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 ôHƒàcCG  4  ≥aGƒªdG  óMC’G  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  OÉY
 á«ª«∏©àdGh  á``̀jQGOE’G  äÉÄ«¡dG  AÉ°†YCG  Ω2020
 ∫Éªμà°SG  ó©H  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  ≈dEG  á«æØdGh
 OGó©à°S’G  QÉ`̀WEG  »a  ,º¡d  á«Ñ£dG  ¢UƒëØdG  πc
 Ωƒj øe GAóH ó©H øY á°SGQódG ≈dEG áÑ∏£dG IOƒ©d
 hCG  ,Ω2020  ôHƒàcCG  11  ≥aGƒªdG  πÑ≤ªdG  óMC’G
 Ωƒj  øe  GAóH  º¡æe  ø«ÑZGô∏d  á«Ø°üdG  á°SGQódG

.Ω2020 ôHƒàcCG 25 ≥aGƒªdG óMC’G
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG  º«∏©àdGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  ô``̀jRh  ó```̀cCGh
 øe  GOó`̀Y  ¬JQÉjR  ∫ÓN  »ª«©ædG  »∏Y  øH  óLÉe
 Iô°†ëd ôgGõdG  ó¡©dG  »a IQGRƒdG q¿CG  ¢SQGóªdG
 ≈¶ëJ  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  ádÓédG  ÖMÉ°U

 É¡æ qμe ÉªH á«ª«∏©àdG Iô«°ùª∏d IófÉ°ùªdGh ºYódÉH
 Égôjƒ£Jh  á«ª«∏©àdG  äÉeóîdÉH  AÉ`̀≤`̀JQ’G  øe

.ájôjƒ£àdG ™jQÉ°ûªdG øe ójó©dG ò«ØæJh
 èFÉàf  Aƒ`̀°`̀V  »`̀a  IQGRƒ````̀ dG  q¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 AÉ«dhCG  ≈∏Y  Iôàa  òæe  É¡àYRh  »àdG  áfÉÑà°S’G
 hCG  ó©H  óæY  á°SGQódG  á≤jôW  QÉ«àNÉH  Qƒ``̀eC’G
 á`̀jõ`̀cô`̀ª`̀dG ¢``̀ShQó``̀ dG ø``eDƒ``J ±ƒ`̀°`̀S á`̀«`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG
 øjôëÑdG  ¿ƒjõØ∏J  IÉæb  ôÑY  á«FôªdG  ¢ShQódGh
 ≠∏H  »àdGh  ΩÓYE’G  ¿hDƒ°T  IQGRh  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 ¢`̀ShQó`̀dG ∂`̀dò`̀ch ,¢``̀SQO 800 »`̀dGƒ`̀M É`̀gOó`̀Y
 ¢Vô¨dG Gò¡d á°ü°üîªdG Üƒ«Jƒ«dG äGƒæb ôÑY
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh ΩGóîà°SGh ,IÉæb  14 ÉgOóYh

 π°UGƒàdG  hCG  ÜÉ°ùJGƒdG  ≥«Ñ£J  É¡æe  iô`̀NC’G
 á«ª«∏©àdG  äÉeóîdG øe ∂dP  ô«Zh ¢SQGóªdG  ™e

.á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG ≈∏Y IôaGƒàªdG iôNC’G
 πc  ∂dòc  òîàà°S  IQGRƒ``̀dG  q¿CG  ≈`̀dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 øjòdG  áÑ∏£dG  ∫ÉÑ≤à°S’  á`̀eRÓ`̀dG  äGAGô````̀LE’G
 ≈`̀ dEG º`̀gQƒ`̀°`̀†`̀M »`̀a º``̀gQƒ``̀eCG AÉ``̀«``̀dhCG Ö`̀Zô`̀j
 ájOÉ©dG ±ƒØ°üdG »a º¡°ShQO »q≤∏Jh ¢SQGóªdG
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’É``̀H  πeÉμdG  ΩGõ`̀à`̀d’G  ™`̀e
 øeDƒJ  »àdG  πFÉ°SƒdG  ø`̀e  Égô«Zh  á«ë°üdGh
 ∞∏àîe  »`̀a  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  AÉ``̀æ``̀HC’G  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U

.á«°SGQódG πMGôªdG
(3¢U π«°UÉØàdG)

 É«æ«eQCG  ø«H  ÜôëdG  »a  ó«©°üàdG  øe »fGôjEG  ≥∏b  øY ôjQÉ≤J  âKóëJ
 √ôb  »fQƒZÉf  º«∏bEG  IOÉ©à°SG  ±ó¡H  É«fGó«e  Iô«NC’G  Ωó≤Jh  ¿Éé«HQPCGh
 ø«àdCÉ°ùe ≈dEG  Oƒ≤j ¿CG  ¬fCÉ°T  øe Ée ƒgh ,ô°TÉÑe …ôμ°ùY »côJ ºYóH ÆÉH
 iód  ∫É°üØf’ÉH  Qƒ©°ûdG  ájò¨J  ≈`̀ dhC’G  ,¿Gô¡W  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  ø«Jô«£N
 »a »côàdG PƒØædG ™°SƒJ á«fÉãdGh ,¿GôjEG »a øjOƒLƒªdG ø«jQPC’G ø«jÓe
 Iô°UÉëe  ≈dEG  Oƒ≤j  ób  ™°SƒJ  ƒgh  ,RÉ¨dGh  §ØædÉH  á«æ¨dG  ≈£°SƒdG  É«°SBG
 Ió«Øà°ùe á≤£æªdG »a »°ù«FQ ÖY’ ≈dEG ∫ƒëàdG »a É¡££N •ÉÑMEGh ¿GôjEG

.É«°ShQ ™e IQhô°†dG ∞dÉëJ øe
 º«∏bEG  ¿CÉ°ûH ´Gô°üdG »a zOÉ«ëdG{ QÉ¡XEG  ≈∏Y â°UôM ¿GôjEG  ¿CG  ºZQh
 áë∏°SCG  QhôªH  âëª°S  ¿Gô¡W  ¿EG  âdÉb  ôjQÉ≤J  ¿EÉ`̀a  ÆÉ`̀H  √ô`̀b  »fQƒZÉf
 ¿CÉ°ûH  ƒμ°Sƒe ™e É¡≤aGƒJ  ∞îJ ºd  Éªc  .É«æ«eQCG  √ÉéJÉH  á«°ShQ äGó©eh
.º«∏bE’G ≈dEG ø«jQƒ°S ábõJôe Ö∏L ∫ÓN øe ôJƒàdG á«dhDƒ°ùe É«côJ π«ªëJ
 »a  »côàdG  Qhó`̀dG  øe  ¿Gô`̀jEG  ¬jóÑJ  …ò`̀dG  ≥∏≤dG  q¿CG  ¿ƒÑbGôe  ó≤à©jh
 ,¿Gô¡W ∑ôëJ  ≥WÉæe  »a  Iô≤fCG  PƒØf  ójGõàH  ™°ShCG  πμ°ûH  §ÑJôj  º«∏bE’G
 ÉªH  ÉjQƒ°S  »a  ´É°VhC’G  QGô≤à°SG  õ«côàd  π£©ªdG  »côàdG  QhódG  ∂dP  øe
 É«côJ ∫ƒNO øY Ó°†a ,ó°SC’G  QÉ°üàfG  ≈∏Y ¿ÉgôdG  »a ¿GôjEG  §£N ∂HQCG
 øcÉeCG  »a áªMGõe QGhOCG  øY åëÑdGh øª«dGh ¥Gô©dG »a áeRC’G §N ≈∏Y

