SG …RGôàMG AGôLEÉc ,øjôëÑdÉH
 ádÉM  »`̀a  ¢üëØ∏d  øjôëÑdG  ´É`̀ aO  Iƒ≤d  á©HÉàdG  äÉ¡édG  áaÉc  »`̀a
 äÉ«YÉªàL’G  ≈dEG  Éàa’  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áHÉ°UEG  OƒLƒH  √ÉÑà°T’G
 óªMCG  øH  áØ«∏N  ô«°ûªdG  øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤∏d  ájQhódG
 á«Ñ£dG  äÉeóîdG  óFÉ≤Hh  áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FôH  áØ«∏N ∫BG
 AÉ°ûfEG  »a ΩÉ¡°SE’Gh ,»©eÉédG  óªM ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe óFÉbh ,á«μ∏ªdG
 øe  áeõM  ¥Ó`̀WEG  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«Ñ£dG  ∫õ©dG  õcGôe
 »©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùeh …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdG »a äGQOÉÑªdG
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd ¢UÉîdGh ΩÉ©dG ´É£≤dG äÉ«Ø°ûà°ùe ºYód
 ≈°Vôª∏d áeóîdG ø«°ùëJh ™aQ ±ó¡H äGQOÉÑªdG øe áeõM ¥ÓWEGh

.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd º¡jhPh ø«©LGôªdGh

»°SÉ«°ùdGh »°SÉeƒ∏HódG ´É£≤dG

 á`̀«`̀MÉ`̀æ`̀dG  ø``̀e  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh Oƒ`̀¡`̀L ≈`̀∏`̀Y  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  õ``̀cQ
 ∫hódÉH  ø«≤dÉ©dGh  êQÉîdÉH  ø«æWGƒªdÉH  É¡∏°UGƒJh  ,á«°SÉeƒ∏HódG
 ≈dEG ´ƒLôdG »a ø«ÑZGôdG ø«æWGƒªdG ´ÉLQE’ É¡∏ªY á£Nh IAƒHƒªdG
 ¿hDƒ°ûdÉH πNóàdG »a ô£b ΩÉ¶f QGôªà°SG ≈dEG  G kô«°ûe ,øWƒdG ¢VQCG
 øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L π«£©àd É¡J’hÉëeh øjôëÑdG áμ∏ªªd á«∏NGódG
 ájQƒ¡ªL  »a  ø«≤dÉ©dG  ´ƒ°Vƒe  ∫Ó¨à°SG  ôÑY  áëFÉédG  áëaÉμªd
 …ô£≤dG  ΩÓ```̀YE’G  ™`̀e  áμ∏ªªdG  â∏eÉ©J  ∞`̀«`̀ch  ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ¿Gô```̀jEG

 .è¡æªe πμ°ûH øjôëÑdG Oƒ¡L ±ó¡à°SG …òdG »fGôjE’Gh
 åM ∫Ó``̀N ø`̀e êQÉ``̀î``̀dG »`̀a ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ø`̀«`̀eCÉ`̀J ≈```dEG â`̀Ø`̀dh
 iód  º¡JÉeƒ∏©e  π«é°ùJ  ≈∏Y  êQÉîdG  »a  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG
 ø«æWGƒªdG  ™«ªL  ™e  π°UGƒàdG  ,á«LQÉîdG  IQGRhh  áμ∏ªªdG  äÉã©H
 ô«aƒJ ,º`̀ ¡`̀YÉ`̀ °`̀VhCG  ≈`̀∏`̀Y ¿É`̀æ`̀Ä`̀ª`̀WÓ`̀d êQÉ``̀î``̀dG  »``a ø`̀jOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG
 (á«ÑW  äGRÉ`̀Ø`̀b  -ΩÉªc  –  äÉª≤©e)  á«Ñ£dG  á«FÉbƒdG  äÉeõ∏à°ùªdG
 á«FGò¨dG  OGƒªdG  ø«eCÉJ  ,êQÉîdG  »a  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  áaÉμd
 ,∫ƒéàdG  ô¶M  ó¡°ûJ  »àdG  ≥WÉæªdG  »a  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒª∏d
 ôÑY  øjOƒLƒªdG  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  IOƒ`̀Y  π«¡°ùàd  ≥«°ùæàdG
 ø«æWGƒªdG  IOƒ`̀Y  Ö«JôJ  ≈∏Y  πª©dGh  ,ájôÑdGh  ájƒédG  òaÉæªdG
 áμ∏ªªdG πÑb øe IôLCÉà°ùe äGôFÉW øàe ≈∏Y ø«∏é°ùªdG ø««æjôëÑdG
 IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ∂dPh É k«dhO Ióªà©eh É k«ÑW áªμëe äGAGôLEG ≥ah
 »a  øjOƒLƒªdG  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  ™e  π°UGƒàdGh  ,áë°üdG
 ,º¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏Jh º¡«∏Y ¿ÉæÄªWÓd »Ñ£dG êÓ©dG ¢Vô¨d êQÉîdG
 º¡∏≤fh ≥WÉæªdG ¢†©H »a ø«≤dÉ©dG ø«æWGƒª∏d ¥OÉæØdG õéMh ô«aƒJ
 á≤«≤°ûdG  á«é«∏îdG  ∫hó`̀ dG  »æWGƒe  ™e  π°UGƒàdG  ,º°UGƒ©dG  ≈`̀ dEG
 øe  ôãcC’  Iô°TÉÑe  á°UÉN  äÓ`̀MQ  Ö«JôJ  ,º¡JOƒY  Qƒ`̀eCG  π«¡°ùàd
 áμ∏ªe  ≈``dEG  IOƒ`̀©`̀dG  »`̀a  ø«ÑZGôdG  ø«æWGƒªdG  ø`̀e  ø`̀WGƒ`̀e  6000

.øjôëÑdG
á«°SÉ«°ùdG äÉjóëàdG

 É¡°SCGQ  ≈`̀∏`̀Yh  ,á«°SÉ«°ùdG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  ≈``̀dEG  ôjô≤àdG  ¥ô`̀£`̀Jh
 äÉ«∏ªY  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,øjôëÑdG  ±Gó¡à°SÉH  ô£b  ΩÉ¶f  QGôeâ°SG
 á∏«NO  á°ùFÉH  ä’hÉ`̀ë`̀e  äó`̀¡`̀°`̀T  ø««æjôëÑdG  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  IOÉ```̀YEG
 ™°VƒdG  ∫Ó¨à°S’  …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  É¡H  ΩÉb  »é«∏îdG  ™ªàéªdG  ≈∏Y
 øe  á«°SÉ«°S  ÜQBÉeh  ±GógCG  ≥«≤ëàd  ºdÉ©dG  ¬H  ôªj  …òdG  »FÉæãà°S’G
 ô£b  âeÉb  å«M  ,É k«eÓYEGh  É k«°SÉ«°S  ¿É°ùfE’G  áë°üH  IôLÉàªdG  ∫ÓN
 ¿GôjEG »a ø«≤dÉY ø««æjôëH ø«æWGƒªd ájQÉéJ ájƒL äÓMQ ô««°ùàH
 ÖÑ°ùJ  Éªe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  ™e  Ö«JôàdGh  ≥«°ùæàdG  ¿hO  øe
 IOƒ©d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡à©°Vh  »àdG  ø«æWGƒªdG  IOÉYEG  á£N  á∏bô©H
 äÓMôdG  ∂∏J  ≈∏Y  øjôaÉ°ùªdG  áaÉc  ¢†jô©Jh  ,êQÉîdG  »a  É¡«æWGƒe
 »àdGh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ  øY  áéJÉædG  á«ë°üdG  ôWÉîªdG  πμd
 ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe πÑb øe É¡H ≈°UƒªdG á«ë°üdG óYGƒ≤∏d ô≤àØJ
 ¢ù∏ée  ∫hO  áë°U  AGQRƒ`̀d  IOó°ûªdG  ájRGôàM’G  äGQGô≤∏d  áØdÉîeh
 ,(19ó«aƒc)  ¢Vôe QÉ°ûàfG  ∫ƒM ¿GôjEG  ºàμJ  ≈dEG  QÉ°TCG  Éªc  .¿hÉ©àdG
 áeOÉb »Hô©dG è«∏îdG ∫hóH ÉfhQƒc ¢Shô«ØH äÉHÉ°UE’G äô°ûàfG å«M
 .á«aÉØ°ûdG øe Qób ≈∏Y øμJ ºd ¿GôjEG ¿CG á«°Vôa Rõ©j Gògh ,¿GôjEG øe
 21  ±OÉ°U  …òdG  á«fGôjE’G  á«fÉªdôÑdG  äÉHÉîàf’G  øe  ø«eƒj  πÑb  PEG
 äÉHÉ°UE’G  z¢†©H{  øY  Ö°†à≤e  πμ°ûH  »ª°SôdG  åjóëdG  CGóH  ,ôjGôÑa
 √ôÑàYG  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,¿Gô¡W  ÜƒæL  ,ºb  áæjóe  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH
 »a ô«ÑμdG ´ÉØJQ’G ™e á°UÉN ,á«°SÉ«°S ájÉ¨d á≤«≤ë∏d kAÉØNEG ¿ƒÑbGôe
 øe á«°SÉ«°ùdG ájÉ¨dG ¿CG hóÑjh .äÉHÉîàf’G Ωƒj AÉ¡àfG ó©H äÉHÉ°UE’G
 ,™°ShCG ¥É£f ≈∏Y ¬«°ûØJ ≈dEG äOCG ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ≈∏Y ºàμàdG AGQh
 ,ôeC’G ájGóH »a .(19ó«aƒc) ¢Shô«a QÉ°ûàfG ∫ƒM ¿GôjEG  âªàμJ Éªc
 º≤J  ºd  É¡fEG  å«M ,á«dhódG  ±Gô`̀YC’Gh  ø«fGƒ≤∏d  É¡àØdÉîe  ÖfÉéH  Gòg
 ™e  ,ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  êhô`̀Nh  ∫ƒNód  ôØ°ùdG  äGRGƒ`̀L  ºàîH
 äócCG  Éªc ,¿GôjEG  ≈dEG  ôØ°ùdG øe É¡«æWGƒe ™æªJ ºd øjôëÑdG ¿CG  º∏©dG
 ó©jh ,êQÉîdG ≈dEG ¢VôªdG Gòg ∫É≤àf’ É¡MÉª°S ±ô°üàdG Gò¡H ¿GôjEG
 å«M  É«dhO  ΩôëªdG  »Lƒdƒ«ÑdG  ¿Ghó©dG  ∫Éμ°TCG  øe  Óμ°T  ôeC’G  Gòg

.áμ∏ªªdÉH ô£î∏d áë°üdGh áeÓ°ùdG â°VôY
 ,á°ù«°ùeh  á°Vô¨e  á`̀«`̀eÓ`̀YEG  äÓªëd  áμ∏ªªdG  â°Vô©J  Éªc
 É¡d  á©HÉàdG  äGƒæ≤dGh  IôjõédG  IÉæb  ôÑY  …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  OÉb  å«M
 øjQƒJƒe øjOô¨e ¥ÓWEG ™e øeGõJ …òdGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe ±Gó¡à°SÉH
 ∞«°S òë°T É¡æe ±ó¡dG ¿Éch (¿GôjEG »a ø«≤dÉ©dG ø««æjôëÑdG º°Sh)
 Ée  Gò`̀gh  á«æeCG  ≈`̀dEG  á«ë°üdG  áëFÉédG  á¡LGƒe  πjƒëJh  ,á«ØFÉ£dG

.ΩõëH á«æjôëÑdG á«°SÉeƒ∏HódG ¬à¡LGh

OÉ°üàb’Gh ∫ÉªdG ´É£b
 IòîàªdG  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  äGAGô`̀LE’G  ≈dEG  ôjô≤àdG  ¥ô£J
 (19ó«aƒc)  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  QÉ`̀KBG  øe  ∞«Øîà∏d
 É¡àeób  »àdG  á«°SÉ°SC’G  äÉeóîdGh  OGô``̀aC’Gh  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ≈∏Y
 äGQGô≤dGh äGAGôLE’G ÖfÉéH Gòg ,»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRh
 ≥ah É¡°SCGQ ≈∏Yh ,äÉ°übÉæªdG ¢ù∏éeh …õcôªdG ∂æÑdG øe IòîàªdG
 É kªYO QÉæjO äGQÉ«∏e 4^3`H á«dÉe áeõM ¥ÓWEG  ..á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG
 ájQÉéàdGh  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  »a  áÑJôàªdG  ø«æWGƒª∏d
 á¡LGƒe »a ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG QhO ôjô≤àdG ∫hÉæJh .OÓÑdG »a
 ∂dPh  ICGôªdGh  Iô°SC’G  AÉÑYCG  ∞«ØîJ  Oƒ¡L  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  áëFÉédG
 QÉWEG »a …ô°SC’G QGô≤à°S’G ≥«≤ëJ ¿Éª°†d á«eÉ°ùdG ¬àdÉ°Sôd G kó«cCÉJ
 »a áªgÉ°ùªdG  »a ICGôªdG  IQób ™aQh ,»©ªàéªdGh …ô°SC’G  §HGôàdG
 Oƒ¡édG πeÉμJ ∫ÓN øe IOóéàe É°Uôa É¡d ≥≤ëj ÉªH ,»æWƒdG πª©dG
 ¢ù∏éªdG äGQOÉÑe äAÉL .»æWƒdGh »fÉ°ùfE’G »°ù°SDƒªdG πª©dG »a
 ICGôªdG  ájÉªM  õjõ©àd  á«eÉ°ùdG  É¡àdÉ°SQh  É¡aGógCGh  ≈gÉªàJ  »àdG

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL πX »a Iô°SC’Gh
 âeÉb  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 øe áeõM äôahh ,áë°üdG  IQGRh ™e áªgÉ°ùª∏d  É¡«Ñ°ùàæe ÜGóàfÉH
 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,áëFÉédG πX »a πeGQC’Gh ΩÉàjCÓd á«LÉàfE’G ™jQÉ°ûªdG
 Ö©°ûdGh IOÉ«≤dG  ø«H ºMÓàdG âî°SQ »àdG zô«N Éæ«a{ á∏ªM ¥ÓWEG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ø«YôÑàªdG  øe  Q’hO  ¿ƒ«∏e  100  ™ªL  ∫Ó`̀N  øe
 øe  IQô°†àªdG  á«fÉ°ùfE’G  ä’ÉëdG  ºYód  QÉæjO  ø«jÓe  5  ¢ü«°üîJ

.ÉfhQƒc AÉHh
 ∫ÓN  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  Oƒ¡L  ≈dEG  ¥ô£Jh

 á«fƒØ∏àdG  äÉªdÉμªdG  IQGOE’  ÓeÉμàe ÉeÉ¶f âæ°TO PEG  ,áëFÉédG  Iôàa
 äGQÉjõH âeÉb Éªc ,ó©H øY äGQÉ°ùØà°S’Gh ihÉμ°ûdG »≤∏àH É°UÉN
 ºàj  Ée  ó°UQh  ,zƒ`̀L{  á≤£æe  »a  π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  õcôªd  ájó≤ØJ
 äÉcÉ¡àfÉH  ≥∏©àj  Éª«a  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉ°üæe  ôÑY  ¬dhGóJ
 ™e  ≥«°ùæàdG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¬àë°U  øe  ócCÉàdGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ô«jÉ©e ≥«Ñ£àH ΩGõàd’G ≈∏Y ±ƒbƒ∏d áë°üdG IQGRh
 ôjòëàdGh ,¢üëØdGh ôéëdGh ∫õ©dG øcÉeCG »a ÉfhQƒc á¡LGƒe »a
 á°UÉNh  áeƒ∏©ªdG  í«ë°üJ  ôÑY  É¡d  …ó°üàdGh  äÉ©FÉ°ûdG  ô°ûf  øe
 á«æWƒdG áaÉë°üdG Oƒ¡L ôjô≤àdG ó°UQh .¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á≤∏©àªdG
 ájGóH  òæe  É¡dÉμ°TCG  áaÉμH  äÉ©FÉ°û∏d  äó°üJ  å«M  ,á«YƒàdG  »`̀a
 QÉÑNC’G  âÑæéJ  ,QÉ`̀Ñ`̀NC’G  π≤f  »a  á«dhDƒ°ùªH  â∏eÉ©Jh  ,áëFÉédG
 á≤KƒªdG  ô«Z  äÉLÓ©dG  ô°ûf  âÑæéJh  ,ábƒKƒªdG  ô«Z  ôjQÉ≤àdGh
 áëaÉμªd  á«æWƒdG  áæé∏dG  äGQGô``b  âªYOh  ,É¡æe  á«Ñ©°ûdG  á°UÉN
 øY  äó©àHGh  ,áfCÉª£dG  Ö«gôàdG  ø«H  ¿RGƒàH  â∏eÉ©Jh  ,¢Shô«ØdG
 á«fhôàμdE’G  É¡JÉ°üæe  âØXh  Éªc  ,™ªàéªdG  OGô`̀aCG  ø«H  ™∏¡dG  ô°ûf

.á«YƒàdG ô°ûæd
 ,»`̀YÉ`̀Hô`̀dG  π«∏ëàdG  πª°ûJ  äGhOCG  Ió``Y  ôjô≤àdG  Ωó`̀î`̀à`̀°`̀SGh
 äGQÉ«îdG  π«∏ëJ  áaƒØ°üeh  á£«ëªdGh  á«LQÉîdG  áÄ«ÑdG  π«∏ëJ
 RhÉéJh ,Iƒ≤dG •É≤f øe IOÉØà°S’G »a óYÉ°ùJ »àdGh á«é«JGôà°S’G
 äGójó¡àdG  ™e  πeÉ©àdG  Gô«NCGh  ¢UôØdG  ∫Ó¨à°SGh  ,∞©°†dG  •É≤f
 »a  á©ÑàªdG  á«ªdÉ©dG  äÉ°SQÉªªdG  π°†aCG  ≈∏Y  AÉæH  ∂dPh  ,ôWÉîªdGh

 .§£îdG OGóYEG
Iƒ≤dG •É≤f

 IQó≤dG  »a  â∏ãªJ  »àdG  Iƒ≤dG  •É≤f  º`̀gCG  ≈∏Y  ôjô≤àdG  §∏°Sh
 ,á«WGôbhô«ÑdG  øY  G kó«©H  äGAGô`̀LE’Gh  äGQGô≤dG  PÉîJG  áYô°S  ≈∏Y
 OóY  âfÉc  å«M  ,G kôμÑe  áëFÉédG  á¡LGƒªd  OGó©à°S’Gh  ∑ôëàdGh
 ¿ÉÑe QÉéÄà°SGh á«ÑW QOGƒch ∫õY õcGôe OGóYEG ,ôØ°U = äÉHÉ°UE’G
 ,É k«éjQóJ  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ™aQ  ™e  ,∫õY  õcGôe  ≈dEG  É¡∏jƒëJh
 ™ªàéªdG ≈∏Y É¡ª«ª©Jh á«ë°U äÉª«∏©Jh ô«HGóJh äGAGôLEG  PÉîJG
 »a  »fhôàμdE’G  ∫ƒëàdG  π«©ØJ  ™jô°ùJ  ,¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ´É£≤dGh
 ΩóY  »a  º¡°SCG  …ò`̀dG  ,»ª«∏©àdG  ´É£≤dG  á°UÉNh  äÉYÉ£≤dG  ™«ªL
 ,»dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒeh  ¢SQGóªdG  »a  AGƒ°S  á°SGQódG  π«£©J
 ø«æWGƒª∏d  áªYGódG  QÉæjO  äGQÉ«∏e  4^3``̀H  á«dÉªdG  áeõëdG  ¥Ó`̀WEGh
 AGôL  ájOÉ°üàb’G  äÉ°SÉμ©f’G  øe  äó`̀M  »àdG  ¢UÉîdG  ´É£≤dGh

.(19ó«aƒc) ¢Shô«a áëFÉL

∞©°†dG •É≤f
 ∫ÓN  Égó°UQ  ºJ  »àdG  ∞©°†dG  •É≤f  º`̀gCG  ≈`̀ dEG  áÑ°ùædÉH  É`̀eCG
 áFQÉ£dG  á«ë°üdG  ájÉYô∏d  á«àëàdG  á«æÑdG  ¢ü≤f  »¡a  á°SGQódG  √òg
 Iô`̀°`̀SCG  áÑ°ùf  ,≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG  Oó``̀Y  ≈```̀dEG  Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  áÑ°ùf  :ø`̀«`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dGh
 OGƒeh QÉÑàNG äÉYƒªée OƒLh ΩóY ,≈°VôªdG OóY ≈dEG äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 á©æbC’Gh  á«°üî°ûdG  ájÉbƒdG  äGó©eh  á«Ñ£dG  äGó©ªdG  πãe  áKÉZEG
 ™ªàéªdG  øe íFGô°ûdG  ¢†©H ΩGõàdG  ΩóYh »YƒdG  á∏b  ,á«aÉc  Ö°ùæH

.É¡æμ°S QÉ≤eh áÑFÉ°ùdG ádÉª©dGh ,á«FÉbƒdG äGAGôLE’Gh äÉª«∏©àdÉH

¢UôØdG ºgCG
 IOÉØà°S’G ôjô≤àdG  Ö°ùëH É¡«æÑJ øμªj »àdG  ¢UôØdG  ºgCG  øeh
 AÉÑWC’G  ∞«XƒJ  áYô°S  QÉªãà°SG  ,»ªbôdG  OÉ°üàb’G  ≈dEG  ∫ƒëàdG  øe
 É¡æe  óëdGh  IóaGƒdG  ádÉª©dG  OóY  á©LGôe  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  AGƒàM’
 ,äÉ°Shô«ØdG º∏Y »a á°ü°üîàe çƒëH õcGôe AÉ°ûfEG ,áLÉëdG Ö°ùëH
 äÉcô°ûdG ∑Gô°TEG ,äÉeRC’G IQGOE’ ådÉKh ¿ÉK §N ÖjQóJ ≈∏Y πª©dG
 á«ªjOÉcC’G  äÉ°ù°SDƒªdGh  .»°ù°SDƒªdG  ôjƒ£àdGh  åëÑ∏d  ,áÄ°TÉædG
 Iôàa  …QÉéàdG  ™ª£dGh  äÉ«FÉHƒdG  áHQÉëªd  IôμàÑe  ∫ƒ∏M  ô«aƒàd

 »Ñ£dG ´É£≤dG »a QÉªãà°S’G ≈∏Y óYÉ°ùJ äÉ©jô°ûJ QGó°UEG ,áëFÉédG
 AÉcòdÉc  áãjóëdG  É«LƒdƒæμàdGh  äÉ«æ≤àdG  ΩGóîà°SG  ,øjôëÑdG  »a

 .»Ñ£dG ∫ÉéªdG »a »YÉæ£°U’G

äGójó¡àdG RôHCG
 ΩóY  »g  ôjô≤àdG  »a  Égó°UQ  ºJ  »àdG  äGójó¡àdG  Rô`̀HCG  π©dh
 ™«ªL  »a  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«jÉ©eh  á«ë°üdG  äGAGô``LE’G  ´ÉÑJG
 ∫ÉªàMG IOÉjRh »dÉëdG ™°VƒdG ºbÉØJ ≈dEG  …ODƒj ób …òdGh ∫GƒMC’G
 áHÉ°UEG ¢Uôa IOÉjR ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc øe á«fÉãdG áLƒª∏d ¢Vô©àdG
 äGójó¡àdG ≈dEG áÑ°ùædÉH ÉeCG ,¢VôªdÉH á«eÉeC’G •ƒ£îdG »a ø«∏eÉ©dG
 ≈dEG  IQÉ°TE’G  Qóéàa  »ªdÉ©dGh  »∏ëªdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ájOÉ°üàb’G
 IQÉéàdG  ôKCÉJh ,ºdÉ©dG  »a ΩÉ©dG  ƒªædGh OÉ°üàb’G ∫DhÉ°†J á«dÉªàMG
 π«∏≤J hCG äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdG ¥ÓZEG ¬«∏Y ÖJôàj ób Éªe á«∏ëªdG

.ø«ØXƒªdG øY AÉæ¨à°S’G ≥jôW øY äÉahô°üªdG

äÉ«é«JGôà°S’Gh äÉ«°UƒàdG
 :áYRƒe  á«é«JGôà°SG  á«°UƒJ  38  ≈``dEG  ôjô≤àdG  ¢ü∏N  ó`̀bh
 á«àëàdG  á«æÑdGh  (áªcƒëdGh  áeƒμëdG)  á«JÉ°ù°SDƒªdG  äÉYÉ£≤dG
 ¿ƒ«ªjOÉcC’G  ,äÉ«°UƒJ  6  »fóªdG  ™ªàéªdGh  ™ªàéªdG  ,á«°UƒJ  16
 äÉ`̀cô`̀ë`̀eh  ,Ió```̀MGh  á«é«JGôà°SGh  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J  5  ¿ƒ°üàîªdGh
 äÉ«°UƒàdG  Rô`̀HCG  ôjô≤àdG  ô`̀cPh  .á«°UƒJ  11  OÉ°üàb’Gh  QÉμàH’G
 OÉ°üàb’G  ≈`̀ dEG  ∫ƒëàdG  á«ªàM  »a  â∏ãªJ  »àdG  äÉ«é«JGôà°S’Gh
 »`̀eÉ`̀eC’G  §`̀î`̀dG  ∫É`̀ª`̀Y  á`̀jÉ`̀ª`̀Mh  á«àëàdG  á«æÑdG  ¿Éª°V  ,»`̀ª`̀bô`̀dG
 ∫õ©dGh ¢üëØdG äÉ«∏ªY ôjƒ£J ,áμ∏ªªdÉH á«ë°üdG ájÉYôdG »ØXƒeh
 ,ºbÉØàdG  øe  »dÉëdG  ™°VƒdG  ™æªd  êÓ`̀©`̀dGh  …ôÑîªdG  QÉÑàN’Gh
 ,ÉcGQOEGh É«Yh πbC’G á«ÑæLC’G ádÉª©∏d »YƒdG ô°ûf ™e áeRÉM äGAGôLEG
 §¨°†dG  Öæéàd  IójGõàªdG  OGóYCÓd  á©jô°ùdG  áHÉéà°S’Gh  §«£îàdG
 ¢SQGóª∏d  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  á°SGQO  ,á«ë°üdG  ájÉYôdG  ΩÉ¶f  ≈∏Y
 πjƒëàH  Ωƒ≤à°S  »àdG  ô°SC’G  IOÉ`̀jR  ™bƒàªdG  øe  å«M  ,á«eƒμëdG
 º¡JÉ°ü°üîe  ¢VÉØîfG  ≈dEG  G kô¶f  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  ≈dEG  É¡FÉæHCG
 á©LGôe ,ÉfhQƒc áëFÉL AGôL ¢UÉîdG  ´É£≤dÉH  º¡ØFÉXh ¿Gó≤a hCG
 ,áLÉëdG Ö°ùëH É¡æe óëdGh IóaGƒdG ádÉª©dG Ö∏éd áªXÉædG ø«fGƒ≤dG
 ,»Ñ£dG ´É£≤dG »a QÉªãà°S’G ≈∏Y óYÉ°ùJ ájQÉªãà°SG ø«fGƒb ™jô°ûJ
 IOÉjR  ,»Ñ£dG  ´É£≤dÉH  QÉªãà°SÓd  á«dÉe  á¶Øëe  AÉ°ûfEG  ≈∏Y  πª©dG
 ºYód á«dÉe íæe ¢ü«°üîJ ,∞«≤ãà∏d á«YƒàdG äÓªM ¥É£fh Iô«Jh
 ∂dòch äÉ°Shô«ØdG áédÉ©eh áÄHhC’G ∫Éée »a çƒëÑdGh äÉ°SGQódG
 äÉ°ü°üîàdG ™«ªL »a á«ªjOÉcC’G èeGôÑdG ôjƒ£J ,iôNC’G ä’ÉéªdG
 πjƒëJ ,ΩÉY πμ°ûH äÉeRC’G IQGOE’ áeƒμëdG ¬LƒJ ™e Ö°SÉæàj ÉªH
 øe äÉ«FÉHƒdG áHQÉëeh äÉeRC’G IQGOEG »a õ««ªà∏d õcôe ≈dEG øjôëÑdG
 á©aO ô«aƒJ ,É«LƒdƒæμàdG ΩGóîà°SGh äÉYÉ£≤dG ™«ªL ∑Gô°TEG ∫ÓN
 á«gÉæàªdG äÉYhô°ûªdG ´É£bh ,áªFÉ≤dG áÄ°TÉædG äÉcô°û∏d ájOÉ°üàbG
 AÉ≤JQ’G  πLCG  øe  ™«æ°üàdG  ´É£bh  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdGh  ô¨°üdG
 Éª«a  á«Ñjô°†dG  AÉÑYC’G  ∞«ØîJ  ,ádÉª©dG  π«¨°ûJ  IOÉYEGh  OÉ°üàb’ÉH
 AÉ°ûfEGh ,¥ƒ°ùdG »a ádƒ«°ùdG IOÉjõd ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ó©H
 è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód IóMƒe á«FÉHh äÉeRCG IQGOEG áaôZ

 .äGôÑîdG ∫OÉÑJh äÉbÉ£dGh Oƒ¡édG ó«Mƒàd »Hô©dG

πª©dG ≥jôa
 .O ,ºdÉ°S »∏Y ódÉN ,»MÉæL É«fƒ°S ,…QƒN ÉjQÉe ,ô°UÉf ¿Éª∏°S

.»°SÉ«dG øªjCGh ƒ∏ëdG π©°ûe ,Oƒªëe Ö«W óªëe
z»fhôàμd’G Éæ©bƒe IQÉjR ≈Lôj ôjô≤àdG ≈∏Y ´ÓWÓd{
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 ..zá«dhDƒ°ùªdÉH á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ô¡≤J ºFGõY{ ôjô≤J »a

¢ûjÉ©àdGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh IGhÉ``°ùªdGh ∫ó©dGh øeC’G äócCG ∂∏ªdG äÉ``¡«LƒJ
ó`̀¡`̀©`̀dG »````̀dh ø```̀e á`̀«`̀ °`̀ü`̀î`̀ °`̀û`̀ dG á``©``HÉ``à``ª``dG º```̀K á`̀ «`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ dG iDhô```````̀dG É``̀¡``̀°``̀SÉ``̀°``̀SCG ø```̀Wƒ```̀dG äÉ``̀MÉ``̀é``̀f

ó«ª◊GóÑY óªMCG :OGóYEG
 á«fÉ°ùfE’G ¬à¡LGh óëJ ôÑcCG z19-ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL â∏μ°T
 21`dG  ¿ô≤dG  »a  á«ªdÉ©dG  á«ë°üdG  çQGƒμdG  ô£NCG  ôÑà©Jh  ,á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  òæe
 ájOÉ°üàbGh á«ë°U äÉjóëJ πμ°T Éªe ,ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a áYô°ùH ¢VôªdG QÉ°ûàfG ó©H

 .»ªdÉ©dG OÉ°üàb’G π«£©J ≈dEG iOCG Ée ,¿Éμ°ùdG ™«ªéd á∏FÉg á«YÉªàLGh á«Ä«Hh
 á«MÉædG øe áeRC’G IQGOEG »a É¡JÉæjôb øY ∫hódG ¢†©H ájõgÉL ióe ¢VôªdG ø«Hh

.√QÉKBG øe óëdG ≈∏Y πª©dGh á«bÓNC’Gh á«fÉ°ùfE’G
 8 √OGóYEG ¥ô¨à°SG Gôjô≤J z¿ƒ∏≤à°ùe ¿ƒ«bƒ≤M{ áYƒªée â≤∏WCG ≥∏£æªdG Gòg øeh
 ÉfhQƒc ¢Shô«a  áëFÉL áHQÉëe »a øjôëÑdG  áμ∏ªe Oƒ¡L π«∏ëJh ≥«KƒJ ±ó¡H ô¡°TCG
 äÉ¡«LƒàdGh äÉª«∏©àdGh äÉWGôà°T’Gh äGQGô≤dG »a â∏ãªJ »àdG (19-ó«aƒc) óéà°ùªdG
 »bÉHh óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG áæé∏dG É¡JQó°UCG »àdG ,äGôjòëàdGh
 áμ∏ªªdG É¡à≤∏WCG »àdG á«fÉ°ùfE’G äGQOÉÑªdG ÖfÉéH Gòg ,ájQƒà°SódG äÉÄ«¡dGh äÉ°ù°SDƒªdG

.»fóªdG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒeh

GôμÑe áëFÉédG á¡LGƒªd OGó©à°S’Gh á«WGôbhô«ÑdG øY Gó«©H äGQGô≤dG PÉîJG áYô°S :Iƒ≤dG •É≤f
É¡æμ°S QÉ``≤eh áÑFÉ°ùdG á``dÉª©dGh ™ªàéªdG í``FGô°T ¢†©H ΩGõ``àdG ΩóYh »``YƒdG á∏b :∞``©°†dG •É``≤f

 ∞JÉ`μ`J :ô`°UÉ`f ¿Éª∏°S
 »g ¬eGõàdGh ™`ªàéªdG
 áëaÉ`μ`ªd IGOCG iƒ````bCG
äÉ``eRC’Gh çQGƒ```μ`dG



:ô°UÉædGóÑY iôcP »a
!»¡àæj ’ …òdG º∏ëdG

ó«°TQ ájRƒa

 Ωó≤j  …ò``̀dG  ¢üî°ûdG  ¿CG  ó≤à©f  ’CG  Öéj
 ¿CG  øμªj  ¬H  »æà©jh  ôªjÉgõdBG  ¢†jôªd  äÉeóN
 ¢üî°ûdG  Gòg  ¿Éc  ƒdh  ≈àM  ,π©Øj  ÉªH  ™àªà°ùj
 ¢†jôªa  .ΩC’G  hCG  ó`̀dGƒ`̀dG  πãe  ,AÉ``Hô``bC’G  Üô``̀bCG
 áØ∏àîe  äÉÑ∏≤Jh  ä’É``̀M  ¬«∏Y  ôªJ  ô`̀ª`̀jÉ`̀gõ`̀dBG
 ¬fCG  ô©°ûj  ÉªHQh ÜÉÄàc’Gh ¢SCÉ«dG  øe  äÉ¶ëdh
 ¿É«MC’G øe ô«ãμdG »a ≈àM hCG ñGô°üdG »a ÖZôj
 äÉHƒf  ø`̀e  ¢†©ÑHh  ≥``F’  ô«Z  ΩÓ`̀μ`̀H  çóëàj
 ∫ƒgòdG  É`̀ª`̀HQh  OÉæ©dG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,Ö°†¨dG
 ∫ƒ``̀NOh ∫ƒ`̀Ñ`̀à`̀dG á````̀jOGQEG ≈`̀∏`̀Y IQó``≤``dG ¿Gó``≤``ah
 á∏°†©e AGóZ áÑLh ∫hÉæJ ≈àM íÑ°üjh ,ΩÉªëdG

.á°UÉN ájÉYQ ≈dEG êÉàëJ
 ¬æμdh  ô«Ñc  ¿É°ùfEG  ƒg  ôªjÉgõdBG  ¢†jôªa
 ô«ÑμdG  ¿É°ùfE’G  Gò`̀g  øμdh  ,ô«¨°U  πØW  á«∏≤©H
 ’h  ,ô«¨°U  ¬fCG  ≈∏Y  ¬∏eÉ©f  ¿CG  ójôj  ’  ô«¨°üdG
 ∂dòH ô©°ûj ¬fC’ ¬æe ájôî°ùdGh AGõ¡à°S’G Öëj
 ,∂JÉª∏c  »eôJ  Ée  ≈dEG  ±ô©jh ∂ª¡Øj  ¿CG  ¬æμªjh
 ≈∏Y ¬∏eÉ©J  ¿CG  Öéj ∂dòd  ,ô«Ñc  ¬fCÉH  ô©°ûj  ¬fC’
 Gò¡a ,πØWh ≠dÉH  ,¬FÉJh πbÉY ,ô«¨°Uh ô«Ñc ¬fCG
 ¿CG  Öéj  ôªjÉgõdBG  ¢†jôe  ≈Yôj  …òdG  ¿CG  »æ©j
 ÉeóæY  G kó`̀L  ¢SÉ°ùM  ¿Gõ«ªH  ¬∏ªY  ¢SÉ«≤H  Ωƒ≤j
 ¢üî°ûdG Gòg ¿EÉa ∂dòd ,¿É°ùfE’G Gòg ™e πeÉ©àj
 ôªjÉgõdBÉH  ÜÉ°üe  ¿É`̀°`̀ù`̀fEG  ájÉYôH  Ωƒ≤j  …ò``dG
 IófÉ°ùªdGh ºYódG äÉYƒªée ≈dEG º°†æj ¿CG Öéj
 πÑ≤J ≈∏Y º¡æ«©J ób äÉYƒªéªdG √ò¡a ,á«°ùØædG
 ¿Éc ¿EG  á°UÉNh ájÉYôdG »a QGôªà°S’Gh ™°VƒdG
 hCG , kÓãe ôª©dG ∂jô°T ƒg ¢†jôªdG ¢üî°ûdG Gòg
 ájÉYôdÉH Ωƒ≤j …òdG ¢üî°ûdG Gò¡a ,ÜC’G hCG ΩC’G
 ≈`̀ dEG  ô`̀¶`̀f  Éª∏c  á«°ùØf  áeó°üH  ÜÉ`̀°`̀ü`̀j  ±ƒ`̀°`̀S
 ºdCG πμH ô©°ûjh ô¶æj ƒgh ,¬©e πeÉ©Jh ¢†jôªdG

.¬Ñ∏b ≈dEG Öjô≤dG ¿É°ùfE’G Gòg ádÉM ¬«dEG âdBG ÉªH
 ÉªHQ  ájÉYôdÉH  Ωƒ`̀≤`̀j  …ò``̀dG  ¢üî°ûdG  Gò`̀g
 áé«àf  ∂`̀ dPh  ¿É`̀«`̀MC’G  ¢†©H  »a  ÖfòdÉH  ô©°ûj
 äÉaô°üJ øe ¢SCÉ«dGh õé©dGh ∑ÉÑJQ’ÉH ¬°SÉ°ùMEG
 áeóN »a QGôªà°S’G ≈∏Y IQó≤dG ΩóY hCG ¢†jôªdG
 óLh ¿EG  Qƒ©°ûdG  Gòg ∞YÉ°†àj ÉªHQh ,¢†jôªdG
 ±ô©j ’ ƒgh Ée ôeCG ≈dEG êÉàëj ¢†jôªdG Gòg ¿CG
 hCG  ¬JGhGóe  øY  õLÉY  ¬fCG  hCG  ,¬©e  πYÉØàj  ∞«c
 ,¢VôªdG  Gòg  πãªH  á°UÉîdG  ájÉYôdG  QhO  Æƒ∏H
 ¢†jôªdG  ΩÉb  ¿EG  á°UÉNh  êôëdÉH  ô©°ûj  ób  hCG
 ¢†©H IQÉjR iód øé¡à°ùe hCG ÖÑëe ô«Z ∑ƒ∏°ùH
 …òdG  Ée  ô°ùØj  ∞«μa  ,Iô«M  »a  ™≤«a  ,ÜQÉ``̀bC’G

?çóM …òdG Gòg çóM GPÉªdh ?…ôéj
 ô«ãμdG »a Ö°†¨dG øe ä’ÉM ¬μ∏ªàJ ÉªHQh
 ¢†jôªdG Gòg ájÉYQ ¿CG ÖÑ°ùH ∂dPh ,¿É«MC’G øe
 ,Ö©àdGh  ó¡édG  øe  ô«ãμdG  ∫òH  ≈`̀dEG  ¬æe  êÉàëJ
 Gò`̀gh  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  √ò``̀g  É``ª``fEGh  Ö°ùëa  ∂``̀dP  ¢ù«d
 ¬JÉ«M  ø`̀e  ¬eôëJ  ¢†jôªdG  á©HÉàªd  ´É£≤f’G
 ™eh  ,™ªàéªdGh  ¢SÉædG  ø`̀Y  ∫õ©æ«a  á°UÉîdG
 ≥ª©àjh  äÉbÓ©dG  øe  ô«ãμdG  ó≤Øj  âbƒdG  Qhôe
 ¿É°ùfE’G Gòg ô©°T ¿EG á°UÉNh ,IóMƒdÉH √Qƒ©°T
 ÉªHQh  ¬Jƒ°U  ™aôjh  Ö°†¨j  ¢†jôªdG  Gòg  ¿CÉ`̀H
 ≈dEG Éeh ..¬©e »fGhó©dG ∑ƒ∏°ùdG ∂∏°ùjh ¬Hô°†j
 Qó≤j  øe  óéj  ºd  ¬fC’  øÑ¨dÉH  ô©°ûj  òÄæ«M  ,∂dP
 »àdG äÉ«ë°†àdG ’h É¡dòÑj »àdG Oƒ¡édG ∂∏J πc

.É¡H Ωƒ≤j
 Ω’B’Gh  ôYÉ°ûªdG  ∂∏J  πc  øe  ºZôdG  ≈∏Yh
 ≈∏Y  ºFÉ≤dG  É¡H  ô©°ûj  »àdG  ájó°ùédGh  á«°ùØædG
 ≈°SC’ÉH  ô©°ûj  ’CG  Öéj  ¬fCG  ’EG  ,¢†jôªdG  ájÉYQ
 á«eÓ°SEG  á«MÉf  øªa  ,¢ùÄàÑj  ’h  ¬°ùØf  ≈∏Y
 øeh ,¬fÉëÑ°S ¬∏dG óæY √AGõL ∫Éæ«°S ƒ¡a áq«ª«bh
 ó¡édG  Gòg Qó≤«°S ™ªàéªdG  ¿EÉa  á«©ªàée á«MÉf
 ÆôØàj ºd É kªàM ¬fEÉa á«fÉ°ùfEG á«MÉf øeh ,∫hòÑªdG
 AGƒ°S ¬Ñëj ¿É°ùfEG πLCG øe ’EG Gòg πμH í°†j ºdh
 ≥«aQ  hCG  ¬`̀HQO  á≤«aQ  hCG  ¬`̀Jó`̀dGh  hCG  √ó``dGh  ¿É`̀c
 ¬d  ¬fEÉa  -¿Éc  Ée  É kjCG-  ¢UÉî°TC’G  A’Dƒgh  ,É¡HQO
 ÜC’G  π°†Øa  ,iô`̀NCÉ`̀H  hCG  á≤jô£H  ¬«∏Y  π°†ØdG

 ÉæJÉ©ªàée »a ¿Gô«Ñc ΩC’Gh
 ∂dòch  ,á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG
 √ò`̀¡`̀ a á````̀Lhõ````̀ dGh êhõ```````dG
 ,É¡H ø«¡à°ùf ’CG Öéj QƒeC’G
 ¬fEG  PEG  çóëj  Óa  ∂dP  ô«Zh
 ¢üî°T Ωƒ≤j ¿CG Ö©°üdG øe
 ’EG  ¬aô©j  ’  ¿É°ùfEG  ájÉYôH
 ájÉYQ  QGO  »a  πª©j  ¿Éc  ¿EG