.É«≤jôaEG »a á°UÉNh iôNCG
 ,ô«Ñc  ≥∏≤H  ≈£°SƒdG  É«°SBG  »a  »côàdG  PƒØædG  ≈dEG  ¿ƒ«fGôjE’G  ô¶æjh
 z»côJ ºdÉY{ AÉæH »a »îjQÉàdG ó©ÑdG ∂jôëJ »a âëéf Iô≤fCG ¿CG á°UÉNh

 øe  É¡àjƒg  â∏ qμ°ûJ  ób  âfÉch  á«côàdÉH  á≤WÉf  á«eÓ°SEG  äÉjQƒ¡ªL  ø«H
 .á«côJ πFÉÑ≤d áªjób äGôég ∫ÓN

 πμ°ûH OóªàdG øY ¿GôjEG ¬«a äõéY …òdG âbƒdG »a »JCÉj OóªàdG Gògh
 èjhôàdG  áHƒ©°U  ≈dEG  π°ûØdG  Gòg  iõ©jh  .…QƒWGôÑeE’G  É¡MƒªW  ≥≤ëj
 Iƒ≤dÉH  ¬°Vôa  ádhÉëe  »a  É¡∏°ûah  √ÉæÑàJ  …òdG  Oó°ûàªdG  »æjódG  êPƒªæ∏d

.¿GôjEG πNGO äÉjƒg ≈∏Y
 ¿Éé«HQPCGh  É«æ«eQCG  ø«H  ´GõædG  »a  ¿Gô`̀jEG  QhO  ¿EG  ¿ƒ©HÉàe  ∫ƒ≤jh
 ób  ÜôëdG  äGô«KCÉJ  øμd  ,ÖbGôªdG  QhO  ≈dEG  Üô`̀bCG  ƒgh  ,GOhóëe  ≈≤Ñ«°S
 ¿Éé«HQPCG{  á«°†b  ÖÑ°ùH  É«°ShQ  hCG  É«côJ  øe  ôãcCG  ¿Gô`̀jEG  ÉgÉ¶d  ∫ƒ£j
 øWƒdÉH ¥Éë∏dGh ¿GôjEG øY ∫É°üØf’G »a ø«jQPC’G ø«jÓe áÑZQh zá«fGôjE’G

.¿Éé«HQPCG »a ΩC’G
 ó°V É¡YGõf »a ¿Éé«HQPC’ áªYGO äGôgÉ¶J á«fGôjE’G áWô°ûdG âb qôah
 å«M ¿GôjEG  ÜôZ ∫Éª°T »a âª q¶of  ,ÆÉH √ôb »fQƒZÉf º«∏bEG  ∫ƒM É«æ«eQCG

.¢SQÉa ádÉch äOÉaCG Ée ≥ah ,áfRGh ájQPCG á«∏bCG óLƒJ
 á¶aÉëe  áª°UÉY  õjôÑJ  »`̀a  ¢ù«ªîdG  Ωƒ``j  äGô`̀gÉ`̀¶`̀à`̀dG  â`̀Lô`̀Nh
 áWô°TCG  äô°ûf  »àdG  á«fGôjE’G  ádÉcƒdG  äOÉaCG  Ée  ≥ah  ,á«Hô¨dG  ¿Éé«HQPCG

.∞JGƒg á£°SGƒH hóÑj Ée ≈∏Y äQ qƒ°U Iô«°üb ƒjó«a
 OÓÑdG ÜôZ ∫Éª°T »a É°SÉ°SCG õcôàJ áfRGh ájQPCG á«∏bCG ¿GôjEG »a óLƒJh
 ¿ƒ«∏e 80 »dÉªLEG øe ø«jÓe 10 ≠∏Ñj ÉgOGôaCG OóY ¿CG ≈dEG äGôjó≤J ô«°ûJh

.»fGôjEG øWGƒe

¢SQGóªdG ≈dEG á«æØdGh á``«ª«∏©àdGh ájQGOE’G äÉÄ«¡dG IOƒ``Y

 É«æ«eQCG ø«H ÜôëdG Ö``Ñ°ùH áWQh »a ¿GôjEG :ô``jQÉ≤J
∫É``°üØf’G  äÉ``Yõf  ó``YÉ°üJ  ≈``°ûîJh ¿É``é«HQPCGh

 :»``HÉ«f ™``jô°û`à`H ìGô```à`bG
 π``````é``°ù``∏`d  AÉ```````¨```dEG  ’
»``FÉ°†b º``μëH ’EG …QÉ``éàdG
 ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉb  πjó©àH  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàbÉH  ÜGƒædG  øe  OóY  Ωó≤J
 ,»FÉ°†b ºμëH ’EG  …QÉéàdG πé°ùdG AÉ¨dEG  ô¶ëj ,…QÉéàdG πé°ùdG
 áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRƒ`̀H  á«æ©ªdG  IQGOEÓ`̀d  õ«éj  ’h

.»FÉ¡f ºμM Qhó°U ó©H ’EG ∫ÉëªdG ≥∏Z hCG ó«≤dG Ö£°T
 »a  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G  Ωó≤e  »°SÉÑ©dG  óªëe  ÖFÉædG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ó«≤d •hô°T ™°Vh òaÉædG ¿ƒfÉ≤dG ¿CG ≈dEG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d íjô°üJ
 ∂∏J  áØdÉîe  ádÉM  »a  É°†jCG  äGAGõédG  πØ¨j  ºdh  …QÉéàdG  πé°ùdG
 IQGOE’G  ój  ¥Ó`̀WEG  Öéj  ’  ádGó©dG  CGóÑe  øe  ¬`̀fCG  ÉØ«°†e  ,•hô°ûdG
 ¿CÉH ∂°ùªàdG IQhô°Vh ,ájQÉéàdG äÓé°ùdG ≈∏Y ¢û«àØàdÉH á«æ©ªdG
 ’EG ∂dP ¿ƒμj ’h ,∞dÉîªdG ∫GƒbCG ´Éª°Sh ≥«≤ëJ ó©H AGõédG ¿ƒμj

.á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG »g IójÉëe á¡L ∫ÓN øe
 óæY ¢û«àØàdG IQGOEG ≈∏Y •ôà°ûj ójóédG ™jô°ûàdG ¿CG í°VhCGh
 ¬∏«ëJ Öéà°ùj ºd ¿EGh ,∞dÉîªdG áÑWÉîªH Ωƒ≤J ¿CG áØdÉîªdG äƒÑK
 á«FÉ°†b á¡L øe QGôb hCG »FÉ¡f ºμM ¬≤ëH Qó°ü«d áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG
 áà°S  ≈∏Y  ójõJ  ’  Ióe  …QÉéàdG  πé°ùdG  »a  ó«≤dG  ∞bh  »a  πãªàj

.QÉæjO ∞dCG øjô°ûY RhÉéJ ’ áeGôZ ™«bƒJ hCG ô¡°TCG

 ¢``†©Ñd É``àbDƒe ô``Ø°ùdG ≥``«∏©J
ÉfhQƒc QÉ°ûàfG øe óë∏d äÉ¡LƒdG

 π«ch »Ñ©μdG  ôeÉK óªëe ócCG
 IQGRƒ`̀H  »fóªdG  ¿Gô«£dG  ¿hDƒ°T
 É≤ah ¬fCG ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 …ó°üà∏d »Ñ£dG ≥jôØdG äÉ«°Uƒàd
 (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 áë°U ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  π```̀LCG  ø``̀eh
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh
 ≈`̀ dEG  É`̀à`̀bDƒ`̀e  ôØ°ùdG  ≥«∏©J  Qô`̀≤`̀J
 É¡«dEG  ôØ°ùdG  ôKDƒj  »àdG  äÉ¡LƒdG
 á«æWƒdG Oƒ¡édG ≈∏Y É«Ñ∏°S Gô«KCÉJ

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d

 ºYój á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ô``jóe
 áYƒªée AÉ°ûfE’ AGQRƒdG ¢ù«FQ IQOÉÑe
ÉfhQƒc áëFÉL äGô«KCÉJ á¡LGƒªd á«ªeCG

 ΩÉ©dG  ôjóªdG  ¢Sƒ°ùjôÑ«Z  ΩƒfÉgOCG  ¢ShQó«J  QƒàcódG  ócCG
 »àdG IQOÉÑªdÉH ¬Ñ«MôJh πeÉμdG ¬ªYO á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd
 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡≤∏WCG
 ±ó¡H  zøjôëÑdG  iDhQ  ióàæe{  äÉ«dÉ©a  ∫ÓN  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 ôjóªdGh  IóëàªdG  ºeCÓd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  AÉbó°UCG  áYƒªée  AÉ°ûfEG
 á¡LGƒe  πÑ°S  ø«°ùëJ  πLCG  øe  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  ΩÉ©dG
 ≥«≤ëJ QÉ°ùe ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd á«Ñ∏°ùdG  äGô«KCÉàdG

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG
 ¢ù«FQ  ƒª°S  ≈`̀dEG  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  á«£N  ádÉ°SQ  »a  Oó`̀Lh
 áμ∏ªe  ºYód  π°UGƒàe  ó«cCÉJ  øe  √ƒª°S  ¬jóÑj  Ée  ≈∏Y ,AGQRƒ`̀dG
 √ƒª°S  √òîàj  Éeh  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  ï°SGôdG  øjôëÑdG
 äÉjƒdhCG  ¢SCGQ  ≈∏Y áë°üdG  AÉ≤H  ¿Éª°†d  á°Sƒª∏e äGƒ£N øe
 GócDƒe  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±GógCG  ≥«≤ëJ ≈dEG  á«eGôdG  Oƒ¡édG
 º°SÉM  QhO  AÉ°SQEG  »°†à≤J  π°†aCG  ƒëf  ≈∏Y  AÉæÑdG  IOÉ`̀YEG  ¿CG
 ºYód Éjƒb ÉJƒ°U Ö∏£àJ Éªc ,»aÉ©àdG á∏Môe »a áë°üdG ´É£≤d
 Oƒª°üdG  ≈∏Y  º¡JQóbh  ¿Éμ°ùdG  áfhôe  õjõ©Jh  ÖgCÉàdG  äGQób

.ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T »a
(2¢U π«°UÉØàdG)

 Iô``LCÉà°ùe á``«≤MCÉH »``FÉ°†b º``μM
 IôLC’G ¢†«ØîJ »a á``«°VÉjQ ádÉ°U
ÉfhQƒc ÖÑ°ùH ¥Ó``ZE’G Iôàa ∫ÓN

:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
 ï°ùa  Ö∏£H  ôLCÉà°ùªdG  ≥M  ájQÉéjE’G  iôÑμdG  áªμëªdG  äó`̀cCG
 ÖJôJ á«eƒμM á¡L øY QGôb Qhó°U ádÉM »a IôLC’G ¢UÉ≤fEG hCG ó≤©dG
 ,IôLCÉà°ùªdG ø«©dÉH ´ÉØàf’G ∂dP ¢ü≤f hCG ´ÉØàf’G øe ¬fÉeôM ¬«∏Y
 ´ÉØàf’G øe ¿ÉeôëdG ¿Éc ádÉM »a ó≤©dG ï°ùa Ö∏W ôLCÉà°ùª∏d ≥ëjh
 ¢UÉ≤fEG Ö∏W ¬d Rƒé«a áeÉ°ùédG óM ´ÉØàf’G ≠∏Ñj ºd GPEG ÉeCG ,Éª«°ùL
 ’h §≤a øjQÉ«N ôLCÉà°ùª∏d  »£YCG  ¿ƒfÉ≤dG  ¿CG  ≈∏Y IOó°ûe ,IôLC’G
 ôLDƒªdÉH  Qô°V  ¬«a  Éªd  É«∏c  Iô`̀LC’G  •É≤°SEG  Ö∏W  ôLCÉà°ùª∏d  Rƒéj
 ™jRƒJ  CGóÑªd  É≤«≤ëJ  ,»eƒμëdG  QGô≤dG  »a  ¿CÉ°T  ¬d  øμj  ºd  ÉªdÉW
 ’ ´ÉØàf’G øe ôLCÉà°ùªdG ¿ÉeôM ¿CG á°UÉNh ø«aô£dG ø«H ôFÉ°ùîdG

.ôLCÉà°ùªdG hCG ôLDƒª∏d ¬«a ój
 Ó«Ød  IôLCÉà°ùe  á«æjôëH  á«≤MCÉH  É¡ªμM  äÉ«ã«M  »a  ∂dP  AÉL
 É¡YÉØàfG  ΩóY  ÖÑ°ùH  Iô`̀LC’G  ∞°üf  ™aóH  á«°VÉjQ  ádÉ°üc  É¡∏¨à°ùJ
 áYÉæ°üdG ôjRh QGôb ÖÑ°ùH 2020 ¢SQÉe 15 òæe á«°VÉjôdG ádÉ°üdÉH
 CÉéd  PEG  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  äÉ«YGóJ  ÖÑ°ùH  á«°VÉjôdG  ä’É°üdG  ≥∏¨H
 OGó°Sh QÉ≤©dG øe ÉgOôWh ó≤©dG ï°ùØd ÉgGƒYO ™aQ ≈dEG QÉ≤©dG ∂dÉe