.ø«æ°ùªdG
 ¿EÉ`̀ a ô```NBG Ö`̀fÉ`̀L ø``̀eh
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ø``̀e ó``̀jó``̀©``̀dG
 á``̀jô``̀«``̀î``̀dG á``̀«``̀©``̀ª``̀à``̀é``̀ª``̀dG
 ºdÉ©dG  ∫ƒ``̀M  â`̀Ä`̀°`̀û`̀fCG  »`̀à`̀dG
 ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG äô``°``û``fh â`̀©`̀ °`̀Vh

 øμªj  »``à``dG  äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  ø``̀e
 ≈∏Y  º`̀FÉ`̀≤`̀dG  É`̀¡`̀H  ø«©à°ùj  ¿CG
 øμªj  »àdGh  ¢†jôªdG  ájÉYQ
 ∫É`̀é`̀e »``̀a É`̀¡`̀æ`̀e IOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀S’G

 ≈∏Y  AGƒ°VC’G  ¢†©H  »≤∏f  ÉfƒYO  ∂dòd  ,ájÉYôdG
 ¿CG  øμªj  »`̀à`̀dG  Qƒ```̀eC’G  ¢†©Hh  ¥ô`̀£`̀dG  ¢†©H

.¢†jôªdG ájÉYQ óæY É¡ª∏©àf
ôªjÉgõdBG ≈°Vôe ™e πeÉ©àdG
π°UGƒàdGh ∫É°üJ’G :k’hCG

 äÓμ°ûªdG  ô`̀Ñ`̀cCG  ø`̀e  ¿EG  ∫ƒ`̀≤`̀f  ¿CG  Éææμªj
 ∫É°üJ’G  á«∏ªY  »g  ájÉYôdG  Ωó≤e  ¬LGƒJ  »àdG
 ,ôªjÉgõdBÉH  ÜÉ°üªdG  ¢†jôªdG  ™e  π°UGƒàdGh
 äÉLÉM ¬d  ¢†jôªdÉa  ,IOƒ≤Øe ¿ƒμJ  á¨∏dG  IOÉ©a
 ájÉYôdG Ωó≤eh äÉLÉ«àM’G ¢†©H ≥«≤ëJ ójôjh
 ó≤Øf òÄæ«M ,iôNCG GQƒeCG ójôj ¢†jôªdG ¿CG ó≤à©j
 ÉªHQ  »dÉàdÉHh  ,á≤∏ëdG  ô°ùμæJh  π°UGƒàdG  á«∏ªY
 ∑ƒ∏°ùdG øe áØ∏àîe ÉYGƒfCG ∂∏°ùjh ¢†jôªdG è«¡j
 ,Iô«M  »`̀a  ájÉYôdG  Ωó≤e  ™≤j  ∂dòd  ,»`̀fGhó`̀©`̀dG
 º«bCG ¿CG ™«£à°SCG ≈àM πªYCG ¿CG »ææμªj GPÉe iôJ
 ∂dP øμªj ?¢†jôªdG ø«Hh »æ«H π°UGƒàdG Qƒ°ùL

:á«dÉàdG QƒeC’G ôÑY
 QÉ«àNÉH  Ωƒ`̀≤`̀j  ¿CG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  Ωó`̀≤`̀e  ≈∏Y  -1
 ÉeóæY  Iô«°üb  πªL  ΩGóîà°SGh  ,á£«°ùH  äÉª∏c
 IôÑæH  ¬©e  º∏μàj  ¿CG  π°†Øjh  ,¢†jôªdG  ÖWÉîj

.áØ«£d äƒ°U
 øY  IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG  äGƒ```̀°```̀UC’G  ¢`̀†`̀Ø`̀N  ¿EG  -2
 ¢†jôe  óYÉ°ùj  ¿CG  øμªj  ƒjOGôdG  hCG  ¿ƒjõØ∏àdG

.∫É≤j Ée ≈∏Y õ«côàdG »a ôªjÉgõdBG
 ÜÉ°üªdG ¢üî°ûdG ™e çóëàdG ΩóY Öéj -3
 ƒd  Éªc  hCG  kÓØW  ¿É`̀c  ƒ`̀d  Éªc  ôªjÉgõdBG  ¢VôªH
 ¬ª°SÉH  ¬«∏Y pOÉf  ,áaô¨dÉH  ∂©e GOƒLƒe ¢ù«d  ¬fCG
 AóH πÑb ¬gÉÑàfGh ¬eÉªàgG ∂«£©j ¬fCG  øe ócCÉJh

.åjóëdG
 »fÉ©j ¢†jôªdG ¿CÉH ájÉYQ Ωó≤e ô©°T ¿EG -4
 ≈∏Y  Qƒã©dG  hCG  Iôμa  π«°UƒJ  »a  áHƒ©°U  øe
 ¬JóYÉ°ùe  ∫hÉ`̀ë`̀j  ¿CG  ¬«∏©a  áë«ë°üdG  áª∏μdG
 âMôW GPEGh ,¬Lôëj ¿CG  ¿hO øe áØ«£d á≤jô£H
 ≈àM  ôÑ°üdÉH  ≈∏ëàJ  ¿CG  Ö`̀é`̀j  ,k’GDƒ``̀°``̀S  ¬«∏Y
 áédÉ©ªa  ,åjóëdG  AÉæKCG  ¬©WÉ≤J  ’h  ,∂«∏Y  Oôj
 Iôàa  ¥ô¨à°ùà°S  ¢†jôªdG  ÆÉeO  »a  äÉeƒ∏©ªdG
 ¬£YCG  ∂dòd ,»°VÉªdG »a ™«£à°ùj ¿Éc Éªe ∫ƒWCG
 ób ¬dÉé©à°SG âdhÉM ¿EÉa ,áHÉéà°SÓd É k«aÉc É kàbh

.»°ùØædG §¨°†dÉH ô©°ûj
 ≈°Vôªa  ,Iô°TÉÑe  á∏Ä°SCG  ìô`̀W  ÖæéJ  -5
 GhQó≤j  ºd  GPEG  •ÉÑME’ÉH  ¿hô©°ûj  ób  ôªjÉgõdBG
 hCG  kÓ©Øæe  ºgOQ  ¿ƒμj  óbh  ,áHÉLE’G  OÉéjEG  ≈∏Y
 G kóMGh k’GDƒ°S ∫CÉ°SG äQô£°VG GPEGh ,É k«fGhóY ≈àM
 áHÉLE’G ¿ƒμJ å«ëH ∫GDƒ°ùdG  ≠°Uh ,Iôe πc »a

.’ hCG º©æH
 ,ájÉYô∏d Ωó≤ªc ∂jód AÉ¨°UE’G äGQÉ¡e uºf -6
 πH  ,¬dƒ≤j  É`̀e  ≈``̀dEG  ¢UôëH  »¨°üJ  ¿CG  ∫hÉ`̀ë`̀a
 ¬eÓc º¡a »a áHƒ©°U äóLh ¿EÉa ,G kô«ãc ¬©é°Th
 ,¬dƒb  ∫hÉëj  Ée  ô«°ùØàd  ¬æY  ¬aô©J  Éªe  óØà°SG

 áaô©ªd ¬æe É kªFGO ócCÉJ øμdh
 øªa ,ÜGƒ°U ≈∏Y âæc GPEG Ée
 πªμj ¿CG  ¬d áÑ°ùædÉH ß«¨ªdG

.ÅWÉN πμ°ûH á∏ªL óMCG
 √É``̀ Ñ``̀ à``̀ fG  Üò````````LG  -7
 ócCÉàJ  ¿CG  ∫hÉ`̀Mh  ,¢†jôªdG
 ,ìƒ`̀ °`̀Vƒ`̀H ∑Gô````̀j ¬````̀fCG ø``̀e
 »≤à∏J  É`̀ª`̀μ`̀ æ`̀ «`̀YCG  π``̀ ©``̀LGh
 õ«côàdG ≈∏Y ∂dP √óYÉ°ù«°Sh

.∂«∏Y
 å«ëH  G kó`̀HCG  ∞≤J  ’  -8
 ¢†jôªdG  ø`̀e  ≈`̀ ∏`̀ YCG  ¿ƒ`̀μ`̀J
 ¿CG  øμªj  PEG  ,¬©e  π°UGƒààd
 áÑ°ùædÉH  É kØ«îe  ∂``dP  hó`̀Ñ`̀j
 iƒà°ùe  ¿hO  ∫õ```̀ fG  π``̀H  ,¬```̀d
 ≈∏Y √óYÉ°ù«°S ∂dP ¿EÉa ,¬«æ«Y
 »a  ºμëàªdG  ƒg  ¬fCÉH  Qƒ©°ûdG
 ≈∏Y  ±ƒbƒdG  ¿CG  Éªc  ,∞bƒªdG
 ∂dòd  ,É k°†jCG  É kØ«îe  hóÑj  ób  ¬æe  Iójó°T  áHô≤e
 ∑ô`̀Jh  á°UÉîdG  ¬àMÉ°ùe  ΩGô`̀à`̀MG  É`̀ kª`̀FGO  ∫hÉ``M

.áaÉ°ùªdG ¢†©H
 òîàj  ¿CG  ¢üî°ûdG  øe  Ö∏£J  ’CG  ∫hÉ`̀M  -9
 äGQÉ«îdG  ¿ƒμJ  ¿CG  øμªj  Éªc  ,Ió≤©e  äGQGô``̀b

.•ÉÑME’Gh §∏î∏d áÑÑ°ùe G kóL Iô«ãμdG
 â∏°ûa  ¿EG  º°ùédG  á¨d  ΩGóîà°SG  øμªj  -10
 ô«°ûJ  É`̀ª`̀c-  ¢†jôªdÉa  ,á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  ä’hÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 ,º°ùédG  á¨d  CGô≤j ¿CG  ™«£à°ùj -äÉ°SGQódG  ¢†©H
 á«Ñ°ü©dÉH  »MƒJ  »àdG  äÉ`̀cô`̀ë`̀dG  ¬éYõJ  ó`̀bh
 IOhó`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¬``̀Lƒ``̀dG  äGô`̀«`̀Ñ`̀©`̀J  hCG  êÉ```̀Yõ```̀f’Gh

.Ö©°UCG π°UGƒàdG π©éJ ¿CG É¡fÉμeEÉHh ÜÉ°üYC’G
 AÉæKCG É kàHÉKh É kFOÉg øc ∫GƒMC’G πc »ah -11
 πeÉc ¬«£©J ∂fCG ¢üî°û∏d ô¡¶J Gòμgh ,∂∏°UGƒJ

.¬d É kàbh ∂jód ¿CGh ,∂gÉÑàfG
¬NGô°Uh ¢†jôªdG ¿Éé«g ádÉM »a :É k«fÉK

 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SGh ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG ¿É`̀é`̀«`̀g á`̀ dÉ`̀M »``̀a
 Gòg  ¿CG  É keƒ∏©e  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj  ¬`̀fEÉ`̀a  ,¬NGô°U
 êÉàëjh  áë∏e  áLÉM  ¿Gó≤a  øe  »fÉ©j  ¢†jôªdG

:¿ƒμJ ¿CG ÉeEG äÉLÉëdG √ògh ,É¡FÉØ«à°SG ≈dEG
 hCG ´ƒédG hCG ¥QC’G hCG ºdC’G πãe ;ájó°ùL |

.ΩÉªëdG ΩGóîà°SG ≈dEG áLÉëdG
 ,π∏ªdGh  ,IóMƒdÉH  Qƒ©°ûdG  πãe  ;á«°ùØf  |

.ΩÉghC’Gh ,ÜÉÄàc’Gh ,≥∏≤dGh
 hCG ¬æY πgC’G ∫É¨°ûfG ∂dP »a ÉªH ;iôNCG |
 »a ô««¨J …CG çhóM ¿CG Éªc ,»dÉ©dG äƒ°üdG Iôãc
 .¬LÉ«gh ¬FÉμÑd  É kÑÑ°S πμ°ûj ób OÉà©ªdG  ø«JhôdG
 ¢†jôe  óæY  AÉμÑdGh  ñGô°üdG  ä’ÉM  çóëJ  óbh
 »ah ,IQÉ°ùîdGh ´É«°†dÉH Qƒ©°ûdG óæY ôªjÉgõdBG
 øμdh ÖÑ°S πbCG øe AÉμÑdG çóëj ób iôNCG äÉbhCG

.OÉà©ªdG ∑ƒ∏°ùdG øe ôãcCG πμ°ûH
 √òg  ¿CG  ≈dEG  äÉ°SGQódG  ¢†©H  äQÉ°TCG  ó≤dh
 øe  ≥`̀M’  â`̀bh  »a  É k°†jCG  OGOõ`̀J  ób  äÉ«cƒ∏°ùdG
 á©FÉ°T  ádÉM  »gh  ,¢ùª°ûdG  ÜhôZ  ÖÑ°ùH  Ωƒ«dG
 äÉ«cƒ∏°ùdG óYÉ°üàJ å«M ôªjÉgõdBG ¢†jôe iód

.AÉ°ùªdG ∫ƒ∏M óæY ∞WGƒ©dGh
 hCG êÉ`̀«`̀¡`̀dG Gò``̀g ¿É``̀c Ö`̀Ñ`̀°`̀S …CÉ```̀H ,É`̀ keƒ`̀ª`̀Y

:»dÉàdÉH Ωƒ≤f ¿CG øμªj ¬fEÉa ñGô°üdG
 äÉLÉ«àM’G  á«Ñ∏J  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀J  ¿CG  ó©H  -1
 ¬fEÉa  ,ôªjÉgõdBÉH  ÜÉ°üªdG  ¢üî°û∏d  á«°SÉ°SC’G
 ¿CG  ∂æμªjh  ,ºjôμdG  ¿BGô`̀≤`̀dG  ¬©ª°ùoJ  ¿CG  ∂æμªj
 ¿CG hCG ,≥∏£dG AGƒ¡dG »a Iô«°üb ádƒL »a √òNCÉJ
 ≈dEG  òNCÉJ  ¿CG  ∂æμªj  hCG  π°†ØªdG  √ô«°üY  ¬«≤°ùJ
 ,áØ«ØN áÑLh OGóYE’ -™«£à°ùj ¿Éc ¿EG- ïÑ£ªdG
 »àdG á£«°ùÑdG á£°ûfC’G ¢†©ÑH ¬cQÉ°ûJ ¿CG ≈æ©ªH
 ºd  ¿EÉ`̀a  ,Ió≤©ªdG  Qƒ`̀eC’G  ¢†©ÑH  ôμØj  ¬∏©éJ  ’
 ¬Øàc ∑ôØJh ,√ój ∂°ùªJ ¿CG ∂æμª«a ∂dP πc ™Øæj
 π≤æJ  äÉ°ùª∏dG  √ò¡a  ,√ô©°T  ¬d  ¢TôØJ  hCG  ∞£∏H
 Éªμa  ,ôªjÉgõdBG  ¢†jôe  êÉ«g  øe  π∏≤Jh  ÖëdG

 ¬°ùHÓe AGóJQG »a IóYÉ°ùªdG ≈dEG ¢†jôªdG êÉàëj
 á≤«bôdG  ôYÉ°ûªdG  ¢†©H  ≈`̀dEG  É k°†jCG  êÉàëj  ¬fEÉa

.¬àdÉM É¡©e ø°ùëàJ »àdG
 ¢†jôªdG ÜÉ≤©H á«°üî°T áYõf …CG ΩhÉb -2
 ºd  ÉªHôa  ,¬∏gÉéJ  hCG  ,Gòjòd  ÉÄ«°T  ¬FÉ£YEG  Ωó©c
 óbh ,¬FÉ£NCG øe º∏©àdG ≈∏Y G kQOÉb ¢üî°ûdG ó©j
 ô©°ûj  ó`̀b  øμdh  ,Iô«Ñc  áYô°ùH  çó`̀ë`̀dG  ≈°ùæj
 ,âbƒdG  ¢†©Ñd  ÜGô`̀£`̀°`̀V’G  ø`̀e  ΩÉ`̀Y  ¢SÉ°ùMEÉH
 ¬æÄª£J  ¿CGh  ,»©«ÑW  πμ°ûH  ±ô°üàJ  ¿CG  ∫hÉ`̀M

.¿ÉμeE’G Qób
 ∂dP  ójõj  ób  PEG  ,∂≤∏b  ô¡¶J  ’CG  ∫hÉ`̀M  -3
 GPEG kÓ¡°S ∂dP øμj ød øμdh ,¢†jôªdG ¿Éé«g øe
 ¢†©H  §«£îJ  øe  øμªàJ  óbh  ,ójó¡àdÉH  äô©°T
 √òg πãe »a É¡dÉª©à°SGh É k≤Ñ°ùe äÉ«é«JGôà°S’G

.∞bGƒªdG
 »fGhó©dG ∑ƒ∏°ùdG ™e πeÉ©àdG ΩóY π°†Øj -4
 øe  ∑ƒ∏°ùdG  âÑc  É¡fÉμeEÉH  PEG  ,á``̀jhOC’G  »WÉ©àH
 ,¢üî°ûdG ÜGô£°VG øe ójõJ óbh ,¬ÑÑ°S πM ¿hO
 ¿CG  »¨Ñæj  ô``̀NBG  QÉ`̀«`̀N  ∑É`̀æ`̀g  øμj  º`̀d  GPEG  ø`̀μ`̀dh
 êÓ©dG ™LGôj ºK áæμªe áYôL πbCG Ö«Ñ£dG ∞°üj

.ójó°T ΩÉ¶àfÉH
 ¢†©H ¢†bCG áæNÉ°ùdG äÉ¶ë∏dG äGƒa ó©H -5
 »a  ôμah  ,¬ÑÑ°Sh  çóM  Éª«a  ô«μØàdG  »a  âbƒdG
 ,É k«fGhóY ¢†jôªdG É¡«a ¿Éc »àdG iôNC’G äGôªdG
 ,¬`̀JQƒ`̀K ≈``̀ dEG  äOCG  É`̀¡`̀fCG  hó`̀Ñ`̀j »`̀à`̀dG  çGó````̀MC’Gh
 äÉ¶MÓe  âÑàc  GPEG  ôcòàdG  ≈∏Y  ∑óYÉ°ùj  ó`̀bh
 …CG  ójóëJ  ∂fÉμeEÉH  π¡a  ,çó``M  π`̀c  ´ƒ``bh  ó©H
 ≥∏≤j Ée ÉLÉàæà°SG ∂dP ∂«£©j ób ?á©FÉ°T ÜÉÑ°SCG

.¬éYõjh ¢†jôªdG
 ΩÉªëdG  ∫ƒ`̀Nó`̀H  á≤∏©àªdG  πcÉ°ûªdG  :É kãdÉK

∫É°ùàZ’Gh
 Ögòj  ¿CG  hCG  π°ùà¨j  ¿CG  ¢†jôªdG  ≈°ùæj  ób
 Qhôe  ™e  ó≤Øj  óbh  ,¬àLÉM  AÉ°†≤d  ΩÉªëdG  ≈`̀dEG
 ∂dòd  ,∂dP  ≈dEG  áLÉëdG  ∑GQOEG  ≈∏Y  IQó≤dG  âbƒdG

:á«dÉàdG ¥ô£dÉH ¬JóYÉ°ùe Éææμªj
 hCG  ∫É°ùàZ’G  ≈`̀dEG  ÜÉgòdG  ¬«∏Y  ¢VôYG  -1
 äÉ`̀bhC’G  »a  ¬àLÉM  AÉ°†≤d  ΩÉªëdG  ≈dEG  ÜÉgòdG
 √òg  áaô©e  ¬æe  ™bƒàJ  ’h  áªFÓe  ÉgGôJ  »àdG

.»FÉ≤∏J πμ°ûH äÉbhC’G
 Ée Oô°S ≥jôW øY ∫É°ùàZÓd √õ«¡éàH ºb -2
 áeó≤àe á∏Môe »a ¿Éc GPEG É k°Uƒ°üN ,¬∏ªY ºà«°S
 √É«ªdG  IQhO  ≈`̀ dEG  Ögòæ°S{  , kÓãe  ,¢VôªdG  øe
 AÉ°†≤d  Ögòæ°S{  hCG  ,zÉæH  É«g  ,ÅaGO  ¢TO  òNCÉfh

.∂dP ≈dEG Éeh ,záLÉëdG
 É kÑ°SÉæe  ¿É`̀c  GPEG  QÉ«àN’G  ájôM  ¬£YCG  -3
 ójôJ  πg hCG  ,ΩÉªë∏d  ÜÉgòdG  ójôJ  πg{ , kÓãe ,¬d

.z?¢VƒëdG »a AÉ≤∏à°S’G hCG ¢TódG ∫Éª©à°SG
 áLÉëdG AÉ°†b hCG ΩÉªëà°S’G ¬°†aQ óæY -4
 Iôàa  ó©H  ¢Vô©dG  QGôμàH  ºb  øμdh  √ôÑéJ  Óa

.á£«°ùH
 ¢†jôªdG  ´O  ΩÉ`̀ª`̀ë`̀∏`̀d  ∫ƒ``̀Nó``̀dG  ∫Ó``̀N  -5
 ºjó≤J øμªjh ,øμªe Qób ôÑcC’ ¬°ùØf ≈∏Y óªà©j

.áLÉëdG âYO GPEG ¬d IóYÉ°ùªdG
 ∫Ó`̀N ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y ¢`̀Uô`̀MG -6
 ∫ÉªàMG  π∏≤j  É`̀e  ô«aƒàH  ∂``̀dPh  ΩÉ`̀ª`̀ë`̀dG  ∫ƒ``̀NO
 ™°Vh ,¬H ∂°ùªàdG ¬æμªj âÑãe A»°T πãe ¥’õf’G
 Gó©≤e hCG ΩÉªëdG á«°VQCG »a ¥’õfÓd É k©fÉe É k°Tôa

.ΩÉªëà°S’G ∫ÓN ¢Sƒ∏é∏d
 ∫hÉæJ  »a  πcÉ°ûe  ∑Éæg  ∂dP  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH
 iô``NCG  πcÉ°ûeh  Ωƒ`̀æ`̀dG  »`̀a  πcÉ°ûeh  ,ΩÉ`̀©`̀£`̀dG
 øμdh ,ô«ãμdG ∂dP ô«Zh ,¢ùHÓªdG AGóJQÉH á≤∏©àe
 ô«Ñc ´ƒ°VƒªdG øμdh Éæg ∞bƒàf ¿CG ≈dEG ô£°†f
 Éªg  Éæd  ¢SÉædG  õ`̀YCG  øY  çóëàf  Éæc  ¿EG  á°UÉNh
 Qó≤H  ø«°üjôM  ¿ƒμf  ¿CG  Öéj  ∂dòd  ,¿Gó`̀dGƒ`̀dG
 IôFGO »a ¿É©bGh Éª¡fCÉH ¿Gô©°ûj ’ ≈àM ¿ÉμeE’G

.º∏¶dG
Zkhunji@hotmail.com

 ¿É°ùfE’ÉH AÉ≤JQ’Gh ôjƒæàdG ≈dEG IƒYO ΩÓ°SE’G
 IQÉ°†M  ≈`̀ dEG  ºdÉ©dG  äOÉ`̀°`̀S  »àdG  äÉ«∏gÉédG  ø`̀e
 óbh  ,πÑb  øe  ájô°ûÑdG  Égó¡©J  ºd  ójóL  ¿ƒ`̀d  øe
 Éª«a äCÉj ºd ΩÓ°SE’G ¿EG :∫ƒ≤jh ¢Vôà©e ¢Vôà©j
 ¬à≤Ñ°S  ó≤a  ,ójóéH  ô°†ëàdGh  IQÉ°†ëdG  ¢üîj
 øe  IQÉ°†M  πc  ¿Gh  ,Ió`̀jó`̀Y  äGQÉ°†M  ∂`̀dP  ≈`̀ dEG
 ÖfGƒL A»°†J á«bÓNCG º«≤H âJCG äGQÉ°†ëdG √òg

.áª∏¶e âfÉc »àdG IÉ«ëdG
 »àdG  πãªdGh  º«≤dG  ø«H  ¥ôØf  ¿CG  ójôf  ,ájGóH
 »àdG  äGQÉ°†ëdG  »a  É¡∏KÉªj  Éeh  ΩÓ°SE’G  É¡H  AÉL
 IQÉ°†M  ø«H  kÉ`̀°`̀†`̀jCGh  ,ΩÓ`̀ °`̀ SE’G  IQÉ°†M  â≤Ñ°S
 Iô°UÉ©ªdG IQÉ°†ëdGh ô°VÉëdG ô°ü©dG »a ΩÓ°SE’G

.Ωƒ«dG ájô°ûÑdG Égó¡°ûJ »àdGh ,¬d
 ±ƒ°S  º«≤dG  √ò`̀g  á≤«≤M  »`̀a  ≥«bóàdG  óæY
 ø«H  kGójó°T  kGõjÉªJh ,kÉª«¶Y kÉbôa  ∑Éæg  ¿CG  ßMÓf
 É¡H  äOÉf  »àdG  πãªdGh  º«≤dGh  ¬∏ãeh  ΩÓ°SE’G  º«b
 ≥«bóàdG  óæY ∞°ûàμf  ±ƒ°Sh iôNC’G  äGQÉ°†ëdG
 øe  É¡dƒ°UCG  óªà°ùJ  ΩÓ°SE’G  »a  πãªdGh  º«≤dG  ¿CG
 πãeh º«b »gh ,ôNB’G Ωƒ«dGh ≈dÉ©J ¬∏dÉH ¿ÉªjE’G
 ΩÓ°SE’Éa  ,ô°ûÑdG  ø«H  πeÉ©àdG  »a  ¥ôØJ  ’  á≤∏£e
 IGhÉ°ùªdG  ø«©H  ô¶æj  á«fÉ°ùfE’G  Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG  »`̀a
 á«HƒHôdG  AÉ£Y  »a  kÉ©«ªL  ¢SÉædG  ≈dEG  ±É°üfE’Gh
 Gògh  ,øeDƒªdG  ô«Zh  øeDƒªdG  ø«H  ¥ôØJ  ’  »àdG
 ,ódÉîdG  ΩÓ°SE’G  Qƒà°SO  øe  ¬dƒ°UCG  óªà°ùj  CGóÑªdG
 º«gGôHEG  ∫Éb PEGh{ :≈dÉ©J ∫ƒ≤j ,ºjôμdG ¿BGô≤dG øe
 øe  äGôªãdG  øe  ¬∏gCG  ¥RQGh  kÉæeBG  kGó∏H  ¬∏©LG  ÜQ
 ¬©àeCÉa ôØc øeh ∫Éb ôNB’G Ωƒ«dGh ¬∏dÉH º¡æe øeBG
 zô«°üªdG  ¢ùÄHh QÉædG  ÜGòY ≈dEG  √ô£°VG  ºK  kÓ«∏b

.(126- Iô≤ÑdG)
 øeDƒe  ø«H  ¥ô`̀Ø`̀j  ’  á`̀«`̀Hƒ`̀Hô`̀dG  AÉ£©a  ,kGPEG
 ≈Yóà°SG  ób  ¬à«HƒHôH  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿CG  ÉªHh  ,ôaÉch
 ¿CÉH  ¬fÉëÑ°S  ¬°ùØf  Ωõ`̀dCG  ó≤a  ,IÉ«ëdG  ≈dEG  ™«ªédG
 AÉ£Y ¢üîj Éª«a ÉeCGh ,IÉ«ëdG  äÉeƒ≤e º¡d  ôaƒj
 ¢SÉædG øe ø«Ø£°üªdG ≈∏Y Qƒ°ü≤e Gò¡a ,á«gƒdC’G
 ºgôcP øªe ôNB’G Ωƒ«dÉHh ≈dÉ©J ¬∏dÉH GƒæeBG øªe
 øe  »Ø£°üj  ¬∏dG{  :¬fÉëÑ°S  ¬dƒb  »a  ≈dÉ©J  ¬∏dG
 zô«°üH  ™«ª°S  ¬∏dG  ¿EG  ¢SÉædG  øeh  kÓ°SQ  áμFÓªdG
 o¬ oHQ nº«gGôHEG ≈∏àHG PEGh{ :≈dÉ©J ∫Ébh ,(75- èëdG)
 ∫Éb  ÉeÉeEG  ¢SÉæ∏d  ∂∏YÉL  »fEG  ∫Éb  ø¡ªJCÉa  äÉª∏μH
 Iô≤ÑdG)  zø«ªdÉ¶dG  …ó¡Y  ∫Éæj  ’  ∫Éb  »àjQP  øeh

.(124-
 ,á«gƒdC’G  AÉ£Y  ø«H  ™°SÉ°T  ¥ôa  ∑Éæ¡a  ,kGPEG

 AÉ`̀£`̀Y..á`̀«`̀ Hƒ`̀Hô`̀ dG AÉ``̀£``̀Yh
 ôaÉμdGh  øeDƒª∏d  á`̀«`̀Hƒ`̀Hô`̀dG
 AÉ£Y É`̀eCGh ,AGƒ`̀°`̀S  mó`̀M ≈∏Y
 øe  ≈Ø£°üª∏∏a  á``«``gƒ``dC’G
 AÉ``̀æ``̀HCG ≈``̀à``̀M ,ø``̀«``̀æ``̀eDƒ``̀ª``̀dG
 Gò`̀g º`̀¡`̀∏`̀ª`̀°`̀û`̀j º``̀d AÉ``̀«``̀Ñ``̀fC’G
 ó≤a  Ωƒ∏©e  ƒg  Éªch  ,ó¡©dG
 »Ñf  øHÉc  ôØc  øe  º¡æe  ¿Éc
 IÓ`̀°`̀ü`̀dG ¬`̀ «`̀ ∏`̀ Y) ìƒ```̀f ¬``̀∏``̀dG
 ΩOBG  øHG  π«HÉ≤ch  ,(ΩÓ°ùdGh

.π«HÉg √ÉNCG πàb …òdG
 Ö`̀jOC’Gh  åMÉÑdG  ∫ƒ≤j
 …ô°üf  »`̀fÉ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀dG  »`̀Hô`̀©`̀ dG

 ΩÓ``̀ °``̀SE’G IQÉ``̀°``̀†``̀M :Ö`̀¡`̀∏`̀ °`̀S
 ºdÉ©dG  ≈`̀∏`̀Y  äô£«°S  »`̀à`̀ dG-
 -ø«æ°ùdG  ø``e  kÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀N  äÉ`̀Ä`̀e
 ¿ÉªjE’Gh ,¿ÉªjE’G Ió«dh âfÉc
 -ΩÓ`̀°`̀SE’G ø`̀Y Gƒ`̀dÉ`̀b) .√ó``̀Mh

.(329- π«∏N øjódGOÉªY.O
 øe Égô«Z øY õ«ªàJ á«eÓ°SE’G IQÉ°†ëdÉa ,kGPEG
 ,ó«MƒàdG Ió«≤Y ≈dEG »ªàæJ É¡dƒ°UCG ¿CÉH äGQÉ°†ëdG
 øY á«eÓ°SE’G áeC’G É¡H äõ«ªJ »àdG Ió«≤©dG »gh
 »a  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  √ócCG  Ée  Gògh  ,ºeC’G  øe  Égô«Z
 øHG ôjõY Oƒ¡«dG âdÉbh{ :≈dÉ©J ∫Éb ,ódÉîdG ¬«Mh
 º¡dƒb  ∂dP  ¬∏dG  øHG  í«°ùªdG  iQÉ°üædG  âdÉbh  ¬∏dG
 πÑb  øe  GhôØc  øjòdG  ∫ƒ`̀b  ¿ƒoÄgÉ°†j  º¡gGƒaCÉH

.(30 - áHƒàdG) z¿ƒμaDƒj ≈fCG ¬∏dG º¡∏JÉb
 ,ÉgóMh  (Ió`̀Mƒ`̀ª`̀dG)  á«eÓ°SE’G  á``eC’G  É``eCGh
 (1)  óMCG  ¬∏dG  ƒg  πb{:≈dÉ©J  ¬dƒ≤H  øeDƒJh  ∫ƒ≤àa
 ¬d  øμj  ºdh  (3)  ódƒj  ºdh  ó∏j  ºd  (2)  óª°üdG  ¬∏dG

.(¢UÓNE’G) .z(4)óMCG kGƒØc
 ¬«∏Y  â`̀eÉ`̀b  …ò```dG  ø`̀«`̀μ`̀ª`̀dG  ¢`̀SÉ`̀°`̀SC’É`̀a  ,kGPEG
 áëdÉ°U QhòH  ≈∏Y äƒ£fGh ,á«eÓ°SE’G  IQÉ°†ëdG
 ,ó«MƒàdG  :ƒ`̀g  ¢SÉ°SC’G  Gò`̀g  ,ójóL  øe  äÉÑfEÓd
 »`̀ah ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  IQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG  »`̀a  åëÑf ø`̀«`̀Mh
 √óéf É¡ÑJGôe ≈∏YCG »a áeCÓd IóMƒdG øY É¡JÉ«∏éJ
 ºμàeCG √òg ¿EG{ :≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ∫Éb ,ó«MƒàdG »a
 .(92-  AÉ«ÑfC’G)  z¿hóÑYÉa  ºμHQ  ÉfCGh  IóMGh  áeCG
 ≈∏YCG  »`̀a  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  á``̀eC’G  Ió``̀Mh  ¿CG  óéf  ∂`̀dò`̀d
 ¿ÉªjE’G  »gh  ,ó«MƒàdG  Ió«≤Y  øe  ™ÑæJ  É¡JÉ«∏éJ
 §°ù≤dG  ¿Gõ«ªdG  Gòg ¿ƒμj ºK ,ôNB’G Ωƒ«dGh ¬∏dÉH

.ÉfÉ«fOh ÉææjO QƒeCG øe ´ófh òNCÉf Ée πc »a

 ΩÓ`̀°`̀SE’G  äÉ«∏éJ  ø`̀eh
 ¬`̀«`̀dEG QÉ``̀°``̀TCG É`̀ e á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 π«∏N  º``̀«``̀gGô``̀HEG  PÉ``̀ à``̀ °``̀SC’G
 É`̀°`̀ù`̀b ¿É````̀c …ò`````̀ dG -ó````ª````MCG
 »a  ∫É``̀b  -º`̀∏`̀°`̀SCÉ`̀a  É«fGô°üf
 IGQƒ`̀à`̀ dG »`̀a ó`̀ª`̀ë`̀e) ¬`̀HÉ`̀à`̀c
 ¢U - ¿BGô``̀≤``̀dGh π`̀ «`̀é`̀fE’Gh
 Üô``©``dG  ô`````KCG  ¿EG{  :(207
 Qƒ°ü©dG ïjQÉJ »a ΩÓ°SE’Gh
 óM ó`̀æ`̀Y ∞`̀≤`̀j  ’ ≈`̀£`̀°`̀Sƒ`̀dG
 »àdG  á«°SÉ«°ùdG  äGô««¨àdG
 ºdÉ©dG  ´É°VhCG  »a  ÉgƒKóMCG
 ôKC’G Gòg hóÑj πH ,±hô©ªdG
 »a É`̀Mƒ`̀°`̀Vh ¿ƒ`̀μ`̀j É`̀e ó`̀ °`̀TCG
 ™`̀LGQ)  .z…QÉ°†ëdG  ¿Gó«ªdG
 zΩÓ``̀°``̀SE’G ø``̀Y Gƒ``̀dÉ``̀b{ ÜÉ`̀à`̀c
 ¢U - π`̀«`̀∏`̀N ø``̀jó``̀dG  OÉ``̀ª``̀Y.O

.(331
 ≥∏N  ≈∏Y  π«∏N  º`̀«`̀gGô`̀HEG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G  ó`̀cDƒ`̀jh
 πÑb  »fÉªjEG  ≥∏N  ƒ``gh{  :ΩÓ`̀°`̀SE’G  »`̀a  íeÉ°ùàdG
 ºd  Üô`̀©`̀dG  ¿EG  :∫ƒ≤«a  ,kÉjQÉ°†M  kÉ≤∏N  ¿ƒμj  ¿CG
 ô«Zh ø«ª∏°ùªdG ø«H …QÉ°†ëdG º¡WÉ°ûf »a GƒbôØj
 òª∏ààdÉH Oƒ¡«dGh iQÉ°üæ∏d Gƒëª°S πH ,ø«ª∏°ùªdG
 »a  ¿ƒ`̀«`̀HhQhC’G  πÑbCÉa  ,º¡æe  IOÉØà°S’Gh  ,º¡«∏Y
 Égô«Zh ΩÉ°ûdG »a ¿ƒjƒ«°SB’Gh ,á«∏≤°Uh ¢ùdófC’G
 Éªe  É¡àªLôJh  á«eÓ°SE’G  ±QÉ©ªdG  á`̀°`̀SGQO  ≈∏Y
 .z≈£°SƒdG  Qƒ°ü©dG  »a  ÉHhQhCG  á°†¡f  ≈∏Y óYÉ°S

.(331 ¢U -≥HÉ°ùdG Qó°üªdG ¢ùØf)
 π`̀«`̀°`̀SQÉ`̀e »`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG ¥ô`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ó``̀cDƒ``̀jh
 IQÉ°†ëdG  »a  ádÉ s©nØdG  ø«ª∏°ùªdG  áªgÉ°ùe  QGRGƒ`̀H
 πH- á«îjQÉàdG á«Yƒ°VƒªdG ¿EG :∫ƒ≤«a ,á«fÉ°ùfE’G
 »àdG IQÉ°†ëdG ¿CÉH ô«còàdG ≈dEG ™aóJ -∫ó©dG Oôée
 á©Ñ°ùdG  ¿hô≤dG  ∫ÓN  á£°SƒàªdG  áaÉ≤ãdG  äó¡©J
 IQÉ°†ëdG âfÉc ≈£°SƒdG Qƒ°ü©dG É¡æe ∞dCÉàJ »àdG
 Gò¡H  Ωƒ«dG  ø«ØdDƒªdG  º¶©e  ±ôà©jh  ,á«eÓ°SE’G
 π«∏N  øjódGOÉªY.O  -zΩÓ°SE’G  øY  GƒdÉb{)  .™bGƒdG

 .(345¢U -
 ájQÉ°†ëdG  ΩÓ°SE’G  äÉ«∏éJ  øe  ¿CG  Ωƒ∏©eh
 ∫ƒ≤j ,øjódGh º∏©dG ø«H á≤«KƒdG ábÓ©dG øY ¬ãjóM
 á°SGQO) ¬HÉàc »a …ÉcƒH ¢ùjQƒe »°ùfôØdG Ö«Ñ£dG
 :(14 - áãjóëdG ±QÉ©ªdG Aƒ°V »a á°Só≤ªdG ÖàμdG
 ¿ÉeCGƒJ º∏©dGh øjódG ¿CG kÉªFGO ôÑàYG ób ΩÓ°SE’G ¿EG{

 ’ GAõL º∏©dÉH ájÉæ©dG âfÉc AóÑdG òæªa ,¿ÉeRÓàe
 ¿Gh  .ΩÓ°SE’G  É¡H  ôeCG  »àdG  äÉÑLGƒdG  øe  CGõéàj
 QÉgOR’G  ∂dP  ≈dEG  iOCG  …òdG  ƒg  ôeC’G  Gòg  ≥«Ñ£J
 ∂∏J  á«eÓ°SE’G  IQÉ°†ëdG  ô°üY »a  Ωƒ∏©∏d  º«¶©dG
 »a á°†¡ædG ô°üY πÑb ¬°ùØf Üô¨dG É¡æe äÉàbG »àdG
 OÉªY.O - zΩÓ°SE’G øY GƒdÉb{ ÜÉàc ™LGQ) .zÉHhQhCG

.(347 ¢U - π«∏N øjódG
 »≤«≤ëdG ôjƒæàdG ô°üY »a ΩÓ°SE’G QhO øYh
 AÉL  ó≤d{  :á∏FÉb  ôJƒH  GQƒÑjO  ábô°ûà°ùªdG  ÉæKóëJ
 ä’ÉéªdG  »a  »≤«≤ëdG  ôjƒæàdG  ô°ü©H  ΩÓ`̀°`̀SE’G
 É¡d  ≥Ñ°ùj  ºd  IQƒ°üH  á«æØdGh  á«aÉ≤ãdGh  á«ª∏©dG
 Qó°üªdG)  .zGòg  ¢SÉædG  Ωƒj  ≈dEG  É¡àª¶Y  »a  π«ãe

.(346¢U - ≥HÉ°ùdG
 ¢üîj Éª«a á«eÓ°SE’G IQÉ°†ëdG äÉ«∏éJ øeh
 (»ë«°ùªdG)  »fÉæÑ∏dG  ôμØªdG  ∫Éb  ,íeÉ°ùàdG  ≥∏N
 »g  ÉgôcP  ™«£à°SCG  »àdG  ájB’G  ¿EG  :Ö¡∏°S  …ô°üf
 πgCG  GƒdOÉéJ  ’h{  :∫ƒ≤J  PEG  áMÉª°S  ™ÑæJ  »àdG
 º¡æe Gƒª∏X øjòdG ’EG  ø°ùMCG »g »àdÉH ’EG  ÜÉàμdG
 Éæ¡dEGh  ºμ«dEG  ∫õfCGh  Éæ«dEG  ∫õfCG  …òdÉH  ÉæeBG  Gƒdƒbh
 äƒÑμæ©dG)  z¿ƒª∏°ùe  ¬`̀d  ø`̀ë`̀fh  ó``̀MGh  º`̀μ`̀¡`̀dEGh

.(46-
 Üƒ∏b  Üƒ∏¨ªdG  ô°SCÉj  Ée  kGQOÉ`̀f  ÉªHQh  kÓ«∏bh
 ,á«Ñ«∏°üdG ÜhôëdG »a ΩÓ°SE’G π©a Gòμgh ,¬«ÑdÉZ
 ô°SCG ó≤d :»ÑæjƒJ ódƒfQCG »fÉ£jôÑdG ñQDƒªdG ∫ƒ≤j
 ,¬«ÑdÉZ á«Ñ«∏°üdG ÜhôëdG »a (Üƒ∏¨ªdG) ΩÓ°SE’G
 ,»ë«°ùªdG ºdÉ©dG IÉ«M ≈dEG IQÉ°†ëdG ¿ƒæa πNOCGh
 ∫ƒ≤M  ¢†©H  »ah  ,áFó°U  (á«æ«J’)  IÉ«M  âfÉch
 π¨∏¨J  , kÓãe  AÉæÑdG  á°Sóæ¡c  ,»fÉ°ùfE’G  •É°ûædG
 á∏«W  ¬∏c  »ë«°ùªdG  ºdÉ©dG  »a  »eÓ°SE’G  ô«KCÉàdG
 ¿Éc ó≤a ,¢ùdófC’Gh á«∏≤°U »a ÉeCG ,≈£°SƒdG ¬fhôb
 ájQƒWGôÑeE’ÉH É¡«a IójóédG á«Hô©dG ádhódG ô«KCÉJ
 Qó°üªdG)  .kGQƒ``̀Z  ó`̀©`̀HCGh  k’ƒª°T  ™`̀°`̀ShCG  á«Hô©dG