.IôàØdG ∂∏J øY äGôNCÉàªdG
 ób  á°VÉjôdG  õcGôªdG  ¥ÓZEÉH  QOÉ°üdG  QGô≤dG  ¿EG  áªμëªdG  âdÉbh
 á¡LGƒe »a ∂dPh áeÉ©dG á£∏°ùdG ¥ƒ≤M øe É¡d Éªd áeƒμëdG øe Qó°U
 ø«©dÉH ´ÉØàf’G øe á«YóªdG ΩôM Ée ƒgh ,OÓÑdG »a ÉfhQƒc QÉ°ûàfG
 Ö∏£H É¡d íª°ùj áeÉ°ùédG øe Qób ≈∏Y ¿ÉeôëdG ∂dP ¿Éch IôLDƒªdG
 É¡d  Éªd  ∫ƒ≤©ªdG  óëdÉH  áªμëªdG  ¬H  â°†b  Ée  ƒgh  Iô`̀LC’G  ¢UÉ≤fEG
 •É°ûædG IOÉYEÉH ìÉª°ùdG óYƒe ≈àM ≥∏¨dG QGôb òæe ∂dPh á£∏°S øe
 IôLDƒªdG  ø«©dG  øe ÉgOôW ôLDƒªdG  Ö∏W áªμëªdG â°†aQh ,GOóée
 ÖÑ°ùH ≥∏¨dG ¿CG á°UÉNh IôàØdG ∂∏J øY QÉéjE’G ™aóH ΩGõàd’G Ωó©d
 §≤a  ô¡°TCG  3  É¡à∏¡eCG  áªμëªdG  øμdh  ,¬«a  É¡d  ÖfP  ’  ÇQÉ`̀W  ±ôX

.¿ƒfÉ≤dG Iƒ≤H ÉNƒ°ùØe ó≤©dG ôÑà©j ’EGh É¡æY äGôNCÉàªdG OGó°ùd
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH  óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
 iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  IƒYóH  2020  áæ°ùd  (38)  º`̀bQ  »μ∏e  ô`̀eCG  ióØªdG  OÓÑdG

.OÉ≤©f’G ≈dEG ÜGƒædGh
 »°ù∏ée  øe  πc  ≈Yóoj  ¬`̀fCG  »μ∏ªdG  ô``eC’G  øe  ≈``̀dhC’G  IOÉ`̀ª`̀dG  »a  AÉ`̀Lh
 ôHƒàcCG  ô¡°T  øe  ô°ûY  …OÉëdG  óMC’G  Ωƒj  ô°üY ´ÉªàLÓd  ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG

.¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààa’ Ω2020
.á«ª°SôdG IójôédG »a ôeC’G Gòg ô°ûæj ¿CG ≈∏Y á«fÉãdG IOÉªdG â°üfh

 OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG º°SGôe ¿CG á©∏£e QOÉ°üe øe zè«∏îdG QÉÑNCG{ âª∏Yh
 ¿ƒμà°S  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd  á°ù∏L  OÉ≤©fG  ºà«°S  Égó©H  ,ó©H  øY  ºàà°S  ådÉãdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉædGh  ∫hC’G  ÖFÉædG  ÜÉîàfG  π`̀LCG  øe  ÉjQƒ°†M

.ó©H øY ÜGƒædG ¢ù∏éªd á«FGôLEG á°ù∏L ó≤©à°S Éª«a ,iQƒ°ûdG
 íjô°üJ  »a ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  äó``cCGh
 øe ¬«a Éªd »FÉæãà°SG OÉ≤©fG QhO √ô¶àæj ÜGƒædG ¢ù∏ée ¿CG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d
 Iô«°ûe ,ÉfhQƒc áëFÉL πX »a »JCÉJ ,ø«æWGƒªdG IÉ«M ¢ùªJ áª¡e äÉYƒ°Vƒe
 πãe ¢ù∏éªdG ≈dEG É¡àdÉMEG ºJ »àdG ø«fGƒ≤H º«°SGôªdG øe ójó©dG ∑Éæg ¿CG ≈dEG
 OGó°ùH  ,π£©àdG  ó°V  ø«eCÉàdG  ¿CÉ°ûH  2020  áæ°ùd  (30)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG
 »YÉªàL’G ø«eCÉàdG ¿ƒfÉb ÖLƒªH º¡«∏Y øeDƒªdG ø««æjôëÑdG QƒLCG øe %50
 áæ°ùd (22) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG É°†jCGh ,ôHƒàcCG ô¡°T øe GQÉÑàYG ô¡°TG 3 Ióe
 ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG »a áFQÉW äÉahô°üe QÉæjO ¿ƒ«∏e 177 êGQOEÉH 2020

.óYÉ≤àdGh ∫É«LC’G »WÉ«àMG º«°SGôe É°†jCGh ,2020 á«dÉªdG áæ°ù∏d
 ¬LGƒJ  âfÉc  »àdG  Iô«ÑμdG  äÉjóëàdG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG  âàØdh
 ¿hÉ©àdÉH âYÉ£à°SG áeƒμëdG ¿EÉa ÉfhQƒc áëFÉL πÑb ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG

 èeÉfôH  ò«ØæJ  ôÑY  äÉjóëàdG  øe  ójó©dG  RhÉéàJ  ¿CG  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ™e
 äÉHƒ©°U ™ªLCG ºdÉ©dG ¬LGh ¢Shô«ØdG Gòg QÉ°ûàfG ™e øμdh ,»dÉªdG ¿GRƒàdG

.ójóL óëJ »a Éæà©°Vh ,Iô«Ñc ájOÉ°üàbG
 Ö°SÉæàj  ÉªH  IójóédG  á«fGõ«ªdG  á°SGQO  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ≈∏Y  ¬fCG  äócCGh
 äÉ«°†à≤eh  ô°VÉëdG  äÉ«£©e  ≥ah  πeÉ©àæ°S{  :á∏FÉb  ,øgGôdG  ™°VƒdG  ™e

 á¶aÉëªdG  πLCG  øe πª©dG  ≈∏Y ¿ƒ°üjôM ÜGƒædG  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,zπÑ≤à°ùªdG
.ájOÉ°üàb’G äÉjóëàdG ∂∏J πX »a ø«æWGƒªdG äÉÑ°ùàμe ≈∏Y

 ™e  ¢`̀ù`̀eCG  É¡ÑàμªH  É¡YÉªàLG  ∫ÓN ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  âãëHh
 äGOGó©à°SG  ÜGƒædG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  áªéfƒH  óªëe  ó°TGQ  QÉ°ûà°ùªdG
 »©jô°ûàdG  π°üØdG  øe  ådÉãdG  …OÉ©dG  OÉ≤©f’G  QhO  ìÉààaG  πØëd  ¢ù∏éªdG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¬MÉààaÉH  π°†Øà«°S  …ò`̀dG  ,¢ùeÉîdG
 áfÉeC’G  â¡Lh  Éªc  ,ΩOÉ≤dG  óMC’G  Ωƒj  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ¿Éª°†d  ;á«fhôàμdE’G  áª¶fCÓd  πãeC’G  QÉªãà°S’G  ≈∏Y  πª©dÉH  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG

.º¶àæe πμ°ûH äÉ°ù∏édG πªY ô«°S
 áeRÓdG  äGQƒ°üàdGh  äGõ«¡éàdG  πc  ÜGƒædG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  Ωóbh
 ΩRÓdG  ºYódG  ºjó≤Jh  ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªd  á«FGôLE’G  á°ù∏édG  ºK  ìÉààa’G  πØëd
 ƒgh äÉ°ù∏édG »a »fhôàμdE’G  âjƒ°üà∏d  èeÉfôH ¥ÓWEG  ≈dEG  Gô«°ûe ,ÜGƒæ∏d
 áfÉeC’ÉH äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J IQGOEÉH πeÉ©dG »æjôëÑdG QOÉμdG º«ª°üJh OGóYEG øe
 »àdG  á«FÉbƒdG  äGAGôLE’Gh ô«HGóàdG  πc PÉîJG  GócDƒe ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªd áeÉ©dG
 ó≤Y ∫ÓN (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG É¡H ≈°UhCG

.¢ù∏éªdG äÉ°ù∏L
 iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G QƒØ°ü©dG óªMCG áeÉ°SCG QÉ°ûà°ùªdG ócCG Éªc
 π°üØdG øe ådÉãdG …OÉ©dG QhódG AóÑd äGOGó©à°S’G πc áeÉ©dG áfÉeC’G ∫Éªμà°SG
 á«à°ùLƒ∏dGh  á«æØdG  äÉÑ∏£àªdG  πc  ô«aƒJ  ≈dEG  G kô«°ûe  ,¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG
 ≈∏YCÉH  ¢ù∏éªdG  AÉ°†YC’  á«©jô°ûàdG  Oƒ¡édG  IófÉ°ùªH  á≤∏©àªdG  äÉeóîdGh
 ,¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ ídÉ°üdG  ídÉ°U øH »∏Y äÉ¡«Lƒàd É≤ah ,IOƒédG  äÉjƒà°ùe
 áëaÉμªd áeÉ©dG áfÉeC’G É¡H Ωƒ≤J »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G ™e ≈°TÉªàj ÉªHh

.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
(4¢U π«°UÉØàdG)

OÉ≤©f’G ≈dEG ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée IƒYóH »μ∏e ôeCG
ájƒdhCG øWGƒªdG äÉÑ°ùàμe ≈∏Y ®ÉØëdGh ..»FÉæãà°SG OÉ≤©fG QhO Éfô¶àæj :πæjR ájRƒa

¢ù«FôdG »ÑFÉf QÉ«àN’ ÉjQƒ°†M iQƒ``°ûdG á°ù∏Lh ..ó©H øY ìÉààa’G º``°SGôe

.∂∏ªdG ádÓL |

««««

.»Ñ©μdG ôeÉK óªëe |

ô``ëÑdG  OGhQ É``¡æe  ¢``ü∏îJ á``≤aÉædG  ∑É``ª°SC’G
(6¢U π«°UÉØàdG)

á`∏Ñ≤ªdG äÉ`HÉîàf’G ∫ƒ``M …CGô∏d ´Ó£`à`°SG ¥Ó``WEG
(3¢U π«°UÉØàdG)
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 ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  .O  πÑ≤à°SG   
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,áØ«∏N ∫BG óªMCG øH
 äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG  õcôe  AÉ`̀æ`̀eCG
 ábÉ£dGh  á«dhódGh  á«é«JGôà°S’G
 øe  Ó`̀c  õcôªdG  ô≤ªH  zäÉ``°``SGQO{
 ,¿É`̀eR  ó«ªëdGóÑY  IOÉ`̀à`̀b  ó«°ùdG
 ,õcôª∏d  ≥HÉ°ùdG  …ò«ØæàdG  ôjóªdG
 ¬∏dGóÑY  º«gGôHEG  óªM  QƒàcódGh
 É kjò«ØæJ  G kô`̀jó`̀e  ¬æ««©J  áÑ°SÉæªH

.zäÉ°SGQO{ õcôªd G kójóL
 øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  .O  OÉ°TCGh
 ó«°ùdG  ¬eób  ÉªH  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG
 ,õ«ªàe  AÉ`̀£`̀Y  ø``̀e  ¿É```̀eR  IOÉ``̀à``̀b
 áë°VGh  äÉª°üH  ø`̀e  ¬`̀cô`̀J  É`̀eh
 zäÉ°SGQO{  õcôe  πªY  Iô«°ùe  »a
 áaô°ûªdG  äGRÉ``̀é``̀fE’É``̀H  á`̀∏`̀aÉ`̀ë`̀dG
 ,á«YƒædG äÉ«dÉ©ØdGh äGQGó°UE’Gh
 ìÉéædGh ≥«aƒàdG  ΩGhO ¬d  É k«æªàe

.á∏Ñ≤ªdG ¬JÉ«dhDƒ°ùeh ¬eÉ¡e »a
 AÉæeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ Ωób Éªc

 º`̀«`̀gGô`̀HEG  óªM  Qƒàcó∏d  áÄæ¡àdG
 ôjóªdG  Ö°üæe  ¬«dƒàH  ¬∏dGóÑY
 º`̀Yó`̀dG π`̀eÉ`̀c É`̀ kjó`̀ Ñ`̀ oe ,…ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 ï«°SôJ  á∏°UGƒªd  ,¬d  IófÉ°ùªdGh
 º¡°ùj ÉªH ,õcôª∏d á©«aôdG áfÉμªdG
 ≈∏Y  ¬`̀JQGó`̀Lh  √QhO  õjõ©J  »`̀a
 ,»``dhó``dGh  »∏ëªdG  øjó«©°üdG
 äÉØ°U  øe  ¬H  ™àªàj  ÉªH  G kó«°ûe
 ,IóYGh IAÉØch ,á«∏ªYh á«°üî°T
 πªY á`̀Ä`̀«`̀H ô`̀jƒ`̀£`̀J ≈`̀∏`̀Y IQOÉ````̀b
 ô«jÉ©ªdG OÉªàYGh ,áYóÑeh ábÓN
 AGOC’G  iƒà°ùe  ¢SÉ«≤d  ,á«ªdÉ©dG
 ≥«≤ëJh  ,IOƒ``̀é``̀ dGh  á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dGh
 ™e  »°TÉªàJ  »àdG  õcôªdG  ádÉ°SQ
 Iô°†ëd πeÉ°ûdG »MÓ°UE’G è¡ædG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 øjôëÑdG  á`̀jDhQ  ÇOÉÑeh  ,ióØªdG
 ≥aGƒàj  ÉªH  ,2030  ájOÉ°üàb’G
 äGô`̀«`̀¨`̀à`̀ª`̀dGh äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ™``̀e

.ájQÉédG
 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Qƒ``̀à``̀có``̀ dG QÉ```̀ °```̀ TCGh
 ¿CG ≈dEG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY
 øe øμªJ ójóédG …ò«ØæàdG ôjóªdG
 áeƒYóe ,Iõ«ªàe á«JGP Iô«°S AÉæH
 ,áYƒæàe  äGôÑNh  á«YGh  ájDhôH

 ™e π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ΩÉ`̀¡`̀e ≈`̀dƒ`̀à`̀«`̀°`̀Sh

 áaÉ°VE’ÉH  ,áØ∏àîªdG  äÉ°ù°SDƒªdG

 ¿ƒμ«°Sh  ,á«ª«¶æàdG  Qƒ`̀eC’G  ≈dEG

 øY  AÉæeC’G  ¢ù∏ée  ΩÉeCG  k’hDƒ°ùe

 É`̀ kjQGOEGh  É k«æa  ,õcôªdG  ∫ÉªYCG  ô«°S

.É k«dÉeh

 IOÉ``à``b Üô`````̀ YCG ,¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```e