.(350¢U - ≥HÉ°ùdG
 ≈∏Y á«eÓ°SE’G IQÉ°†ëdG äÉ«∏éJ ¢†©H √òg
 ¥ô°ûdGh  Üô¨dG  øe  ¬jôμØeh  Üô¨dG  AÉª∏Y  áæ°ùdCG
 º¡àHÉ°UCG  ø`̀jò`̀dG  Üô`̀©`̀dG  ø«Ø≤ãªdG  ≈``̀dEG  É¡bƒ°ùf
 ´GƒfCG  »gh  ,(»aÉ≤ãdG  ΩódG  ô≤a)  á«aÉ≤ãdG  É«ª«fC’G
 ≥jôW  øY  »aÉ≤ãdG  ∫ÉéªdG  »a  É¡LÓYh  ,Iô«ãc
 á©eÉédG  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  áaÉ≤ãdG  ø`̀e  äÉ`̀Yô`̀L  ∫hÉ`̀æ`̀J
 ¿ƒHÉ°üe  Üô©dG  ø«Ø≤ãªdG  øe  kGô«ãc  ¿C’  ,á©fÉªdG

.»aÉ≤ãdG º¡æjƒμJ »a ¢ü≤æH

!á`̀ jQÉ`̀ °`̀ †`̀ ë`̀ dG ¬`̀ JÉ`̀ «`̀ ∏`̀ é`̀ Jh ..ΩÓ````̀ °````̀ SE’G

 :º∏≤H
ìÓØæÑdG »∏Y øªMôdGóÑY

á«©ªàéªdG  á`̀«`̀dhDƒ`̀ °`̀ù`̀ª`̀dGh  á`̀ jÉ`̀ Yô`̀ dGh  ô`̀ ª`̀ jÉ`̀ gõ`̀ dBG

:º∏≤H
»éæN ÉjôcR .O 

 ΩÉY  πc  ôÑªàÑ°S  øe  øjô°û©dGh  øeÉãdG  »a  |
 á«Hô©dG  Üƒ©°ûdG  ∫GõJ  ’  Oƒ≤Y  á°ùªN  Qhôe  ó©Hh
 ,zô°UÉædGóÑY{  IÉah  iôcP  ó«©à°ùJ  iôNCG  Üƒ©°Th
 ¬`̀JGRÉ`̀é`̀fEÉ`̀H  ≥∏©àj  É`̀e  π`̀ c  iô``cò``dG  ™`̀e  ó«©à°ùJh
 Éª«YR  ¬æe  â∏©L  »àdG  ,¬àeõjQÉch  √GDhQh  ¬ØbGƒeh
 Oó°üH  Éæg  Éæ°ùdh  .ºdÉ©dG  »a  ∫É°†ædG  äÉcôM  πμd
 ôÑY  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀g  ∫Ó``̀Nh  ¬JÉ«M  »`̀a  π«b  É`̀e  π`̀c
 á«Ñ∏ZC’G  º`̀gh  ¬«Ñëe  AGQBG  AGƒ°S  ,á°ùªîdG  Oƒ≤©dG
 ¬fC’ ,á«∏bC’G ºgh √ƒFhÉæe hCG  ,á«Hô©dG Üƒ©°ûdG »a
 ±ô©J  â`̀JÉ`̀H  ¬`̀æ`̀eR  ô°UÉ©J  º`̀d  »`̀à`̀dG  ∫É`̀«`̀LC’G  ≈àM
 äÉHÉ£îdG πH ,iDhôdGh ∞bGƒªdG ∂∏J øYh ¬æY ô«ãμdG
 ≥∏©àj  Ée  πch  !¿GƒdC’ÉHh  Oƒ°SCGh  ¢†«HCG  á∏é°ùªdG
 ióg .O ¬àæHG Oƒ¡éH (∞°TQDƒe) ƒg ¬Ñ£Nh ¬îjQÉàH
 ∞«°TQCG øe ô«ãμdG πªëJ ™bGƒe ∑Éægh ,ô°UÉædGóÑY

.¬æeõHh ¬H á≤∏©àªdG çGóMC’Gh ïjQÉàdG
 º∏M) ƒg ,¬«∏Y ≥«∏©àdG  OhCG  Éæg óMGh A»°T |
 á«æWƒdG  √ôYÉ°ûe  ¥ó°U  øe  ≥ãÑæªdG  (ô°UÉædGóÑY
 ƒgh  ,á«eƒ≤dG  √ôYÉ°ûe  ¥ó°Uh  ,ô°üe  ¢üîj  ÉªH
 è«∏îdG  øe  (ájƒ≤dG  IóMƒªdG  á«Hô©dG  á`̀eC’G  º∏M)
 á«æZCG  »`̀a  ó°ùéJ  …ò`̀ dG  º∏ëdG  ƒ`̀gh  !§«ëªdG  ≈`̀ dEG
 á≤dÉªY  äƒ`̀°`̀ü`̀H  (ô``̀Ñ``̀cC’G  ø`̀Wƒ`̀ dG  »Ñ«ÑM  »`̀æ`̀Wh)
 …òdGh  ,äÉ«æ«à°ùdG  »a  Üô©dGh  ø«jô°üªdG  AÉæ¨dG
 IójóédG  á«ØdC’G  ≈dEG  π°ü«d  »fGóLƒdG  √ô«KCÉJ  óàeG
 ø«Hô£ªdG  ô¡°TCG  äƒ°üH  ,(»Hô©dG  º∏ëdG)  á«æZCÉH
 ’  …ò`̀dG  º∏ëdG  ¬``fC’)  á«Hô©dG  ∫hó``dG  πc  øe  Üô©dG
 »Hô©dG  ¿Gó`̀Lƒ`̀dG  ÜÉ£N  ƒ¡a  ;(»¡àæj  ø`̀dh  »¡àæj
 ¿hôª©à°ùªdG ≈©°S º∏M ƒgh ,¬Hô¨e ≈dEG ¬bô°ûe øe
 Üƒ©°ûdG  Üƒ∏b  »a  ¬æe  ¢SCÉ«dG  å`̀Hh  ,¬μ«μØJ  ≈`̀ dEG
 ≥jôW ¬«a …òdG º∏ëdG ¬fC’ ,¬H åÑ°ûàdG øeh á«Hô©dG
 á«Hô©dG  Iƒ≤dG  ≥jôW  ¬«ah  ,á«Hô©dG  áeGôμdGh  Iõ©dG
 ∞©°†dG  ø`̀e  ó«Øà°ùJ  ,iô```̀NCG  º``̀eCG  ÉgÉ°ûîJ  »`̀à`̀dG
 á«Hô©dG  äÉ«fÉμeE’G  πc  π«©ØJ  Oƒ`̀bh  ¬«ah  ,»Hô©dG
 Üƒ©°T  ø`̀e  ,á«Hô©dG  É«aGô¨é∏d  ¬`̀∏`̀dG  ÉgÉÑM  »`̀à`̀dG
 ¿C’h  ,É¡∏c  ájô°ûÑ∏d  ø``̀jOh  äGQÉ`̀°`̀†`̀Mh  äGhô```̀Kh
 ¬fÉμeEÉH …òdG (ƒeÉæjódG) »g ÉgóMh á«Hô©dG IóMƒdG
 ºeC’G iƒbCG áμ°S ≈∏Y »Hô©dG QÉ£≤dG ≥∏£j ¿CG √óMh
 áHQÉëe  âªJ  ∂dòdh  !ájô°ûÑdG  »a  Gô«KCÉJ  ÉgôãcCGh

 ∑Éæg íÑ°UCG ≈àM ,IóMƒdG √òg ≥«≤ëàd á«fÉμeEG …CG
 Gòg øe ájôî°ù∏d ¬°ùØf ¢Sôc z¢ùeÉN QƒHÉW{ Ωƒ«dG
 QÉÑàYGh ,ÉeƒªY Üô©dG  øe ájôî°ùdGh π«ÑædG  º∏ëdG
 ∞«î°ùà∏d í∏°üj (»Hô©dG º∏ëdG) hCG (ôÑcC’G øWƒdG)

!ò«ØæàdGh ≥≤ëà∏d ’ AGõ¡à°S’Gh
 º∏M  ƒ`̀g  ¬ª∏M  í`̀Ñ`̀°`̀UCG  …ò```dG  ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀dGó`̀Ñ`̀Y  |
 QÉL  ¿EGh  á≤∏£ªdG  É¡à«ÑdÉZ  »`̀a  á«Hô©dG  Üƒ©°ûdG
 º∏ëdG  ¬fCG  ’EG  !É«∏Môe  ¬≤«≤ëJ  á«fÉμeEG  ≈∏Y  ¿ÉeõdG
 ∑Qó`̀j  Ωƒ``̀j  »`̀JCÉ`̀j  ≈`̀à`̀M  ôªà°ù«°Sh  ≈≤Ñ«°S  …ò``̀ dG
 …òdG  ó«MƒdG  ≥jô£dG  ¬`̀fCG  ,Üô`̀©`̀dG  πc  ,Üô`̀©`̀dG  ¬«a
 á¡LGƒe  º¡fÉμeEÉH  ¿ƒ`̀μ`̀j  ≈àM  ¬«∏Y  ô«°ùdG  Öéj
 »àdGh  º¡¡LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdGh  äGójó¡àdG  π`̀c
 πMGôe  øe  á∏Môe  πc  »a  Gó«≤©Jh  áHƒ©°U  OGOõà°S
 ºjó≤dG  ïjQÉàdG  »a  ¿Éc  Ée  AGƒ°S  ,»Hô©dG  ïjQÉàdG
 ¬«∏Y  AÉ`̀æ`̀Hh  !ô`̀°`̀UÉ`̀©`̀ª`̀dG  hCG  å`̀jó`̀ë`̀dG  ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  hCG
 ÉªfEGh  (»HõëdG)  ≈æ©ªdÉH  (¿ƒjô°UÉf)  ∑Éæg  ¢ù«d
 …ôμØdG  ≈æ©ªdÉH  ¿ƒjô°UÉf  á«Hô©dG  Üƒ©°ûdG  Ö∏ZCG)
 ≈≤Ñ«°Sh  º∏ëj  …òdG  (»©ªédG  π≤©dGh  »fGóLƒdGh

!á«Hô©dG IóMƒdÉH º∏ëj
 ¬J’ƒ≤e  Iƒb  ∑QóJ  ºdÉ©dG  Üƒ©°Th  ÉæHƒ©°T  |
 πMGôªdG  πμd  áëdÉ°U  âJÉH  »àdG  IódÉîdG  ¬JÉª∏ch
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يف ر�صالة وّجهها رئي�ض الوزراء مبنا�صبة يوم املوئل

دعوة املجتمع الدويل لدعم الدول املت�صررة من »كورونا«

دعا �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة 

الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان  بن 

املجتمع الدويل اإىل تبني برامج دعم وحتفيز 

الدول يف  اقت�صادي مي�صرة مل�صاندة جهود 

بلوغ اأهداف التنمية امل�صتدامة، والتي تاأثرت 

ب�صدة جراء التحديات الراهنة الناجتة عن 

جائحة فريو�س كورونا امل�صتجد.

اجلديد  الواقع  اأن  على  �صموه  و�صدد 

العامل يف ظل هذه اجلائحة،  الذي يعي�صه 

ترتيب  اإعادة  نحو  حافًزا  يكون  اأن  يجب 

ب�صكل  والرتكيز  الدويل،  التعاون  اأولويات 

اأن  ميكن  التي  التنمية  جمالت  على  اأكرب 

وحتقق  القت�صادات  تعايف  من  ت�صرع 

املنافع امل�صرتكة لل�صعوب.

بعد حكم املحكمة الد�صتورية ببطالن عملها

»النيابي« يعيد ت�صكيل جلنتي التحقيق يف الإ�صكان والبحرنة

غالب اأحمد:

ب�صاأن  الربملانية  التحقيق  جلنة  رئي�س  قالت 

عدالة معايري توزيع الطلبات الإ�صكانية النائب زينب 

عمل  ت�صكيل  لإعادة  بطلب  �صتتقدم  اإنها  عبدالأمري 

بعدم  الد�صتورية  املحكمة  حكم  بعد  وذلك  اللجنة، 

اأ�صهر. اأربعة  اإثر جتاوز عملها  د�صتورية عمل اللجنة 

�صيعيد  اللجنة  ت�صكيل  اإعادة  اإن  وقالت عبدالأمري 

م�صرية  اللجنة،  و�صعتها  التي  للتو�صيات  ال�صرعية 

اإىل اأن اللجنة و�صلت اإىل مرئيات ومعلومات وا�صحة 

جانبه،  ومن  البحرين.  يف  الإ�صكاين  الو�صع  حول 

البحرنة  يف  الربملانية  التحقيق  جلنة  رئي�س  اأكد 

اإبراهيم  النائب  واخلا�س،  احلكومي  بالقطاعني 

عمل  ت�صكيل  لإعــادة  بطلب  �صيتقدم  اأنه  النفيعي، 

اإىل احلكومة.  اللجنة، ورفع تو�صياتها 

بعدم  حكمت  الد�صتورية  املحكمة  وكــانــت 

الربملانية  التحقيق  عمل  جلان  فرتة  متديد  د�صتورية 

�صقوط  يف  ت�صبب  ما  وهو  اأ�صهر،  اأربعة  من  لأكرث 

الركود  اأ�صباب  يف  الربملانيتني  التحقيق  جلنتي  عمل 

للطلبات  التوزيع  معايري  عدالة  وب�صاأن  القت�صادي، 

التحقيق  جلنة  تو�صيات  قانونيـة  وعـدم  الإ�صكانية، 

البحرنة. يف 

 ل ا�صرتاط فح�ض »كوفيد 19« 

للطلبة الدار�صني يف بريطانيا

متام اأبو�صايف:

البحرين لدى  الثقايف يف �صفارة مملكة  امللحق  اأكد 

البحرينيني  الطلبة  اأن  املانع على  مانع  املتحدة  اململكة 

القادمني اإىل بريطانيا غري ملزمني باإجراء فح�س الك�صف 

عن فريو�س كورونا »كوفيد 19« من اأجل ال�صماح لهم 

لـ 14  املنزيل  با�صتثناء فرتة احلجر  بريطانيا  بدخول 

جميع  على  الربيطانية  ال�صلطات  تفر�صها  التي  يوًما 

القادمني اإىل اأرا�صيها.

الطلبة  اإن  لـ»الأيام«  ت�صريحات  يف  املانع  وقال 

البحرينيني القادمني اإىل بريطانيا ملزمون بالدخول اإىل 

الدخول  ا�صتمارة  وتعبئة  الربيطانية،  احلكومة  موقع 

اإلكرتونًيا، واإح�صارها معهم عند ال�صفر.

دعًما جلهود مكافحة »كورونا«

عدم ال�صماح موؤقًتا بال�صفر للعراق واإيران

يف  الوطنية  اللجنة  جلهود  دعًما 

تقرر  اأنه  علم  فقد  كورونا،  وباء  مكافحة 

العراق  اإىل  بال�صفر  موؤقًتا  ال�صماح  عدم 

فيها  ترتفع  ــرى  اأخ ــة  دول واأي  واإيـــران 

معدلت انت�صار »كوفيد 19«. 

ا على �صالمة  وياأتي هذا الإجراء حر�صً

من  جميًعا  واملقيمني  املواطنني  و�صحة 

اأجل  ومن  بالوباء،  لالإ�صابة  تعر�صهم 

الطبية  الكوادر  على  ال�صغوط  تخفيف 

اأجل  من  لهم  املنا�صبة  ــواء  الأج وتهيئة 

اخلدمات  وتقدمي  الراهنة  احلالت  متابعة 

الطبية لهم على اأح�صن وجه.

عبدالكرمي 

بوجريي

رئي�س الوزراء
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»بتلكو«: 95% تغطية ال�صبكة الوطنية 

للجيل اخلام�ض يف البحرين

»الأ�صغال«: البدء يف اإن�صاء برج احتياطي 

الأجيال القادمة

الرئي�ض الأمريكي مغرًدا: اأ�صعر اأين بخري بف�صل الطاقم الطبي

 ترامب بحالة جيدة ولي�ض مو�صوًعا على اأجهزة التنف�ض
وا�صنطن - وكالت:

الرئي�س  طبيب  كونلي،  �صون  قــال   

ال�صبت،  اأم�س  ترامب،  دونالد  الأمريكي 

واأ�صاف  جيدة.  �صحية  بحالة  الرئي�س  اإن 

خارج  لل�صحافيني  ت�صريحات  يف  كونلي 

ماريالند:  يف  الطبي  ريــد  ــرت  وول مركز 

هذا  للغاية  جيدة  �صحية  بحالة  »الرئي�س 

ال�صباح«، م�صيًفا اأن الفريق الطبي »م�صرور 

للغاية بالتقدم الذي حققه الرئي�س«.

اإن  وقال الفريق الطبي املعالج لرتامب 

الرئي�س لي�س مو�صوًعا على اأجهزة التنف�س 

ال�صطناعي ول يواجه �صعوبة يف التنف�س 

بنقل  اأو�صى  اإنه  كونلي  وقال  احلركة.  اأو 

على  ترامب  وقــال  للم�صت�صفى.  الرئي�س 

»تويرت« يف وقت لحق اأم�س اإنه ي�صعر باأنه 

بخري مب�صاعدة الأطباء واملمر�صني.

واملمر�صون  »الأطباء  ترامب:  واأ�صاف 

الطبي  ــد  ري ــرت  وال مركز  يف  واجلميع 

الذين  املماثلة  املوؤ�ص�صات  يف  ــرون  والآخ

 ترامب يهبط من املروحية التي اأقلته اإىل امل�ست�سفى الع�سكريان�صموا اإليهم، رائعون حًقا«.

اجلائحة اأّجلت جميع م�صاريع الإدراج اجلديدة.. رئي�ض جمل�ض البور�صة لـ»الأيام«:

»كورونا« األقت بظاللها على الأ�صهم.. والنتعا�ض خالل اأ�صهر
خليل يو�صف وكاظم عبداهلل:

ك�صف رئي�س جمل�س اإدارة بور�صة البحرين عبدالكرمي بوجريي عن قرب اإطالق من�صة اإلكرتونية لت�صجيل 

معامالت ال�صركات املغلقة، موؤكًدا على اأن هذا امل�صروع يف مراحله الأخرية. وقال بوجريي يف حوار خا�س 

لـ»الأيام« اإن جائحـة كورونا اأثرت عـلى بور�صـة البحـرين حالها حال جميع بور�صات العامل. 

واأو�صح »يف الأ�صهر الثالثة الأوىل من اجلائحة انخف�س موؤ�صر حجم التداول يف بور�صة 

قيام  اإىل  بالإ�صافة  ال�صراء،  امل�صتثمرين من  ب�صبب تخوف  بن�صبة 26%، وذلك  البحرين 

بع�س مالك الأ�صهم بالبيع من اأجل احل�صول على ال�صيولة النقدية. وبداية من �صهر يونيو 

التداول  موؤ�صر حجم  ارتفع  التداول، حيث  تتح�صن على م�صتوى  الأمور  بداأت  املا�صي 

بن�صبة 10%«. م�صيًفا »نتوقع املزيد من النتعا�س يف البور�صة، خالل الأ�صهر املقبلة«.

وب�صاأن احلاجة اإىل اإدراجات جديدة، قال بوجريي اإنه ل توجد حالًيا اإدراجات 

جديدة يف البور�صة، واآخر �صركة مت اإدراجها هي �صركة »اآي بي 

اإم تريمينال«، لكن هناك حمادثات حول اإدراج �صركات جديدة، 

لكن اجلائحة اأّجلت جميع م�صاريع الإدراج.

رفع تقارير تت�صمن التغيريات والإجنازات

 اإلزام اجلهات احلكومية بخطة �صنوية للم�صرتيات

�صارة جنيب:

املناق�صات  جمل�س  رئي�س  اأ�ــصــدر 

واملزايدات ال�صيخ نايف بن خالد اآل خليفة 

تعميًما ب�صاأن اإعداد خطة �صنوية للم�صرتيات 

يف اجلهات احلكومية.

اأن  اأن اخلطة يجب  اإىل  واأ�صار التعميم 

واملزايدات  املناق�صات  خطة  بيانات  ت�صمل 

التاأهيل  وخطة  واملبيعات،  وامل�صرتيات 

امل�صبق التي تنوي تنفيذها تلبية لحتياجاتها 

خالل ال�صنة من يناير اإىل دي�صمرب. وبح�صب 

مبوافاة  املت�صرفة  اجلهات  تلتزم  التعميم، 

يو�صح  بتقرير  اأ�صهر  ثالثة  كل  املجل�س 

التغيريات التي متت على اخلطة. رئي�س جمل�س املناق�سات
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مقرتًحا تبّني برامج دعم اقت�سادي مي�سرة مل�ساندة الدول يف بلوغ الأهداف الإمنائية

رئي�س الوزراء يدعو جلعل اجلائحة حافًزا نحو ترتيب اأولويات التعاون الدويل

خليفة  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  دعا 

املجتمع  الوزراء،  اآل خليفة رئي�س  بن �صلمان 

الدويل اإىل تبني برامج دعم وحتفيز اقت�صادي 

اأهداف  الدول يف بلوغ  مي�صرة مل�صاندة جهود 

جراء  ب�صدة  تاأثرت  والتي  امل�صتدامة،  التنمية 

التحديات الراهنة الناجتة عن جائحة فريو�س 

كورونا امل�صتجد.

و�صدد �صموه على اأن الواقع اجلديد الذي 

يجب  اجلائحة  هذه  ظل  يف  العامل  يعي�صه 

اأولويات  ترتيب  اإعادة  نحو  حافًزا  يكون  اأن 

على  اأكرب  ب�صكل  والرتكيز  الدويل،  التعاون 

من  ت�صرع  اأن  ميكن  التي  التنمية  جمالت 

امل�صرتكة  املنافع  وحتقق  القت�صادات  تعايف 

والأمن  الطماأنينة  لها  وتكفل  لل�صعوب، 

مبفهومه ال�صامل.

اأثبتت  كورونا  جائحة  اأن  �صموه  وراأى 

اأن البنية التنموية القوية يف جميع املجالت 

حجر  هي  والتعليمية  وال�صحية  الإ�صكانية 

مواجهة  على  الدول  قدرة  تعزيز  الأ�صا�س يف 

خمتلف التحديات.

واأ�صار �صموه اإىل اأن احل�صول على ال�صكن 

لتحقيق  الأ�صا�صية  الركائز  اأحد  ي�صكل  املالئم 

اأمن وا�صتقرار املجتمعات، الأمر الذي من �صاأنه 

الب�صرية  �صالم  مقومات  تعزيز  يف  ي�صهم  اأن 

وتطورها.

بقيادة  البحرين  مملكة  اأن  �صموه  واأكد 

عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  جاللة 

البالد، ا�صتطاعت اأن تواجه التحديات الراهنة 

اأجنزتها  التي  التحتية  البنية  �صالبة  بف�صل 

اململكة على مدى �صنوات يف خمتلف املجالت، 

توجيهات  ظل  يف  تتوا�صل  مازالت  والتي 

م�صروعات  يف  مت�صارعة  بوترية  جاللته 

والرعاية  احل�صرية  و  والتنمية  الإ�صكان 

ال�صحية وغريها.

اإىل  وجهها  ر�صالة  يف  �صموه  واأ�صاف 

الذي  العاملي  املوئل  يوم  مبنا�صبة  العامل، 

ي�صادف يوم غد الثنني، ويقام هذا العام حتت 

ح�صري  م�صتقبل  للجميع:  »الإ�صكان  �صعار 

امل�صتدامة  التنمية  باأهداف  الوفاء  اأن  اأف�صل«، 

ع�صر  احلادي  الهدف  مقدمتها  ويف   2030

م�صتدامة«  حملية  وجمتمعات  مدن  »اإقامة 

اأكرث  الدويل  املجتمع  يكون  اأن  اإىل  يحتاج 

قدرة على تقييم املخاطر الناجمة عن ا�صتمرار 

ن�صف  من  اأكرث  يعي�س  احلايل، حيث  الو�صع 

وهو  احل�صرية،  املناطق  يف  العامل  �صكان 

الرقم املتوقع اأن يرتفع بحلول عام 2050 اإىل 

6.5 مليار فرد، اأي ما ميثل حوايل ثلثي اأعداد 

الب�صرية وفًقا لتقديرات برنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي.

املوئل  بيوم  الحتفال  اأن  �صموه  واأكد 

ت�صافر خمتلف  اأهمية  لتاأكيد  منا�صبة  العاملي 

�صيما  ل  الوباء،  هذا  تاأثريات  لدرا�صة  اجلهود 

تنفيذ  »اإن  �صموه:  وقال  الإ�صكان،  قطاع  على 

اأولوية  اأ�صحى  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف 

واأكرث اأهمية من اأي وقت م�صى يف ظل انت�صار 

جائحة كورونا«.

م�صاعدة  اإىل  الدويل  املجتمع  �صموه  ودعا 

تراجع  من  تعاين  التي  وال�صعوب  املجتمعات 

الإ�صكانية، من  يف م�صتوى ونوعية اخلدمات 

خالل عمل منظم وفعال يرتقي باآليات التنمية 

امل�صروعات  يف  بالتو�صع  فيها  امل�صتدامة 

ال�صحية  اخلدمات  باأحدث  ورفدها  الإ�صكانية 

والتعليمية والبنية التحتية املتطورة.

مملكة  يف  نفتخر  »اإننا  �صموه:  وقال 

برامج  عقود  منذ  و�صعنا  باأننا  البحرين 

مع  التعامل  يف  وجنحنا  وا�صكانية،  عمرانية 

ت�صمنت  �صاملة  روؤية  وفق  الإ�صكاين  امللف 

قراءة الواقع وا�صت�صراف امل�صتقبل، انطالًقا من 

اإدراكنا لأهمية قطاع الإ�صكان كاأحد املرتكزات 

وتوفر  ا�صتدامتها  للتنمية  ت�صمن  التي 

للمواطنني مقومات الراحة والعي�س الكرمي«.

رئي�س  امللكي  ال�صمو  �صاحب  واأ�صار 

نه�صة  ت�صهد  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  الوزراء 

حيث  املناطق،  خمتلف  يف  وا�صعة  عمرانية 

الإ�صكانية  املدن  من  العديد  وبناء  توفري  مت 

الطرز  اأحدث  وفق  �صممت  والتي  اجلديدة، 

بالبنية  رفدها  ومت  واملعمارية  الإن�صائية 

التي  الع�صرية  واخلدمات  واملرافق  التحتية 

تواكب امل�صتقبل.

يف  حر�صت  احلكومة  اأن  �صموه  واأكد 

جميع برامج عملها على اإيالء القطاع الإ�صكاين 

اأولوية عرب تخ�صي�س امليزانيات التي ت�صمن 

امل�صروعات  اإن�صاء  يف  العمل  وترية  ا�صتمرار 

ال�صكانية، مهما كانت التحديات.

به  يقوم  الذي  املهم  بالدور  �صموه  واأ�صاد 

احلكومة  جهود  م�صاندة  يف  اخلا�س  القطاع 

الإ�صكانية  امل�صروعات  من  �صل�صلة  خالل  من 

التي نفذها بالتعاون مع وزارة الإ�صكان �صمن 

لها  كان  والتي  الجتماعي«،  »ال�صكن  برنامج 

اإ�صهامها الوا�صح يف ا�صتيعاب جزء كبري من 

الطلبات ال�صكانية.

التي  للجهود  تقديره  عن  �صموه  واأعرب 

منت�صبيها  وجميع  الإ�صكان  وزارة  بها  تقوم 

خمتلف  يف  الإ�صكانية  امل�صروعات  تنفيذ  يف 

على  تقوم  روؤى  وفق  البحرين،  وقرى  مدن 

مفهوم ال�صتدامة ومبا يراعي تلبية احتياجات 

املجتمع البحريني.

برنامج  وجهود  مببادرات  �صموه  واأ�صاد 

»املوئل«  الب�صرية  للم�صتوطنات  املتحدة  الأمم 

العمل  م�صرية  لتعزيز  احلميدة  وم�صاعيه 

امل�صتدامة  التنمية  جمال  يف  الدويل  اجلماعي 

على  لل�صعوب  املعي�صية  الأو�صاع  وحت�صني 

والجتماعية  القت�صادية  كافة؛  امل�صتويات 

والبيئية.

واأكد �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء 

اهتمام مملكة البحرين بتو�صيع نطاق التعاون 

مع برنامج »املوئل«، وال�صتفادة مما لديه من 

العمرانية  النه�صة  جهود  يدعم  مبا  خربات، 

والإ�صكانية يف اململكة وا�صتدامتها.
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رئي�س الوزراء

يف ذكرى و�سع حجر الأ�سا�س للمدينة الع�سرية.. وزير الإ�سكان:

مدينة �سلمان وفرت خدمات اإ�سكانية لأكرث من 3500 اأ�سرة

بن  با�صم  املهند�س  �صرح 

اأن  الإ�صكان  وزير  احلمر  يعقوب 

وفرتها  التي  ال�صكنية  الوحدات 

مدينة �صلمان حتى الآن قد اأ�صهمت 

يف تلبية الطلبات الإ�صكانية لأكرث 

وهم  بحرينية،  اأ�صرة   3500 من 

ح�صري  ملجتمع  نواة  ي�صكلون 

املدن  اأكرب  من  واحدة  يف  جديد 

نفذتها  التي  ال�صرتاتيجية 

الروؤية  �صوء  يف  اململكة،  حكومة 

القت�صادية 2030.

هام�س  على  الوزير،  وقال 

ذكرى تف�صل �صاحب ال�صمو امللكي 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

الأ�صا�س  حجر  بو�صع  الوزراء، 

الثالث  ي�صادف  الذي  للمدينة 

احلكومة  اإن  اأكتوبر،  �صهر  من 

مب�صاريع  كبرًيا  اهتماًما  تويل 

مدن البحرين اجلديدة ب�صكل عام 

خا�س،  ب�صكل  �صلمان  ومدينة 

ميثل  املحور  ذلك  اأن  باعتبار 

الأمر  لتنفيذ  الرئي�صة  الركيزة 

�صاحب  حل�صرة  ال�صامي  امللكي 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ب�صاأن  املفدى،  البالد  ملك  خليفة 

بناء 40 األف وحدة �صكنية، لفًتا 

اإىل اأن مدينة �صلمان متثل اأمنوذًجا 

احلياة  جودة  مبادئ  حتقيق  يف 

الر�صيدة  القيادة  ت�صعى  التي 

تطبيقها  اإىل  املوقرة  واحلكومة 

وامل�صاريع  اجلديدة  املدن  يف 

الإ�صكانية احلديثة.

احلكومة  اأن  احلمر  واأو�صح 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة 

الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة 

حري�صة  املوقر،  الوزراء  رئي�س 

املعي�صي  امل�صتوى  رفع  على 

للمواطنني من خالل توفري ال�صكن 

املالئم واملت�صم باجلودة من حيث 

الوحدات  ومكونات  ت�صاميم 

الهتمام  جانب  اإىل  ال�صكنية، 

لتلك  والبيئي  اخلدمي  باملحيط 

مت  الذي  الأمر  وهو  الوحدات، 

العامة  املخططات  يف  ت�صمينه 

والتف�صيلية للمدينة، ومت تطبيقه 

ت�صييدها  مت  التي  املراحل  يف 

كما  �صلمان،  مدينة  يف  بالفعل 

لاللتزامات  تنفيًذا  ياأتي  ذلك  اأن 

الواردة يف برنامج احلكومة.

�صاحب  اإن  الوزير  وقال 

نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو 

الأول  النائب  الأعلى  القائد 

يحر�س  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س 

با�صتمرار على متابعة �صري العمل 

يف م�صاريع مدينة �صلمان، ويوجه 

اخلدمات  توفري  اأهمية  اإىل  دائًما 

املدن  اإن�صاء  عند  العامة  واملرافق 

عند  كاأولوية  اجلديدة  الإ�صكانية 

البنى  اأعمال  تهيئة  كذلك  التنفيذ، 

ذات معايري  لتكون  كافة  التحتية 

مميزة تواكب الطموح، مبا يعك�س 

�صاحب  ح�صرة  وتطلعات  روؤى 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة عاهل البالد املفدى، باعتبار 

اأن املواطن هو هدف عملية التنمية 

واملحور  الأ�صا�س  واأنه  وغايتها، 

امل�صاريع  كل  اإليه  توجه  الذي 

واخلدمات.

واأ�صار الوزير اإىل اأن مرحلة ما 

بعد ت�صكني اأكرث من 3500 مواطن 

�صلمان  ملدينة  الأوىل  املراحل  يف 

ومتتعهم باملرافق واخلدمات التي 

روؤية  جناح  يوؤكد  توفريها  مت 

التخطيط  يف  واحلكومة  القيادة 

ا  لتلك النوعية من املدن، م�صتعر�صً

مدينة  توفرها  التي  اخلدمات 

�صلمان من م�صارات خا�صة للم�صي 

الهوائية،  للدراجات  واأخرى 

ف�صالً عن توفري ال�صواحل العامة 

ت�صهد  والتي  البحرية  والواجهات 

املواطنني  قبل  من  لفًتا  اإقبالً 

والزوار  باملدينة  القاطنني 

ا�صتح�صانهم  جانب  اإىل  واملقيمني، 

ل�صبكات الطرق التي مت ت�صميمها 

وفق اأحدث املوا�صفات الدولية.

اأ�صار  مت�صل،  �صياق  ويف 

امللكية  الإرادة  اأن  اإىل  الوزير 

احلكومة  واإيالء  ال�صامية 

تنفيذ  خليار  الأولوية  املوقرة 

تذليل  نحو  دفع  اجلديدة،  املدن 

وترية  وتكثيف  كافة  التحديات 

م�صبوقة،  غري  مبعدلت  العمل 

التي  �صلمان  مدينة  يف  خا�صة 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  تف�صل 

امللك املفدى بافتتاحها عام 2018، 

املوقرة  احلكومة  اأن  اإىل  لفًتا 

املدينة  جزر  اإحدى  خ�ص�صت 

اأوىل مبادرات ال�صراكة مع  لتنفيذ 

تنفيذ  خالل  من  اخلا�س،  القطاع 

بالتعاون  �صكنية  وحدة   1618

التطوير  �صركات  اإحدى  مع 

يف  اأ�صهم  الذي  الأمر  العقاري، 

والإجناز  العمل  وترية  ت�صريع 

وتخ�صي�س الوحدات للمواطنني.

الوزارة  اإن  احلمر  وقال 

والتنفيذ  التخطيط  يف  م�صتمرة 

مدينة  يف  امل�صتقبلية  للمراحل 

املزيد  توفري  اأجل  من  �صلمان 

موؤكًدا  ال�صكنية،  الوحدات  من 

ا�صتباقية  خطوات  اتخذت  اأنها 

املخ�ص�صة  املناطق  مد  يف  تتمثل 

بخدمات  امل�صتقبلية  للم�صاريع 

يف  ي�صهم  مبا  التحتية،  البنية 

م�صاريع  تنفيذ  دورة  اخت�صار 

املناطق،  بتلك  املخططة  الوحدات 

تخ�صي�صها  �صرعة  ثم  ومن 

للمواطنني.

احلمر  املهند�س  وتوجه 

بال�صكر اإىل ال�صيخ خالد بن عبداهلل 

جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

الوزارية  اللجنة  رئي�س  الوزراء 

والبنية  التنموية  للم�صاريع 

التحتية؛ لإ�صهاماته يف دعم تنفيذ 

امل�صاريع مبدن البحرين اجلديدة، 

بني  التكامل  مببداأ  والعمل 

اأهداف  لتنفيذ  اخلدمية  الوزارات 

برنامج عمل احلكومة.

وزير الإ�سكان

البحرين ترحب بالتوقيع على اتفاق

 ال�سالم بني حكومة ال�سودان واحلركات امل�سلحة

رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين 

حكومة  بني  ال�صالم  اتفاق  على  بالتوقيع 

احلركات  من  وعدد  ال�صودان  جمهورية 

اأم�س يف مدينة جوبا  الذي جرى  امل�صلحة 

بهذه  م�صيدة  ال�صودان،  جنوب  بجمهورية 

ت�صهم  اأن  �صاأنها  من  التي  املهمة  اخلطوة 

املرير  الع�صكري  ال�صراع  �صفحة  طي  يف 

ال�صودان  يف  وال�صتقرار  الأمن  وحتقيق 

ال�صقيق.

واأعربت وزارة اخلارجية عن تقديرها 

واجلهود  ال�صودان  لدور جمهورية جنوب 

هذا  اإىل  التو�صل  اأجل  من  بها  قامت  التي 

ال�صوداين  ال�صعب  �صوف ميّكن  ما  التفاق، 

لل�صالم  تطلعاته  حتقيق  من  ال�صقيق 

موقف  جمددة  والزدهار،  وال�صتقرار 

مملكة البحرين الداعم جلمهورية ال�صودان 

ال�صقيقة يف جهودها لتحقيق الأمن وال�صلم 

يف الأرا�صي ال�صودانية كافة، ودفع م�صرية 

والنماء  اخلري  فيه  ملا  ال�صاملة  التنمية 

لل�صعب ال�صوداين ال�صقيق.

 املبارك: رفع كفاءة قطاع 

الكهرباء واملاء وفق اأ�س�س التطوير امل�ستدام

الكهرباء واملاء وائل  عقد وزير �صوؤون 

بن نا�صر املبارك والرئي�س التنفيذي لهيئة 

الكهرباء واملاء ال�صيخ نواف بن اإبراهيم اآل 

�صندوق  بعثة  اأع�صاء  مع  اجتماًعا  خليفة 

النقد الدويل برئا�صة علي العيد نائب رئي�س 

ال�صرق  اإدارة  يف  الإقليمية  الدرا�صات  ق�صم 

مب�صاركة  وذلك  الو�صطى،  واآ�صيا  الأو�صط 

عدد من امل�صوؤولني يف ال�صندوق، والذي مت 

عرب تقنية الت�صال املرئي.

اإىل  الوزير  اأ�صار  الجتماع،  وخالل 

القيادة  توجيهات  على  بناء  البحرين،  اأن 

تنفيذ  يف  وبثبات  قدًما  مت�صي  الر�صيدة، 

م�صاريع البنية التحتية التي ت�صكل الأ�صا�س 

لعملية دعم عجلة التنمية القت�صادية وما 

ت�صهده اململكة من منو عمراين واقت�صادي.

بهذا  ذاته  الوقت  يف  الوزير  واأ�صاد 

الجتماعات  اإطار  يف  ي�صب  الذي  اللقاء 

مملكة  يف  املعنية  للجهات  الدورية 

بهدف  الدويل،  النقد  و�صندوق  البحرين 

مناق�صة وا�صتعرا�س اهم امل�صاريع املتعلقة 

بالكهرباء واملاء يف مملكة البحرين.

الوزير  ا�صتعر�س  الجتماع،  وخالل 

مملكة  جهود  للهيئة  التنفيذي  والرئي�س 

واملاء  الكهرباء  بهيئة  ممثلة  البحرين 

الكهرباء  قطاع  كفاءة  ورفع  تطوير  يف 

لالإجراءات  امل�صتدام  والتطوير  واملاء، 

واأف�صل  احلديثة  التكنولوجيا  وا�صتخدام 

العمل  موا�صلة  وعرب  العاملية،  املمار�صات 

على مبادرات حيوية متعددة بروح فريق 

التنموية  الأهداف  لتحقيق  البحرين، 

املن�صودة وموا�صلة تعزيز التناف�صية.