 √ôμ°T ¢üdÉN øY ¿ÉeR ó«ªëdGóÑY

 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ºYO  ≈∏Y  ¬fÉæàeGh

 ∫GƒW  ,áªFGódG  ¬JófÉ°ùeh  AÉæeC’G

 ,zäÉ``̀ °``̀ SGQO{ õ`̀cô`̀ª`̀H ¬`̀∏`̀ª`̀Y Iô`̀à`̀a

 AGOCG »a ¬d mø«© oe ô«N âfÉc »àdGh

 çÉëHC’G  õcGôe  º`̀gCG  óMCÉH  ¬eÉ¡e

.á≤£æªdG iƒà°ùe ≈∏Y

 ô`̀jó`̀ª`̀dG Üô`````̀YCG ,¬`̀ à`̀ ¡`̀L ø``̀e

 zäÉ°SGQO{ õcôªd ójóédG …ò«ØæàdG

 øY ,¬∏dGóÑY º«gGôHEG óªM QƒàcódG

 ¢ù«Fôd  πjõédG  √ôμ°Th  √ôjó≤J

 áªjôμdG á≤ãdG ≈∏Y AÉæeC’G ¢ù∏ée

 ¬ªYOh ,Ö°üæªdG Gòg »a ¬æ««©àH

 πªY  ≥jôa  ≈`̀dEG  ΩÉª°†fÓd  ô«ÑμdG

 áMÉJEÉH √ôμ°T øY ô qÑY Éªc ,õcôªdG

 »a ¬JÉªgÉ°ùe Ωó≤j »c ¬d á°UôØdG

 ìô°üdG  Gò¡d  áëLÉædG  Iô«°ùªdG

 Iô`̀Ñ`̀î`̀dG â`̀«`̀Hh ó``̀FGô``̀dG »`̀ã`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ô`̀N qó`̀j ø``d ¬```̀fCG Gó``̀cDƒ``̀e ,»``̀ dhó``̀ dG

 ±GógC’G  Æƒ∏H  »a  ΩÉ¡°SEÓd  G kó¡L

.IOƒ°ûæªdG

 …ò«ØæàdG  ô`̀jó`̀ª`̀dG  ¿CG  ô`̀cò`̀j

 QƒàcódG  zäÉ°SGQO{  õcôªd  ójóédG

 ≈∏Y π°UÉM ¬∏dGóÑY º«gGôHEG óªM

 ï`̀jQÉ`̀à`̀dG »`̀a √GQƒ`̀à`̀có`̀ dG IOÉ`̀¡`̀°`̀T

 »a É`̀«`̀∏`̀é`̀fBG â`̀°`̀ù`̀jEG á`̀©`̀eÉ`̀L ø``̀e

 ,Ω2016  ΩÉ`̀Y  IóëàªdG  áμ∏ªªdG

 ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  PÉ`̀à`̀°`̀SCG  Ö°üæe  π`̀¨`̀°`̀Th

 º°ùb  »``̀a  å``jó``ë``dGh  ô`̀°`̀UÉ`̀©`̀ª`̀dG

 ÜGOB’G  á«∏μH  á«YÉªàL’G  Ωƒ∏©dG

 äÉeÉ¡°SEG ¬dh ,øjôëÑdG á©eÉL »a

 ,á«Yƒf äÉØdDƒeh Iõ«ªàe á«ªjOÉcCG

 »a  á«æWƒdG  äGAÉØμdG  øe  ó©ojh

 .»ª∏©dG åëÑdG ∫Éée
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 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N ô«eC’G
 á«£N  á`̀ dÉ`̀ °`̀SQ  AGQRƒ``````dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 Ωƒ`̀fÉ`̀gOCG ¢`̀ShQó`̀«`̀J Qƒ`̀à`̀có`̀dG ø`̀e
 áª¶æªd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ¢Sƒ°ùjôÑ«Z
 øY  É¡«a  Üô`̀YCG  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 IQOÉÑªdÉH  ¬Ñ«MôJh  πeÉμdG  ¬ªYO
 äÉ«dÉ©a  ∫ÓN  √ƒª°S  É¡≤∏WCG  »àdG
 ±ó¡H  zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  iDhQ  ió`̀à`̀æ`̀e{
 ø«eC’G  AÉbó°UCG  áYƒªée  AÉ°ûfEG
 ΩÉ©dG ôjóªdGh IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG
 πLCG  øe  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd
 äGô«KCÉàdG  á¡LGƒe  πÑ°S  ø«°ùëJ
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉéd  á«Ñ∏°ùdG
 á«ªæàdG  ±GógCG  ≥«≤ëJ QÉ°ùe  ≈∏Y

.áeGóà°ùªdG

 áª¶æªd  ΩÉ`̀©`̀dG  ôjóªdG  Oó``Lh
 √ôjó≤Jh  √ôμ°T  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd
 øe  √ƒª°S  ¬jóÑj  Ée  ≈∏Y  AGQRƒ`̀ dG
 áμ∏ªe  º`̀YO  ≈∏Y  π°UGƒàe  ó«cCÉJ
 áë°üdG  áª¶æªd  ï°SGôdG  øjôëÑdG
 øe  √ƒª°S  √òîàj  É`̀eh  ,á«ªdÉ©dG
 AÉ≤H  ¿Éª°†d  á°Sƒª∏e  äGƒ`̀£`̀N
 äÉ```jƒ```dhCG ¢`````̀SCGQ ≈`̀∏`̀Y á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ≥«≤ëJ  ≈````̀dEG  á``̀«``̀eGô``̀dG  Oƒ``̀¡``̀é``̀dG
 GócDƒe ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±GógCG
 π°†aCG  ƒëf  ≈∏Y  AÉæÑdG  IOÉ`̀YEG  ¿CG
 ´É£≤d  º°SÉM  QhO  AÉ°SQEG  »°†à≤J
 Éªc  »aÉ©àdG  á∏Môe  »`̀a  áë°üdG
 äGQó`̀b  ºYód  kÉjƒb  kÉJƒ°U  Ö∏£àJ
 ¿Éμ°ùdG  á`̀fhô`̀e  õjõ©Jh  Ö`̀gCÉ`̀à`̀dG

 ≈à°T  »a  Oƒª°üdG  ≈∏Y  º¡JQóbh
.ºdÉ©dG AÉëfCG

 øY ¬``à``dÉ``°``SQ »```a ô``Ñ``Y É``ª``c
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ¬«fÉ¡J  ¢üdÉN
 ìÉéædÉH  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG
 iDhQ  ióàæe{  ¬≤≤M  …ò`̀dG  ôgÉÑdG
 πÑ≤à°ùªd ácôà°ûe iDhQ ..øjôëÑdG
 âëJ  ó≤Y  …ò``̀ dGh  zí`̀LÉ`̀f  »ªdÉY
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  áªjôc  ájÉYQ
 Ωƒ``j AGQRƒ```````̀dG ¢``ù``«``FQ »`̀μ`̀∏`̀ª`̀ dG
 âëJ »°VÉªdG ôÑªàÑ°S 29 AÉKÓãdG
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±GógCG{  QÉ©°T
 ,z19-  ó«aƒc  ó©H  É`̀e  á∏Môe  »`̀a
 äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG ¢`̀û`̀eÉ`̀g ≈`̀∏`̀Y ∂````̀dPh
 ,IóëàªdG  ºeCÓd  áeÉ©dG  á«©ªédG
 áeÉ©dG  á«©ªédG  ∫É`̀Ø`̀à`̀MG  ∂`̀dò`̀ch