�صندوق  ممثلو  اأعرب  جانبهم،  من 

النقد الدويل عن �صكرهم وتقديرهم لوزير 

�صوؤون الكهرباء واملاء والرئي�س التنفيذي 

مناق�صته  مت  وما  الجتماع  على  للهيئة؛ 

يف هذا اللقاء الذي اأ�صهم يف التعرف على 

للكهرباء  امل�صتقبلية  واخلطط  امل�صاريع 

واملاء.
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 َفـَرَحلَت َيـا 

َفخَر الُكويِت 

ها َوِعزَّ

�صاحب  اهلل  باإذن  له  املغفور  رثاء  يف  ق�صيدة 

ال�صمو ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح اأمري دولة 

الكويت، طيب اهلل ثراه واأ�صكنه ف�صيح جناته

اأْوَحـــــَدا َغـفـُـوًرا  َربـًّا  َيـا  ُرحـَمـاَك 

 َيا َمـن ُتِعـيـُد اخَلـلـَق اأنَت َكـَمـا َبـدا

اإَِذا ا  َردًّ ل  طـَف  اللُـّ َربِّ  َنـدعـوَك 

ـَدَّدا ُمَ ـيـَت  َقـ�صَ َقـد  َعلَـيـَنـا  اأَمـًرا   

َنــاِفـــٌذ ُحكـَمــَك  اأَنَّ  َلَنعلَــُم  اإنَّـا 

َحاِئــَدا املُـَقــدَِّر  َعـِن  َيُكـوُن  َذا  َمـن   

امـِرٍئ َعلى  احِلَمـاَم  اهللُ  َق�صى  َفـاإذا 

َحــدََّدا َقــد  َوَمَكـاَنــُه  َفــَزَمـاَنـُه   

اآِيــٌب َيــومــًا  الـرَّحَمـاِن  اإىل  ُكــلٌّ 

َيـْخـلُـَدا َلـن  َحـَيـاُتـُه  َتُطـوُل  َمهـَمـا   

َنـا ُكـلِـّ َعـلَـيَنا  وَمكــُتـوٌب  َوَعــٌد 

َواِحـَدا املَكـُتـوُب �َصخ�صـًا  َيـرُتَك  َلن   

ِرَجاِلــنــا َعِظــيِم  ِمـن  َفـَقــدَنا  َوَلَقـد 

َدا ـِ �َصّيـ املََحاِفــِل  ُكــلِّ  َويف  َفــذًّا   

َلنـا ُي�صِرْق  َوَلـْم  َخَبا  باِح  ال�صَّ ُنــوُر 

املَــوِعــَدا ِللَِّقــاِء  ــَربَنـا  �صَ َمَعــُه   

َوفخـُرُهـم باِح  ال�صَّ ُنـوُر  ى  َم�صَ َفلََقد 

الأَحَمـَدا بـاََح  ِبـاأَ�ًصى �صَ ُعـوا  َودَّ َقــد   

َوِعـزَّهـا الُكويِت  َفخَر  َيـا  َفـَرَحلَت 

ـوؤَدَدا بــاُح ال�صُّ  َناَلــت ِبعهــِدَك يا �صَ

َوَمن َنهـَوى  من  َنحـن  َفقـدَنا  َوَلَقـد 

َعــاِئــَدا ُرَباَنـا  اإلـى  َنـُظــنُّ  ُكَنّــا   

ُمـَقــدٌَّر َذاَك  اإنَّ  ـْد  َتـَجــلَـّ َقــاُلــوا 

ـلُّـَدا َتَ ُيِطيـُق  َذا  َمـْن  َفــاأََجـبُتـُهـم   

َوِذكــُرُه اجَلِليـُل  الَعـَمـُل  َلـُه  َيبـَقـى 

َدا َتـَفـرَّ اجَلِليـِل  الَعـَمـِل  يف  باُح  َو�صَ  

َوَنا�َصهـا الـُم�صِلِمـنَي  ِبـالَد  َفـا�صاأْل 

ـَدا َتَتاأََّكّ َكي  الُعــرِب  ِبـالَد  َوا�صـاأَْل   

ِبـفـ�صِلـِه ِللـُعـلُـوِم  ــُروٌح  �صُ َقـاَمــت 

�ُصيِّــَدا ِفــيهـَـا  ِللـِبـــِرّ  َمعلَــٍم  َكـم   

َلـُهـم َمـن  َبـعـَدَك  الأَيـَتـاِم  اأََبـا  َيـا  ُقـْل 

َغـَدا َلُهـُم  َمـوُتُكم  الـَتّـَيـُتّـِم  ـْعـَف   �صِ

ِبـَمــوتــِه املُ�صِلِمــنَي  ِبــالُد  َفَقــدت 

َمـاِجـَدا �ُض  ُيَعـوَّ ل  عظــيًما  َرجــالً   

ُفُحبُّـُكـم الكـبـرِي  الَقـلـِب  اِحَب  �صَ َيا 

�َصاِهـدا َيبـِغي  َولي�َض  �َصَمَل اجلمـيَع   

َحاِنـيــًا ـَك  ـِ ِل�َصعب اأًبا  اأَنـَت  ُكـنَت  َقـد 

ِلَتـبُعـَدا َبِنـيـَك  َعـن  َيــوَماً  ُكـنَت  َما   

الً َفا�صِ َعـِظـيٍم  ُخـلُـٍق  َذا  ُكـنـَت  َقـد 

�َصاِجــَدا َناْئــَب  هلِل  عــاً  ُمـَتــوا�صِ  

وَتـَفـاِنيـَـاً ِحـكـَمـًة  ُمـِلـئـُتـم  َوَلـَقـد 

ــَدا َتَوحَّ الُكـَويِت  �َصعـُب  َخلِفـُكم  ِمن   

َومـ�صاَءها َباَحَهـا  �صَ ُكـنَت  َباُح  َف�صَ

املـَـوِرَدا اِمِئـيهـَـا  وِلظَّ َوَرِبيَعـَهـا   

َوَمـواِقــٌف ِفعـاُلكــم  احلكيـُم  اأنــت 

لــٍم َخــاِلــَدا ـبتـُكـم رمـَز �صِ َقـد َن�صَّ  

�َصاأنــِه مـن  َمـا  ِلُكـلِّ  �َصَعـيَت  َوَلـَكـْم 

ُم�َصاِنــدا ِكـلَْمـِتـَنـا وُكـنـَت  َتـوحيـُد   

َويف اِفينا  َت�صَ َعلى  َحَر�صَت  ــْم  ــَك َوَل

ُم�صاِعــدا ُكـنت  الَبـنِي  ذات  اإ�صـالِح   

ـيده ُتِ ُكـنَت  ـدِع  ال�صَّ َراأُب  َوَلأنـــــَت 

ُم�َصـدََّدا ِفيـِه  ُكـنَت  َربَِّك  َوِبـَفـ�صـِل   

ِحـكـَمـًة بـاٌح  �صَ يا  ِمثلَــَك  َنحـتـاُج 

نـَفـِقــَدا ـثِلـَك  مِلِ اأن  وقـٌت  َكـاَن  َمـا   

ِلوحــِدها الُكـَويِت  يف  َنعُيـَك  َكــاَن  َما 

َدا َتــَردَّ الِبــالِد  ُكــلِّ  فـي  فالـنَّـعيُّ   

ــبَّـَبــاً ُمَ اأَنـَت  النَّـا�ِض  ِلُكــلِّ  ُكـنـُتـم 

الأبَعــدا اأَنـَت  فَجـَذبـَت  َبـاً  َوُمـَقــرَّ  

ــاُيــٍز َتَ دوَن  النَّـا�ِض  خِلـرِي  َت�صَعى 

ـَدا ُمـوؤيَّ ِفيـِه  ُكـنـَت  َم�َصـَعـًى  َوَلـُكـلُّ   

َيـبَتــِغي َلـك  �َصاِنَئـاً  َنــَر  َفلـْم  َوِلـذا 

َدا َحا�صِ لَك  َنـرى  اأو  َف�صـِلَك  ُنكـراَن   

ى َم�صَ ِبن  ُكويُت  يا  التَّعـاِزي  َفـلَِك 

الأَجـَوَدا الرَِّجـاِل  ِمن  َفـقـدِت  َفلَـَقـد   

َحـِزيـَنــًة الِكـَراِم  َبـلَــَد  يا  َواأَراِك 

اأ�صـَوَدا ِحـزٍن  ِو�صاَح  اتَّ�َصحـِت  َوَقـد   

ى َم�صَ َفـَقـد  ُكويُت  َيا  َيلُوِمِك  َذا  َمن 

افـَتَدى َقـِد  الُكَويَت  ِبالُرّوِح  َكان  َمن   

ُحـزَنـُه �َصعَبـِك  الَبحـَريُن  َوُت�صاِرُك 

ـَدا َتَوحَّ عـوِر  ال�صُّ يف  َو�َصعـٌب  ِمـلٌك   

ِبـالُدُكـم الُكـويِت  �َصعـَب  َيا  َبحـَريُن 

َو�َصَواِعـــَدا اإخــَوًة  ِفـيَهـا  ـُدوَن  َتِ  

اأََخــاً َلـُه  َكـاَن  َنــواُف  َفـعـَزاوؤُكـم 

َواِعــَدا الِقيــاَدِة  يف  ِعِظـيماً  َخـلَفـاً   

د. عبداهلل اأحمد من�ضور اآل ر�ضي

الرت�ضح متاح خلريجي الثانوية احلا�ضلني على %80 فما فوق

فتح باب الرت�ّضح لبعثات وقف عي�ضى بن �ضلمان التعليمي اخلريي

يعترب اأول برج ا�ضتثماري يعتمد ت�ضميمات الطاقة والبيئة

»الأ�ضغال«: البدء باإن�ضاء برج احتياطي الأجيال القادمة

بن دينة: ن�ضعى لت�ضهيل اإجراءات احل�ضول على املوافقات

تقدمي طلبات الجتار بالأنواع املهددة بالنقرا�ض اإلكرتونًيا

عي�صى  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صّرح 

جمل�ض  رئي�ض  خليفة  اآل  �صلمان  بن 

التعليمي  �صلمان  بن  عي�صى  وقف  اأمناء 

لذكرى  تخليًدا  ياأتي  الوقف  اأن  اخلريي 

بن  عي�صى  ال�صيخ  الراحل  الأمري  �صمو 

�صلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه، وحتقيًقا 

�صاحب  ح�صرة  و�صعها  التي  لالأهداف 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل 

التعليمي اخلريي، من خالل  الوقف  لهذا 

اأبناء مملكة البحرين  اأمام  اإتاحة الفر�صة 

ميثله  ملا  اجلامعي؛  تعليمهم  ل�صتكمال 

ذلك من دعم للعن�صر الب�صري البحريني، 

املجالت  �صتى  يف  لالنخراط  وتاأهيله 

واملعرفية. العلمية 

فتح  عن  الإعالن  بنا�صبة  ذلك  جاء 

باب الرت�صيح للدفعة ال�صابعة من بعثات 

الوقف للعام الأكادميي 2020/ 2021، 

اأكتوبر   4 املوافق  الأحد  اليوم  من  بدًءا 

 8 املوافق  اخلمي�ض  يوم  حتى   2020

اأكتوبر 2020.

منى  الدكتورة  اأو�صحت  جهتها،  من 

ممد البلو�صي اأمني �صر وقف عي�صى بن 

�صلمان التعليمي اخلريي اأّن باب الرت�صح 

املرحلة  خريجي  للطلبة  مفتوًحا  �صيكون 

الثانوية احلا�صلني على معّدل 80% فما 

من  املقّدمة  البعثات  على  للح�صول  اأكرث 

العام  يف  البكالوريو�ض  لدرا�صة  الوقف 

بالإ�صافة   ،2021 /2020 الأكادميي 

اخلا�صة  ال�صروط  توافر  �صرورة  اإىل 

بالرت�صح لبعثات الوقف، والتي من بينها 

اجلن�صية،  بحريني  الطالب  يكون  اأن 

على  ح�صوله  على  م�صى  قد  يكون  واأل 

واأن  �صنتني،  من  اأكرث  العامة  الثانوية 

اجلامعة  يف  القبول  متطلبات  يجتاز 

ومعايري احل�صول على هذه البعثات.

البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  وزير  قام 

عبداهلل  بن  ع�صام  العمراين  والتخطيط 

الأعمال  تنفيذ  اتفاقية  بتوقيع  خلف 

وال�صتثماري  الإداري  للربج  الإن�صائية 

لحتياطي الأجيال القادمة، املقرر ت�صييده 

خليج  بنطقة  البحرية  الواجهة  على 

الوكالء  من  البحرين، وذلك بح�صور عدد 

والقت�صاد  املالية  وزارة  من  وامل�صوؤولني 

الوطني ووزارة ال�صغال و�صوؤون البلديات 

الأجيال  واحتياطي  العمراين  والتخطيط 

القادمة.

قبل  من  امل�صروع  تر�صية  تت  وقد 

جمل�ض املناق�صات واملزايدات على جمموعة 

الرائدة،  الوطنية  ال�صركات  اإحدى  الغناه، 

منها  املقدم  العطاء  ا�صتيفاء  بعد  وذلك 

 23.4 بقيمة  واملالية  الفنية  للموا�صفات 

طابًقا   38 لي�صم  بحريني،  دينار  مليون 

للربج  تابعة  خدمية  مرافق  اإىل  بالإ�صافة 

مربع  مرت  األف   12 م�صاحتها  اأر�ض  على 

مربع،  مرت  األف   63 تبلغ  بناء  وم�صاحة 

و�صت�صتغرق مدة تنفيذ امل�صروع 24 �صهًرا، 

ومن املتوقع النتهاء من ت�صييده يف الربع 

الأخري من العام 2022.

وتتمثل الروؤية الأ�صا�صية لهذا امل�صروع 

عمرانًيا  ومعلًما  رمًزا  الربج  يكون  اأن  يف 

مالًيا جديًدا يف مملكة البحرين باعتباره 

اململكة  يف  معتمد  ا�صتثماري  برج  اأول 

الطاقة  ت�صميمات  يف  الريادة  مفهوم  يف 

 Leadership in Energy والبيئة 

 and Environmental Design
LEED((، وهو ما ميثل ايقونة املن�صاآت 
اأعمال  اإجناز  مت  وقد  وامل�صرفية،  املالية 

قبل  من  للم�صروع  املعماري  الت�صميم 

موؤ�ص�صة ممد �صالح الدين لال�صت�صارات 

الهند�صية  ال�صركات  اإحدى  الهند�صية، 

الوطنية.

اجلوانب  اإىل  الإ�صارة  وتدر 

ما  وهو  للم�صروع،  العديدة  الإيجابية 

القطاع  هذا  لتنمية  وا�صعة  اآفاًقا  يفتح 

عوائد  حتقيق  اإىل  بالإ�صافة  احليوي، 

القادمة،  الأجيال  لحتياطي  ا�صتثمارية 

وال�صهام يف تن�صيط احلركة القت�صادية 

با�صتقطاب املزيد من ال�صتثمارات املحلية 

والعاملية، ما ميثل اإ�صافة مبا�صرة مل�صرية 

التناف�صية  وقدرته  الوطني  القت�صاد 

وما  والدويل،  الإقليمي  ال�صعيدين  على 

�صيوفره من فر�ض عمل ذات جودة عالية 

لأبناء الوطن.

يعك�ض  امل�صروع  هذا  اجناز  ان  كما 

التقدم والتطور الكبري لحتياطي الأجيال 

يتبع  �صيادي  ا�صتثماري  كجهاز  القادمة 

تتميز  متوازنة  ا�صتثمارية  �صيا�صات 

ال�صتثمارية،  املحفظة  م�صارات  بتنويع 

وعدم الدخول يف ا�صتثمارات ذات درجة 

املال  راأ�ض  على  واحلفاظ  عالية،  خماطر 

امل�صتثمر على املدى البعيد.

دينة  بن  مبارك  الدكتور ممد  اأعلن 

الرئي�ض التنفيذي للمجل�ض الأعلى للبيئة 

اجلديدة  الإلكرتونية  اخلدمات  بدء 

بالأنواع  التار  بطلبات  اخلا�صة 

املهددة بالنقرا�ض )�صايت�ض( عرب املوقع 

اأف�صل  تقدمي  اأجل  من  وذلك  الإلكرتوين؛ 

اإجراءات  وت�صهيل  للجمهور،  اخلدمات 

ي�صدرها  التي  املوافقات  على  احل�صول 

املجل�ض.

واأو�صح الدكتور ممد مبارك بن دينة 

الرئي�ض التنفيذي للمجل�ض الأعلى للبيئة 

اأن اخلدمات الإلكرتونية اجلديدة �صتتيح 

ت�صدير  وطلبات  ا�صترياد  طلبات  تقدمي 

)مثل  بالنقرا�ض  املهددة  الكائنات احلية 

البغبغاء الأفريقي والأمازون وال�صقور( 

واأجزاء هذه الكائنات )مثل العود واجللود 

اإعادة  طلبات  اإىل  بالإ�صافة  والعاج(، 

ت�صدير الكائنات احلية املهددة بالنقرا�ض 

الأعلى  املجل�ض  حر�ض  موؤكدا  واأجزائها، 

للبيئة على تنفيذ روؤية البحرين 2030 

من خالل النتقال من املعامالت التقليدية 

اإىل املعامالت الإلكرتونية من اأجل ت�صهيل 

الجراءات و�صرعة تخلي�صها، ل �صيما يف 

ظل هذه الظروف ال�صتثنائية مع انت�صار 

فريو�ض كرونا )كوفيد-19(.

واأ�صار الدكتور ممد مبارك بن دينة 

اإىل اأن اخلدمات اجلديدة يف املوقع تت�صمن 

ا�صتمارة  الأنواع يف  من  كبرية  جمموعة 

طلب واحدة، ف�صال عن دقة كتابة ال�صماء 

الالتينية لالأنواع نظرا لرتباطها بقاعدة 

بيانات اتفاقية �صايت�ض.

املجل�ض  ملوقع  الزائر  على  ويجب 

www.sce. / /:https( للبيئة  الأعلى 

ومن  )خدماتنا(  اختيار   ) /gov.bh
املهددة  بالأنواع  )التجارة  خيار  ثم 

ال�صفحة  هذه  خالل  ومن  بالنقرا�ض(، 

ميكن ملقدم الطلب تعبئة ا�صتمارة الطلب 

الوثائق  واإرفاق  املطلوبة  باملعلومات 

املطلوبة لإتام عملية تقدمي الطلب.

�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان

د. حممد بن دينة

امللحق الثقايف يف �ضفارة البحرين لدى اململكة املتحدة مانع املانع لـ»الأيام«:

ل ا�ضرتاط فح�ض »كوفيد 19« على الطلبة القادمني اإىل بريطانيا

تام اأبو�صايف:

مملكة  �صفارة  يف  الثقايف  امللحق  اأكد 

املانع  مانع  املتحدة  اململكة  لدى  البحرين 

اإىل  القادمني  البحرينيني  الطلبة  اأن  على 

فح�ض  باإجراء  ملزمني  غري  بريطانيا 

الك�صف عن فريو�ض كورونا »كوفيد 19« 

بريطانيا  بدخول  لهم  ال�صماح  اأجل  من 

با�صتثناء فرتة احلجر املنزيل لـ14 يوًما 

على  الربيطانية  ال�صلطات  تفر�صها  التي 

جميع القادمني اإىل اأرا�صيها.

لـ»الأيام«  املانع يف ت�صريحات  وقال 

اإىل  القادمني  البحرينيني  الطلبة  اإن 

موقع  اإىل  بالدخول  ملزمون  بريطانيا 

ا�صتمارة  وتعبئة  الربيطانية،  احلكومة 

الدخول اإلكرتونًيا، واإح�صارها معهم عند 

ال�صفر.

يتوا�صل  اأن  اأهمية  اإىل  املانع  ولفت 

ينوون  التي  الطريان  �صركات  مع  الطلبة 

عدم  من  للتاأكد  وذلك  متنها،  على  ال�صفر 

تلك  تفر�صها  قد  اأخرى  ا�صرتاطات  وجود 

�صركات  بع�ض  اأن  �صيما  ل  ال�صركات، 

»كوفيد  فح�ض  اإجراء  ت�صرتط  الطريان 

منت  على  بال�صفر  ال�صماح  قبل   »19

خطوطها.

الطبي يف  الق�صم  اأن  اإىل  املانع  واأ�صار 

اأوجه  كل  بتقدمي  يقوم  اململكة،  �صفارة 

للمواطنني  الطبية  وامل�صاندة  الدعم 

ومتابعة  املتحدة،  اململكة  يف  البحرينيني 

جميع امل�صتجدات الطبية املتعلقة بجائحة 

كورونا »كوفيد 19«، م�صدًدا على اأنه يف 

قدر  ل   - بحريني  طالب  اأي  اإ�صابة  حال 

اهلل - تقوم امللحقية بالتن�صيق الفوري مع 

اأكادميية  �صعوبات  اأي  لتذليل  جامعته، 

اأو معي�صية خالل فرتة املر�ض.

قامت  قد  اجلامعات  اأن  املانع  وبني 

الدرا�صي  للعام  ا�صرتاتيجيتها  بتعميم 

على الطلبة، حيث �صيكون نظام الدرا�صة 

 - الأول  الف�صل  يف  تقدير  اأقل  وعلى   -

واحل�صور  الرقمي  التعليم  من  خليًطا 

احل�صور  ن�صب  تختلف  فيما  ال�صخ�صي، 

الربنامج،  ونوع  التخ�ص�ض  بح�صب 

ل  اإلكرتونًيا  الدرا�صة  اأن  على  م�صدًدا 

تعفي الطالب من الت�صجيل باجلامعة قبل 

انتهاء فرتة الت�صجيل.

فر�صتها  التي  الإجراءات  وحول 

املتحدة  اململكة  يف  املعنية  ال�صلطات 

»احلكومة  املانع  قال  البالد  لدخول 

فح�ض  اإجراء  ت�صرتط  ل  الربيطانية 

تفر�ض  بل  البالد،  اإىل  للدخول  كورونا 

من  يوًما   14 ملدة  املنزيل  احلجر  فقط 

الطلبة  على  يتعني  كما  الو�صول،  تاريخ 

الدخول  لربيطانيا  القادمني  البحرينيني 

وتعبئة  الربيطانية،  احلكومة  موقع  اإىل 

طبعها  مع  اإلكرتونًيا،  الدخول  ا�صتمارة 

واإح�صارها عند ال�صفر«.

مع  الطلبة  توا�صل  اأهمية  واأو�صح 

عدم  من  للتاأكد  وذلك  الطريان،  �صركات 

تلك  تفر�صها  اأخرى  ا�صرتاطات  وجود 

اإجراء  بع�صها  ي�صرتط  حيث  ال�صركات، 

فح�ض »كوفيد 19« قبل ال�صفر على منت 

خطوطها.

�صوف  ال�صفارة  كانت  اإذا  ما  وحول 

الن�صية،  الر�صائل  خدمات  اإطالق  تعاود 

ور�صائل التوعية للطلبة، وتقدمي كل اأوجه 

اإليها  احتاجوا  ما  متى  وامل�صاعدة  الدعم 

ال�صفارة وبكوادرها  قال املانع »لقد داأبت 

مملكة  �صفري  من  وبتوجيهات   - كافة 

ال�صيخ  املتحدة  اململكة  لدى  البحرين 

اآل خليفة - على ا�صتدامة  فواز بن ممد 

البحرينيني  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات 

خا�ض،  ب�صكل  والطلبة  عام،  ب�صكل 

والطلبة  الثقافية  امللحقية  بني  فالتوا�صل 

مل  البتعاث  وجهات  اأمورهم  واأولياء 

امل�صتطاع،  بقدر  حاولنا  بل  ينقطع، 

تلبية  املفتوحة،  الت�صال  قنوات  وعرب 

ا�صتف�صاراتهم  على  والرد  احتياجاتهم 

وتقدمي كل الدعم وامل�صاندة لهم«.

الثقافية  امللحقية  عملت  »كما  واأكمل 

الطلبة  بني  اإيجابية  و�صل  كقناة 

واجلهات  ال�صكن،  ومالك  واجلامعات، 

الأخرى ذات العالقة، والعمل على تذليل 

اأي معوقات اأو �صعوبات قد تواجههم«.

مع  وبالتعاون  قمنا  »كذلك  واأ�صاف: 

بع�ض الطلبة بعمل عدة لقاءات تعريفية، 

�صيلتحقون  الذين  اجلدد  الطلبة  وتهيئة 

الربيطانية«. باجلامعات 

مانع املانع

�سورة تخيلية للربج
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 نقل وترحيل 3750 عاماًل اإىل م�شاكن مطابقة لل�شروط.. نائب حمافظ املحرق:

حمافظة املحرق حملت على عاتقها دوًرا اأمنًيا وجمتمعًيا

 مهًما مبا ي�شمن تقدمي اأف�شل اخلدمات للمواطنني واملقيمني

احلمالت  تنفيذ  يف  املحرق  حمافظة  جهود  وحول   

العمالة  من  املخالفني  على  القانون  وتطبيق  القانونية 

اأن  اإىل  اأ�صار  فقد  كورونا،  جائحة  خالل  خا�صة  الوافدة 

املواطنني  على  الظاهرة  هذه  خطورة  طرحت  املحافظة 

املوجودة  الأعداد  حيث  من  الوافدة  العمالة  تلك  وعلى 

يف  الواحد  املنزل  وداخل  ال�صكنية،  والأحياء  بالفرجان 

امل�صتاأجرة  املنازل  لتلك  املهياأة  غري  ال�صحية  البيئة  ظل 

التي ُيعد معظمها غري �صاحلة لل�صكن، ناهيك عن ت�صييد 

فيها  تراعى  ل  التي  القانونية  غري  الإ�صافات  بع�ض 

لذلك  الأمنية،  وحتى  والإن�صائية  ال�صحية  ال�صرتاطات 

مع  والقوانني  اللوائح  تطبيق  يف  املحافظة  تعاونت  فقد 

وبلدية  ال�صحة  املحرق ووزارة  �صرطة حمافظة  مديرية 

املحرق، وذلك اجلهات الأخرى ذات العالقة.

الوافدة  العمالة  م�صاكن  ح�صر  جلنة  اأن  واأو�صح   

�صكنهم  مناطق  يف  الوافدة  العمالة  كثافة  تخفيف  ب�صاأن 

ت�صكيلها  فور  قامت  كورونا  فريو�ض  انت�صار  من  للحد 

املناعي  هندي  بن  عي�صى  بن  �صلمان  من  بتوجيهات 

�صكن  مقار  بيانات  بتحديث  املحرق  حمافظة  حمافظ 

ت�صورا  وو�صعت  كافة،  املحافظة  وقرى  مبدن  العمل 

الوافدة  العمالة  كثافة  بتخفيف  اخلا�صة  احللول  ب�صاأن 

الحــرتازيــة  ال�ــصــرتاطــات  وفــق  �صكنهم  مناطق  يف 

تلك  بني  من  كان  اإذ  الطبي،  البحرين  فريق  اأقرها  التي 

م�صاكن  اإىل  العمالة  تلك  بع�ض  وترحيل  نقل  الإجراءات 

مت  التي  العمالة  تلك  اأعداد  بلغت  فقد  لل�صروط،  مطابقة 

من  اللجنة  قامت  كما  عامالً،   3750 جمموعه  ما  نقلها 

ال�صرورية  والحتياجات  الأغذية  بتوزيع  عملها  خالل 

�صمن  الإن�صانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ص�صة  مع  بالتعاون 

بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  اأطلقها  التي  خري(  )فينا  مبادرة 

الإن�صانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد 

رئي�ض جمل�ض  الوطني  الأمن  م�صت�صار  ال�صباب  و�صوؤون 

الإن�صانية. لالأعمال  امللكية  املوؤ�ص�صة  اأمناء 

 واأ�صار اإىل اأن عمل اللجنة مل يقت�صر على مدينة اأو 

قرية اأو حي بعينه، بل �صمل جميع مدن وقرى املحافظة، 

فقد بلغت عدد املنازل املوؤجرة على العمال الوافدين من 

 1100 م�صرتكا،  �صكنا  اعتبارها  مت  والتي  العزاب،  فئة 

منزل، بينما تراوحت نوعية املخالفات ما بني تو�صيالت 

حتمل  اإىل  وتــوؤدي  اخلطورة  ملرحلة  ت�صل  كهربائية 

�صحية  تهوية  وجود  وعدم  اآمنة،  غري  كهربائية  طاقة 

املباين  على  اإ�صافات  اللجنة  اكت�صفت  كما  املنازل،  لتلك 

قابلة  مواد  من  اإن�صائها  ب�صبب  للقانون  خمالفة  املوؤجرة 

املنازل  بتلك  القاطنني  على  خطرا  �صكل  ما  لال�صتعال، 

على  املخالفات  ا�صتملت  كما  كذاك،  املجاورة  واملنازل 

اىل  بالإ�صافة  املعي�صة،  غرف  داخــل  للعمال  تكد�ض 

وال�صحي. البلدي  بال�صاأن  معنية  متنوعة  خمالفات 

اأ�صرفت  التي  التطهري الحرتازية  اأما ب�صاأن عمليات   

املحرق  حمافظ  نائب  اأ�صاد  فقد  املحرق،  حمافظة  عليها 

باأبناء هذا الوطن من اجلن�صني الذين تطوعوا للتعبري عن 

بح�صرة  ممثلة  احلكيمة  لقيادته  وولئهم  للوطن  حبهم 

لوزارة  مو�صول  وال�صكر  املفدى،  امللك  اجلاللة  �صاحب 

التي قامت  العامة للدفاع املدين  الداخلية ممثلة بالإدارة 

اأعلى  وفق  املتطوعني  وتاأهيل  بتدريب  منت�صبيها  عرب 

نغفل  لن  كذلك  ال�صاأن،  هذا  بها يف  املعمول  ال�صرتاطات 

وفرت  التي  والجتماعية  ال�صحية  ال�صوؤون  اإدارة  دور 

عمليات  اأثناء  يف  املتطوعني  بحماية  اخلا�صة  املالب�ض 

اإدارة العمليات برئا�صة الأمن العام التي  التطهري، كذلك 

املجمعات  التطهري  عمليات  �صملت  اإذ  املتطوعني،  رافقت 

من  وعــددا  والقدمية  ال�صعبية  والأ�ــصــواق  التجارية 

امل�صاجد ودور العبادة ومباين اخلدمات العامة والعديد 

من املرافق واملواقع التي يقدر عددها بالع�صرات.

الكوكبة  لهذه  حا�صنة  كانت  املحافظة  اأن  واأو�صح   

مع  والتن�صيق  ــداد  الإع بعملية  وقامت  ال�صباب،  من 

يف  التنظيمي  الــدور  اإىل  بالإ�صافة  املعنية،  اجلهات 

كما  اللوج�صتي،  الدعم  اإىل  بالإ�صافة  التطهري،  عمليات 

وزارة  واأق�صام  اإدارات  مع  بالتعاون  املحافظة  وفرت 

التطهري،  لعمليات  املطلوبة  املعدات  جميع  الداخلية 

يف  املرورية  احلركة  وتنظيم  لهم  احلماية  وتوفري 

املفتوحة. املواقع 

نائب حمافظ  عبداهلل خليفة اجلريان  العميد  واأ�صار   

قبل  من  النظري  املنقطع  الإقبال  اأن  اإىل  املحرق  حمافظة 

املواطنني على الت�صجيل للتطوع الختياري يف التجارب 

»كوفيد-19«  كورونا  فريو�ض  للقاح  الثالثة  ال�صريرية 

الولء  مدى  يعك�ض  للتطوع  الوطنية  املن�صة  خالل  من 

يوؤكد  كما  والوطن،  للقيادة  الأهايل  يكّنه  الذي  واحلب 

وامل�صتوى  اجلن�صني  من  البحرين  اأبناء  ثقافة  مدى 

من  �صواء  اجلميع  عليه  برهن  والذي  املتطور  العلمي 

للت�صدي  الوطني  الفريق  بتعليمات  اللتزام  خالل 

موؤكدا  اأ�صكاله،  التطوع مبختلف  من خالل  اأو  للفريو�ض 

عزمهم  اأكدوا  وقراها  مدنها  بجميع  املحافظة  اأهايل  اأن 

الت�صالت  من  العديد  تلقت  املحافظة  واأن  التطوع،  على 

ال�صاأن. بهذا  املتعلقة 

 عبداهلل نا�صر:

ال�شكر وعظيم االمتنان لفريق  العميد عبداهلل خليفة اجلريان نائب حمافظ املحرق بخال�ص   توجه 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى  البحرين بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

النائب االأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء حفظه اهلل، على جميع اجلهود املبذولة يف مواجهة فريو�ص كورونا 

كوفيد19- والتي اأ�شادت بها منظمة ال�شحة العاملية والعديد من الهيئات واملنظمات العاملية.

 كما تقدم بال�شكر والتقدير اإىل الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، واإىل 

جهودهم  على  كافة؛  الداخلية  وزارة  ومنت�شبي  العام،  االأمن  رئي�ص  احل�شن  ح�شن  بن  طارق  الفريق 

احلثيثة وعينهم ال�شاهرة على اأمن واأمان الوطن واملواطنني واملقيمني.

 واأكد العميد اجلريان اأن حمافظة املحرق حملت على عاتقها، وفق ن�ص القانون، دورا اأمنيا وجمتمعيا 

مهما مبا ي�شمن تقدمي اأف�شل اخلدمات للمواطنني واملقيمني على حد �شواء، ومل يرتبط اأداء املحافظة 

بفرتة معينة اأو وقت زمني حمدد، بل على العك�ص من ذلك، فمنذ اإن�شاء املحافظة ولغاية االآن فاإنها ت�شهم 

يف اإنفاذ القوانني واالأنظمة.

نائب حمافظ املحرق

خري« »فينا  مبادرة  �شمن  الإن�شانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  ال�شرورية  والحتياجات  الأغذية  بتوزيع  الوافدة  العمالة  م�شاكن  ح�شر  جلنة  قامت   

 �شملت عمليات التطهري املجمعات التجارية والأ�شواق ال�شعبية والقدمية وعدًدا من امل�شاجد ودور العبادة ومباين اخلدمات العامة

والوطن للقيادة  الأهايل  يكنه  الذي  واحلب  الولء  مدى  يعك�س  ال�شريرية  التجارب  يف  الختياري  للتطوع  الت�شجيل  على  الإقبال   
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 َفـَرَحلَت َيـا 

َفخَر الُكويِت 

ها َوِعزَّ

�صاحب  اهلل  باإذن  له  املغفور  رثاء  يف  ق�صيدة 

ال�صمو ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح اأمري دولة 

الكويت، طيب اهلل ثراه واأ�صكنه ف�صيح جناته

اأْوَحـــــَدا َغـفـُـوًرا  َربـًّا  َيـا  ُرحـَمـاَك 

 َيا َمـن ُتِعـيـُد اخَلـلـَق اأنَت َكـَمـا َبـدا

اإَِذا ا  َردًّ ل  طـَف  اللُـّ َربِّ  َنـدعـوَك 

ـَدَّدا ُمَ ـيـَت  َقـ�صَ َقـد  َعلَـيـَنـا  اأَمـًرا   

َنــاِفـــٌذ ُحكـَمــَك  اأَنَّ  َلَنعلَــُم  اإنَّـا 

َحاِئــَدا املُـَقــدَِّر  َعـِن  َيُكـوُن  َذا  َمـن   

امـِرٍئ َعلى  احِلَمـاَم  اهللُ  َق�صى  َفـاإذا 

َحــدََّدا َقــد  َوَمَكـاَنــُه  َفــَزَمـاَنـُه   

اآِيــٌب َيــومــًا  الـرَّحَمـاِن  اإىل  ُكــلٌّ 

َيـْخـلُـَدا َلـن  َحـَيـاُتـُه  َتُطـوُل  َمهـَمـا   

َنـا ُكـلِـّ َعـلَـيَنا  وَمكــُتـوٌب  َوَعــٌد 

َواِحـَدا املَكـُتـوُب �َصخ�صـًا  َيـرُتَك  َلن   

ِرَجاِلــنــا َعِظــيِم  ِمـن  َفـَقــدَنا  َوَلَقـد 

َدا ـِ �َصّيـ املََحاِفــِل  ُكــلِّ  َويف  َفــذًّا   

َلنـا ُي�صِرْق  َوَلـْم  َخَبا  باِح  ال�صَّ ُنــوُر 

املَــوِعــَدا ِللَِّقــاِء  ــَربَنـا  �صَ َمَعــُه   

َوفخـُرُهـم باِح  ال�صَّ ُنـوُر  ى  َم�صَ َفلََقد 

الأَحَمـَدا بـاََح  ِبـاأَ�ًصى �صَ ُعـوا  َودَّ َقــد   

َوِعـزَّهـا الُكويِت  َفخَر  َيـا  َفـَرَحلَت 

ـوؤَدَدا بــاُح ال�صُّ  َناَلــت ِبعهــِدَك يا �صَ

َوَمن َنهـَوى  من  َنحـن  َفقـدَنا  َوَلَقـد 

َعــاِئــَدا ُرَباَنـا  اإلـى  َنـُظــنُّ  ُكَنّــا   

ُمـَقــدٌَّر َذاَك  اإنَّ  ـْد  َتـَجــلَـّ َقــاُلــوا 

ـلُّـَدا َتَ ُيِطيـُق  َذا  َمـْن  َفــاأََجـبُتـُهـم   

َوِذكــُرُه اجَلِليـُل  الَعـَمـُل  َلـُه  َيبـَقـى 

َدا َتـَفـرَّ اجَلِليـِل  الَعـَمـِل  يف  باُح  َو�صَ  

َوَنا�َصهـا الـُم�صِلِمـنَي  ِبـالَد  َفـا�صاأْل 

ـَدا َتَتاأََّكّ َكي  الُعــرِب  ِبـالَد  َوا�صـاأَْل   

ِبـفـ�صِلـِه ِللـُعـلُـوِم  ــُروٌح  �صُ َقـاَمــت 

�ُصيِّــَدا ِفــيهـَـا  ِللـِبـــِرّ  َمعلَــٍم  َكـم   

َلـُهـم َمـن  َبـعـَدَك  الأَيـَتـاِم  اأََبـا  َيـا  ُقـْل 

َغـَدا َلُهـُم  َمـوُتُكم  الـَتّـَيـُتّـِم  ـْعـَف   �صِ

ِبـَمــوتــِه املُ�صِلِمــنَي  ِبــالُد  َفَقــدت 

َمـاِجـَدا �ُض  ُيَعـوَّ ل  عظــيًما  َرجــالً   

ُفُحبُّـُكـم الكـبـرِي  الَقـلـِب  اِحَب  �صَ َيا 

�َصاِهـدا َيبـِغي  َولي�َض  �َصَمَل اجلمـيَع   

َحاِنـيــًا ـَك  ـِ ِل�َصعب اأًبا  اأَنـَت  ُكـنَت  َقـد 

ِلَتـبُعـَدا َبِنـيـَك  َعـن  َيــوَماً  ُكـنَت  َما   

الً َفا�صِ َعـِظـيٍم  ُخـلُـٍق  َذا  ُكـنـَت  َقـد 

�َصاِجــَدا َناْئــَب  هلِل  عــاً  ُمـَتــوا�صِ  

وَتـَفـاِنيـَـاً ِحـكـَمـًة  ُمـِلـئـُتـم  َوَلـَقـد 

ــَدا َتَوحَّ الُكـَويِت  �َصعـُب  َخلِفـُكم  ِمن   

َومـ�صاَءها َباَحَهـا  �صَ ُكـنَت  َباُح  َف�صَ

املـَـوِرَدا اِمِئـيهـَـا  وِلظَّ َوَرِبيَعـَهـا   

َوَمـواِقــٌف ِفعـاُلكــم  احلكيـُم  اأنــت 

لــٍم َخــاِلــَدا ـبتـُكـم رمـَز �صِ َقـد َن�صَّ  

�َصاأنــِه مـن  َمـا  ِلُكـلِّ  �َصَعـيَت  َوَلـَكـْم 

ُم�َصاِنــدا ِكـلَْمـِتـَنـا وُكـنـَت  َتـوحيـُد   

َويف اِفينا  َت�صَ َعلى  َحَر�صَت  ــْم  ــَك َوَل

ُم�صاِعــدا ُكـنت  الَبـنِي  ذات  اإ�صـالِح   

ـيده ُتِ ُكـنَت  ـدِع  ال�صَّ َراأُب  َوَلأنـــــَت 

ُم�َصـدََّدا ِفيـِه  ُكـنَت  َربَِّك  َوِبـَفـ�صـِل   

ِحـكـَمـًة بـاٌح  �صَ يا  ِمثلَــَك  َنحـتـاُج 

نـَفـِقــَدا ـثِلـَك  مِلِ اأن  وقـٌت  َكـاَن  َمـا   

ِلوحــِدها الُكـَويِت  يف  َنعُيـَك  َكــاَن  َما 

َدا َتــَردَّ الِبــالِد  ُكــلِّ  فـي  فالـنَّـعيُّ   

ــبَّـَبــاً ُمَ اأَنـَت  النَّـا�ِض  ِلُكــلِّ  ُكـنـُتـم 

الأبَعــدا اأَنـَت  فَجـَذبـَت  َبـاً  َوُمـَقــرَّ  

ــاُيــٍز َتَ دوَن  النَّـا�ِض  خِلـرِي  َت�صَعى 

ـَدا ُمـوؤيَّ ِفيـِه  ُكـنـَت  َم�َصـَعـًى  َوَلـُكـلُّ   

َيـبَتــِغي َلـك  �َصاِنَئـاً  َنــَر  َفلـْم  َوِلـذا 

َدا َحا�صِ لَك  َنـرى  اأو  َف�صـِلَك  ُنكـراَن   

ى َم�صَ ِبن  ُكويُت  يا  التَّعـاِزي  َفـلَِك 

الأَجـَوَدا الرَِّجـاِل  ِمن  َفـقـدِت  َفلَـَقـد   

َحـِزيـَنــًة الِكـَراِم  َبـلَــَد  يا  َواأَراِك 

اأ�صـَوَدا ِحـزٍن  ِو�صاَح  اتَّ�َصحـِت  َوَقـد   

ى َم�صَ َفـَقـد  ُكويُت  َيا  َيلُوِمِك  َذا  َمن 

افـَتَدى َقـِد  الُكَويَت  ِبالُرّوِح  َكان  َمن   

ُحـزَنـُه �َصعَبـِك  الَبحـَريُن  َوُت�صاِرُك 

ـَدا َتَوحَّ عـوِر  ال�صُّ يف  َو�َصعـٌب  ِمـلٌك   

ِبـالُدُكـم الُكـويِت  �َصعـَب  َيا  َبحـَريُن 

َو�َصَواِعـــَدا اإخــَوًة  ِفـيَهـا  ـُدوَن  َتِ  

اأََخــاً َلـُه  َكـاَن  َنــواُف  َفـعـَزاوؤُكـم 

َواِعــَدا الِقيــاَدِة  يف  ِعِظـيماً  َخـلَفـاً   

د. عبداهلل اأحمد من�ضور اآل ر�ضي

الرت�ضح متاح خلريجي الثانوية احلا�ضلني على %80 فما فوق

فتح باب الرت�ّضح لبعثات وقف عي�ضى بن �ضلمان التعليمي اخلريي

يعترب اأول برج ا�ضتثماري يعتمد ت�ضميمات الطاقة والبيئة

»الأ�ضغال«: البدء باإن�ضاء برج احتياطي الأجيال القادمة

بن دينة: ن�ضعى لت�ضهيل اإجراءات احل�ضول على املوافقات

تقدمي طلبات الجتار بالأنواع املهددة بالنقرا�ض اإلكرتونًيا

عي�صى  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صّرح 

جمل�ض  رئي�ض  خليفة  اآل  �صلمان  بن 

التعليمي  �صلمان  بن  عي�صى  وقف  اأمناء 

لذكرى  تخليًدا  ياأتي  الوقف  اأن  اخلريي 

بن  عي�صى  ال�صيخ  الراحل  الأمري  �صمو 

�صلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه، وحتقيًقا 

�صاحب  ح�صرة  و�صعها  التي  لالأهداف 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل 

التعليمي اخلريي، من خالل  الوقف  لهذا 

اأبناء مملكة البحرين  اأمام  اإتاحة الفر�صة 

ميثله  ملا  اجلامعي؛  تعليمهم  ل�صتكمال 

ذلك من دعم للعن�صر الب�صري البحريني، 

املجالت  �صتى  يف  لالنخراط  وتاأهيله 

واملعرفية. العلمية 

فتح  عن  الإعالن  بنا�صبة  ذلك  جاء 

باب الرت�صيح للدفعة ال�صابعة من بعثات 

الوقف للعام الأكادميي 2020/ 2021، 

اأكتوبر   4 املوافق  الأحد  اليوم  من  بدًءا 

 8 املوافق  اخلمي�ض  يوم  حتى   2020

اأكتوبر 2020.

منى  الدكتورة  اأو�صحت  جهتها،  من 

ممد البلو�صي اأمني �صر وقف عي�صى بن 

�صلمان التعليمي اخلريي اأّن باب الرت�صح 

املرحلة  خريجي  للطلبة  مفتوًحا  �صيكون 

الثانوية احلا�صلني على معّدل 80% فما 

من  املقّدمة  البعثات  على  للح�صول  اأكرث 

العام  يف  البكالوريو�ض  لدرا�صة  الوقف 

بالإ�صافة   ،2021 /2020 الأكادميي 

اخلا�صة  ال�صروط  توافر  �صرورة  اإىل 

بالرت�صح لبعثات الوقف، والتي من بينها 

اجلن�صية،  بحريني  الطالب  يكون  اأن 

على  ح�صوله  على  م�صى  قد  يكون  واأل 

واأن  �صنتني،  من  اأكرث  العامة  الثانوية 

اجلامعة  يف  القبول  متطلبات  يجتاز 

ومعايري احل�صول على هذه البعثات.

البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  وزير  قام 

عبداهلل  بن  ع�صام  العمراين  والتخطيط 

الأعمال  تنفيذ  اتفاقية  بتوقيع  خلف 

وال�صتثماري  الإداري  للربج  الإن�صائية 

لحتياطي الأجيال القادمة، املقرر ت�صييده 

خليج  بنطقة  البحرية  الواجهة  على 

الوكالء  من  البحرين، وذلك بح�صور عدد 

والقت�صاد  املالية  وزارة  من  وامل�صوؤولني 

الوطني ووزارة ال�صغال و�صوؤون البلديات 

الأجيال  واحتياطي  العمراين  والتخطيط 

القادمة.

قبل  من  امل�صروع  تر�صية  تت  وقد 

جمل�ض املناق�صات واملزايدات على جمموعة 

الرائدة،  الوطنية  ال�صركات  اإحدى  الغناه، 

منها  املقدم  العطاء  ا�صتيفاء  بعد  وذلك 

 23.4 بقيمة  واملالية  الفنية  للموا�صفات 

طابًقا   38 لي�صم  بحريني،  دينار  مليون 

للربج  تابعة  خدمية  مرافق  اإىل  بالإ�صافة 

مربع  مرت  األف   12 م�صاحتها  اأر�ض  على 

مربع،  مرت  األف   63 تبلغ  بناء  وم�صاحة 

و�صت�صتغرق مدة تنفيذ امل�صروع 24 �صهًرا، 

ومن املتوقع النتهاء من ت�صييده يف الربع 

الأخري من العام 2022.

وتتمثل الروؤية الأ�صا�صية لهذا امل�صروع 

عمرانًيا  ومعلًما  رمًزا  الربج  يكون  اأن  يف 

مالًيا جديًدا يف مملكة البحرين باعتباره 

اململكة  يف  معتمد  ا�صتثماري  برج  اأول 

الطاقة  ت�صميمات  يف  الريادة  مفهوم  يف 

 Leadership in Energy والبيئة 

 and Environmental Design
LEED((، وهو ما ميثل ايقونة املن�صاآت 
اأعمال  اإجناز  مت  وقد  وامل�صرفية،  املالية 

قبل  من  للم�صروع  املعماري  الت�صميم 

موؤ�ص�صة ممد �صالح الدين لال�صت�صارات 

الهند�صية  ال�صركات  اإحدى  الهند�صية، 

الوطنية.

اجلوانب  اإىل  الإ�صارة  وتدر 

ما  وهو  للم�صروع،  العديدة  الإيجابية 

القطاع  هذا  لتنمية  وا�صعة  اآفاًقا  يفتح 

عوائد  حتقيق  اإىل  بالإ�صافة  احليوي، 

القادمة،  الأجيال  لحتياطي  ا�صتثمارية 

وال�صهام يف تن�صيط احلركة القت�صادية 

با�صتقطاب املزيد من ال�صتثمارات املحلية 

والعاملية، ما ميثل اإ�صافة مبا�صرة مل�صرية 

التناف�صية  وقدرته  الوطني  القت�صاد 

وما  والدويل،  الإقليمي  ال�صعيدين  على 

�صيوفره من فر�ض عمل ذات جودة عالية 

لأبناء الوطن.

يعك�ض  امل�صروع  هذا  اجناز  ان  كما 

التقدم والتطور الكبري لحتياطي الأجيال 

يتبع  �صيادي  ا�صتثماري  كجهاز  القادمة 

تتميز  متوازنة  ا�صتثمارية  �صيا�صات 

ال�صتثمارية،  املحفظة  م�صارات  بتنويع 

وعدم الدخول يف ا�صتثمارات ذات درجة 

املال  راأ�ض  على  واحلفاظ  عالية،  خماطر 

امل�صتثمر على املدى البعيد.

دينة  بن  مبارك  الدكتور ممد  اأعلن 

الرئي�ض التنفيذي للمجل�ض الأعلى للبيئة 

اجلديدة  الإلكرتونية  اخلدمات  بدء 

بالأنواع  التار  بطلبات  اخلا�صة 

املهددة بالنقرا�ض )�صايت�ض( عرب املوقع 

اأف�صل  تقدمي  اأجل  من  وذلك  الإلكرتوين؛ 

اإجراءات  وت�صهيل  للجمهور،  اخلدمات 

ي�صدرها  التي  املوافقات  على  احل�صول 

املجل�ض.

واأو�صح الدكتور ممد مبارك بن دينة 

الرئي�ض التنفيذي للمجل�ض الأعلى للبيئة 

اأن اخلدمات الإلكرتونية اجلديدة �صتتيح 

ت�صدير  وطلبات  ا�صترياد  طلبات  تقدمي 

)مثل  بالنقرا�ض  املهددة  الكائنات احلية 

البغبغاء الأفريقي والأمازون وال�صقور( 

واأجزاء هذه الكائنات )مثل العود واجللود 

اإعادة  طلبات  اإىل  بالإ�صافة  والعاج(، 

ت�صدير الكائنات احلية املهددة بالنقرا�ض 

الأعلى  املجل�ض  حر�ض  موؤكدا  واأجزائها، 

للبيئة على تنفيذ روؤية البحرين 2030 

من خالل النتقال من املعامالت التقليدية 

اإىل املعامالت الإلكرتونية من اأجل ت�صهيل 

الجراءات و�صرعة تخلي�صها، ل �صيما يف 

ظل هذه الظروف ال�صتثنائية مع انت�صار 

فريو�ض كرونا )كوفيد-19(.

واأ�صار الدكتور ممد مبارك بن دينة 

اإىل اأن اخلدمات اجلديدة يف املوقع تت�صمن 

ا�صتمارة  الأنواع يف  من  كبرية  جمموعة 

طلب واحدة، ف�صال عن دقة كتابة ال�صماء 

الالتينية لالأنواع نظرا لرتباطها بقاعدة 

بيانات اتفاقية �صايت�ض.

املجل�ض  ملوقع  الزائر  على  ويجب 

www.sce. / /:https( للبيئة  الأعلى 

ومن  )خدماتنا(  اختيار   ) /gov.bh
املهددة  بالأنواع  )التجارة  خيار  ثم 

ال�صفحة  هذه  خالل  ومن  بالنقرا�ض(، 

ميكن ملقدم الطلب تعبئة ا�صتمارة الطلب 

الوثائق  واإرفاق  املطلوبة  باملعلومات 

املطلوبة لإتام عملية تقدمي الطلب.

�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان

د. حممد بن دينة

امللحق الثقايف يف �ضفارة البحرين لدى اململكة املتحدة مانع املانع لـ»الأيام«:

ل ا�ضرتاط فح�ض »كوفيد 19« على الطلبة القادمني اإىل بريطانيا

تام اأبو�صايف:

مملكة  �صفارة  يف  الثقايف  امللحق  اأكد 

املانع  مانع  املتحدة  اململكة  لدى  البحرين 

اإىل  القادمني  البحرينيني  الطلبة  اأن  على 

فح�ض  باإجراء  ملزمني  غري  بريطانيا 

الك�صف عن فريو�ض كورونا »كوفيد 19« 

بريطانيا  بدخول  لهم  ال�صماح  اأجل  من 

با�صتثناء فرتة احلجر املنزيل لـ14 يوًما 

على  الربيطانية  ال�صلطات  تفر�صها  التي 

جميع القادمني اإىل اأرا�صيها.

لـ»الأيام«  املانع يف ت�صريحات  وقال 

اإىل  القادمني  البحرينيني  الطلبة  اإن 

موقع  اإىل  بالدخول  ملزمون  بريطانيا 

ا�صتمارة  وتعبئة  الربيطانية،  احلكومة 

الدخول اإلكرتونًيا، واإح�صارها معهم عند 

ال�صفر.

يتوا�صل  اأن  اأهمية  اإىل  املانع  ولفت 

ينوون  التي  الطريان  �صركات  مع  الطلبة 

عدم  من  للتاأكد  وذلك  متنها،  على  ال�صفر 

تلك  تفر�صها  قد  اأخرى  ا�صرتاطات  وجود 

�صركات  بع�ض  اأن  �صيما  ل  ال�صركات، 

»كوفيد  فح�ض  اإجراء  ت�صرتط  الطريان 

منت  على  بال�صفر  ال�صماح  قبل   »19

خطوطها.

الطبي يف  الق�صم  اأن  اإىل  املانع  واأ�صار 

اأوجه  كل  بتقدمي  يقوم  اململكة،  �صفارة 

للمواطنني  الطبية  وامل�صاندة  الدعم 

ومتابعة  املتحدة،  اململكة  يف  البحرينيني 

جميع امل�صتجدات الطبية املتعلقة بجائحة 

كورونا »كوفيد 19«، م�صدًدا على اأنه يف 

قدر  ل   - بحريني  طالب  اأي  اإ�صابة  حال 

اهلل - تقوم امللحقية بالتن�صيق الفوري مع 

اأكادميية  �صعوبات  اأي  لتذليل  جامعته، 

اأو معي�صية خالل فرتة املر�ض.

قامت  قد  اجلامعات  اأن  املانع  وبني 

الدرا�صي  للعام  ا�صرتاتيجيتها  بتعميم 

على الطلبة، حيث �صيكون نظام الدرا�صة 

 - الأول  الف�صل  يف  تقدير  اأقل  وعلى   -

واحل�صور  الرقمي  التعليم  من  خليًطا 

احل�صور  ن�صب  تختلف  فيما  ال�صخ�صي، 

الربنامج،  ونوع  التخ�ص�ض  بح�صب 

ل  اإلكرتونًيا  الدرا�صة  اأن  على  م�صدًدا 

تعفي الطالب من الت�صجيل باجلامعة قبل 

انتهاء فرتة الت�صجيل.

فر�صتها  التي  الإجراءات  وحول 

املتحدة  اململكة  يف  املعنية  ال�صلطات 

»احلكومة  املانع  قال  البالد  لدخول 

فح�ض  اإجراء  ت�صرتط  ل  الربيطانية 

تفر�ض  بل  البالد،  اإىل  للدخول  كورونا 

من  يوًما   14 ملدة  املنزيل  احلجر  فقط 

الطلبة  على  يتعني  كما  الو�صول،  تاريخ 

الدخول  لربيطانيا  القادمني  البحرينيني 

وتعبئة  الربيطانية،  احلكومة  موقع  اإىل 

طبعها  مع  اإلكرتونًيا،  الدخول  ا�صتمارة 

واإح�صارها عند ال�صفر«.

مع  الطلبة  توا�صل  اأهمية  واأو�صح 

عدم  من  للتاأكد  وذلك  الطريان،  �صركات 

تلك  تفر�صها  اأخرى  ا�صرتاطات  وجود 

اإجراء  بع�صها  ي�صرتط  حيث  ال�صركات، 

فح�ض »كوفيد 19« قبل ال�صفر على منت 

خطوطها.

�صوف  ال�صفارة  كانت  اإذا  ما  وحول 

الن�صية،  الر�صائل  خدمات  اإطالق  تعاود 

ور�صائل التوعية للطلبة، وتقدمي كل اأوجه 

اإليها  احتاجوا  ما  متى  وامل�صاعدة  الدعم 

ال�صفارة وبكوادرها  قال املانع »لقد داأبت 

مملكة  �صفري  من  وبتوجيهات   - كافة 

ال�صيخ  املتحدة  اململكة  لدى  البحرين 

اآل خليفة - على ا�صتدامة  فواز بن ممد 

البحرينيني  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات 

خا�ض،  ب�صكل  والطلبة  عام،  ب�صكل 

والطلبة  الثقافية  امللحقية  بني  فالتوا�صل 

مل  البتعاث  وجهات  اأمورهم  واأولياء 

امل�صتطاع،  بقدر  حاولنا  بل  ينقطع، 

تلبية  املفتوحة،  الت�صال  قنوات  وعرب 

ا�صتف�صاراتهم  على  والرد  احتياجاتهم 

وتقدمي كل الدعم وامل�صاندة لهم«.

الثقافية  امللحقية  عملت  »كما  واأكمل 

الطلبة  بني  اإيجابية  و�صل  كقناة 

واجلهات  ال�صكن،  ومالك  واجلامعات، 

الأخرى ذات العالقة، والعمل على تذليل 

اأي معوقات اأو �صعوبات قد تواجههم«.

مع  وبالتعاون  قمنا  »كذلك  واأ�صاف: 

بع�ض الطلبة بعمل عدة لقاءات تعريفية، 

�صيلتحقون  الذين  اجلدد  الطلبة  وتهيئة 

الربيطانية«. باجلامعات 

مانع املانع

�سورة تخيلية للربج
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 نقل وترحيل 3750 عاماًل اإىل م�شاكن مطابقة لل�شروط.. نائب حمافظ املحرق:

حمافظة املحرق حملت على عاتقها دوًرا اأمنًيا وجمتمعًيا

 مهًما مبا ي�شمن تقدمي اأف�شل اخلدمات للمواطنني واملقيمني

احلمالت  تنفيذ  يف  املحرق  حمافظة  جهود  وحول   

العمالة  من  املخالفني  على  القانون  وتطبيق  القانونية 

اأن  اإىل  اأ�صار  فقد  كورونا،  جائحة  خالل  خا�صة  الوافدة 

املواطنني  على  الظاهرة  هذه  خطورة  طرحت  املحافظة 

املوجودة  الأعداد  حيث  من  الوافدة  العمالة  تلك  وعلى 

يف  الواحد  املنزل  وداخل  ال�صكنية،  والأحياء  بالفرجان 

امل�صتاأجرة  املنازل  لتلك  املهياأة  غري  ال�صحية  البيئة  ظل 

التي ُيعد معظمها غري �صاحلة لل�صكن، ناهيك عن ت�صييد 

فيها  تراعى  ل  التي  القانونية  غري  الإ�صافات  بع�ض 

لذلك  الأمنية،  وحتى  والإن�صائية  ال�صحية  ال�صرتاطات 

مع  والقوانني  اللوائح  تطبيق  يف  املحافظة  تعاونت  فقد 

وبلدية  ال�صحة  املحرق ووزارة  �صرطة حمافظة  مديرية 

املحرق، وذلك اجلهات الأخرى ذات العالقة.

الوافدة  العمالة  م�صاكن  ح�صر  جلنة  اأن  واأو�صح   

�صكنهم  مناطق  يف  الوافدة  العمالة  كثافة  تخفيف  ب�صاأن 

ت�صكيلها  فور  قامت  كورونا  فريو�ض  انت�صار  من  للحد 

املناعي  هندي  بن  عي�صى  بن  �صلمان  من  بتوجيهات 

�صكن  مقار  بيانات  بتحديث  املحرق  حمافظة  حمافظ 

ت�صورا  وو�صعت  كافة،  املحافظة  وقرى  مبدن  العمل 

الوافدة  العمالة  كثافة  بتخفيف  اخلا�صة  احللول  ب�صاأن 

الحــرتازيــة  ال�ــصــرتاطــات  وفــق  �صكنهم  مناطق  يف 

تلك  بني  من  كان  اإذ  الطبي،  البحرين  فريق  اأقرها  التي 

م�صاكن  اإىل  العمالة  تلك  بع�ض  وترحيل  نقل  الإجراءات 

مت  التي  العمالة  تلك  اأعداد  بلغت  فقد  لل�صروط،  مطابقة 

من  اللجنة  قامت  كما  عامالً،   3750 جمموعه  ما  نقلها 

ال�صرورية  والحتياجات  الأغذية  بتوزيع  عملها  خالل 

�صمن  الإن�صانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ص�صة  مع  بالتعاون 

بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  اأطلقها  التي  خري(  )فينا  مبادرة 

الإن�صانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد 

رئي�ض جمل�ض  الوطني  الأمن  م�صت�صار  ال�صباب  و�صوؤون 

الإن�صانية. لالأعمال  امللكية  املوؤ�ص�صة  اأمناء 

 واأ�صار اإىل اأن عمل اللجنة مل يقت�صر على مدينة اأو 

قرية اأو حي بعينه، بل �صمل جميع مدن وقرى املحافظة، 

فقد بلغت عدد املنازل املوؤجرة على العمال الوافدين من 

 1100 م�صرتكا،  �صكنا  اعتبارها  مت  والتي  العزاب،  فئة 

منزل، بينما تراوحت نوعية املخالفات ما بني تو�صيالت 

حتمل  اإىل  وتــوؤدي  اخلطورة  ملرحلة  ت�صل  كهربائية 

�صحية  تهوية  وجود  وعدم  اآمنة،  غري  كهربائية  طاقة 

املباين  على  اإ�صافات  اللجنة  اكت�صفت  كما  املنازل،  لتلك 

قابلة  مواد  من  اإن�صائها  ب�صبب  للقانون  خمالفة  املوؤجرة 

املنازل  بتلك  القاطنني  على  خطرا  �صكل  ما  لال�صتعال، 

على  املخالفات  ا�صتملت  كما  كذاك،  املجاورة  واملنازل 

اىل  بالإ�صافة  املعي�صة،  غرف  داخــل  للعمال  تكد�ض 

وال�صحي. البلدي  بال�صاأن  معنية  متنوعة  خمالفات 

اأ�صرفت  التي  التطهري الحرتازية  اأما ب�صاأن عمليات   

املحرق  حمافظ  نائب  اأ�صاد  فقد  املحرق،  حمافظة  عليها 

باأبناء هذا الوطن من اجلن�صني الذين تطوعوا للتعبري عن 

بح�صرة  ممثلة  احلكيمة  لقيادته  وولئهم  للوطن  حبهم 

لوزارة  مو�صول  وال�صكر  املفدى،  امللك  اجلاللة  �صاحب 

التي قامت  العامة للدفاع املدين  الداخلية ممثلة بالإدارة 

اأعلى  وفق  املتطوعني  وتاأهيل  بتدريب  منت�صبيها  عرب 

نغفل  لن  كذلك  ال�صاأن،  هذا  بها يف  املعمول  ال�صرتاطات 

وفرت  التي  والجتماعية  ال�صحية  ال�صوؤون  اإدارة  دور 

عمليات  اأثناء  يف  املتطوعني  بحماية  اخلا�صة  املالب�ض 

اإدارة العمليات برئا�صة الأمن العام التي  التطهري، كذلك 

املجمعات  التطهري  عمليات  �صملت  اإذ  املتطوعني،  رافقت 

من  وعــددا  والقدمية  ال�صعبية  والأ�ــصــواق  التجارية 

امل�صاجد ودور العبادة ومباين اخلدمات العامة والعديد 

من املرافق واملواقع التي يقدر عددها بالع�صرات.

الكوكبة  لهذه  حا�صنة  كانت  املحافظة  اأن  واأو�صح   

مع  والتن�صيق  ــداد  الإع بعملية  وقامت  ال�صباب،  من 

يف  التنظيمي  الــدور  اإىل  بالإ�صافة  املعنية،  اجلهات 

كما  اللوج�صتي،  الدعم  اإىل  بالإ�صافة  التطهري،  عمليات 

وزارة  واأق�صام  اإدارات  مع  بالتعاون  املحافظة  وفرت 

التطهري،  لعمليات  املطلوبة  املعدات  جميع  الداخلية 

يف  املرورية  احلركة  وتنظيم  لهم  احلماية  وتوفري 

املفتوحة. املواقع 

نائب حمافظ  عبداهلل خليفة اجلريان  العميد  واأ�صار   

قبل  من  النظري  املنقطع  الإقبال  اأن  اإىل  املحرق  حمافظة 

املواطنني على الت�صجيل للتطوع الختياري يف التجارب 

»كوفيد-19«  كورونا  فريو�ض  للقاح  الثالثة  ال�صريرية 

الولء  مدى  يعك�ض  للتطوع  الوطنية  املن�صة  خالل  من 

يوؤكد  كما  والوطن،  للقيادة  الأهايل  يكّنه  الذي  واحلب 

وامل�صتوى  اجلن�صني  من  البحرين  اأبناء  ثقافة  مدى 

من  �صواء  اجلميع  عليه  برهن  والذي  املتطور  العلمي 

للت�صدي  الوطني  الفريق  بتعليمات  اللتزام  خالل 

موؤكدا  اأ�صكاله،  التطوع مبختلف  من خالل  اأو  للفريو�ض 

عزمهم  اأكدوا  وقراها  مدنها  بجميع  املحافظة  اأهايل  اأن 

الت�صالت  من  العديد  تلقت  املحافظة  واأن  التطوع،  على 

ال�صاأن. بهذا  املتعلقة 

 عبداهلل نا�صر:

ال�شكر وعظيم االمتنان لفريق  العميد عبداهلل خليفة اجلريان نائب حمافظ املحرق بخال�ص   توجه 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى  البحرين بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

النائب االأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء حفظه اهلل، على جميع اجلهود املبذولة يف مواجهة فريو�ص كورونا 

كوفيد19- والتي اأ�شادت بها منظمة ال�شحة العاملية والعديد من الهيئات واملنظمات العاملية.

 كما تقدم بال�شكر والتقدير اإىل الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، واإىل 

جهودهم  على  كافة؛  الداخلية  وزارة  ومنت�شبي  العام،  االأمن  رئي�ص  احل�شن  ح�شن  بن  طارق  الفريق 

احلثيثة وعينهم ال�شاهرة على اأمن واأمان الوطن واملواطنني واملقيمني.

 واأكد العميد اجلريان اأن حمافظة املحرق حملت على عاتقها، وفق ن�ص القانون، دورا اأمنيا وجمتمعيا 

مهما مبا ي�شمن تقدمي اأف�شل اخلدمات للمواطنني واملقيمني على حد �شواء، ومل يرتبط اأداء املحافظة 

بفرتة معينة اأو وقت زمني حمدد، بل على العك�ص من ذلك، فمنذ اإن�شاء املحافظة ولغاية االآن فاإنها ت�شهم 

يف اإنفاذ القوانني واالأنظمة.

نائب حمافظ املحرق

خري« »فينا  مبادرة  �شمن  الإن�شانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  ال�شرورية  والحتياجات  الأغذية  بتوزيع  الوافدة  العمالة  م�شاكن  ح�شر  جلنة  قامت   

 �شملت عمليات التطهري املجمعات التجارية والأ�شواق ال�شعبية والقدمية وعدًدا من امل�شاجد ودور العبادة ومباين اخلدمات العامة

والوطن للقيادة  الأهايل  يكنه  الذي  واحلب  الولء  مدى  يعك�س  ال�شريرية  التجارب  يف  الختياري  للتطوع  الت�شجيل  على  الإقبال   



»�لإ�سكان« ترد على »�أنا�سد �سمو

 رئي�س �لوزر�ء ت�سریع منحي بيت �إ�سكان«

عطًفا على ما ُن�صر ب�صحيفتكم الغراء يوم الأحد املوافق 
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بيت  منحي  ت�صريع  الوزراء  رئي�س  �صمو  »اأنا�صد  بعنوان 

بيانات  لقاعدة  الرجوع  بعد  باأنه  اإفادتكم  نود  اإ�صكان«، 

الأ�صر،  اإحدى  تخ�س  ال�صكوى  اأن  تبني  الوزارة  الوزارة 

مبني  هو  كما  ال�صجالت  يف  لدينا  مقيدة  طلبات  ولالأ�صرة 

اأدناه:

»اأحد  الثانية  الفئة  من  �صكنية  وحدة  طلب  للزوجة 

اجلن�صية  يحملون  اأكرث  اأو  قا�صر  ابن  مع  الوالدين 

كما  ملغي،  وهو  �صادر يف 11/ 08/ 2009  البحرينية« 

»الزوج  الأوىل  الفئة  من  �صابًقا  طلًبا  املذكورة  لزوج  اأن 

والزوجة والأبناء، اإن وجدوا« �صادر يف 07/ 01/ 2008 

وهو قائم، كما اأن الأ�صرة منتفعة ب�صكن موؤقت �صمن اإحدى 

اأم  منطقة  يف  الإ�صكان  لوزارة  التابعة  ال�صكنية  العمارات 

احل�صم.

اأجريت  ال�صكوى،  يف  ورد  ملا  نظًرا  باأنه  الإفادة  نود 

على  املو�صوع  وعر�س  املعني  الق�صم  قبل  من  درا�صة 

الزوج  طلب  باإلغاء  التو�صية  و�صدرت  املخت�صة  اللجنة 

با�صم  امل�صجل  الطلب  اإحياء  ال�صروط ويعاد  انطباق  لعدم 

الزوجة للوحدة ال�صكنية، كما قام املعنيون بالتوا�صل معها 

الوحدة  طلب  لإحياء  الالزمة  امل�صتندات  بتوفري  واإفادتها 

ال�صكنية امللغي با�صمها.

�لعالقات �لعامة و�لإعالم

ترحب »الأيام« بر�صائل القراء وم�صاهماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر ال�صم كامالً والعنوان م�صفوعني بعنوان الربيد الإلكرتوين اإذا وجد ورقم الت�صال.  وحتتفظ »الأيام« لنف�صها بحق التعديل والخت�صار وفق مقت�صيات الن�صر.

�لفجر
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قّر�ء ولكن

وال  ذاكرتنا  تعلق يف  التي  املواقف  بع�ض  هنالك 

ميكننا ن�سيانها، ب�سبب ما تركته من اأثر يف اأنف�سنا.

وتوا�سًعا  وعيًا  االإن�سان  تزيد  القراءة  اأن  كما 

يجيد  القارئ  ال�سخ�ض  اإن  حيث  اللباقة،  وتك�سبه 

انتقاء الكلمات حتى قبل اأن ينطقها.

كما اأن القراءة بكرثة ال تعني اأنك �سوف تتوقف 

عن التعلم واأنك �ست�سبح عاملًا بكل �سيء، فمع كرثة 

القراءة تولد االأفكار اجلديدة.

قبل عدة �سنوات التقيت ب�سخ�ض يدير نادًيا للقراءة 

املحا�سرة  حول  حتدثنا  الب�سرية،  التنمية  جمال  يف 

التي ح�سرناها وعن مدى براعة املتحدث يف تب�سيط 

طلبه  اأده�سني  املمتع  احلديث  وبعد  للح�سور،  املادة 

�سديًدا يف  وا�ستغراًبا  لطيفة  دعوة  فيه  الذي وجدت 

الوقت ذاته، عندما اأبدى رغبته بالتعاون مع جمموعة 

القراءة التي اأنتمي اإليها، وجمموعتهم التي كما ذكرت 

وقد  الب�سرية،  التنمية  جمال  يف  متخ�س�سة  م�سبًقا 

خمتلفون  نحن  تعلمني،  »كما  قائًل:  احلديث  ختم 

عنكم، فقراءتنا اأعمق منك، نحن ال نقراأ الروايات«.

الروايات  �ساأن  من  التقليل  يتم  اأن  املزعج  من 

مقدمة  الرواية  تكون  ال  فقد  منها،  اال�ستفادة  ومدى 

للعديد  املدخل  لكنها  تاريخيًا  كتاًبا  وال  علمي  لبحث 

من املوا�سيع املهمة.

بناء  يف  موؤثر  ب�سكل  ت�ساهم  اجليدة  فالرواية 

ي�سعر،  اأن  دون  لذاته  ومعرفته  االإن�سان  �سخ�سية 

الأنها وبب�ساطة مليئة بامل�ساعر التي تلم�ض االإن�سان 

فيجد نف�سه بني هذه ال�سفحات.

اإيلينا  االإيطالية  للكاتبة  قراأت  اأ�سهر  عدة  قبل 

هذه  املذهلة(،  )�سديقتي  ال�سهرية  روايتها  فريانتي 

جمال  يف  الدرو�ض  من  العديد  على  احتوت  الرواية 

حول  الرواية  اأحداث  تدور  حيث  الب�سرية،  التنمية 

�سديقتني عا�ستا طفولة موؤملة يف اإحدى اأحياء نابويل، 

بع�ض  وبقاء  الفا�سي  احلزب  �سقوط  �سهدتا  حيث 

املافيا على احلي وبث  اإحدى عوائل  �سيطرة  اأتباعه، 

الرعب يف احلي الذي ي�سكنان فيه حتى بات طموح 

قدمت  الرواية  هذه  يف  احلي،  عن  الرحيل  الفتاتني 

تنمية  يف  ت�ساهم  التي  الدرو�ض  من  العديد  الكاتبة 

ب�سرح  خللها  فقامت  لنف�سه،  ومعرفته  االإن�سان 

خلل  من  لنف�سه  تقديره  و�سوء  االإن�سان  خماوف 

جترب  رائعة  وبحبكة  املتعددة  الرواية  �سخ�سيات 

القارئ على االنغما�ض فيها والتاأثر بها وب�سدة.

يف الرواية - هذه الرواية بالتحديد - جند العديد 

من الدرو�ض االأخلقية التي ال اأنوي ذكرها الأنني ال 

قراءتها، ولكن  يريد  القراءة ملن  اأف�سد متعة  اأن  اأريد 

قيمة  من  التقليل  يجب  ال  اأنه  هنا  اأبرزه  اأن  اأريد  ما 

الروايات،  قّراء  �ساأن  من  التقليل  يجب  وال  الرواية، 

ميكننا  التي  االأخلقية  الدرو�ض  من  العديد  ففيها 

ا�ستنباطها باأنف�سنا.

�أمينة �لرویعي

حياة على ورق

هل �لإجر�ء�ت �لحرت�زیة 

�ملدرو�سة ملكافحة »كوفيد 19« 

ل تطال �ل�سوق �ملركزي باملنامة؟!! 

يف  باملنامة،  املركزي  ال�صمك  ل�صوق  الزائرين  اأحد  اأنا 

الباعة يف  اأغلب  »�صواين«  انت�صار  زيارة يل لحظت  اآخر 

املمر املخ�ص�س للعبور مما ي�صكل ازدحاًما ومينع التباعد 

الجتماعي املو�صى به من قبل الفريق الوطني، اإ�صافة اإىل 

قيام الباعة بر�س املياه على الأ�صماك ب�صكل ع�صوائي، مما 

ت�صبب يف ات�صاخ مالب�صي ب�صكل كبري.

املفت�صني من  اأثناء تواجدي لل�صراء ح�صر بع�س  ويف 

البلدية ملعاينة ال�صوق، واإذا بال�صواين قد انزاحت من املمر 

ب�صكل �صريع ومل تعد ت�صكل اأي عائق. ذهبت بعدها ل�صوق 

اخل�صار لأكمل التب�صع ثم عدت بعد ن�صف �صاعة تقريًبا 

لأ�صتلم ال�صمك واإذا بالو�صع عاد ملا كان عليه وكاأن �صيًئا 

مل يكن! 

املفت�صني يبذلون ق�صارى جهدهم من  اأن  الوا�صح  من 

اأجل تطبيق القوانني، ونحن ن�صكرهم على ذلك.

بالرغم من ذلك نرى ا�صتهتار غالبية العمالة الآ�صيوية 

الو�صع  ملراقبة  كامريات  و�صع  املعنيني  على  ونقرتح 

واملجتمع  الفرد  على  خطًرا  ت�صكل  التي  املخالفات  ور�صد 

ا يف ظل ارتفاع ن�صب الإ�صابة وو�صع مفت�س دائم  خ�صو�صً

داخل ال�صوق. 

هادي حممد

�لعن�سریة

زالت  ل  العهد،  هذا  وبلوغنا  الزمن  تقدم  رغم 

العن�صرية باقية بني فئة من النا�س، ودائًما نبداأ امل�صري 

يف الطريق الطويل بخطوة �صغرية، وها نحن هنا نريد 

تقوم  كما  بيننا  من  العن�صرية  ونبذ  التغيري  نبداأ  اأن 

عن  منتنع  اأن  يكفي  ل  الكرمية.  �صيادتنا  عليه  وحتثنا 

نبذ  تعلمهم  اأن  بد  ل  بل  اجلديد،  للجيل  العن�صرية  نقل 

وحماربة العن�صرية، ولكي يتحول ذلك اإىل �صمة اإن�صانية 

علينا اأن جنعل ذلك �صلوًكا منار�صه يف حياتنا. 

بالدللت  امل�صحون  املوقف  اأ�صتذكر  واأنا  ذلك  اأقول 

ل�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفه حينما ا�صت�صاف 

جمموعة من اأتباع ديانة اأخرى وعرق غري عربي، وهي 

�صورة م�صرقة للتعامل الإن�صاين ت�صمو فوق الت�صنيفات 

ونبذ  الإن�صانية  ال�صفة  من  وتعلي  الدينية،  اأو  العرقية 

العن�صرية.

ل اأ�صتطيع احلديث عن مناه�صة العن�صرية واحلد من 

اأوؤكد على �صرورة  اأن  التفرقة والتمييز العن�صري دون 

�صن قوانني حقيقية ملناه�صة الكراهية والعن�صرية تعمل 

على منع الفئات الأكرث قوة من املمار�صات العن�صرية �صد 

اأن  يجب  كما  املجتمع،  وامل�صت�صعفة يف  املهم�صة  الفئات 

من  وغريها  والعمل  والتعليم  ال�صت�صفاء  تكافوؤ  ت�صمن 

والتاأكد من  رادعة،  املواطنة، مع وجود عقوبات  حقوق 

تقدمي الدعم النف�صي لالأفراد الذين يعانون من العن�صرية 

بو�صفهم �صحايا للتمييز والتفرقة العن�صرية.

اإعالمية  ا�صرتاتيجية  و�صع  مبكان  الأهمية  ومن 

فيهم  وتغر�س  اجلديد  ال�صاب  اجليل  ت�صتهدف  طموحة 

من  الرغم  فعلى  التعددية،  واحرتام  الت�صامح  روح 

معظم  اأن  اإلاّ  العن�صري،  الكبار  �صلوك  تعديل  اإمكانية 

اأفكارهم  منع  على  تعمل  العن�صرية  مناه�صة  و�صائل 

�صلوًكا  لت�صبح  النتقال  من  العن�صرية  وم�صاعرهم 

والنف�صي  اجل�صدي  ال�صرر  وقوع  منع  وعلى  اجتماعًيا، 

على �صحايا ال�صلوك العن�صري.

الأطفال بهذه  ا�صتهداف  اأن يتم  الأهمية مبكان،  ومن 

الإن�صانية  واملبادئ  الثقافية  هذه  وغر�س  ال�صرتاتيجية 

الختالف  ملفهوم  املي�صرة  ال�صروحات  خالل  من  فيهم، 

العرقي والثقايف والديني وتعزيز الت�صامح وتقباّل الآخر 

زمن،  منذ  املوروثة  العن�صرية  لك�صر حلقة  بكل حالته؛ 

ول �صك اأن بع�س املجتمعات بداأت حت�صد ثمار اجلهود 

الرامية لتن�صئة جيل غري عن�صري وميلك وعًيا كافًيا.

علم  يف  الباحثون  عليه  يتفق  ما  هنا  ونذكر 

تعليم  عن  متتنع  اأن  يكفي  »ل  النف�س  وعلم  الجتماع 

مناه�صة  كيفية  تعلمهم  اأن  يجب  بل  العن�صرية،  اأبنائك 

العن�صرية ورف�س التمييز والتفرقة«.

اإنني اأرى اأن مناه�صة العن�صرية م�صوؤولية اجتماعية 

ملناه�صة  ميكن  ل  لكن  الأوىل،  الدرجة  من  وحكومية 

الفرد على  اإن مل يعمل  اأن تتحول لأمر واقع  العن�صرية 

الذات  ومراقبة  العن�صرية،  ومعتقداته  اأفكاره  ت�صحيح 

الجنرار  ورف�س  الآخرين،  مع  الختالف  فهم  من  تبداأ 

جلماعة  الن�صياع  اأو  املقيتة  العن�صرية  الدعابات  يف 

التنمر العن�صري وامل�صاركة باملمار�صات العن�صرية مهما 

كانت، ثم العمل على توعية النا�س مبناه�صة العن�صرية، 

وتقدمي الدعم املمكن ل�صحايا العن�صرية.

اإن مل تكن تفعل �صيًئا ملناه�صة العن�صرية فيجب اأن 

تفعل، واإن كنت تفعل �صيًئا ملناه�صة العن�صرية، يجب اأن 

تفعل اأكرث فاأكرث؛ لتحيا يف جمتمع �صليم حممي من داء 

العن�صرية.

عزیزة �مللك

�أنا�سد �ملعنيني مل�ساعدتي يف

 ��ستري�د �سيارة لذوي �لحتياجات �خلا�سة

اأنا مواطن بحريني من ذوي الحتياجات اخلا�صة 

بطلب  وتقدمت  اليدين،  يف  ق�صر  ولدياّ  ولدت  حيث 

الإدارة العامة للمرور لأمتكن من  رخ�صة �صياقة يف 

ل�صيارة  اأحتاج  اليدين  ق�صر  ب�صبب  ولكن  التنقل، 

خا�صة، فتقدمت لالإدارة العامة للمرور بهدف ا�صترياد 

من  اأمتكن  بحيث  الحتياجات  بكل  مزودة  �صيارة 

قيادتها، وبعد طول انتظار وتنقل بني الإدارة العامة 

امل�صنعة  وال�صركة  الدويل  احلراك  ومركز  للمرور 

قبل  من  املوافقة  على  ح�صلت  اأملانيا،  يف  لل�صيارة 

كيفية  ال�صيارة وعلى  اأتدرب على  اأن  �صريطة  املرور 

با�صترياد  اأقوم  التدرب  وبعد  اأملانيا،  يف  بها  التحكم 

مكلف  الأمر  وهذا  البحرين،  اإىل  اأملانيا  من  ال�صيارة 

احلديثة  ال�صيارة  ف�صعر  ا�صتطاعتي،  فوق  وهو  جًدا 

والأجهزة املطلوبة وتركيبها والتدرب على قيادتها يف 

اأملانيا يتطلب مبلًغا كبرًيا، واأنا اأعمل كموظف يف حمل 

وراتبي قليل، فمن ال�صعب علي القيام بهذا كله، مع 

العلم اأنني اأحتاج اإىل ال�صيارة ب�صكل طارئ حيث اإن 

عدم  وال�صبب  بها  القيام  تاأخرت يف  اأمور  عدة  هناك 

لذلك  كالزواج،  التنقل  من  لأمتكن  ل�صيارة  امتالكي 

من  اأمتكن  كي  م�صاعدتي  املعنيني  امل�صوؤولني  اأنا�صد 

اأموري  بكل  والقيام  والتنقل  ال�صيارة  هذه  ا�صترياد 

دون احلاجة لأحد.

�لبيانات لدى �ملحرر

»متكني« ترد على »مل نحَظ بالدعم رغم �أن �سركتنا من �أكرث �لأن�سطة ت�سرًر�«

بالإ�صارة اإىل املقال املن�صور يف عدد يوم الثنني من 

بالدعم  املوقرة، وذلك بعنوان »مل نحَظ  الأيام  �صحيفة 

رغم اأن �صركتنا من اأكرث الأن�صطة ت�صرًرا«، نود تو�صيح 

التايل:

بالرجوع اإىل البيانات التي تقداّم بها �صاحب الطلب 

الطلب  �صاحب  اأن  نو�صح  اأن  نود  املقال،  يف  املذكور 

ميتلك اأكرث من فرع ون�صاط جتاري، حيث يتمثل فرعه 

الأول كمكتب لل�صفر وال�صياحة، فيما يتمثل ن�صاط فرعه 

الأطعمة  بيع  يف  والثالث  اأعمال،  حا�صنة  يف  الثاين 

واأن�صطته  خدماته  جميع  يقدم  والذي  وامل�صروبات، 

�صمن العنوان نف�صه. وعليه، فقد ح�صل �صاحب الطلب 

على منح برنامج دعم ا�صتمرارية الأعمال �صمن املرحلة 

املتاأثرة  التجارية  القطاعات  اأغلب  �صملت  والتي  الأوىل 

الثانية  املرحلة  اإىل  اإ�صافة  عنه،  الإعالن  مت  ما  بح�صب 

وال�صياحة  لل�صفر  كمكتب  ن�صاطه  يف  واملتمثلة  ا  اأي�صً

بو�صفها اأحد القطاعات الأكرث تاأثًرا.

وفيما يتعلق بن�صاطه يف بيع الأطعمة وامل�صروبات، 

لهذا  الدعم  من  الثانية  املرحلة  الت�صمني يف  فر�س  فاإن 

القطاع ل ت�صمل هذا الن�صاط �صمن القطاعات الأكرث تاأثًرا، 

لعملية  موا�صلًة  غالًبا  �صهدت  القطاعات  هذه  اإن  حيث 

املتخذة،  الحرتازية  الإجراءات  جراء  لن�صاطها  الإغالق 

املوؤ�ص�صات  ت�صمل  ل  والتي  واملقاهي،  املطاعم  فيها  مبا 

علًما  وامل�صروبات.  الأطعمة  ببيع  تقوم  التي  التجارية 

من  ا�صتالمها  مت  التي  والوثائق  ال�صجالت  بح�صب  اأنه 

ن�صاط  يف  الطلب  مقدم  موؤ�ص�صة  اأن  تبني  الطلب  ُمقدم 

حا�صنة الأعمال وبيع الأطعمة وامل�صروبات كانت تعاين 

ت�صمل  والتي  اجلائحة  لبدء  �صابقة  فرتة  منذ  اخل�صائر 

الربع الرابع من �صنة 2019 وكذلك الربع الأول قبل اأن 

تبداأ اآثار اجلائحة على القت�صاد.

»متكني«  تقدمه  الذي  الدعم  اأن  بالذكر  واجلدير 

قدمتها  التي  املبادرات  جملة  �صمن  ياأتي  للموؤ�ص�صات 

يف  املوؤ�ص�صات  لدعم  والقت�صادية  املالية  احلزمة 

الراهنة،  الفرتة  ظل  يف  املالية  التحديات  مواجهة 

يف  البحرينيني  املوظفني  رواتب  دفع  ت�صمنت  والتي 

والتنمية  العمل  وزارة  تنظمها  والتي  اخلا�س  القطاع 

الجتماعية من �صندوق التاأمني على التعطل، هذا ف�صالً 

عن اإيقاف دفع ر�صوم الكهرباء واملاء، واإيقاف القرو�س 

على املوؤ�ص�صات واملواطنني، �صمن مباردة دعم متكاملة 

�صعت اإىل تقدميها اململكة يف ظل هذه اجلائحة.

لكم ح�صن تعاونكم  لزم تو�صيحه، �صاكرين  ما  هذا 

وحر�صكم الدائم على تعزيز فر�س التطوير والتح�صني 

ملا فيه خري و�صالح هذا الوطن العزيز واأبنائه.

�لعالقات �لعامة و�لإعالم

�إىل �سمو �ل�سيخ نا�سر بن حمد.. هذه �سهاد�تي و�أثق يف حكمك
من  بذلت  مواطن  اأنا  نا�صر..  ال�صيخ  �صمو 

على  لي�س  النتائج  اأف�صل  اأحقق  لكي  الكثري  اجلهد 

الدويل  امل�صتوى  على  بل  فقط  البحرين  م�صتوى 

مدر�صة  من  وتخرجت  عالًيا،  البحرين  ا�صم  لرفع 

�صانت كرو�صتوفر بامتياز مع مرتبة ال�صرف مبعدل 

و  ،GCSE يف   *A A؛  املواد  كل  ويف  100%؛ 

وتقدمت   ،Level  A2 يف   *Aو  ،AS level يف   A
الطب  لدرا�صة  بعثة  على  للح�صول  الرتبية  لوزارة 

يف جامعة البحرين الطبية ولكن كان هناك ظلم يف 

اأيديكم  اأمام  �صهاداتي  وهذه  اأملي،  وخاب  املعادلة 

الكرمية وكلي ثقة يف حكمتكم.

�لبيانات لدى �ملحرر
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الخاجه لـ                 : نظام وطني 
للمواعيد 2021 يشمل 100 مركز حكومي

مريم بوجيري

ما عدد الخدم��ات الحكومي��ة اإللكترونية 
التي أطلقتها الهيئة العام الجاري؟

- تمكن��ت الهيئ��ة م��ن إط��اق نحو 470 
خدم��ة إلكتروني��ة عب��ر البواب��ة الوطنية 
bahrain.bh وقنواتها المتنوعة، وتسعى 
جاهدة للوص��ول إلى تقدي��م 500 خدمة 
حكومية إلكترونية متكاملة بحلول 2021.

وم��ن أب��رز الخدم��ات التي أطلق��ت العام 
الجاري الكهرباء والماء، إلى جانب تدشين 
خدمات مستش��فى الملك حم��د الجامعي 
عب��ر تطبيق »صحت��ي«، وتدش��ين خدمة 
س��داد فواتي��ر القيمة المضاف��ة، وإطاق 
الحزم��ة اإللكترونية المتكامل��ة لخدمات 
بطاقة الهوية والسجل السكاني، وخدمات 
اإللكتروني��ة  والمنظوم��ة  التأش��يرات 

لتطبيق مجتمع واعي. 
ما أبرز الخدمات والمش��اريع االستراتيجية 

للهيئة؟
- جرى تطوير وتدشين 32 خدمة حكومية 
إلكتروني��ة من��ذ فبراي��ر 2020 فضًا عن 
ع��دد م��ن البدائ��ل اإللكتروني��ة األخ��رى 
للخدمات، تمثلت ب��� 11 خدمة إلكترونية 
ل��وزارة الداخلية ضمن الحزمة اإللكترونية 
المتكاملة الشاملة ل�76 خدمة، و8 خدمات 
لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية، 
و3 خدمات تابعة ل��وزارة العمل والتنمية 
االجتماعي��ة وخدمتي��ن ل��كل م��ن وزارة 
الصح��ة والخارجية، في حين ش��ملت بقية 
الخدمات مؤسسة التنظيم العقاري، مجمع 
الس��لمانية الطبي، هيئة الكهرباء والماء، 
المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية، 
الجهاز الوطني لإلي��رادات ووزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة.
وتعمل الهيئة حاليًا، مع منظمات عالمية 
معروفة لصياغة استراتيجية رقمية شاملة 
ترك��ز عل��ى التوجه��ات التقني��ة الحديثة 
المواكب��ة للثورة الصناعي��ة الرابعة، مثل 
وال��ذكاء االصطناعي  الرقم��ي  االقتص��اد 
وإنترن��ت األش��ياء وBlockchain، وتدعم 
قطاع تقنية المعلومات واألمن السيبراني، 
وتع��زز م��ن تب��ادل البيان��ات المفتوحة، 
وتعتمد على أحدث األنظمة وتتبع أفضل 
الممارس��ات العالمي��ة، وبالتع��اون م��ع 

مختلف الشركاء.
الت��ي  الجدي��دة  الخدم��ات  ع��ن  حدثن��ا 

ستطلقها الهيئة قريبًا؟
- يج��ري العمل حالي��ًا على إط��اق حزمة 
جديدة م��ن الخدم��ات اإللكتروني��ة، كما 
تسعى لتنفيذ مجموعة مشاريع ومبادرات 
تس��ير بالتوازي مع برنامج الحكومة ورؤية 
مملك��ة البحرين 2030، منها على س��بيل 
المثال إنش��اء منظوم��ة متكاملة لتقديم 

خدمات الدعم لألرامل واأليتام.
كما أن هن��اك نظامًا متكام��ًا ومجموعة 
م��ن الخدم��ات الت��ي س��تطلق بالتعاون 
مع مؤسس��ة التنظي��م العقاري، وس��يتم 
تطوي��ر منظوم��ة خدم��ات الباحثين عن 
عم��ل، حيث يج��ري العمل عل��ى منظومة 
إلكترونية ش��املة تخ��دم القطاع العقاري 
وقطاع البلديات وخدمات تحديث العنوان 
البطاق��ة  لخدم��ات  التابع��ة  الس��كني 
الهوي��ة، وال��ذي م��ن ش��أنه أن يس��هم 
بتس��هيل إنج��از تعامات المس��تثمرين 
والمطورين العقارين والمس��تفيدين من 
خدمات مؤسس��ة التنظيم العقاري إلنجاز 
المعام��ات بص��ورة الكتروني��ة، بجان��ب 

خدمة منظومة العمل البلدي.
كم��ا تعم��ل الهيئ��ة عل��ى توفي��ر خدمة 
 2021 بحل��ول  إلكتروني��ًا  ال��زواج  عق��ود 
بم��ا يمك��ن المأذوني��ن الش��رعيين ومن 
خ��ال األجه��زة اللوحية الذكي��ة من إنجاز 
العقود وإرس��الها بع��د اعتمادها لألزواج 
عبر البري��د اإللكتروني عوضًا عن الورقية، 
إلى جان��ب تطوير قن��وات تحديث بيانات 
بطاقة الهوية، فإطاق مثل هذه الخدمات 

اإللكتروني��ة يس��هم في خف��ض النفقات 
التشغيلية ويمكن المستخدمين من إنجاز 
معاماته��م بص��ورة إلكتروني��ة في ظل 
بيئ��ة آمن��ة وموثوقة تضم��ن المحافظة 
عل��ى بياناته��م األمر ال��ذي يع��زز األمن 
اإللكترون��ي للمس��تخدمين، فض��ًا ع��ن 

اختصار الوقت والجهد.
هل س��يتم إطاق تطبيق خاص بالحكومة 

اإللكترونية للهواتف الذكية؟
- سبق للهيئة دراسة الفكرة، إال أنه تبين 
عدم جدوى تنفيذه��ا، فتخصيص تطبيق 
واح��د لكل الخدم��ات الحكومي��ة يعني أن 
حجمه سيكون كبيرًا جدًا وهذا ما ال يتوافق 
مع احتياجات مس��تخدمي األجهزة الذكية، 
كما تختلف طبيعة االحتياجات اإللكترونية 
للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، 
فمنها ما يعتمد على البيانات الش��خصية 
أو  التصوي��ر  تقني��ات  عل��ى  ومايعتم��د 
تحديد الموقع، ودمجها معا ال يتوافق مع 

متطلبات األمن السيبراني.
المتعلقة باس��تخدام  أب��رز اإلحصائي��ات 

تطبيقات الحكومة اإللكترونية؟
- ت��م تس��جيل إقب��ال الف��ت م��ن قب��ل 
المس��تخدمين عل��ى اس��تخدام تطبيقات 
الحكومة اإللكتروني��ة المتوفرة عبر متجر 
bahrain. اإللكترونية  الحكومة  تطبيقات 
bhapps وتحقيق نم��و ملحوظ بلغ %40، 
وجاء تطبيق »إس��اميات« أواًل بنسبة نمو  
257%، ت��اه تطبي��ق »وجهتي« بنس��بة 

.%227
وارتف��ع اس��تخدام تطبيق صحتي بنس��بة 
والخصائ��ص  للمي��زات  وذل��ك   %179
تتضمنه��ا  الت��ي  المتط��ورة  المضاف��ة 
التطبيق��ات إضافة الى تطبيق��ات المرور 

والكهرباء والماء وتطبيق تواصل.
هناك معلوم��ات عن إطاق نظ��ام وطني 

للمواعيد قريبًا.. هل من تفاصيل أكثر؟
- طرحت الهيئة مناقصة للمش��روع ومن 
المؤم��ل إط��اق التطبي��ق خ��ال الع��ام 
المقب��ل، حي��ث يعتب��ر النظ��ام الوطن��ي 
للمواعيد أح��د األفكار التي ت��م تقديمها 
ضمن مسابقة »فكرة« والتي تقام بتنظيم 
من مكت��ب النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء، وتهدف هذه الفكرة لتطوير نظام 
حجز المواعيد إلكتروني��ًا لمراكز الخدمات 
الحكومية، وسيتم تنفيذه على 100 مركز 

حكومي وعلى عدة مراحل تحدد الحقًا.

هل م��ن ممي��زات جديدة ضم��ن تطبيق 
مجتمع واعي؟

- التطوير مستمر للتطبيق، وذلك التزاما 
بتوجيه��ات صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء بتطوي��ع التقنيات الحديثة 
للمساهمة في الحد من آثار جائحة كورونا 

)كوفيد19(.
الت��ي  التطوي��رات  مجموع��ة  وتش��مل 
أنجزت بناء على مقترحات المس��تخدمين، 
توفي��ر التطبيق بأربع لغ��ات أخرى إضافة 
األوردو  وه��ي  واإلنجليزي��ة  للعربي��ة 
والهندية والبنغالية والفارس��ية، وتحديث 
اإلحصائي��ات بوتي��رة أس��رع م��ع إضاف��ة 
مجل��س  ب��دول  الخاص��ة  اإلحصائي��ات 
التعاون الخليجي، وعرض آخر اإلحصائيات 
العالمية في الصفحة الرئيس��ة للتطبيق، 
وزي��ادة وقت التقاط الص��ور التي تطلبها 

وزارة الصحة من الخاضعين للحجر. 
وتم توفي��ر خدمات الدفع لفحوص كورونا 
للقادمين واإلق��رار اإللكتروني للمغادرين 
كم��ا ت��م تدش��ين خدم��ة الحص��ول على 
 )PCR( ش��هادة فحص في��روس كورون��ا
خ��ال اليومين الماضيين والتي س��تمكن 
المسافرين من مملكة البحرين من إصدار 

شهادة الفحص لدواعي السفر.
وم��اذا بش��أن ضم��ان الحماية والس��رية 

لمستخدمي التطبيق؟
- نؤكد حرص الهيئة منذ تدشين التطبيق 
نهاي��ة مارس الماضي، وف��ي كافة مراحل 
تطويره، على مراعاة أعلى معايير الحماية 
الش��خصية  البيان��ات  وحف��ظ  والس��رية 
لكاف��ة المس��جلين فيه، مع ضمان مس��ح 
كافة البيانات بعد س��تة أسابيع من رصد 
الحال��ة المخالطة، والتأكي��د على اقتصار 
اس��تخدام المعلومات من أجل تحديد أثر 

المخالطين، للحد من انتشار الفيروس.
حدثنا ع��ن اس��تراتيجية الهيئة لتس��ريع 
التحول الرقم��ي للخدم��ات الحكومية في 

ظل الجائحة؟ 
- الرؤية االستراتيجية المستقبلية للهيئة 
قائم��ة على اس��تدامة وضمان اس��تمرار 
تقدي��م الخدمات الحكومي��ة وفقًا ألفضل 
مس��تويات الج��ودة واألم��ان وتقديمه��ا 
بصورة إلكترونية وبطريقة سهلة وميسرة 
بما يمكن المواطنين والمقيمين من إنجاز 

معاماته��م الحكومية دون الحاجة لزيارة 
مراكز تقديم الخدمات والتعامل المباش��ر 
م��ع مقدميها، وهو ما تحقق بفضل جهود 
فرق العم��ل بالهيئ��ة وبتظاف��ر وتعاون 
المؤسس��ات الحكومية. كم��ا أن أن جهود 
الهيئ��ة حالي��ًا، تتج��ه لتعزي��ز التنس��يق 
والتع��اون مع المؤسس��ات الحكومية من 
أجل اإلس��راع م��ن وتيرة التح��ول الرقمي 
الش��امل لتطال كافة الخدمات الحكومية، 
فقد أثبتت جائحة كورونا )كوفيد19( قدرة 
البحري��ن وبفض��ل سياس��تها وتوجيهات 
القي��ادة عل��ى تخط��ي التحدي��ات الت��ي 
فرضتها تداعي��ات هذه المرحل��ة وتجاوز 
آثارها الس��لبية دون توقف األعمال وإنجاز 
المعامات ف��ي كافة القطاع��ات في ظل 
اإلج��راءات االحترازي��ة والوقائية،  تطبيق 
ومثل��ت فرص��ة مواتي��ة للهيئة لتس��ريع 
وتيرة تنفيذ خططها الوطنية ومشاريعها 
الداعم��ة لتبن��ي التقني��ات الحديث��ة في 

مختلف القطاعات الحكومية.
الخدم��ات  عل��ى  الجائح��ة  أث��رت  ه��ل 

اإللكترونية التي تقدمها الهيئة؟
- التداعيات الت��ي أحدثتها جائحة كورونا 
عالمي��ًا وطال��ت آثاره��ا الس��لبية كاف��ة 
المج��االت، أك��دت ق��درة المملك��ة ومن 
خ��ال منظومته��ا اإللكتروني��ة الوطني��ة 
واس��تثمارها المبك��ر ف��ي تعزي��ز البني��ة 
التقنية عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة 
والمبادرات  المشاريع  وتطبيق  والمتطورة 
وال��ذي  الس��يبراني  باألم��ن  واهتمامه��ا 
يعد أحد الركائز الرئيس��ة في منظومتها 
التقنية بجانب رفع كفاءة الكوادر الوطنية 
في مج��ال التقنية وتخصصاته��ا، عوامل 
أساسية س��اهمت جميعها في تخطي آثار 

الجائحة.
فما كان للبحرين أن تحقق هذه اإلنجازات 
لوال الرؤية الملكية لحضرة صاحب الجالة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
الب��اد المف��دى، المرتكزة عل��ى توظيف 
التقني��ات الحديث��ة وال��ذكاء االصطناعي 
لتطوي��ر الخدم��ات الحكومي��ة، وبفض��ل 
برئاس��ة  التنس��يقية  اللجن��ة  توجيه��ات 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العهد نائ��ب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
وقرارات اللجنة العلي��ا لتقنية المعلومات 
واالتصاالت برئاس��ة س��مو الش��يخ محمد 
ب��ن مبارك آل خليفة نائ��ب رئيس مجلس 
ال��وزراء، وفي ظ��ل الجه��ود المبذولة من 
الهيئ��ة وعمله��ا الدؤوب إلعادة هندس��ة 
إج��راءات الخدم��ات وأتمتته��ا وتقديمها 
بصورة س��هلة ومبس��طة وهو ما يعكس 
الجه��ود الرامية لتحقي��ق منهجية التحول 
الرقمي الش��امل بالمملكة وفقًا ألهدافها 
االس��تراتيجية والتي تحظى بدعم مستمر 
من قبل وزير الداخلي��ة الفريق أول الركن 
الش��يخ راش��د ب��ن عب��د اهلل آل خليفة، ما 
أثمر عن تحويل نسبة كبيرة من الخدمات 
بالجهات الحكومية بصورة إلكترونية عبر 
البواب��ة الوطني��ة bahrain.bh والجه��ود 
تتسارع نحو تقديم أكبر قدر من الخدمات 

الحكومية إلكترونية.

حدثنا ع��ن التحول اإللكترون��ي للخدمات 
الحكومية الذي قامت به الهيئة مؤخرًا؟

- الهيئة أدركت منذ الوهلة األولى أهمية 
تبن��ي التكنولوجي��ا الحديث��ة ودورها في 
توفير مختلف الخدمات الرقمية الس��ريعة 
والمرنة خ��ال الفت��رات الاحق��ة كونها 
أحد المرتكزات الرئيس��ة الداعمة لتحقيق 
المش��اريع  وتنفي��ذ  الوطني��ة  المب��ادرات 
المحف��زة لخلق البيئة الجاذبة لاس��تثمار 
واس��تمرار األعمال، في ظل م��ا تتمتع به 
المملك��ة م��ن بني��ة تحتية قوي��ة تدعم 
التح��ول اإللكترون��ي، فض��ًا ع��ن تبنيها 
لتقنية الحوس��بة الس��حابية ف��ي القطاع 
ألح��دث  مواكبته��ا  بجان��ب  الحكوم��ي، 
التقنيات التقنية العالمية، وهو ما أس��هم 
في تنفيذها لعدد من المش��اريع الوطنية 
التي ش��كلت قصص نجاح جعلت البحرين 
أنموذجًا يحتذى به في تطويع التكنولوجيا 

لخدمة األهداف الوطنية.
 لذل��ك س��عينا الفت��رة الماضي��ة إلعادة 
اإللكتروني��ة  الخدم��ات  تقدي��م  هيكل��ة 
خط��ط  ومتابع��ة  الحكوم��ي  بالقط��اع 
التح��ول اإللكتروني، م��ع تكثيف جهودها 
ومتابعاته��ا لتوفير المعامات والخدمات 
الت��ي تمثل أولوية قصوى لدى المواطنين 
والمقيمين كخدمة التأش��يرات وشهادات 
حسن السير والسلوك، والخدمات المرورية، 
وغيرها، ما دفع بالهيئة إلى تبني إجراءات 
جديدة في متابعة س��ير تنفيذ المش��اريع 
والخدم��ات اإللكتروني��ة ومنه��ا متابع��ة 
هذه الخطط بصورة أس��بوعية عوضا من 
المراجعة والمتابعة الش��هرية المعمول 

بها سابقًا.
كيف تم التحول الرقمي لتلك الخدمات؟

- ب��رزت العدي��د م��ن التج��ارب وقصص 
الناج��ح التي تحقق��ت في ظ��ل التحديات 
الت��ي فرضته��ا الجائح��ة وكان منها على 
س��بيل المثال، التطوير الجذري والش��امل 
للمنظوم��ة القضائي��ة وأتمت��ة خدماتها 
إلكترونيًا بغية تنفيذ استراتيجية التحول 
اإللكترون��ي للخدمات العدلي��ة من خال 
اس��تخدام التقني��ة الحديث��ة، لتيس��يرها 
أمام المحامين والمتقاضين ما يعد إنجاز 
أسهم بديمومة واستمرارية عجلة القضاء 
الت��ي تمث��ل الركي��زة األساس��ية ألنظمة 

الحكم في الباد.
كيف تم تمكين موظفي القطاع الحكومي 

للعمل عن بعد؟
- كرس��ت الهيئ��ة جهوده��ا إلنج��اح هذه 
التجربة بما يمكن المؤسس��ات الحكومية 
م��ن تقديم خدماتها إلكترونيًا، عبر إتاحة 
دخ��ول الموظفين على األنظمة الحكومية 
من خ��ال تزويد الجه��ات بآلي��ة الدخول 
اآلمن لألنظمة الداخلية للشبكة الحكومية 
بجانب توفير تطبيق »مايكروسوفت تيمز« 
ال��ذي ع��زز م��ن التواصل الجماع��ي لفرق 
العمل عن بعد، فض��ًا عن توفير تقنيات 
»اجتماعات   Conferences Video Calls
 Zoom مرئية عن بعد« واتاحة تطبيقات
وCisco collaboration solutions لعق��د 

اجتماعات اللجان الحكومية.

كشف نائب الرئيس التنفيذي للتحول اإللكتروني بهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية د.زكريا الخاجة، عن طرح مناقصة مشروع النظام الوطني للمواعيد قريبًا، حي يمكن من 
حجز المواعيد إلكترونيًا لمراكز الخدمات الحكومية، الذي ينفذ على 100 مركز حكومي، مؤمًا إطاق التطبيق خال العام المقبل.

وقال في حوار صحفي مع »الوطن« عبر تقنية االتصال المرئي، إن الرؤية االس��تراتيجية المس��تقبلية للهيئة قائمة على استدامة وضمان استمرار تقديم الخدمات الحكومية وفقًا 
ألفضل مستويات الجودة واألمان وتقديمها بصورة إلكترونية وبطريقة سهلة وميسرة بما يمكن المواطنين والمقيمين من إنجاز معاماتهم الحكومية دون الحاجة لزيارة مراكز 

تقديم الخدمات والتعامل المباشر مع مقدميها، وهو ما تحقق بفضل جهود فرق العمل بالهيئة وبتضافر وتعاون المؤسسات الحكومية.
وأشار، إلى أن جهود الهيئة حاليًا تتجه نحو تعزيز التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية من أجل اإلسراع في وتيرة التحول الرقمي الشامل لتطال كافة الخدمات الحكومية.
ولفت إلى جائحة كورونا )كوفيد19( أثبتت قدرة البحرين على تخطي التحديات التي فرضتها تداعيات هذه المرحلة وتجاوز آثارها السلبية والتي حالت دون توقف األعمال واستمرار 
الحياة اليومية وإنجاز المعامات في كافة القطاعات في ظل تطبيق اإلجراءات االحترازية والوقائية، معتبرًا أنها مثلت فرصة مواتية للهيئة لتسريع وتيرة تنفيذ خططها الوطنية 

ومشاريعها الداعمة لتبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية.. وفيما يلي نص الحوار:

 توفير 470 خدمة إلكترونية ونهدف 
للوصول إلى 500 خدمة بحلول 2021

»عقود الزواج« عبر البريد اإللكتروني قريبًا 

منظومة إلكترونية شاملة للقطاع العقاري 
وخدمات لدعم األرامل واأليتام قريبًا 

 نمو استخدام تطبيقات األجهزة 
الذكية 40٪ والتطوير مستمر لطرح المزيد
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عقبت هيئة تنظيم س��وق العمل على موضوع منشور 
في صفحة »أش��غالنا« بالعدد رق��م 5409 وذلك يوم 
الخمي��س الموافق 1 أكتوبر 2020، بعنوان »ش��ركات 

التنظيف تطالب بالسماح لها ب�»خدم الساعات«.
وقال��ت: »عطف��ًا على ما نش��ر في صفحة »أش��غالنا« 
بالعدد رقم 5409 ُنفيدكم علمًا بأن القانون رقم )19( 
لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل الصادر في عام 
2006، نظم ممارس��ة نش��اط وكاالت توري��د العمال 
بموج��ب ترخي��ص تص��دره الهيئة، وح��دد آلية طلب 
استصدار الترخيص بنحو ال يقبل التأويل، ومن يمارس 
ه��ذا النش��اط دون ترخيص يخالف القان��ون ويعرض 
نفسه للمساءلة القانونية«. وتبدي هيئة تنظيم سوق 
العمل اس��تغرابها م��ن التناقضات ف��ي التصريحات 
المذك��ورة من حيث عدم وجود قان��ون وقرارات تنظم 
ممارس��ة النش��اط، وبين حديثهم عن إمكانية العمل 
بنظام الس��اعات ضم��ن وكاالت التوري��د«، من يعلم 
بتنظيم القانون لذلك ال يمارس التعمد واإلصرار على 

مخالفة القانون.
وتؤكد الهيئة إن اس��تهتار صاح��ب العمل بالقوانين 
ومخالفته��ا بصورة متعمدة بم��ا يعرض حياة وصحة 
المواطني��ن للخطر الس��يما أثن��اء ه��ذه الجائحة التي 
تعاني منه��ا المملكة ودول العال��م وذلك عن طريق 
تقدي��م خدمات خ��دم المنازل بالس��اعة غير المرخص 
لها والذين ال يخضعون للفحص الطبي وينتقلون من 
بيت إلى بيت، ال يعد اس��تهتارًا بالقانون فحسب وإنما 
بصح��ة وس��امة المجتمع كذلك، وهو أم��ر تنظر إليه 

هيئة تنظيم سوق العمل بكثير من الجدية.
وتعتبر الهيئة التصريحات الصحفية ألصحاب شركات 
التنظيف��ات المنش��ورة ف��ي الصحيف��ة إق��رارًا منهم 
بممارسة النشاط دون ترخيص وسوف تتخذ اإلجراءات 

القانونية حيالهم. 
 وبالع��ودة إلى القانون رقم 19 لس��نة 2006 بش��أن 

تنظيم س��وق العمل، فقد عرف القانون س��الف الذكر 
بمادت��ه األولى وكالة توريد العمال ب� »صاحب العمل 
المرخص له بتوريد عمال للعمل لدى طرف ثالث مدة 
محددة أو إلنجاز مهمة معينة دون إش��راف من صاحب 
العمل )الم��ورد( على تنفيذ العم��ل«، وهو ما ينطبق 
على توريد العمالة المنزلية بخدمة الس��اعات، كما أن 
المادة )28( من القانون تنص صراحة على أنه »يحظر 
على أي ش��خص مزاولة نشاط وكاالت توريد العمال أو 
مكاتب التوظيف إال بع��د حصوله على ترخيص بذلك 
م��ن الهيئة طبقًا ألح��كام هذا القان��ون. ولمن يرغب 
في ممارس��ة نش��اط وكاالت توريد العمال أو مكاتب 
التوظي��ف أن يتق��دم بطل��ب إل��ى الهيئة الس��تصدار 

ترخيص بذلك«.
وق��د نظ��م ق��رار رق��م 3 لس��نة 2014 بش��أن تنظيم 
تراخي��ص وكاالت توريد العمال وحدد ش��روط المنح، 
والتزام��ات المرخص له، وكاف��ة التفاصيل المتعلقة 
بذلك، والحديث عن »قرارات ش��فوية« نكران للحقيقة 
وإمع��ان بالمخالفة للقانون رغم عل��م الكافة به منذ 

صدوره في عام 2006.
وحي��ث أن ش��ركات التنظيف��ات وبحس��ب تصريح��ات 
أصحابها قد مارس��ت عم��ل توريد العمال��ة المنزلية 
بالس��اعات، دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص 
بذلك من هيئة تنظيم س��وق العمل، فتكون بذلك قد 
خالفت نص القانون مما يعرضها للمساءلة القانونية 
والعقاب جنائيًا طبقًا ألحكام المادة )36( من القانون، 
»وتعتب��ر مخالفة ش��روط التصريح باس��تخدام خدم 
المنازل أو م��ن في حكمهم ظرفًا مش��ددًا. وفي جميع 
األحوال، تتع��دد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت 

في شأنهم الجريمة«.

إدارة االتصال
هيئة تنظيم سوق العمل

 »سوق العمل«: القانون ينّظم
ممارسة نشاط وكالة توريد العمال

 »التربية« تخصص أرقام 
هواتف للرد على االستفسارات

أعلن��ت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص قطاع التعليم 
الع��ام والفن��ي أرق��ام هواتف لتلق��ي االستفس��ارات فيما 
يتعلق بالش��ؤون المدرس��ية، من 8 صباح��ًا حتى 1 ظهرًا، 
بدءًا من ي��وم األحد المواف��ق 4 أكتوبر، تعزي��زًا للتواصل 
مع الجميع على األرق��ام اآلتية: 17873150-17873173-

.17896720-117896734-17896829-17873095
وتذك��ر ال��وزارة أعض��اء الهيئ��ات اإلداري��ة والتعليمي��ة 
والفني��ة بالم��دارس وأولياء األم��ور بأنها عمم��ت الدليل 
اإلرشادي للعودة المدرس��ية اآلمنة، ونشرته على موقعها 
اإللكتروني، متضمنًا كافة اإلرش��ادات والتعليمات الخاصة 

بالعودة المدرسية وجوانب الصحة واألمن والسامة.

عودة أعضاء الهيئات 
اإلدارية والتعليمية اليوم

تبدأ عودة أعضاء الهيئ��ات اإلدارية والتعليمية بالمدارس 
الحكومية إلى العمل اعتبارًا من اليوم، بنسبة 50% بالنسبة 
ألعض��اء الهيئ��ات التعليمي��ة مع التن��اوب ف��ي الحضور، 
و100% ألعضاء الهيئات اإلدارية والفنية بالمدارس وجميع 
منتسبي قطاعات الوزارة وإداراتها وقطاع التعليم العالي.

واس��تكملت وزارة التربية والتعليم، كافة إجراءات الوقاية 
والسامة بجميع المدارس من أجل استقبال العام الدراسي 
الجدي��د، بحيث تكون مهيأة الس��تقبال الهيئ��ات اإلدارية 
والتعليمي��ة والفنية أواًل، ثم يليهم الطلب��ة الذين اختاروا 
الدوام المدرس��ي بالحضور الفعلي إل��ى جانب التعلم عن 
ُبعد مع إعان عودة الطلبة في 11 أكتوبر. وعممت الوزارة، 
الدليل اإلرش��ادي للعودة المدرس��ية اآلمنة، ونشرته على 
موقعها اإللكتروني، متضمنًا كافة اإلرشادات والتعليمات 
الخاص��ة بالع��ودة المدرس��ية وجوان��ب الصح��ة واألم��ن 

والسامة.

 »استدامة« تطلق 
منصتها االفتراضية التفاعلية

كش��فت الوكيل المس��اعد للخدمات البلدية المشتركة في 
وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمراني 
م. ش��وقية حمي��دان ع��ن تدش��ين مرك��ز إدارة المخلفات 
»اس��تدامة« المنصة االفتراضية على تطبيق اإلنس��تغرام 
المنص��ة  أن  حمي��دان  »estidama_bh«.وأوضح��ت 
االفتراضي��ة ه��ي ج��زء م��ن البرام��ج التوعوية واإلرش��اد 
التفاعلية بين المركز وبين الجمهور بشكل عام وبالتحديد 
المختصي��ن ف��ي المج��ال البيئ��ي والمهتمين ف��ي جانب 
إع��ادة التدوير م��ن الجمهور العام إل��ى الباحثين والطلبة 
والمؤسسات ذات العاقة. وأكدت حميدان في تصريح لها 
أن »مرك��ز إدارة النفايات )اس��تدامة( يأت��ي في إطار توجه 
الحكوم��ة الموقرة إلى اتباع أفضل األس��اليب في التعاطي 
م��ع النفايات المتنوعة الت��ي تنتجها البحري��ن يوميًا، بما 
يتماش��ى مع أهداف محددة مثل خفض مس��توى النفايات 

وتدوير أكبر قدر منها حفاظًا على البيئة.

 توفير مخطط التوزيع الوطني للترددات
عبر موقع »الحكومة اإللكترونية«

اعتمدت لجنة اس��تراتيجية وتنس��يق الطي��ف الت��رددي، تصميم جدول 
ومخط��ط التوزي��ع الوطني للت��رددات تمهيدًا لتوفيره عب��ر موقع هيئة 
المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكتروني��ة، وبواب��ة الحكوم��ة اإللكتروني��ة 

.bahrain.bh
جاء ذل��ك، خال اجتماعه��ا الثالث في ال��دورة الحالية، وال��ذي عقد عبر 
تقني��ة االتص��ال المرئي، وبحض��ور 9 أعضاء م��ن اللجن��ة ممثلين عن 
الجه��ات والمؤسس��ات المختص��ة مس��تجدات اعتماد وإص��دار الخطة 
الوطني��ة للترددات. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية رئيس اللجنة محمد القائد، أن اللجنة تعمل جاهدة من أجل 
تلبي��ة احتياجات مختل��ف القطاعات من الطيف الت��رددي، دعمًا لبرنامج 
عمل الحكومة، وأن ذلك يتحقق من خال إصدار الخطة الوطنية للترددات 
بغية توفير االستخدام الفعال للطيف والموارد المدارية، وبالتالي توفير 
خدمات عالية الجودة في مجال االتصاالت المتنقلة والساتلية والخدمات 
الراديوية األخرى. وأوضح أن الخطة ستكون بمثابة الدليل التقني لجميع 
مستخدمي االتصاالت الراديوية بالمملكة من مصنعي ومطوري أنظمة 
االتصاالت العالميين. وأكد أن اعتم��اد وإعان المملكة للخطة الوطنية 
للت��رددات ف��ي يولي��و 2020، يجعلها من أوائ��ل ال��دول العربية، وهي 
انعكاس لنتائ��ج المؤتمر العالمي لاتصاالت الراديوية، والذي عقد في 
مدينة ش��رم الش��يخ بجمهورية مصر العربية خ��ال نوفمبر 2019؛ كما 
ستكون النس��خ اإللكترونية المطورة مرجعًا للدول وستساهم في توفير 
المعلومات المطلوبة بأس��رع وقت وأقل جهد، وستسهم في استقطاب 

االس��تثمارات نظرًا الس��تقرار قطاع االتصاالت الراديوية ووجود الخطط  
والتش��ريعات الواضح��ة والمرنة مما سيس��هم في دفع عجل��ة التنمية 
واالقتصاد الوطني. وتم خال االجتماع اس��تعراض النس��خة اإللكترونية 
المط��ورة والفائدة الكبيرة التي س��توفرها لمش��غلي وم��وردي أنظمة 
خدمات االتصاالت الراديوية بالمملكة وقطاع االتصاالت، والتي ستسهم  
في خدم��ة مختلف قطاعات المملكة، وس��تمكنهم من س��رعة الوصول 
إلى معلومات الخدمات المطبقة بكل س��هولة وفاعلية مع توفير الوقت 
والجهد، كما ستكون بمثابة المرجع لكافة دول المنطقة والشركات ذات 
العاقة. وناق��ش االجتماع، قائمة من الموضوعات المدرجة على جدول 
أعمال اللجنة ومنها اس��تعراض تقرير رئي��س اللجنة الفرعية للتخطيط 
الدولي واس��تعراض نتائج دراسة إنترنت األش��ياء التي قامت بها هيئة 

تنظيم االتصاالت.

 الكعبي لـ                  : ال سفر إلى 
العراق أو إيران في ظل تفشي »كورونا«

الطي��ران  أك��د وكي��ل ش��ؤون 
المواص��ات  ب��وزارة  المدن��ي 
الكعب��ي  محم��د  واالتص��االت 
اس��تمرار منع السفر إلى العراق 
وإي��ران خ��ال الفت��رة الحالية 
بس��بب تفش��ي فيروس كورونا 

)كوفيد19(.
وق��ال الكعب��ي ف��ي رده عل��ى 
س��ؤال ل�»الوط��ن« ح��ول عدم 
الس��ماح بالس��فر مؤقت��ًا إل��ى 
الع��راق وإيران: إن��ه »صحيح«، 
مش��يرًا في الوقت نفسه إلى أن 
القيود على وجهات الس��فر تقر 
من قب��ل الس��لطات المختصة 
البحري��ن، بما يتوافق  بمملكة 
الصحي��ة  االحت��رازات  م��ع 
والوقائية لمكافحة وباء كورونا 

)كوفيد19(.
المس��افرين  م��ن  ع��دد  وكان 
توجهوا صباح أم��س إلى مطار 
إلى  للس��فر  الدول��ي  البحري��ن 
العراق بغ��رض زيارة »أربعينية 

الحس��ين« ع��ن طري��ق رحات 
غي��ر مباش��رة، لكنه��م فوجئوا 
عند وصولهم إل��ى منصة ختم 
الجوازات بعد استكمال إجراءات 
الس��فر، بإباغهم بص��دور قرار 
بمنع الس��فر إلى العراق مؤقتًا 
نتيجة لتفش��ي فيروس كورونا 

وتسجيلها إصابات مرتفعة.
وأك��د أصح��اب حم��ات أنه��م 

توقف��وا عن العم��ل خال فترة 
وذل��ك حفاظًا  جائح��ة كورونا، 
على صحة وسامة الجميع، فيما 
بين البعض أن أس��عار التذاكر 
تبدأ م��ن 575 دينارًا حتى 800 
دينار، وستتم إعادة قيمتها إلى 

المسافرين.
وق��ال صاح��ب حمل��ة »المهنا 
إبراهي��م  والس��ياحة«  للس��فر 
المهن��ا: إن��ه تلق��ى اتص��االت 
من مواطني��ن تتعلق بإجراءات 
السفر إلى العراق، مبينًا أنه لم 
يقم بإصدار أي تذاكر سفر نظرًا 
إلى خط��ورة الوضع الصحي في 

العراق بسبب تفشي الجائحة.
وأش��ار إلى أنه تمت مس��اعدة 
المواطنين على إصدار تأشيرات 
دخول من قبل السفارة العراقية 
ظهر أمس، لكن تمت إعادتهم 
م��ن مط��ار البحري��ن الدول��ي، 
داعيًا السفارة إلى إبداء التعاون 

وإعادة قيمة التأشيرات. 

وق��ال مس��ؤول بحملة عش��اق 
الزهراء: إنه »سيتم إعادة قيمة 
التذاك��ر إلى أصحابها، بعد منع 
السفر إلى العراق مؤقتًا بسبب 
في  مبين��ًا  الفي��روس،  تفش��ي 
الوقت نفس��ه أن سعر التذكرة 
يب��دأ م��ن 660 دينارًا ش��املة 
جمي��ع الخدم��ات ع��دا فح��ص 

كورونا«.
فيم��ا أكد مس��ؤول بحملة جنة 
المعصوم��ة توقفه عن العمل 
في ظل انتش��ار جائح��ة كورونا 
به��دف الحف��اظ عل��ى الصحة 
والس��امة العامة جراء انتش��ار 

الفيروس.
وكانت وزارة الخارجية، قررت منع 
سفر المواطنين إلى الجمهورية 
اإلس��امية اإليرانية في الوقت 
الحالي حتى إش��عار آخر، حرصًا 
اإلصابة  على س��امتهم وعدم 
بفي��روس كورون��ا )كوفيد19(، 

نظرًا لتفشي الفيروس.

محمد الكعبي

أنس األغبش
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 »حقوقيون مستقلون«: البحرين تواجه 
»كورونا« بعزائم تقهر الظروف االستثنائية

أوص��ى تقري��ر ص��ادر ع��ن مجموع��ة 
برئاسة سلمان  »حقوقيون مستقلون« 
ناصر، بتطوير عمليات الفحص والعزل 
واالختبار المخب��ري والعالج لمنع تفاقم 
في��روس كورونا »كوفيد19«، إلى جانب 
توفير دفعة اقتصادية للشركات الناشئة 
القائمة، وقطاع المشروعات المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوس��طة وقطاع 

التصنيع إلعادة تشغيل العمالة.
كما أوص��ى التقرير، الذي ج��اء بعنوان 
»عزائ��م تقه��ر الظ��روف االس��تثنائية 
األعب��اء  بتخفي��ف  بالمس��ؤولية«، 
الضريبي��ة فيم��ا بع��د كورون��ا لزيادة 
الس��يولة ف��ي الس��وق، باإلضاف��ة إلى 
إنش��اء مراكز بحوث متخصصة في علم 

الفيروسات.
ويس��لط التقري��ر الض��وء عل��ى جهود 
البحري��ن لمحارب��ة الجائح��ة بأبعادها 
واالجتماعية  واالقتصادي��ة  السياس��ية 
والقانوني��ة  والبيئي��ة  والتكنولوجي��ة 
والذي ج��اء من خالل الرص��د والتوثيق 
والتحلي��ل لجهود 55 هيئة ومؤسس��ة 
13 قطاع��ًا، خ��الل  دس��تورية ش��كلت 

النصف األول من عام 2020.
توصي��ة   38 إل��ى  التقري��ر  وخل��ص 
وإس��تراتيجية، أبرزه��ا حتمي��ة التحول 
إلى االقتص��اد الرقمي، وضم��ان البنية 
التحتي��ة وحماية عم��ال الخط األمامي 
وموظف��ي الرعاية الصحي��ة بالمملكة، 
ووض��ع إج��راءات حازمة مع نش��ر الوعي 

للعمالة األجنبية األقل وعيًا وإدراكًا.
ومن ضمن التوصيات كذلك، التخطيط 
واالستجابة السريعة لألعداد المتزايدة 
لتجن��ب الضغ��ط عل��ى نظ��ام الرعاية 
االستيعابية  الطاقة  ودراس��ة  الصحية، 
للم��دارس الحكومية، حيث من المتوقع 
ازدي��اد األس��ر الت��ي س��تقوم بتحويل 
الحكومي��ة، نظ��رًا  أبنائه��ا للم��دارس 
فق��دان  أو  مخصصاته��م  النخف��اض 
وظائفهم بالقطاع الخاص جراء جائحة 

كورونا.

تشريع قوانين 
استثمارية

كم��ا حث التقرير على مراجعة القوانين 
الناظم��ة لجلب العمال��ة الوافدة والحد 
منها بحس��ب الحاجة، وتش��ريع قوانين 
اس��تثمارية تس��اعد على االستثمار في 
القط��اع الطب��ي، والعم��ل على إنش��اء 
محفظة مالية لالس��تثمار ف��ي القطاع 
الطب��ي، وزي��ادة وتيرة ونط��اق حمالت 

التوعية للتثقيف.
كما دعت المجموعة إلى تخصيص منح 
مالية لدعم الدراسات والبحوث في مجال 
األوبئة ومعالجة الفيروسات والمجاالت 
األخ��رى، وتطوي��ر البرام��ج األكاديمية 
في جميع التخصصات، بما يتناس��ب مع 
توج��ه الحكومة إلدارة األزمات بش��كل 
عام، وتحويل البحرين إلى مركز للتمييز 
في إدارة األزمات ومحاربة الوبائيات من 
خالل إشراك جميع القطاعات واستخدام 
التكنولوجي��ا، إل��ى جانب إنش��اء غرفة 
إدارة أزمات وبائية موحدة لدول مجلس 
التعاون ل��دول الخلي��ج العربي لتوحيد 

الجهود والطاقات وتبادل الخبرات. 
وكش��فت »حقوقي��ون مس��تقلون« عن 
الجه��ود الت��ي بذلته��ا البحري��ن ف��ي 
مكافح��ة في��روس كورون��ا، مبين��ة أن 
تقلي��ص الفج��وة وزيادة س��رعة اتخاذ 
القرارات الذي ق��د يترتب عليه إجراءات 
اقتصادي��ة صعب��ة إلى جان��ب تكاتف 
المجتم��ع وتكافلة والتزام��ه هي أقوى 

أداة لمكافحة الكوارث واألزمات.
وق��ال رئيس المجموعة س��لمان ناصر: 
المب��ادرة  زم��ام  أخ��ذت  البحري��ن  إن 
بالتحضي��ر لمواجه��ة الجائح��ة وع��دد 
الح��االت لديها تس��اوي صف��رًا، بجانب 
تعاونها مع األط��راف الدولية لمواجهة 
الجائحة بش��أن القضايا التي تواجهها، 
كم��ا وظف��ت عوام��ل المعرف��ة الفنية 
والخبرة التكنولوجية، والموارد البشرية 

والمالية المتواضعة.
وأوض��ح أنها تجنب��ت العم��ل بالكفاءة 
البيروقراطي��ة الت��ي ق��د تك��ون أح��د 
العوائ��ق الخِط��رة، باإلضاف��ة إلى أنها 
تجنبت معاملة الجائحة على أنها مجرد 
س��حابة عابرة ذات تأثير عابر ومؤقت، 

أو اإلفصاح عن انتش��ار الجائحة ألسباب 
سياس��ية أو اقتصادي��ة، كم��ا ش��ملت 
جهوده��ا التخفي��ف من تأثي��ر المرض 

والعدوى على المواطن والمقيم.
حض��رة  توجيه��ات  التقري��ر  ويرص��د 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد، الت��ي جاءت 
ترجم��ة للمبادئ اإلنس��انية واألخالقية 
مع حفظ الحقوق التي أرس��ى دعائمها 
جاللت��ه، وأثر المتابعة الش��خصية من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجلس 
الوزراء، للجنة الوطنية لمكافحة فيروس 
كورون��ا، حيث اس��تطاع س��موه تحويل 
التحديات الضخمة إلى تغيير ذي مغزى 

لمواجهة الجائحة.