 ájƒæ°ùdG  iôcòdÉH  IóëàªdG  ºeCÓd
.áª¶æª∏d ø«©Ñ°ùdGh á°ùeÉîdG

 ió`̀à`̀æ`̀e{  á`̀«`̀dÉ`̀©`̀a  ¿CG  ó`````̀cCGh
 πμ°ûH  âª¡°SCG  zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  iDhQ
 ó`̀°`̀û`̀Mh á`̀jOó`̀©`̀à`̀ dG º```̀YO »``̀a º`̀«`̀b
 …ó°üàdG  πLCG  øe  á«dhódG  Oƒ¡édG
 áëFÉL  É¡Mô£J  »àdG  äÉjóëà∏d

.É¡æe »aÉ©àdGh ,19- ó«aƒc
 Oƒ¡éd √ôjó≤J ≠dÉH øY ÜôYCGh
 ióàæªdG  º«¶æJ  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀«`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¿GƒjO  »a
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y AGQRƒ``````dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ájô«°†ëàdG á«∏ª©dG ∫GƒW õ«ªàªdG
 øe  ó`̀jõ`̀e  ≈``̀dEG  kÉ©∏£àe  ,ióàæª∏d
 á«£¨àdG äÉjÉZ ≥«≤ëJ »a ¿hÉ©àdG

 .á∏eÉ°ûdG á«ë°üdG

..øjôëÑdG iDhQ ióàæe ìÉéf áÑ°SÉæªH

á``«ªdÉ©dG á``ë°üdG á``ª¶æe ô``jóe ø``e á``Äæ¡J á``dÉ°SQ ≈``≤∏àj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ
19- ó«aƒc áëFÉéd …ó``°üà∏d á«dhódG Oƒ¡édG ó°ûM ºYO »a âª¡°SCG á``«dÉ©ØdG ¿CG ócDƒj Ωƒ``fÉgOCG ¢``ShQó«J .O

 ÖMÉ°U ¿Gƒ```jO »`̀a ¢`̀ù`̀eCG  º`̀J
 AGQRƒ```̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 IõFÉL{`H  ¢UÉîdG  QÉ©°ûdG  ø«°TóJ
 Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 ΩÉ°ùM  ï«°ûdG  Qƒ°†ëH  z»æjôëÑdG
 âæH  á≤FÉah  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH

.áë°üdG IôjRh ídÉ°üdG ó«©°S
 IõFÉL{`d áeÉ©dG áfÉeC’G âfÉch
 Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 óªëe  ï«°ûdG  á°SÉFôH  z»æjôëÑdG
 π«ch áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ó°TGQ øH
 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ¿Gƒ````̀jO
 Rƒ`̀a â`̀æ`̀∏`̀YCG ó`̀b ,AGQRƒ````̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ó«ªëdGóÑY  õjõ©dGóÑY  ¢Sóæ¡ªdG
 QÉ©°T  º«ª°üJ  á≤HÉ°ùªH  π«YÉª°SG
 øe  áæéd  ΩÉ«b  ó©H  ∂dPh  ,IõFÉédG
 ∫ÉªYC’G  ™«ªL  º««≤àH  ø«°üàîªdG
 482  ÉgOóYh  á`̀fÉ`̀eC’G  É¡à≤∏J  »àdG
 ø«H  É`̀e  217  ácQÉ°ûªH  É kª«ª°üJ
 áμ∏ªe  »``̀a  äÉ``°``ù``°``SDƒ``eh  OGô``````̀aCG

.øjôëÑdG
 Üô````̀YCG á``Ñ``°``SÉ``æ``ª``dG √ò```̀¡```̀Hh
 áØ«∏N  øH  ó°TGQ  øH  óªëe  ï«°ûdG
 ÖMÉ°U  ¿Gƒ```̀jO  π`̀«`̀ch  áØ«∏N  ∫BG
 AGQRƒ```̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 ¬àÄæ¡J  øY  ,IõFÉédG  áfÉeCG  ¢ù«FQ
 ó«ªëdGóÑY  õjõ©dGóÑY  ¢Sóæ¡ª∏d
 º«ª°üJ  á≤HÉ°ùªH  √RƒØH  π«YÉª°SG
 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N IõFÉL{  QÉ©°T
 Gó«°ûe  ,z»æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d  áØ«∏N
 ¬H  Ωó≤J  …ò`̀dG  õ«ªàªdG  º«ª°üàdÉH

 º«≤dG  ó`̀°`̀ù`̀L  …ò````̀dGh  ,á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d
.IõFÉédG É¡«dEG ±ó¡J »àdG á©«aôdG

 π`̀Ø`̀£`̀dG IQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀H OÉ``̀ °``̀ TCG É`̀ª`̀c
 ô°ûfh êÉàfEG »a ó«°ùdG øªMôdGóÑY
 π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y ô«°üb ƒjó«a
 ±GógCGh á≤HÉ°ùªdG ∫ƒM »YÉªàL’G
 πãªd  √ôjó≤J  øY  ÉHô©e  ,IõFÉédG
 »àdG  á«©ªàéªdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò`̀g
 »YƒdG  ø`̀e  É«dÉY  iƒà°ùe  ¢ùμ©J
 »a QÉμàH’Gh ´GóHE’G ≈∏Y IQó≤dGh
 »eôJ  »àdG  á∏«ÑædG  ±Gó`̀gC’G  áeóN

.IõFÉédG É¡«dEG
 ΩÉ°ùM  ï«°ûdG  CÉæg  ,¬ÑfÉL  øe
 âæH  á≤FÉah  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH

 õjõ©dGóÑY ¢Sóæ¡ªdG ,ídÉ°üdG ó«©°S
 GOÉ``̀°``̀TCGh ,π`̀«`̀YÉ`̀ª`̀°`̀SG ó`̀«`̀ª`̀ë`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 »a  ¬eób  …ò`̀ dG  ´Gó```HE’G  iƒà°ùªH
 »fÉ©ªdG  ¢ùμ©j  …ò``dGh  º«ª°üàdG
 ,Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  É¡∏ªëJ  »`̀à`̀dG  á∏«ÑædG
 πØ£∏d  É`̀ª`̀gô`̀μ`̀°`̀T  ø``̀Y  É``̀Hô``̀YCG  É`̀ª`̀c
 ¬JQOÉÑe  ≈∏Y  ó«°ùdG  øªMôdGóÑY
 AÉæHCG  »Yh  â°ùμY  »àdG  Iõ«ªàªdG
 á«ªgC’ ¬cGQOEGh »æjôëÑdG ™ªàéªdG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡≤∏WCG »àdG IõFÉédG
 ™«é°ûJ »a AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
 ôjƒ£Jh  á«Ñ£dG  QOGƒμdG  õ«ØëJh