توثيق جهود البحرين
ويه��دف التقري��ر إل��ى توثي��ق وتحليل 
جه��ود البحري��ن ف��ي محارب��ة جائحة 
في��روس كورون��ا، الت��ي تمثل��ت ف��ي 
والتعليم��ات  واالش��تراطات  الق��رارات 
الت��ي  والتحذي��رات،  والتوجيه��ات 
أصدرته��ا اللجن��ة الوطني��ة لمكافح��ة 
الفيروس وباقي المؤسس��ات والهيئات 
الدستورية، بجانب المبادرات اإلنسانية 
الت��ي أطلقته��ا المملك��ة ومؤسس��ات 

المجتمع المدني.  
ووثق التقرير توجيهات صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى، الت��ي ج��اءت ترجمة 
للمبادئ اإلنسانية واألخالقية مع حفظ 

الحقوق التي أرسى دعائمها جاللته. 
ومن الصعوبات الت��ي واجهها التقرير، 
المتعلق��ة  المعلوم��ة  إل��ى  الوص��ول 
بالتحول الرقمي ج��راء الجائحة لبعض 
الوزارات والهيئ��ات، وكذلك عدم وجود 
الهيئ��ات  معلوم��ات  تح��وي  منص��ة 
والمؤسسات التي طرأت عليها تحوالت 
رقمي��ة مؤث��رة، م��ع قياس الفج��وة أو 
قي��اس األداء، حي��ث إن تل��ك البيان��ات 
تساعد الباحث في التحليل للوصول إلى 

أفضل النتائج والتوصيات.
وتن��اول التقرير جهود مكافحة الجائحة 
ل�55 هيئة ومؤسس��ة دستورية شكلت 
الصح��ي،  القط��اع  ه��ي:  قطاع��ًا،   13
والقطاع األمني، والقطاع الدبلوماس��ي 
والقط��اع  والتش��ريعي،   والسياس��ي 
واالقتص��اد،  الم��ال  العدل��ي، وقط��اع 
والقط��اع الصناع��ي والتج��اري، وقطاع 
البش��رية،  الم��وارد  وقط��اع  الطاق��ة، 
وقط��اع التعلي��م والتدري��ب والبحوث، 
والقط��اع االجتماعي، والقط��اع البيئي، 
وقط��اع تقنية المعلوم��ات واالتصاالت 

والمواصالت، وقطاع اإلعالم.
وت��م توثي��ق 1086 بيانًا وخب��رًا و226 
قرارًا واشتراطًا وتوجيهًا وتحذيرًا صادرًا 
ع��ن اللجن��ة الوطنية لمكافح��ة جائحة 
»كوفي��د19« ووزارتي الصحة والداخلية 
وباق��ي الهيئ��ات الدس��تورية، بجان��ب 
مراجعة بيانات وإص��دارات جاءت ب��64 
الع��ام  للقطاعي��ن  إلكتروني��ًا  موقع��ًا 
والخ��اص وتوثيق وتحلي��ل 229 مبادرة 
إنس��انية و145 انفوجرافيك صادرًا عن 

الجهات الرسمية، المعنية بالجائحة. 
كم��ا ت��م توثي��ق وتحلي��ل المب��ادرات 
اإلنس��انية الت��ي أطلقته��ا المؤسس��ة 
الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية والمجلس 
األعل��ى للم��رأة والمؤسس��ة الوطني��ة 
لحقوق اإلنس��ان ومؤسس��ات المجتمع 
التوجيه��ات  توثي��ق  وت��م  المدن��ي.  
الس��امية لصاحب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل الب��الد 

المفدى، الت��ي جاءت ترجم��ة للمبادئ 
اإلنس��انية التي أرسى دعائمها جاللته، 
والسياس��ية  المدنية  الحق��وق  وراع��ت 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
كما تم توثيق مبادرات وقرارات صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى 
النائ��ب األول لرئي��س مجلس ال��وزراء، 
لمواجهة الجائحة والمتابعة الشخصية 
من لدن سموه للجنة الوطنية لمكافحة 
في��روس كورون��ا المس��تجد، التي من 
خاللها حول س��موه التحديات الضخمة 
التي واجهتها مملكة البحرين إلى تغيير 
ذي مغ��زى، بجان��ب توثي��ق توجيهات 
صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للحكومة 
ف��ي ظ��ل الجائح��ة للتخفيف م��ن آثار 

الجائحة المجتمعية واالقتصادية.
كم��ا وث��ق التقري��ر السلس��لة الزمنية 
لإلج��راءات والقرارات الت��ي تم اتخاذها 
م��ن جميع األطراف، مع قي��اس أثر تلك 
الجهود في التخفي��ف من الجائحة على 

المواطن والقاطن.

 توجيهات الملك 
أكدت الطمأنينة

وأكد التقرير أن النجاحات التي حققتها 
البحرين في محارب��ة الجائحة، لم تكن 
لتتحق��ق لوال التوجيهات الس��امية من 
لدن جاللة الملك المف��دى، التي أكدت 
األمن والطمأنينة، والعدل والمس��اواة، 
وحق��وق اإلنس��ان، وديناميكي��ة عم��ل 
الحكومة برئاس��ة س��مو رئيس الوزراء، 
وكذلك جهود اللجنة التنسيقية برئاسة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س 
مجلس ال��وزراء، والخطوات االس��تباقية 
الت��ي تمثلت ف��ي منظوم��ة اإلجراءات 
م��ن  الجائح��ة،  لمواجه��ة  والتدابي��ر 
خ��الل تش��كيل فري��ق وطني م��ن ذوي 
االختصاص، ووضع إس��تراتيجية احتواء 
لمن��ع تفش��ي الم��رض، واس��تعدادات 
احترازي��ة مبك��رة، وآليات للتش��خيص 

والرصد والمراقبة. 

نقاط القوة
وتمثلت أهم نق��اط القوة التي رصدها 
التقري��ر، في س��رعة اتخ��اذ الق��رارات 
واإلج��راءات بعي��دًا ع��ن البيروقراطية، 
والتحرك واالستعداد لمواجهة الجائحة 
مبك��رًا حيث كان ع��دد اإلصابات صفرًا، 
وإعداد مراكز عزل وكوادر طبية واستئجار 
مب��ان وتحويلها إلى مراكز عزل، مع رفع 

الطاقة االستيعابية تدريجيًا.
كما تمثلت في اتخ��اذ إجراءات وتدابير 
عل��ى  وتعليم��ات صحي��ة وتعميمه��ا 
المجتم��ع والقط��اع الع��ام والخ��اص، 
اإللكتروني  التح��ول  وتس��ريع تفعي��ل 

في جمي��ع القطاعات، وخاص��ة القطاع 
التعليمي، الذي س��اهم في عدم تعطل 
الدراسة سواء في المدارس ومؤسسات 
التعليم العال��ي وإطالق الحزمة المالية 
دين��ار  ملي��ارات  ب���4.3  واالقتصادي��ة 
الداعم��ة للمواطنين والقط��اع الخاص 
»التي حدت من االنعكاسات االقتصادية 
جراء الجائحة«. وم��ن أبرز الفرص التي 
يمكن تبنيها اس��تثمار س��رعة توظيف 
األطباء الحتواء جائحة كورونا، ومراجعة 
عدد العمالة الوافدة والحد منها بحسب 
الحاجة، والعمل على تدريب خطين ثاٍن 
وثالث إلدارة األزمات، وإشراك الشركات 

الناشئة، للبحث والتطوير المؤسسي. 
وبحس��ب التقرير، فإن أب��رز التهديدات 
التي ت��م رصدها عدم اتب��اع اإلجراءات 
الصحية ومعايير التباعد االجتماعي في 
جميع األحوال، الذي قد يؤدي إلى تفاقم 
الوضع الحال��ي وزيادة احتمال التعرض 
للموج��ة الثانية من الفي��روس، وزيادة 
ف��رص إصاب��ة العاملين ف��ي الخطوط 
األمامية. أما بالنس��بة إل��ى التهديدات 
االقتصادي��ة على المس��تويين المحلي 
والعالمي، فإن هناك احتمالية لتضاؤل 
االقتص��اد والنم��و الع��ام ف��ي العالم، 
إل��ى جان��ب تأث��ر التج��ارة المحلية، ما 
ق��د يترت��ب عليه إغ��الق المؤسس��ات 
والش��ركات أو تقلي��ل المصروف��ات عن 

طريق االستغناء عن الموظفين.

ديناميكية صنع القرارات
الق��رارات  تتضم��ن ديناميكي��ة صن��ع 
العديد من الخيارات، وتس��تلزم تقييمًا 
عملي��ًا، كما تحتاج في ذل��ك إلى جهود 
األف��راد ف��ي ش��كل جماع��ات، انطالقا 
من تأثر القرار ب��آراء وأفكار المحيطين 
ب��ه، وبطبيع��ة البيئ��ة الت��ى يعملون 
به��ا، حي��ث إن عملية اتخ��اذ القرار من 
المه��ام اليومية في أي منظومة إدارية، 
إذ بواس��طتها يتم التوص��ل إلى حلول 
للمش��كالت، ووض��ع البدائ��ل المتاحة 

التي تخدم األهداف.
ولف��ت التقري��ر إل��ى أن أبرز األس��باب 
الداعم��ة لنج��اح الق��رارات واإلج��راءات  
لمواجه��ة جائح��ة كورون��ا تتمثل في 
استش��عار القيادة العليا م��دى خطورة 
الجائحة وآثارها على المجتمع  والصحة 
العام��ة وتش��كيل فري��ق وطن��ي طبي 
للتص��دي لفي��روس كورونا بق��رار من 
مجلس الوزراء وس��رعة تطبيق سياس��ة 

االحتواء واإلغالق.
وبي��ن التقرير أن البحري��ن بدأت اتخاذ 
الق��رارات واإلج��راءات االحترازية مبكرًا، 
واالحترازات  باالس��تعدادات  قامت  كما 
الطبية قبل تسجيل أي حالة مرض. كما 
تعامل��ت مع الجائحة م��ن منطلق إدارة 
األزم��ات والك��وارث، ما س��رع من اتخاذ 

القرارات.

وقد ح��رص التقري��ر على اإلش��ارة إلى 
جه��ود القطاع��ات المختلف��ة وأبرزها، 
وزارة الصح��ة، ووزارة الداخلي��ة، وق��وة 
دفاع البحرين، ووزارة الخارجية، ومجلسا 
الش��ورى والن��واب، والمجل��س األعل��ى 
للم��رأة، والمؤسس��ة الوطني��ة لحقوق 
اإلنس��ان، وقط��اع تقني��ة المعلوم��ات 
المعلوم��ات  وهيئ��ة  واالتص��االت، 
والحكوم��ة اإللكترونية، وقطاع اإلعالم، 

ومركز االتصال الوطني.

القطاع الصحي 
اإلج��راءات  تعزي��ز  ع��ن  اإلع��الن  ت��م 
االحترازية والوقائية للتصدي للفيروس 
وإص��دار التحذي��رات عن أهمي��ة اتباع 
عل��ى  حفاظ��ًا  الصحي��ة،  التعليم��ات 
الصحة العامة، ناهيك عن اإلس��راع في 
توفي��ر أجهزة الفحص الالزمة للكش��ف 
المبك��ر ع��ن الفيروس وتطبي��ق العزل 
المنزلي للعائدي��ن من الدول المصابة 
والموبوءة وتطبي��ق الحجر الصحي على 
المصابي��ن بالفيروس. كما تم إنش��اء 
مستش��فى ميداني مخصص للقادمين 
م��ن مختل��ف ال��دول المتفش��ي فيه��ا 
الفي��روس، إل��ى جانب تحدي��د مواعيد 
لفح��ص جميع الذي��ن تواج��دوا بإيران 
في ش��هر فبراي��ر 2020، وإعادة جدولة 
أوق��ات عمل بع��ض المراك��ز الصحية، 
بجان��ب إط��الع المجتم��ع عل��ى كاف��ة 
القائم��ة  الح��االت  ع��ن  المس��تجدات 
والسليمة من فيروس كورونا على موقع 
وزارة الصح��ة بصورة دورية مس��تمرة. 
ومن ضمن اإلجراءات التي تم اتخاذها، 
منع الزيارات الصباحية والتقيد بساعتي 
زي��ارة مس��ائية، وتقدي��م االستش��ارة 
الطبية لمواعيد المتابعة في مستشفى 
السلمانية عبر الهاتف أو االستشارة عن 
بع��د، وغلق إح��دى الوح��دات العالجية 
في مستشفى السلمانية الطبي كإجراء 
احت��رازي وتقدي��م الخدم��ات العالجية 
للعمال األجانب، وتخصيص فريق طبي 
متنقل ألخذ العينات من القرى والمدن، 
إل��ى جان��ب تعليق رس��وم االستش��ارة 
الطبية المقدم��ة للمرضى األجانب في 

المراكز الصحية الحكومية.

القطاع األمني
يتناول هذا القط��اع الجهود واإلجراءات 
والق��رارات التي ت��م اتخاذه��ا من قبل 
وزارة الداخلي��ة لمكافحة جائحة كورونا 
واإلدارات التابع��ة له��ا الت��ي ش��ملت 
الدفاع المدني، ومرك��ز اإلعالم األمني، 
ومركز اإلصالح وتأهيل النزالء، وشؤون 
الجنس��ية والجوازات، وشؤون الجمارك، 
واإللكتروني،  االقتص��ادي  األمن  وإدارة 
السلس��لة  م��ع ع��رض  الم��رور،  وإدارة 

الزمنية لتلك القرارات واإلجراءات. 
ومن جانب آخر، ت��م الطالع على نتائج 
لتعزي��ز  »بحرينن��ا«  الوطني��ة  الخط��ة 
االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة 
التي يرأسها وزير الداخلية. كما يتناول 
ه��ذا القطاع جهود  ق��وة دفاع البحرين 
وإس��هاماتها لمواجه��ة الجائح��ة من 

الناحية اإلنسانية واإلستراتيجية.
تكتم إيران 

حول انتشار »كورونا«
انتش��رت اإلصاب��ات بفي��روس كورونا 
بدول الخليج العرب��ي قادمة من إيران، 
م��ا يعزز فرضية أن إي��ران لم تكن على 
قدر من الش��فافية، إذ قب��ل يومين من 
الذي  اإليرانية  البرلماني��ة  االنتخاب��ات 
صادف 21 فبراير، بدأ الحديث الرس��مي 
بش��كل مقتضب عن بع��ض اإلصابات 
بفي��روس كورونا في مدينة قم، وجنوب 
طه��ران، األمر ال��ذي اعتب��ره مراقبون 
إخفاًء للحقيقة لغاية سياس��ية، وخاصة 
مع االرتف��اع الكبير ف��ي اإلصابات بعد 
انتهاء يوم االنتخابات. ويبدو أن الغاية 
السياس��ية من وراء التكتم على انتشار 
الفي��روس أدت إلى تفش��يه على نطاق 

أوسع. 
وتكتم��ت إيران حول انتش��ار الفيروس 
ف��ي بداي��ة األم��ر، بجان��ب مخالفته��ا 
القوانين واألعراف الدولية، حيث إنها لم 
تقم بختم جوازات السفر لدخول وخروج 

المواطنين البحرينيين.

 تقليص الفجوة وسرعة اتخاذ 
القرارات أداتان لمكافحة الكوارث 
توفير دفعة اقتصادية للشركات 

الناشئة والمشروعات متناهية الصغر
 تحويل البحرين إلى مركز للتمييز 

في إدارة األزمات ومحاربة الوبائيات

 إنشاء مراكز بحوث للفيروسات ضمن 38 توصية وإستراتيجية للحد من الجائحة

سلمان ناصر
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الَمّشاء

يوسف محمد أحمد بوزيد

في جنة الخلد 
يا حكيم 

الكويت

نحن قوم إذا مات منا سيد
قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول

»إنا هلل وإنا إليه راجعون«، إيماننا باهلل تعالى ال يكتمل إال إذا آمنا بقضاء اهلل 
وقدره، والحياة حق، والموت حق، والبعث حق، والحساب حق.

 الذي أنعاه رجٌل من رجال العرب واإلنس��انية جمعاء، له مقام رفيع ال يزاحمه 
أح��د من الرجال اعتراف��ًا بأحقيته به، قدر اهلل تعالى أن يك��ون أميرًا للكويت، 
خليفًا من بعد خليفة، من بعد خليفة، وإليمان األسرة الحاكمة الكويتية باهلل 

سبحانه، سجلوا على قصر الحكم »لو دامت لغيرك لما وصلت إليك«.
وه��ذه حكمة وعظة، آمن بها أهل الكويت الكرام، حكومة وش��عبًا، بما يعني، 
ي��ا أيه��ا األمير – تولي الس��لطة أعلى مرات��ب الدرجات التي يبلغها اإلنس��ان 
في حياته – وهي مس��ؤولية وأمانة ثقيلة، تش��ريٌف وتكليف أمام اهلل تعالى، 

يتحملها ولي األمة واآلمال معقودة في شخصه.
كثير من المس��ؤوليات توالها المغفور له الش��يخ صباح األحمد الجابر الصباح 
رحمه اهلل، قبل أن يعتلي سدة الحكم، وقد ترك في كل موقع تواله أثرًا حميدًا، 
عطاء وتفانيًا في خدمة الكويت حكومًة وشعبًا، وأسس طرازًا فريدًا في كيفية 
إدارة تلك المناصب ذات الش��أن، وترك بعدها منهج��ًا لمن جاء بعده وطريقًا 

يسلكه لبر األمان.
وكان مع عظم المس��ؤوليات وثقلها، تراه دائم االبتسامة، كثير الطموح لبناء 
دولة عظيمة، تقف بشموخ بين دول العالم، دولة تتفانى في إسعاد المواطنين 
س��واء بسواء، ونش��ر األلفة والمحبة والتعاون خدمًة للدولة، ولّم الشمل تحت 
شعار الدولة، أعني علمها، ليظل خفاقًا في سماء الكويت وفي دول العالم، لما 
أعطت وتعطي دائمًا وتبذل من عطاء جزيل لمساعدة الشعوب األخرى، بغض 
النظر عن ديٍن أو جنس أو عرق، في السراء والضراء، حتى أصبحت أيادي الكويت 

البيضاء مضرب األمثال، واستحق أميرها الراحل بجدارة لقب أمير اإلنسانية.
األمي��ر الراح��ل، زرع في قلوب اإلنس��انية كلها حب الكويت، وش��عب الكويت، 

واألمة التي تنتمي إليها الكويت، والبحرين على رأس القائمة.
قبل توليه س��دة الحكم، ومن بع��د، تحمل الكثير الكثير م��ن المهام الثقال، 
والتضحيات الجسام، بصبٍر وأناه وشجاعة وحكمة، قّل أن تجد لها مثياًل، وهب 
له��ا صحته ودمه وعرقه ووقته، ب��ل حياته كلها، ال من أجل الكويت فقط بل 
من أجل األمتين العربية واإلس��المية اللتين هو س��موه ف��رد منهما، وأي فرد 

سموه؟
في المحاف��ل الدولية واألممي��ة واإلقليمية والعربية، دائم��ًا يعلو نجمه بين 
الحاضري��ن، وترفع راياته، كرمز للكويت، لعل��و كعبه وما يكنه له الجميع من 

وقار.
الراحل العظيم، حليم، كثير التس��امح، جم التواض��ع، رحيم بال حدود، لكنه ذو 

شأن في قلوب ملوك وأمراء ورؤساء العالم بال استثناء.
مناق��ب الراحل الكبي��ر، ال تعد وال تحص��ى، لكن أعماله الجليلة تقف ش��اهدًا 
عل��ى ما أقول، وكلها إرث عظيم، تركه لخليفته حضرة صاحب الس��مو الش��يخ 
نواف األحمد الصباح حفظه اهلل ورعاه، الذي ال يقل عن سلفه مكانًة في قلوب 
الكويتيين واألمة العربية واإلس��المية واإلنسانية، وأن سموه قدير على حمل 
األمان��ة ب��كل ثقة واقتدار، وجدير به��ا، لما له من بال طويل وأثر حس��ن في 
المراك��ز الس��يادية التي توالها وهو ول��ي للعهد، حف��ظ اهلل الكويت العزيزة 

وأميرها المحبوب وشعبها الوفي، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

أي حق يمكن 
إيفاؤه مع هذه 

القامة؟

كل الذين كتبوا المقاالت والتغريدات عن أمير اإلنسانية الراحل صاحب 
السمو الش��يخ صباح األحمد الجابر الصباح منذ الساعة التي أعلن فيها 
الخبر المفجع لم يوفوه حقه، والحال نفسه مع الذين أتيحت لهم فرص 
التعبير عن مشاعرهم عبر الفضائيات وفي مختلف المحافل. أما السبب 
فه��و أن هذه القامة ال يمكن ألي كالم وأي قلم أن يعبر حتى عن واحد 
من إنجازاتها وأفعاله��ا الطيبة، فأينما التفت المرء وجد فعاًل مائزًا أو 
قواًل ذا أثر لهذا األمير اإلنس��ان الذي سنظل نش��عر بحاجتنا إليه كلما 

أوغل في الغياب.
وألن العال��م كله يجمع عل��ى حب الفقيد الكبير، ل��ذا يصعب القول إن 
فقده يخص الكويت وحدها، وإن كان شيخ الكويتيين وتاج رؤوسهم. ال 
يمكن أن تجد من يتخ��ذ من الراحل موقفًا، فالجميع يثني على أقواله، 
والجمي��ع يثني على أفعاله، والجميع حزن بس��بب انتقال��ه إلى الرفيق 

األعلى، والجميع يدعو له بالمغفرة والرضوان.
الراحل الكبير كان أمير اإلنس��انية وش��يخ الحكمة وعنوانها، أضاف إلى 
حي��اة البش��ر كثيرًا، فاس��تحق كل هذا الح��ب الذي ترجم��ه الناس في 
الكويت وفي كل البالد العربية واإلس��المية والعالم بما تيسر لهم من 

قدرات ومواهب.
الحقيق��ة التي ال يختل��ف عليها اثنان هي أنه لوال ظ��روف التقييد التي 
فرضه��ا فيروس كورونا )كوفيد 19( وخش��ية المعنيين بمكافحته من 
انتش��اره وتمكنه لش��ارك أهل الكويت جميعهم في مراس��م التش��ييع 
والدفن، بل لش��ارك فيه��ا كل زعماء العالم وكل من وصله ش��يء ولو 
يس��ير من خي��ر الراح��ل الكبير، ولتدفق عل��ى الكويت كل أه��ل الخليج 
العربي والعرب، لعلهم يش��عرون بأنهم ردوا ش��يئًا م��ن جميله الذي 

سيظل مستمرًا، وإن غاب جسده عن هذه الدنيا.
كل الذي قيل في حق أمير اإلنس��انية وش��يخ الحكمة والحكماء ال يوفيه 
حقه، وكل الذي س��يقال عنه بعد قليل أو كثير لن يوفيه حقه، فأي حق 

يمكن إيفاؤه مع هذه القامة؟

.. ورحل أمير اإلنسانية

م��ن ال يس��تذكر أفضال الكويت فهو إنس��ان جاحد حاق��د؛ فللكويت 
أفض��ال كثيرة على عموم الدول العربية والغربية، فالكويت س��باقة 
دائم��ًا إلى الخير والعط��اء، ومد يد المس��اعدة ألي محتاج، فحكامها 
كان��وا ومازالوا يتوارثون خصلة العطاء واحدًا تلو اآلخر، فالكويت هي 
»مركز العمل اإلنساني« وفقيدها الراحل هو أمير اإلنسانية وقائدها، 

مثلما أطلق عليه.
للفقي��د الراحل مناقب كثيرة ال تعد وال تحصى، وله من أعمال الخير 
كثي��ر ال نعرف عنه، وهناك كثير من أعمال الخير التي قام بها رحمه 
اهلل ف��ي الخفاء، لقاءات ومواقف كثيرة عكس��ت لنا حكمة هذا القائد 
العظي��م المحب ألبناء ش��عبه، وال غرابة مطلقًا في أن نس��مع جميع 
أبناء ش��عبه رحمه اهلل ينادونه »باب��ا صباح«، فهو األب الحامي الذي 
لخص مفهوم السعادة لديه قائال: »أنا أفرح لما أشوف شعب الكويت 
فرحانين«.  تأكد يا أميرنا الراحل أن كل شعب الكويت وشعب الخليج 
حزين��ون لفراقك، فمصابنا جل��ل بفقدك يا أمير اإلنس��انية، وقلوبنا 

يسكنها حزن شديد بوفاتك. 
رح��ل أمير اإلنس��انية وقائدها، رح��ل عميد الدبلوماس��ية، رحل أمير 

الحكمة تاركًا وراءه سيرة عطرة، فإلى جنات الخلد.

* رأيي المتواضع:
ودعنا بابتس��امته المعهودة، هذه االبتس��امة التي لم تفارقه قط 
رغ��م كل الظروف، هذه االبتس��امة التي كانت تظهر روح اإلنس��انية 
المطلقة عن��د هذا القائد الف��ذ. وخلفه صاحب الس��مو األمير نواف 
األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل، وهو خير خلف لخير سلف، وسيواصل 
العزم والحكم على منهج من س��بقوه؛ ليرتق��ي بالغالية الكويت إلى 
أعلى القمم بإذن اهلل، وما االنتقال الس��لس للحكم في دولة الكويت 
إال دليل واضح مؤكد على قوة هذه الدولة العظيمة ومتانتها، وعلى 
االلتفاف الش��عبي حول القيادة. حفظ اهلل الكويت وش��عبها من كل 

سوء ومكروه، وعظم اهلل أجرنا جميعًا في فقدينا »أمير اإلنسانية«.

فقط.. أسبوعان إضافيان

للم��رة المئة نقول: ليس��ت الحكوم��ة وحدها وال األجه��زة الصحية 
التابعة لها هي من ستقضي على فيروس »كورونا«، بينما المواطن 

يقف »متفرجًا«!
وليت البعض يقف متفرجًا فقط، بحيث ال يقوم بشيء سوى الجلوس 
في المنزل أو اتباع اإلجراءات االحترازية والوقائية، بل لدينا نوعيات 
م��ن المواطنين يري��دون فعل كل ش��يء، يريدون الخروج للش��وارع 
والمطاعم والمجمعات طوال الوقت، وبعضهم ال يكترث حتى بوضع 
الكمام��ات أو االلتزام بالتباعد االجتماعي ف��ي األماكن التي يتجمع 
فيها الناس، وبعدها هؤالء نفس��هم »يلوم��ون« الحكومة على كل 
شيء، بل ويعتبرون األجهزة المعنية مقصرة حينما يعلن عن تزايد 

اإلصابات!
ب��ل الغريب هو أم��ر البعض حينم��ا يطالب بعودة الم��دارس كما 
كان��ت، والهدف ليس حرصًا عل��ى التحصيل العلم��ي لألبناء، وكيف 
تأثرت نس��بة فعاليته بس��بب التعليم عن بعد، لك��ن الهدف حتى 
يحظى بالهدوء في المنزل صباحًا وهو المستفيد من آلية العمل عن 
بعد، وفي المساء يصول ويجول في الشوارع والمجمعات والمطاعم، 
بالتالي هو أحد األسباب لصعوبة تسطيح المنحنى، ولصعوبة عودة 

حياة أبنائنا الدراسية لطبيعتها على األقل. 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد ولي العهد، نائب القائد 
األعلى، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، وجه رسالة مباشرة قبل 
أيام دعا فيها الجميع لاللتزام لمدة »أسبوعين إضافيين« حتى الرابع 

عشر من هذا الشهر حتى تنخفض معدالت االنتشار. 

جميعنا نتذكر القرارات التي اتخذتها اللجنة التنس��يقية، والتواريخ 
والمدى الزمني الذي وضع لعودة فتح المطاعم والمقاهي والمرافق 
السياحية وغيرها من جوانب الحياة، ولكن اضطرت الحكومة لتمديد 
تعلي��ق هذه األنش��طة بس��بب تزايد األع��داد، وه��ذا نتيجة لعدم 

االلتزام. 
أس��بوعان إضافيان إن نجح الناس في تقليل عدد اإلصابات من خالل 
التزامه��م، فإن ع��ددًا أكبر من القطاعات س��يعاود العمل بش��كل 
يفت��رض أنه اعتيادي، خاص��ة المطاعم والمقاهي، ف��ي ظل التزام 
األخيرة بش��كل واضح بالش��روط الموضوعة إلعادة الفتح، وتحديدًا 
ف��ي هذه األيام الذي تحس��نت فيه األجواء المناخي��ة بما أمكن فتح 
عدي��د من األماكن ف��ي الهواء الطل��ق. كل الناس يري��دون العودة 
لحياتهم، نريد ألبنائنا أن يعودوا لتلقي العلم بش��كل طبيعي، نريد 
أن تفتح المطاعم والمقاهي والمرافق الس��ياحية بشكل عادي، لكن 
كل هذا لن يحصل، وسنس��تمر في التمديد والتمديد وإرجاء الفتح، 
وكل هذا يعني خس��ائر مالية للدولة، وتض��ررًا ألبنائنا في حال كان 
أولي��اء أموره��م غير مكترثين بع��دم التزامهم، ل��ن يحصل إن أصر 
البع��ض على »العناد« و»صم اآلذان« عن التوجيهات، واإلصرار على 
أن التصدي للفيروس هو شأن الحكومة وحدها، بينما هو يساهم في 
نشرها وتوزيعها وإصابة اآلخرين بها عبر استهتاره. أسبوعان فقط 
طلبهم��ا منكم س��مو ولي العهد، الرجل الذي يق��ود هذه المواجهة 
ضد الفيروس ألجل س��المة البحرين وس��المتكم، لبوا طلبه وضعوا 

أيديكم في يده، فكلنا نريد استعادة حياتنا الطبيعية في البحرين.

»سيادة القانون وصون حقوق 
اإلنسان«.. وزارة الداخلية أنموذجًا

اس��تطاعت وزارة الداخلي��ة تح��ت قيادة 
وزي��ر الداخلي��ة الفري��ق أول ركن معالي 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، تحقيق 
إنج��ازات قيم��ة ومتمي��زة، يش��ار إليها 
بالبنان، ويش��هد لها القاص��ي والداني، 
ولع��ل أب��رز ما نجح��ت فيه ال��وزارة، هو 
تحقيق ثنائية، »س��يادة القانون وصون 
حقوق اإلنسان«، وقد استند نهج الوزارة 
في ذل��ك إل��ى ميث��اق العم��ل الوطني، 
وتوجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 

المفدى، حفظه اهلل ورعاه.
ولقد ح��رص معالي وزي��ر الداخلية على 
التأكي��د عل��ى تل��ك المبادئ الراس��خة، 
واألس��س الدامغ��ة، خالل ورش��ة العمل 
الثالث��ة الت��ي حمل��ت عن��وان »س��يادة 
القان��ون وصون الحقوق ف��ي إدارة نظام 
العدالة«، والتي أطلقتها وزارة الخارجية، 
تحت رعاية معالي��ه، ووزير الخارجية، د. 
عبداللطي��ف بن راش��د الزيان��ي، الثالثاء 
اإللكترون��ي  االتص��ال  عب��ر  الماض��ي، 

المرئي.
الجدي��دة  التحدي��ات  م��ن  وبالرغ��م 
الت��ي تواجهه��ا القطاع��ات األمنية في 

م��ا  الس��يما  المختلف��ة،  المجتمع��ات 
يتعل��ق بجرائم اإلنترنت وخالفه، وتطور 
أساليب منفذي الجرائم خاصة ما يتعلق 
باإلرهاب والتطرف، إال أن وزارة الداخلية 
في البحرين كان لها الس��بق بل ويحسب 
لها  تحقيق مفهوم »الش��رطة الذكية«، 
وذل��ك م��ن خ��الل اس��تخدام تطبيقات 
ال��ذكاء االصطناعي، األم��ر الذي يضمن 
إنف��اذ القان��ون، وهو ما يحقق الس��يادة 
استنادًا  المجتمعية  والعدالة  القانونية، 
إل��ى الضمانات الدس��تورية والقانونية. 
وه��ذا م��ا ح��رص معال��ي الوزي��ر عل��ى 
إل��ى  اإلش��ارة  خاص��ة  إلي��ه،  التط��رق 
الحديثة  والبرامج  والمش��اريع  المبادرات 
الجريم��ة،  الوقاي��ة م��ن  ف��ي مج��االت 
وتطوير ش��رطة خدمة المجتمع وتفعيل 
نظام المحافظات وتوس��يع دورها األمني 
والمجتمع��ي، وإط��الق الخط��ة الوطنية 
لتعزي��ز االنتم��اء الوطني وترس��يخ قيم 
المواطن��ة، وحماي��ة الن��شء م��ن تأثير 
العنف والتطرف من خالل برنامج »معا« 
لمكافحة العنف واإلدمان، وابتكار برامج 
متط��ورة فيم��ا يتعل��ق بتنفي��ذ قانون 

العقوبات البديلة.

وبالت��وازي مع ذل��ك، تع��د البحرين من 
ال��دول الرائدة ف��ي االرتق��اء بمنظومة 
حق��وق اإلنس��ان، الس��يما وأن المملكة 
وااللت��زام  المصادق��ة  ف��ي  س��باقة 
والمواثي��ق  والمعاه��دات  باالتفاقي��ات 
اإلنس��ان.  بحق��وق  المعني��ة  الدولي��ة، 
وم��ن هذا المنطلق كان��ت إجراءات وزارة 
الداخلي��ة خير ش��اهد على ص��ون حقوق 

اإلنسان وضمان الحريات.
والش��ك في أن إش��ارة وزير الداخلية إلى 
دور القض��اء باعتباره الركيزة األساس��ية 
ف��ي إقامة العدل وحماية الحقوق وصون 
الحريات، تعد تأكي��دًا على ما تتمتع به 
البحرين من شفافية ومصداقية في ظل 

سيادة دولة الدستور والقانون.
إن ثنائية »سيادة القانون وصون حقوق 
اإلنس��ان« الت��ي تتبناها باقت��دار وزارة 
الداخلي��ة، ترس��خ مبادئ األم��ن واألمان 
واالستقرار في المملكة، وهو ما ينعكس 
بش��كل إيجابي على جميع مناحي الحياة، 
الس��يما ما يتعلق بالقطاع المالي، ومن 
ث��م ج��ذب رؤوس األم��وال، والنه��وض 
باالقتص��اد الوطن��ي، األمر ال��ذي يصب 
بشكل مباشر في صالح الوطن والمواطن.



سمو محافظ الجنوبية يدشن “نتضامن معاكم” لمكافحة السرطان
دشــن محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
بمقــر المحافظــة الجنوبية، الحملة التوعوية لمكافحة الســرطان )نتضامن 
معاكــم(، بحضــور نائــب محافــظ المحافظــة الجنوبية العميد عيســى ثامر 
الدوســري؛ وذلــك بمناســبة االحتفــال بالشــهر العالمــي للتوعية بالســرطان 

الذي يقام في أكتوبر من كل عام.

خـــال  المحافـــظ  ســـمو  وأكـــد 
التدشـــين، أن المحافظـــة الجنوبية 
تحرص على إقامة هذه الحملة في 
إطـــار حرصهـــا على تنظيـــم ورعاية 
والمجتمعيـــة  الصحيـــة  األنشـــطة 
العالميـــة؛  المناســـبات  مـــع  تزامنـــا 
ترســـيخا لمبدأ الشـــراكة المجتمعية 
ودعـــم  الصحـــي،  الوعـــي  وتعزيـــز 
مكافحـــة  فـــي  المبذولـــة  الجهـــود 

السرطان.
وتفضـــل ســـمو المحافـــظ بإطـــاق 

الشـــعار إيذانـــًا ببـــدء الحملـــة، التي 
البرامـــج  مـــن  العديـــد  ستشـــمل 
فعاليـــة  تنظيـــم  منهـــا  والمبـــادرات 
بمكافحـــة  خاصـــة  افتراضيـــة 
السرطان خال شهر أكتوبر، إضافة 
إلى توفير الشارة الخاصة بمكافحة 
التضامـــن  عـــن  للتعبيـــر  الســـرطان 
والمشـــاركة، بالتعـــاون مـــع جمعيـــة 

البحرين لمكافحة السرطان.
الجنوبيـــة،  المحافظـــة  أن  يذكـــر 
وبدعم وتوجيه من ســـمو المحافظ 

قامت بتنظيم العديد من المبادرات 
لمكافحـــة الســـرطان، ومنهـــا تنظيم 
فعاليـــة “براحـــة الخيـــر” التي ذهب 
ريعهـــا لجمعيـــة البحريـــن لمكافحة 
تـــم تســـليم جهـــاز  الســـرطان، كمـــا 
سلســـلة  وإقامـــة  للفحـــص،  خـــاص 
مـــن المعارض والفعاليات التثقيفية 
والصحية التي ُأقيمت بالتعاون مع 
العديـــد مـــن المؤسســـات التعليمية 
بالمحافظـــة  الكائنـــة  واألهليـــة 

الجنوبية.
الحملـــة  تنظيـــم  أن  إلـــى  يشـــار 
“نتضامـــن معاكم” لهذا العام ســـوف 

يكون افتراضيا من خال المبادرات 
المنظمة عبر تقنية االتصال المرئي؛ 

نظرا لجائحة كورونا “كوفيد 19”.

المنامة - وزارة الداخلية

ترسيخ مبدأ 
الشراكة 

المجتمعية وتعزيز 
الوعي الصحي

فؤاد حسينعبداللطيف الزياني

سمو رئيس الوزراء: تبني برامج دعم اقتصادية 
يعين الدول لبلوغ أهداف التنمية المستدامة

دعـــا رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، المجتمـــع الدولي إلى 
تبني برامج دعم وتحفيز اقتصادي ميسرة؛ لمساندة 
جهـــود الدول في بلـــوغ أهداف التنمية المســـتدامة، 
التي تأثرت بشـــدة جراء التحديـــات الراهنة الناتجة 

عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وشـــدد ســـموه علـــى أن الواقـــع الجديد الذي يعيشـــه 
العالـــم فـــي ظـــل هـــذه الجائحـــة، يجـــب أن يكـــون 
حافـــزا نحو إعـــادة ترتيب أولويـــات التعاون الدولي، 
والتركيز بشكل أكبر على مجاالت التنمية التي يمكن 
أن تســـرع مـــن تعافي االقتصـــادات وتحقـــق المنافع 
المشـــتركة للشـــعوب وتكفـــل لهـــا الطمأنينـــة واألمـــن 

بمفهومه الشامل.
ورأى ســـموه أن جائحـــة كورونـــا أثبتـــت أن البنيـــة 
التنمويـــة القويـــة فـــي جميـــع المجـــاالت اإلســـكانية 
والصحيـــة والتعليمية، هي حجر األســـاس في تعزيز 

قدرة الدول على مواجهة مختلف التحديات.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن الحصول على الســـكن المائم 
يشـــكل أحد الركائز األساسية لتحقيق أمن واستقرار 
المجتمعات، األمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز 

مقومات سام البشرية وتطورها.
وأكد ســـموه أن مملكـــة البحرين بقيـــادة عاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
بفضـــل  الراهنـــة  التحديـــات  تواجـــه  أن  اســـتطاعت 
صابـــة البنيـــة التحتيـــة التـــي أنجزتهـــا المملكة على 
مدى ســـنوات فـــي مختلف المجـــاالت، والتي مازالت 
تتواصل في ظل توجيهات جالته بوتيرة متسارعة 
الحضريـــة  و  والتنميـــة  اإلســـكان  مشـــروعات  فـــي 

والرعاية الصحية وغيرها.
وأضاف ســـموه في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة 
يـــوم الموئـــل العالمي الـــذي يصادف يوم غـــد االثنين 
ويقـــام هـــذا العـــام تحـــت شـــعار “اإلســـكان للجميـــع: 
مســـتقبل حضري أفضل”، أن الوفاء بأهداف التنمية 
المستدامة 2030 وفي مقدمتها الهدف الحادي عشر 
“إقامة مـــدن ومجتمعات محلية مســـتدامة”، يحتاج 
إلـــى أن يكون المجتمع الدولي أكثر قدرة على تقييم 
المخاطـــر الناجمـــة عـــن اســـتمرار الوضـــع الحالي، إذ 
يعيـــش أكثـــر مـــن نصف ســـكان العالـــم فـــي المناطق 

الحضرية، وهو الرقم المتوقع أن يرتفع بحلول العام 
2050 إلـــى 6.5 مليـــار فرد، أي ما يمثـــل حوالي ثلثي 
أعداد البشرية وفقا لتقديرات برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي.
العالمـــي  الموئـــل  بيـــوم  وأكـــد ســـموه أن االحتفـــال 
مناسبة لتأكيد أهمية تضافر مختلف الجهود لدراسة 
تأثيـــرات هـــذا الوبـــاء، الســـيما على قطاع االســـكان، 
وقـــال ســـموه “إن تنفيذ أهـــداف التنمية المســـتدامة 
أضحـــى أولوية وأكثر أهميـــة من أي وقت مضى في 

ظل انتشار جائحة كورونا”.
ودعا سموه المجتمع الدولي إلى مساعدة المجتمعات 
والشعوب التي تعاني من تراجع في مستوى ونوعية 
الخدمـــات اإلســـكانية من خـــال عمل منظـــم وفعال 
يرتقي بآليات التنمية المســـتدامة فيها بالتوســـع في 
المشـــروعات اإلســـكانية ورفدهـــا بأحـــدث الخدمات 

الصحية والتعليمية والبنية التحتية المتطورة.
وقـــال ســـموه “إننـــا نفتخر فـــي مملكة البحريـــن بأننا 
وضعنا منذ عقود برامج عمرانية وإسكانية، ونجحنا 
فـــي التعامل مع الملف اإلســـكاني وفق رؤية شـــاملة 

تضمنت قراءة الواقع واستشراف المستقبل؛ انطاقا 
مـــن إدراكنا ألهمية قطاع اإلســـكان كأحد المرتكزات 
التـــي تضمـــن للتنمية اســـتدامتها وتوفـــر للمواطنين 

مقومات الراحة والعيش الكريم”.
وأشـــار صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن 
مملكـــة البحريـــن تشـــهد نهضـــة عمرانية واســـعة في 
مختلـــف المناطـــق، إذ تـــم توفيـــر وبنـــاء العديـــد من 
المدن اإلســـكانية الجديدة، التي صممت وفق أحدث 
الطـــرز اإلنشـــائية والمعماريـــة وتـــم رفدهـــا بالبنيـــة 
التحتية والمرافـــق والخدمات العصرية التي تواكب 

المستقبل.
وأكـــد ســـموه أن الحكومة حرصت فـــي جميع برامج 
عملهـــا علـــى إيـــاء القطـــاع اإلســـكاني أولويـــة عبـــر 
تخصيـــص الميزانيـــات التـــي تضمن اســـتمرار وتيرة 
العمل في إنشـــاء المشروعات اإلســـكانية مهما كانت 

التحديات.
وأشـــاد ســـموه بالـــدور المهـــم الـــذي يقوم بـــه القطاع 
الخـــاص فـــي مســـاندة جهـــود الحكومـــة مـــن خـــال 
نفذهـــا  التـــي  اإلســـكانية  المشـــروعات  مـــن  سلســـلة 
بالتعـــاون مـــع وزارة اإلســـكان ضمن برنامج “الســـكن 
االجتماعـــي” والتـــي كان لهـــا إســـهامها الواضـــح فـــي 

استيعاب جزء كبير من الطلبات االسكانية.
تقـــوم  التـــي  للجهـــود  وأعـــرب ســـموه عـــن تقديـــره 
بهـــا وزارة اإلســـكان وجميـــع منتســـبيها فـــي تنفيـــذ 
المشـــروعات اإلســـكانية فـــي مختلـــف مـــدن وقـــرى 
البحريـــن، وفـــق رؤى تقوم علـــى مفهوم االســـتدامة 

وبما يراعي تلبية احتياجات المجتمع البحريني.
وأشاد سموه بمبادرات وجهود برنامج األمم المتحدة 
للمستوطنات البشـــرية “الموئل” ومســـاعيه الحميدة 
لتعزيـــز مســـيرة العمـــل الجماعـــي الدولي فـــي مجال 
التنميـــة المســـتدامة وتحســـين األوضـــاع المعيشـــية 
االقتصاديـــة  المســـتويات  جميـــع  علـــى  للشـــعوب 

واالجتماعية والبيئية.
وأكـــد صاحب الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء اهتمام 
مملكـــة البحريـــن بتوســـيع نطاق التعاون مـــع برنامج 
“الموئل” واالســـتفادة مما لديه مـــن خبرات بما يدعم 
جهـــود النهضـــة العمرانيـــة واإلســـكانية فـــي المملكة 

واستدامتها.
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بين األميرين

قبــل أيام تلقت المنطقة بأســرها صفعــة قدرية من العيار الثقيل، فأمير 
اإلنســانية أمير دولة الكويت الشــقيقة الشــيخ صباح األحمد الجابر قد 
وافتــه المنيــة، وســموه لمن لم يقترب منه للحــدود التي وفقني هللا عز 
وجــل أن أقتــرب مــن خالهــا إليه، انــه كان مخلصا لقضايا أمتــه، مؤمًنا 
بشــعبه، مقاتــًا مــن طــراز فريــد حتــى يســود العــدل واالزدهــار أرجــاء 

المعمورة كافة.
لقــد كان األميــر الراحــل محبــا للبحريــن وأهلهــا، وكانــت تربطــه عاقــة 
شــخصية ومبدايــة وطيــدة مــع أميــر القلــوب، أميرنــا المحبــوب رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان حفظــه هللا 
ورعاه، فكان سموه شفاه هللا وعافاه يقوم بزيارة سنوية لدولة الكويت 
الشــقيقة مع مطلع كل شــهر رمضان ليلتقي باألحبة قادة وأهل الكويت 
األكرمين، وأحمد هللا وأشــكر فضله أنني كنت في معية الرئيس ضمن 
أحد الوفود التي ســافرت من أجل زيارة أهلنا في الكويت الشــقيقة مع 
مطلــع الشــهر الكريــم قبل نحو ســنتين، هكــذا أتذكر من بين مــا أتذكره 
بعدمــا شــرفني أمير القلوب بصحبته في رحلتــه وأخصني في تقديمه 
لــي إلــى أميــر اإلنســانية بقولــه “يفخــر ابننــا دائمــا بأنــه خريــج جامعــة 
الكويــت ونحــن فخــورن بــه لمــا يقدمــه لنــا ولوطنــه فهــو مؤســس أول 
جامعــة أهليــة فــي البحريــن، إذ دارت بيننا ومعي أنا شــخصًيا أحاديث 
حميميــة تعبــر عــن مــدي ارتبــاط األميــر الراحل بقيــادة وشــعب مملكة 
البحريــن، وكيــف أن ســموه رحمــة هللا عليه كان يحمــل لنا في قلبه كل 

محبة وإعزاز وتقدير. 
وأذكــر مــن بيــن مــا أذكــر أننــي فــي أحــد االجتماعــات مــع ســمو أميــر 
اإلنسانية وبعد أن قدمني أمير القلوب، سيدي األب الرئيس خليفة بن 
ســلمان أن األميــر الراحل تحدث معي عــن التعليم الجامعي في مملكة 
البحريــن، بــل وعــن الجامعــة األهليــة بوصفهــا أول جامعــة خاصــة في 
الباد، بل من أوائل الجامعات الخاصة في المنطقة الخليجية بأسرها، 
ولعلني أذكر كذلك كيف أن ســموه )رحمه هللا( كان فخورا بأبناء شــعبه 
عندمــا تحدثــت عن العديد مــن الطلبة الكويتيين الذيــن تلقوا تعليمهم 
األكاديمــي فــي الجامعــة األهلية بالبحرين، وتخرجــوا منها بتفوق، وها 
هــم اليــوم يشــغلون مناصب مرموقة في دولة الكويت الشــقيقة وعلى 
رأســها فــي الديــوان األميــري “ديــوان ســموكم العامــر بــإذن هللا”. إننــا 
لمحزونــون لفراقــك أيهــا الراحل العظيــم، ومكبلون بالدمــوع والحنين، 
بــآالم الفــراق، وعشــقنا الدفيــن، فالوطــن الــذي الــذي يفقــد هامــة مــن 
هاماتــه، وقامــة من قاماته، ومعــول نهضة وتقدم ونماء ســيظل حزينا 
مكلوما على فقده الكبير مهما كان إيماننا بالله كبيرا، ومهما كان صبرنا 

على مصابنا لعظيم، وإنا لله وانا اليه راجعون.

بقلم:  د. عبداهلل الحواج

سمو رئيس الوزراء

البحرين تشهد نهضة 
عمرانية تتمثل في بناء 

العديد من المدن

نفتخر بوضعنا برامج 
عمرانية ونجحنا في تعاملنا 

مع الملف اإلسكاني

الجائحة أثبتت أن البنية 
التنموية القوية حجر 

أساس لمواجهة التحديات

اهتمام بحريني بتوسيع 
التعاون مع “الموئل” 

واالستفادة من خبراته

المنامة - بنا

عقـــد وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء 
وائل المبارك والرئيس التنفيذي لهيئة 
بـــن  نـــواف  الشـــيخ  والمـــاء  الكهربـــاء 
إبراهيم آل خليفة  اجتماًعا مع أعضاء 
بعثـــة صنـــدوق النقـــد الدولي برئاســـة 
نائب رئيس قسم الدراسات اإلقليمية 
وآســـيا  األوســـط  الشـــرق  إدارة  فـــي 
الوسطى علي العيد، بمشاركة عدد من 
المســـؤولين في الصنـــدوق، عبر تقنية 
االتصال المرئي. وأشـــار الوزير إلى أن 
البحريـــن وبناء علـــى توجيهات قيادة 
جالـــة الملـــك تمضـــي قدمـــا وبثبـــات 
فـــي تنفيـــذ مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة 
لعمليـــة دعـــم  التـــي تشـــكل األســـاس 
عجلة التنمية االقتصادية وما تشـــهده 

المملكة من نمو عمراني واقتصادي.

وزير “الكهرباء” 
يجتمع بممثلي 

صندوق النقد  المنامة - وزارة الخارجية

جـــرى اتصال هاتفي مســـاء أمس بيـــن وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي ووزيـــر خارجيـــة جمهوريـــة العراق الشـــقيقة فؤاد حســـين.

وتـــم بحث عاقات األخوة والتعاون القائمة بين البلدين والشـــعبين 
الشـــقيقين، وســـبل  تطويرهـــا وتعزيزها فـــي مختلف المجـــاالت بما 
يخـــدم المصالح المشـــتركة، إضافة إلى مواصلة التنســـيق المشـــترك 
تجاه المسائل ذات االهتمام المشترك، وتطورات األوضاع السياسية 

واألمنية في المنطقة وانعكاساتها على األمن والسلم اإلقليمي.

وزير الخارجية يبحث التطورات مع نظيره العراقي

المنامة - وزارة الخارجية

رحبـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحريـــن 
بالتوقيـــع على اتفاق الســـام، الذي جرى 
أمس في مدينـــة جوبا بجمهورية جنوب 
السودان، بين حكومة جمهورية السودان 
وعـــدد مـــن الحركات المســـلحة، مشـــيدة 
بهـــذه الخطوة المهمة التي من شـــأنها أن 

تســـهم في طي صفحة الصراع العسكري 
واالســـتقرار  األمـــن  وتحقيـــق  المريـــر 
فـــي الســـودان الشـــقيق. وأعربـــت وزارة 
الخارجيـــة عـــن تقديرها لـــدور جمهورية 
جنـــوب الســـودان والجهـــود التـــي قامت 
بهـــا من أجل التوصل إلى هذا االتفاق، ما 
ســـوف يمكن الشـــعب الســـوداني الشقيق 

من تحقيق تطلعاته للســـام واالســـتقرار 
واالزدهار، مجددة موقف مملكة البحرين 
الداعم لجمهورية الســـودان الشقيقة في 
جهودها لتحقيق األمن والسلم في جميع 
األراضي السودانية ودفع مسيرة التنمية 
الشـــاملة لمـــا فيـــه الخير والنماء للشـــعب 

السوداني الشقيق.

البحرين ترحب باتفاق السالم في السودان
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وقع وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلف 
اتفاقيـــة تنفيـــذ األعمـــال اإلنشـــائية 
واالســـتثماري  اإلداري  للبـــرج 
الحتياطـــي األجيـــال القادمـــة المقرر 
البحريـــة  الواجهـــة  علـــى  تشـــييده 
وتمـــت  البحريـــن،  خليـــج  بمنطقـــة 
ترســـية المشـــروع مـــن قبـــل مجلس 

علـــى  والمزايـــدات  المناقصـــات 
مجموعـــة الغنـــاة، إحـــدى الشـــركات 
 23.4 بقيمـــة  الرائـــدة،  الوطنيـــة 
مليـــون دينـــار، ليضـــم 38 طابقا على 
أرض مســـاحتها 12 ألـــف متـــر مربـــع 
ومساحة بناء تبلغ 63 ألف متر مربع، 
ويســـتغرق تنفيذه 24 شهرا وينتهي 

في الربع األخير من العام 2022.

23.4 مليون دينار لبناء برج “احتياطي األجيال”

فتح الترّشح للحصول على بعثات وقف عيسى بن سلمان
ــر أكــتــوب  8 واإلغــــــاق  ــوق  ــ ف ــا  ــم ف  %  80 ــى  ــل ع لــلــحــاصــلــيــن 

صــّرح رئيــس مجلــس أمنــاء وقــف عيســى بــن ســلمان التعليمي الخيري ســمو 
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أن الوقف يأتي تخليدًا لذكرى سمو األمير 
الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة )طيب هللا ثراه(، وتحقيقًا لألهداف 
التــي وضعهــا عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة 
للوقف التعليمي الخيري، بإتاحة الفرصة أمام أبناء مملكة البحرين الستكمال 
تعليمهم الجامعي، لما يمثله ذلك من دعم للعنصر البشــري البحريني، وتأهيله 

لالنخراط في شتى المجاالت العلمية والمعرفية.

جاء ذلك، بمناســـبة اإلعـــان عن فتح 
مـــن  الســـابعة  للدفعـــة  الترشـــح  بـــاب 
بعثات الوقف للعام األكاديمي 2020 - 
 2021، بـــدءًا من اليوم حتى الخميس 

المقبل.
وأوضحـــت أميـــن ســـر الوقـــف منـــى 
البلوشـــي، أّن بـــاب الترّشـــح ســـيكون 
المرحلـــة  خريجـــي  للطلبـــة  مفتوحـــًا 
معـــّدل  علـــى  الحاصليـــن  الثانويـــة 
علـــى  للحصـــول  أكثـــر  فمـــا   %  80

البعثـــات المقّدمة من الوقف لدراســـة 
البكالوريـــوس فـــي العـــام األكاديمـــي 
2020/   2021، باإلضافـــة إلـــى ضـــرورة 
بالترشـــح  الخاصـــة  الشـــروط  توافـــر 
لبعثـــات الوقـــف، ومن بينهـــا أن يكون 
الطالـــب بحرينيا، وأال يكون قد مضى 
علـــى حصولـــه علـــى الثانويـــة العامـــة 
أكثر من سنتين، وأن يجتاز متطلبات 
القبول في الجامعة ومعايير الحصول 

على البعثات.

التســـجيل  فـــي  الراغبيـــن  وبإمـــكان 
اســـتمارة  تحميـــل  الوقـــف  لبعثـــات 
الترشيح الموجودة في الرابط التالي:
f o r m s . o f f i c e .    /   / :h t t p s
ResponsePage.   /Pages   /com
aspx?id=oeT_Cpw_90aTVwafL
BO6BMIMKEq45OlOlkwjxfz2g-

dxUNkpJTENWQUZZQ1laM00
مســـح  أو   xWFU5NkEzNlozNy4u
الباركود QR Code المرفق مع الخبر، 
وملء االســـتمارة بالبيانات المطلوبة، 
وإرســـال جميـــع الوثائـــق المنصـــوص 
البريـــد  عبـــر  االســـتمارة  فـــي  عليهـــا 
edutrust@moe.gov. اإللكترونـــي 
bh فـــي الفتـــرة مـــن 4 إلـــى 8 أكتوبـــر 

الجاري.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان

المنامة- بنا
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العيد لـ “^”: التكريم حافز لبذل المزيد في خدمة المجتمع
منـــح جائـــزة العمـــل التطوعـــي للصفـــوف األولـــى “موقـــف مشـــرف”

أكــدت المكرمــة بجائــزة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة لرواد 
العمل التطوعي ضمن الكوادر الوطنية في الصفوف األمامية لمواجهة 
جائحة “كوفيد 19”، استشاري الصحة العامة بوازرة الصحة استشاري 

طب العائلة كوثر العيد.

 فـــي خـــال حفل اختتـــام الجائزة، 
الـــذي أقيـــم برعايـــة وكيـــل وزارة 
شـــؤون الـــوزراء الرئيـــس الفخـــري 
لجمعية الكلمة الطيبة سمو الشيخ 
بـــن علـــي آل خليفـــة، “أن  عيســـى 
الجائـــزة تعنـــي لي الكثيـــر، ويكفي 
أنها تحمل اسم سمو الشيخ عيسى 
بـــن علي آل خليفة، إضافة إلى أنها 
تمثل العمل التطوعي الذي يشـــكل 
جزًءا أساًســـا في حياتـــي اليومية، 
مؤكدة أن “خدمة المجتمع تعد من 
أولويـــات عملـــي اليومـــي، ونـــذرت 
نفســـي لتقديـــم الغالـــي والنفيـــس 
مـــن أجـــل وطنـــي الغالـــي البحرين 
ويتركـــز  غايتـــي  أصبحـــت  حتـــى 
عليها عملي”، مضيفة “لقد أقســـمنا 
نحن جميعـــا األطباء بعـــد تخرجنا 
من كليـــة الطـــب أن نعاهد هللا في 
مهنتنا اإلنسانية، وأن نعمل بكل ما 
نســـتطيع على صون حياة اإلنسان 
والحفـــاظ عليهـــا بقدر ما نســـتطيع 

كل  وفـــي  أدوارهـــا،  جميـــع  وفـــي 
الظروف واألحـــوال، وأن نبذل كل 
مـــا فـــي وســـعنا فـــي الحفـــاظ على 
أرواح وحيـــاة المرضـــى وحمايتهم 
وعاجهـــم وإنقاذهـــم مـــن المـــوت 

والهاك والمرض”.
وأردفت “وهنا نرى عظمة الجائزة 
وإنسانيتها وشمولها والفئات التي 
النســـخة  بهـــا  واختصـــت  شـــملتها 
العاشـــرة في زمن جائحـــة كورونا 
لتقـــدم  فجـــاءت   ،)19 )كوفيـــد 
واالعتـــزاز  والتقديـــر  التكريـــم 
الصفـــوف  فـــي  الوطنيـــة  للكـــوادر 
األماميـــة، وهم مـــن يبذلون الغالي 
المجتمـــع  أجـــل  مـــن  والنفيـــس 
إنســـانية  أجـــل  ومـــن  والوطـــن 
اإلنســـان ويعملـــون موصلين الليل 
المرضـــى  أرواح  إلنقـــاذ  بالنهـــار 
وسامة حياتهم حتى ولو كلفتهم 

التضحية حياتهم”.
وأكـــدت استشـــارية طـــب العائلـــة 

الجائـــزة  هـــذه  فـــي  التكريـــم  أن 
المهمـــة كان بترشـــيح مـــن جمعيـــة 
قائلـــة  البحرينـــي،  االحمـــر  الهـــال 
“وهنا أســـجل كل التقدير والشـــكر 
للقائمين على رئاسة إدارة الجمعية 
وكل  اإلدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 
العامليـــن فيها، وهو تقدير وتكريم 
عزيز على نفســـي وعلى مســـيرتي 
المهنية والعملية والعلمية، وأفتخر 
به، وأعتبره ثمرة نجاح في مسيرة 
عملـــي مع جمعيـــة الهـــال االحمر، 
التي بـــدأت معها منذ بداية حياتي 

العملية”.
وأردفت العيد “إنه لموقف مشـــرف 
ورائع أن تخطـــو جمعية مجتمعية 

وأهليـــة هي جمعيـــة الكلمة الطيبة 
وبقيادة ودعم من الرئيس الفخري 
للجمعية ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علي، بمثل هذه الخطوة المشـــرفة 
وتكـــرس جائزة النســـخة العاشـــرة 
لتكريـــم  الرائعـــة  مســـيرتها  مـــن 
الصفـــوف  فـــي  الوطنيـــة  الكـــوادر 
األمامية لمواجهـــة فيروس كوفيد 

.”19
وأكـــدت العيـــد “نحـــن نعمـــل ألجل 
الوطن، وسامة أفراده من سامته 
موضحـــة  مواقعنـــا”،  جميـــع  فـــي 
“ترشـــيحي من قبـــل جمعية الهال 
األحمر البحريني ومن قبل جمعية 
الكلمة الطيبة هو وســـام، فالجائزة 
ســـتضع علـــى عاتقنـــا نحـــن جميعا 
المكرميـــن مســـؤولية أخـــرى أكبـــر، 
أوســـع  لنـــا بخدمـــة  تكليـــف  فهـــي 
وأشـــمل، وهـــي دعـــوة مخلصـــة لنا 
جمعيـــا، الكـــوادر الوطنيـــة العاملة 
في الصفوف األمامية في مواجهة 
فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19( على 
أن نبـــذل قصـــارى جهدنا”، مشـــيرة 
إلى أن “الجائزة ســـتكون مشـــجعة 
ومحفزة وستدفعنا لبذل مزيد من 
الجهـــد والعمـــل فـــي أي موقـــع من 

الصفوف األولى”.

كوثر العيد

المنامة - بنا

وشــؤون  األشــغال  بــوزارة  البحريــة  والثــروة  الزراعــة  وكيــل  وقــع 
البلديــات والتخطيــط العمراني نبيل أبوالفتح، مــع الرئيس التنفيذي 
لشــركة “ديــار المحــرق” أحمــد العمــادي، مذكــرة تعــاون لتطويــر مرفأ 

رأس ريا.

الوكالـــة  أن  أبوالفتـــح  وأوضـــح 
تمتلـــك وُتديـــر 11 مرفأ صيد في 
البحريـــن،  بمملكـــة  عـــدة  مواقـــع 
االتفـــاق  تأميـــن  علـــى  وتعمـــل 
أجـــل  مـــن  ثالـــث؛  طـــرف  مـــع 
اســـتثمارية  مشـــروعات  إطـــاق 
لتطويـــر المرافـــئ، الفًتـــا إلـــى أن 
هـــذه االتفاقيـــة مـــع شـــركة “ديار 
المحـــرق” تأتي ضمـــن واحدة من 
هذه االتفاقات التي تعمل الوكالة 
علـــى إبرامها مع شـــركات القطاع 

الخاص.
وذكر أنه بموجب مذكرة التعاون 
المحـــرق”  “ديـــار  شـــركة  ســـتقوم 
بدراســـة تطويـــر مرفـــأ رأس ريـــا، 
بحريـــة  تعبئـــة  محطـــة  متضمًنـــا 
للوقـــود، مرافق للصيادين، ســـوقا 

لبيع األســـماك، موقعا لاســـتقبال، 
منطقة ألنشطة سياحية وبحرية 

ومرفأ للسفن السياحية.
وعّبـــر العمـــادي عن ســـروره بهذه 
إلـــى أن مذكـــرة  الشـــراكة، الفًتـــا 
التعاون مع وكالة الزراعة والثروة 
مبـــادرات  تأتـــي ضمـــن  البحريـــة 
الشراكة المجتمعية التي تحرص 
عليهـــا “ديار المحرق”؛ انطاًقا من 
اهتمامها بدعم المشـــروعات التي 
تشكل قيمة مضافة في المجتمع 

البحريني.
وأكـــد أن شـــركة “ديـــار المحـــرق” 
فـــي  الدخـــول  إمـــكان  ســـتدرس 
تعـــاون مســـتقبلي فـــي مزيـــد من 
المشروعات التي تخدم المصلحة 

العامة.

“الثروة البحرية” و “ديار المحرق”: تعاون لتطوير مرفأ رأس ريا

توقيع إعالن تأييد السالم إنجاز في غاية األهمية
اســتقبل ســفير مملكــة البحريــن لــدى المملكــة المتحــدة الشــيخ فواز بــن محمد آل 
خليفــة ، عــدًدا من العوائل اليهودية البحرينية المقيمة في المملكة المتحدة خالل 

األسبوع، بمقر السفارة في لندن.

ورحب السفير بالعوائل البحرينية، وهي 
عائلة مراد وعائلة نونو، وعائلتي كوهين 

ويادكار، وعائلة سويري.
وتطرقـــت كل مـــن العائـــات الحاضـــرة، 
إلى تاريخها العريق في مملكة البحرين، 
معربة عـــن اعتزازهـــا وتقديرهـــا لمملكة 
باألمـــان  فيهـــا  تتمتـــع  البحريـــن، حيـــث 
وتحظـــى بتجـــارة ناجحـــة وآمنـــة، كمـــا 
أعربت العائات عن فخرها لكونها جزًءا 
فاعـــًا مـــن نســـيج المجتمـــع البحرينـــي 
المتنـــوع والمنفتـــح علـــى الجميـــع، وعن 
البحريـــن  مملكـــة  باحتضـــان  اعتزازهـــم 
للجاليـــة اليهودية الوحيـــدة في الخليج 

العربي.
واتفـــق الحضـــور علـــى أن التوقيـــع على 
إعان تأييد الســـام بين مملكة البحرين 
ودولـــة إســـرائيل يعتبر إنجـــازًا في غاية 
األهميـــة لتحقيـــق الســـام الشـــامل فـــي 
منطقة الشرق األوسط وتحقيق تطلعات 
شـــعوبها باألمـــن واالســـتقرار واالزدهـــار 
للجميع، معربين عن اعتزازهم وفخرهم 
باإلنجـــاز التاريخـــي الذي تحقـــق لمملكة 
البحريـــن بالرؤيـــة الحكيمة لملـــك الباد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، انطاقـــًا مـــن إيمـــان جالتـــه 
الراســـخ بالتســـامح والتعايـــش الســـلمي 

بين األمم والشعوب.
وقدمـــت العائـــات الزائرة رســـائل تهنئة 
موجهـــة إلـــى جالـــة الملـــك رفعـــت فيها 
إلى جالتـــه خالص التهانـــي والتبريكات 
بمناسبة التوقيع على إعان تأييد السام 

بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.
الملـــك  جالـــة  بجهـــود  الســـفير  وأشـــاد 
الكبيـــرة وحرصه المتواصـــل على تعزيز 
واالســـتقرار  األمـــن  دعائـــم  وترســـيخ 

بالمنطقة.

أثناء توقيع االتفاقية 

المنامة - وزارة الخارجية

سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة يستقبل العوائل اليهودية البحرينية في لندن

سفير البحرين بالقاهرة يشارك في مراسم التوقيع على اتفاق السالم بالسودان
البـــاد  عاهـــل  مـــن  بتكليـــف 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، شارك سفير 
مملكـــة البحرين لدى جمهورية 
مصر العربية والمندوب الدائم 
العربيـــة  الـــدول  جامعـــة  لـــدى 
هشـــام الجودر، والقائم بأعمال 
فـــي  البحريـــن  ســـفارة مملكـــة 
ربيعـــة  المستشـــار  الخرطـــوم 
فـــي  ربيعـــة،  ســـعد  عبـــدهللا 
أمـــس  أقيـــم  الـــذي  االحتفـــال 
بمناســـبة مراســـم التوقيع على 

اتفـــاق الســـام بيـــن الحكومـــة 
عمليـــة  وأطـــراف  الســـودانية 
الكفـــاح  حـــركات  مـــن  الســـام 
تلبيـــة  الســـودانية،  المســـلح 
للدعـــوة الموجهـــة إلـــى جالـــة 
الملـــك مـــن رئيـــس جمهوريـــة 
جنـــوب الســـودان الفريـــق أول 

سلفاكير ميارديت.
فخـــره  عـــن  الجـــودر  وأعـــرب 
واعتـــزازه بالتكليـــف مـــن لـــدن 
جالـــة الملـــك لحضور مراســـم 
التوقيـــع علـــى اتفـــاق الســـام 

نيابـــة عن جالتـــه في الخطوة 
السياسية المهمة التي ستسهم 
إحـــال  جهـــود  تعزيـــز  فـــي 
الســـام واالســـتقرار واالزدهار 
في الســـودان الشـــقيق، مشيدا 

جنـــوب  جمهوريـــة  بجهـــود 
الســـودان للتوصل إلى االتفاق 
المهـــم الـــذي من شـــأنه تحقيق 
الســـوداني  الشـــعب  تطلعـــات 

الشقيق في األمن والسام.

المنامة - بنا
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القاعـــدة هـــي أنـــك تطور وتحســـن ُمنتجك الوطنـــي كأولوية ثم تفكـــر بفتح قنوات 
للمنتـــج األجنبـــي، طبًعـــا لكلِّ قاعدٍة شـــواذ، ففي مجـــاالت حيوية كالطـــب والفضاء 
والتكنولوجيـــا المعقـــدة، أنـــت بحاجـــٍة لالســـتنجاد بالمنتج األجنبي لتدعـــم محاولة 
التطويـــر الداخلـــي واكتســـاب الخبرة، وهـــذا مشـــروع... لكن أن يتم ذلـــك بمجاالت 
مجتمع يســـعى لتطوير وإثـــراء الثقافة والفنون، صعب! وقـــد كنت قبل ثالثة عقود 
مـــن اآلن بمســـتوى يفـــوق ما أنـــت عليه اليـــوم، ثم تأخـــرت وانحدرت ألنـــك أهملت 
الداخل وسعيت من أجل البهرجة والبريستيج لالستنجاد بالخارج، فال أنت حققت 
شـــيًئا مـــن هذا االســـتيراد للثقافـــات الخارجيـــة دون إمكانية توطينها ألنك لم تســـَع 
لهـــذا الهدف وال أنت عملت على زرع شـــجيرات ورويت حديقتك الثقافية اليابســـة 
أصـــال منـــذ تخليت عن دعم الثقافـــة والفنون بصورتها الحقيقيـــة المبدعة دون تلك 

اإلطارات الظاهرية البراقة.
مـــن المؤلم بعد كل هذه العقود لمســـيرة ثقافيـــة تميزت بها البحرين عن غيرها ليس 
بالمنطقـــة فحســـب بل إقليميـــا عندما كان المســـرح والفنـــون واألدب والنقد وفنون 
الغـــوص.. تهاجـــر ألنحـــاء العالـــم، أن نكتفـــي اليوم باســـتيراد فرق صينية وروســـية 
وهنديـــة وأدبـــاء مـــن الخـــارج ومحاضرين مـــن الخارج ونهـــدر األمـــوال وال نكتفي 
بذلـــك بل ونهدر مزيدا من الجهود واإلمكانيات لدعم فعاليات خارجية بينما حياتنا 

الثقافية تفتقد أبسط وأسهل المظاهر الثقافية التي تميز األمم الحية.
أين الســـينما؟ ماذا حدث للمســـرح وانتهى أمره من الســـاحة؟ لماذا ال نرى ترجمات 
ألهم أعمال مبدعينا الكتاب؟ أين الموســـيقى؟ ما هذا الصمت المطبق على الســـاحة 
الثقافية وكأنها في مأتم، فعلى الرغم من وجود مؤسسات ثقافية رسمية وأهلية إال 
أننا نفتقد الحس الثقافي، ال أود بث اإلحباط والتقليل من جهود البعض ولكن حالة 
القحط الثقافي واألدبي وكأننا دولة مســـتجدة لم تبدأ بعد الولوج للحضارات، علًما 
أن هذه البالد موطن الحضارات والفنون واآلداب منذ العصور الســـحيقة، وما يؤلم 
أننـــا قبـــل نصف قرن مـــن اليوم كنا روادا في الكثير من وجـــوه الثقافة وكانت البالد 

مركًزا مشًعا باألضواء واألنوار الثقافية، فما الذي حدث وانتكسنا؟
كل ســـلعة ومنتـــج يمكن اســـتيراده من الخـــارج إال الثقافات، فهي تنبـــت وتولد من 
مخاضات وإرهاصات وتجارب وأفراح وآالم الشعوب، فإذا لم ننتج ثقافتنا فال أمل 
بوجود ونمو وتطور منتج ثقافي، ألن اإلبداع يولد من رحم الواقع واألرض والحس 
اإلنســـاني للشـــعوب، فحســـرة أن نرى اليوم هذا الجدب الثقافي يضـــرب أوتاده في 

واقعنا الراهن.

تنويرة: عندما تنصت للغوغاء ال تتوقع الحكمة. «

وداعا فقيد اإلنسانية
نشـــاطر الكويـــت وأهلهـــا حزنهـــم العميـــق لوفـــاة المغفور له 
بـــإذن هللا تعالى الشـــيخ صباح األحمـــد الجابر الصباح فقيد 
اإلنســـانية قبـــل أن يكـــون فقيـــد الكويـــت الشـــقيقة، حيـــث 
اجتمعنا قاطبة على حب هذا اإلنسان األب البسيط القريب 
مـــن الجميع، ويســـجل التاريخ لـــه عددا كبيرا مـــن المواقف 
التـــي توضـــح مدى قربه من شـــعبه ومدى الحـــب المتبادل، 

فهو الحريص على الكويت وأهلها وأمنها وسلمها.
األمير الراحل كان يتحلى بســـمات حقيقية من النبل والعزة 
والبســـاطة فـــي الحديـــث والقـــرب اإلنســـاني الحقيقي، وال 
ينســـى أحدنا يـــوم التفجيـــر اإلرهابي لمســـجد الصادق في 
دولة الكويت الشـــقيقة، ال أعادها هللا من ذكرى أبدا، عندما 
هرول بنفســـه ليتفقد موقع الحادث ومـــا حل به، وكان ألمه 
كبيرا ولمسنا من حديثه ما مس قلوبنا جميعا وأدمع أعيننا 

وهز كياننا بصدق كلماته رحمة هللا عليه.
مـــن الصعب أن يفقـــد الوطن أباه، هكذا هي المشـــاعر تجاه 
فقـــد األميـــر الراحـــل، والواضـــح فـــي األمر أنـــه لم يكـــن أبا 
للكويـــت فقـــط، إنمـــا كان أبا للخليـــج قاطبة، فحلـــت وفاته 
كصدمـــة حقيقيـــة علـــى الجميـــع، ونحمـــد هللا علـــى ما أخذ 
وأعطـــى، فلله األمـــر من قبل ومن بعد، لكـــن صباح الكويت 
سيحيا في دعواتنا وصلواتنا ما دمنا، رحم هللا أمير الكويت 
وتغمد روحه الجنة وربط على قلوب محبيه وألهمهم الصبر 

والسلوان.
إن ترجـــل الفـــارس وإن كان بشـــجن وألم إال أنـــه دوما ينبئ 
ببداية مشـــوار أسســـه الراحل بوعيه وحكمتـــه الفذة، أعان 
هللا ســـمو األمير نواف الجابر الصباح وســـدد خطاه ووفقه 
إلـــى ما يرضي هللا والوطـــن، وتحيا الكويت دوما برجاالتها 

وذكراهم الطيبة وأهلها الكرام.

الخوف والحب
يعتبـــر الخوف والحـــب المحركين الرئيســـيين لجميع أفعال 
البشـــر، فجميع أفعالنـــا وردود أفعالنا ناتجة من توجيه أحد 
هذين الشعورين أو كالهما، وفي حين ُيعتبر الخوف الشعور 
الحامي لحياتنا ألنه يجنبنا الكثير من المخاطر في الحياة، 
إال أنه حســـب الدكتور ديفيد هاوكينز مؤلف كتاب الســـماح 
بالرحيـــل ُيعتبـــر طاقـــة منخفضـــة وســـلبية مقارنـــة بطاقـــة 
الحب، كما أنه يرى أن الخوف قد يمنعنا من رؤية المخاطر 
الحقيقيـــة فـــي الحياة، ففي حين يمكننـــا أن نعبد هللا خوفًا 
من العقاب يقدم الحب عالقة أفضل وعبادة أقوى أساســـها 
العاطفـــة المتبادلة بين الخالق والمخلوق، وفي حين يمكننا 
أن نســـاعد اآلخريـــن خوفًا من نظـــرة المجتمـــع فإننا يمكننا 
أن نقـــدم المســـاعدة بدافع المشـــاركة اإلنســـانية لهموم بني 
اإلنســـان واحتياجاتهـــم، كذلك إنجاز العمـــل قد يكون خوفًا 
مـــن فقدان الوظيفة لكـــن يمكنه أن يكـــون بدافع اإلخالص 

وحب اإلنجاز وليس خوفًا من أية عواقب أخرى.
إن اختياراتنـــا في الحياة يمكن أن تختلف باختالف نظرتنا 
لألمور وأنفســـنا، كما أن عالقتنا باآلخرين وبجميع األشـــياء 
فـــي الحيـــاة تتغيـــر بتغيـــر عالقتنـــا مـــع ذواتنا، إن اإلشـــباع 
بالحـــب يجعـــل تقبلنا للحياة وتحدياتها أســـهل ألننا في كل 
مرة نواجه تحديًا جديدًا نتعلم أن نتقبله بحب ونعمل على 

تجاوزه بطاقة عالية وإيجابية.
يمكن أن تكون هذه األوقات التي نمر بها اآلن أكثر األوقات 
التـــي نحتاج فيها أن نســـتبدل طاقة الخـــوف بالحب، نلتزم 
باإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا ليس من باب الخوف 
كشـــعور بدائـــي يفرض نفســـه في مثل هذه الظـــروف ولكن 
انطالقًا من حبنا ألنفســـنا وأحبتنـــا المقربين، من رغبتنا في 
ســـالمتهم وحرصنـــا علـــى تجنيبهـــم األلـــم أو المـــوت، نحن 
بدافع الحب نلتزم كي تعبر السفينة بالجميع سالمين إلى بر 

األمان. من أجل البحرين سنلتزم ألسبوعين.

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

حديقتك الثقافية أولى من غيرها

هـــذا االهتمـــام اإلعالمـــي العالمي برحيل ســـمو األمير صبـــاح األحمد الجابر 
الصباح أمير دولة الكويت الشـــقيقة له دالالت مهمة وليســـت مجرد رســـائل 
بروتوكوليـــة أساســـها المجاملـــة بين الدول، فســـمو األمير الراحل اســـتطاع 
باقتـــدار أن يصنـــع للكويت الشـــقيقة صـــورة طيبة لدى شـــعوب وحكومات 
العالـــم، وهـــذا أيضـــا ليس غريبا فصـــورة الحاكم أو الرئيس حتمـــا تكون لها 
انعكاســـاتها على الدولة ككل، فالحكام الذين يمارســـون التدخل في شؤون 
غيرهـــم مـــن الدول والشـــعوب ويمولـــون ويدعمون آلـــة القتـــل والدمار في 
العالم هم حتما يساهمون بدرجة كبيرة في رسم صور ذهنية سيئة لدولهم 

لدى بقية شعوب العالم.
وعندمـــا تتكرر جملة واحدة في كل وســـائل اإلعـــالم األجنبية التي تناولت 
رحيل وحياة سمو األمير صباح األحمد الجابر الصباح، فمعنى ذلك أن هذه 
الجملة تعبر عن حقيقة راسخة ال سبيل للتشكيك فيها، هذه الجملة هي أن 
الكويـــت فـــي ظل حكم األمير الراحل كانت دولة دبلوماســـية باقتدار، دولة 
تســـعى إلطفاء الحرائق المشـــتعلة حولها ما اســـتطاعت لذلك ســـبيال، فهي 

تبذل مساعيها وهي على مسافة واحدة من جميع األطراف دون أن تمارس 
أية ضغوط رخيصة على أحد.

ورغـــم كثـــرة هـــذه الحرائق في منطقتنـــا إال أننا لـــم نر الكويـــت إال في دور 
الوســـيط المصلـــح ولم نرها أبدا تســـلح أو تمول أي طرف فـــي دولة عربية 
رغـــم أن الكويـــت تعرضـــت للضرر من دولـــة عربية هي العـــراق ومع ذلك لم 
تمـــارس االنتقـــام من العراق ومن الدول التي ســـاندت العراق، رأينا الكويت 
تقدم المســـاعدات اإلنســـانية لدول عربية أصابها ما أصابها من خراب دول 

تسعى ألن تصنع لنفسها وجودا زائفا.
كل هذا صنع الصورة التي نتحدث عنها وهي صورة الكويت الدولة الهادئة 
التـــي ال تدخل فـــي مهاترات مع أحد ودون أن تتجـــاوز التاريخ والجغرافيا 

وتتجاوز قيم العروبة.
رحـــم هللا ســـمو األميـــر صباح األحمد جـــزاء من قدمه لشـــعبه وأمته وأعان 
هللا ســـمو األميـــر نواف األحمد الجابـــر على مهمته الكبيرة فـــي قيادة دولة 

الكويت الشقيقة.
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بثينة خليفة قاسم

سمو األمير صباح وصورة الكويت في العالم

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

المواطن ثروة الوطن األغلى
البحريـــن دائمـــا تقـــدم قصـــص النجاحـــات على 
مختلـــف األصعـــدة وفي المجـــاالت كافة، وهذه 
الريـــادة – والتفـــوق - نابعـــة من وضـــوح الرؤية 
وتحديـــد األهـــداف والفكر االســـتراتيجي الذي 
يديـــره ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، 
وبمؤازرة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء 
الموقـــر حفظـــه هللا ورعـــاه، وســـيدي صاحـــب 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
خليفـــة ولي العهـــد، نائب القائد األعلـــى، النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء، لذلـــك فمن غير 
المســـتغرب أن “يصنـــف البنـــك الدولـــي مملكـــة 
البحرين ضمن أفضل الدول اســـتثمارا في رأس 
المـــال البشـــري باعتبـــاره محـــركا رئيســـيا للنمو 

االقتصادي المســـتدام الشـــامل، حيث حلت في 
المرتبـــة الثانيـــة عربيـــا فـــي مؤشـــر رأس المال 
البشـــري 2020 الذي يركز علـــى قطاعي الصحة 
والتعليـــم، كمـــا صنفهـــا مؤشـــر التنمية البشـــرية 
التابـــع لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائي ضمن 
فئـــة البلـــدان ذات التنميـــة البشـــرية المرتفعـــة، 
وسجلت البحرين أداء مميزا في مجال التعليم، 
مـــع احتاللهـــا المراتب األولى بيـــن دول مجلس 
التحصيـــل  مســـتوى  فـــي  الخليجـــي  التعـــاون 
األكاديمـــي، ومـــن بيـــن أفضل خمـــس دول على 
مســـتوى العالـــم في تفوق الفتيـــات على األوالد 

في نتائج التعلم”.
إن الفـــرد فـــي البحريـــن ســـيظل دائمـــا ركيـــزة 
التنميـــة وغايتهـــا، ويعتبـــر هذا البلـــد العزيز من 
الـــدول القليلة فـــي المنطقة بل وفي العالم التي 

تتوافر لديها بنية حديثة كاملة وخدمات طبية 
متطـــورة جـــدا بمختلـــف التخصصـــات، وأفضل 
الخدمـــات والبرامـــج واألنظمة وأعـــرق الخطط 
فـــي المنظومـــة التعليميـــة ككل، حتـــى أصبحنا 
البلد الذي يضرب به المثل وكل التقارير الدولية 

تشهد على ذلك.
لقـــد حققـــت مملكة البحرين مـــن خالل خططها 
التنمويـــة خطوات واســـعة وقفـــزات ومنجزات 
والمياديـــن،  المرافـــق  مختلـــف  شـــملت  هائلـــة 
ولسيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة رئيس الـــوزراء الموقر حفظه 
هللا ورعاه مقولة ســـامية حول العنصر البشري، 
حيث قال ســـموه “إن المواطـــن البحريني ثروة 
الوطن األغلى وهو االســـتثمار والرهان لصناعة 

حاضر مزدهر ومستقبل مشرق”.

Osama.almajed
@albiladpress.com
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