.»ë°üdG ´É£≤dG
 ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG Üô``````YCG ,√Qhó```````H

 õ`̀FÉ`̀Ø`̀dG ó`̀«`̀ª`̀ë`̀dGó`̀Ñ`̀Y õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 Iõ`̀FÉ`̀L{  QÉ©°T  º«ª°üJ  á≤HÉ°ùªH
 Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀∏`̀d ¿É``̀ª``̀∏``̀°``̀S ø````̀H á``̀Ø``̀«``̀∏``̀N
 ôμ°ûdG  ¢`̀ü`̀dÉ`̀N  ø`̀Y  ,z»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ôjó≤àdGh
 äGQOÉ``̀Ñ``̀e ≈`̀∏`̀Y AGQRƒ``````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ≈©°ùj  ó¡L  πμd  á`̀ª`̀YGó`̀dG  √ƒª°S
 á©aQ  π``̀LCG  ø`̀e  ø`̀Wƒ`̀dG  AÉ`̀æ`̀HCG  ¬«a
 »æfEG{  :∫É``̀bh  ,É¡eó≤Jh  øjôëÑdG
 »a ¬∏ªMCG Éªd á≤HÉ°ùªdG √ò¡d âeó≤J
 ôYÉ°ûe  øe  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  »°ùØf
 ºjôμdG  √ƒª°S  ¢üî°ûd  RGõ`̀à`̀Y’G
 Éæe  ≥ëà°ùj É k«æWh G kõeQ ó©oj  …òdG
 ¬JOÉ©°S  ø`̀Y  G kôÑ©e  ,zôjó≤àdG  π`̀c

 á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG »``̀a Rƒ``Ø``dÉ``H á`̀¨`̀ dÉ`̀ Ñ`̀ dG
 ¬ª«ª°üJ  π«æH  ôîØdÉH  √Qƒ`̀©`̀°`̀Th

.º«μëàdG áæéd ÜÉéYEG
 »a ¢`̀Uô`̀M ¬```̀fCG ≈```̀dEG QÉ``̀°``̀TCGh
 ¿ƒμj  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  Ωó`̀≤`̀ª`̀dG  º«ª°üàdG
 ,á≤HÉ°ùªdG  •hô`̀°`̀T  ™`̀e  É k≤HÉ£àe
 á«æjôëÑdG  á`̀jƒ`̀¡`̀dG  ø``Y  G kô`̀Ñ`̀©`̀eh
 áfÉμªdGh  áª«≤dG  ø``̀Yh  á`̀∏`̀«`̀°`̀UC’G
 Éª°SG  πªëJ  »àdG  IõFÉé∏d  á«dÉ©dG
 ™«ªédG  Üƒ∏b  ≈∏Y  É k«dÉZh  G kõjõY
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ƒgh
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 ¿Éc  º«ª°üàdG  ¿EG  ∫É``bh  ,AGQRƒ```̀dG
 »a É`̀ k≤`̀«`̀ª`̀Yh π`̀μ`̀°`̀û`̀dG »``a É`̀ k£`̀«`̀°`̀ù`̀H

 Iôμa  ™`̀e  Ö°SÉæàj  É`̀ª`̀H  ∫ƒ`̀dó`̀ª`̀dG
.IõFÉédG ±GógCGh

 π`̀Ø`̀£`̀dG ió``````̀HCG ¬`̀ à`̀ «`̀MÉ`̀ f ø```̀e
 ≈∏Y  ø«ªFÉ≤∏d  √ôμ°T  øªMôdGóÑY
 Ö«Ñ£∏d  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  IõFÉL{
 º¡ªYOh  º¡eÉªàgG  ≈∏Y  z»æjôëÑdG
 √hó`̀HCG  Éeh  ,É¡≤∏WCG  »àdG  IQOÉÑª∏d
 áàØdh  ,¬``̀d  ™«é°ûJh  ÜÉ`̀é`̀YEG  ø`̀e

.¬ªjôμJh ¬dÉÑ≤à°SG »a áªjôc
 õ``̀FÉ``̀Ø``̀dG º``̀«``̀ª``̀°``̀ü``̀à``̀dG ¿É```````ch
 Ö«Ñ£∏d  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N IõFÉL{`H
 õeôJ ô°UÉæY ø qª°†J ób z»æjôëÑdG
 »ÑgòdG ø«fƒ∏dÉH á«Ñ£dG áeƒ¶æª∏d
 ÖMÉ°U IQƒ°U É¡£°SƒàJ …OÉeôdGh

 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 äGAÉ£©d  G kô`̀jó`̀≤`̀J  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  »``̀YGQ
 º`̀«`̀ª`̀°`̀ü`̀à`̀dG π`̀ª`̀°`̀û`̀j É`̀ ª`̀ c ,√ƒ``̀ª``̀°``̀S
 á«Hô©dG  ø«à¨∏dÉH  IõFÉédG  ≈ª°ùe
 »a  QÉ©°ûdG  ¢ùμ©«d  ,ájõ«∏éfE’Gh
 IõFÉédG øe »eÉ°ùdG ±ó¡dG ¬∏ªée
 √ƒª°S ø`̀e IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀H  äAÉ``̀L »`̀à`̀dG
 π«ÑædG  ºgQhO  ≈∏Y  AÉÑWCÓd  G kôjó≤J
 áeóN  »`̀a  º¡JGAÉ£Yh  ºgOƒ¡Lh

.øWƒdG
 õFÉØdG  QÉ©°ûdG  QÉ«àNG  ºJ  óbh
 ä’ƒdóe  øe  ¬æY  ôÑY  Ée  ≈dEG  G kô¶f
 G kOô`̀a  20  ø`̀e  ¿ qƒμàj  PEG  ,Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG

 º¡H  §`̀«`̀ë`̀j  …ó``````̀ jC’G  »``£``HGô``à``e
 º¡JÉYÉ qª°S  OGó`̀à`̀eG  ™`̀e  É kÑ«ÑW  20
 ∞JÉμJ  ≈```dEG  IQÉ``̀°``̀TEG  »`̀a  ,á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 ™ªàéªdG äÉf qƒμeh á«Ñ£dG QOGƒμdG
 ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀©`̀dG π`̀ qμ`̀°`̀û`̀à`̀d ,»`̀æ`̀ jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 Ió```̀MGh á``̀ jô``̀ FGO á`̀≤`̀∏`̀M ká`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀e
 AÉ£©dGh  πª©dG  »a  Iƒ≤dG  ¢ùμ©J
 ,™ªàéªdG ≈∏Y ®ÉØëdGh AGƒàM’Gh
 ø«àn≤∏ëdG  ø«H  ΩÉé°ùf’G  π qãªjh
 ¬«Lƒàd  qóëàJ  á q«æa  á«aôNR  kIóMh
 ÖMÉ°U  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  »`̀YGô`̀ d  ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG
 Éª«a ,AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ≈dEG  (20/20)  ô°UÉæ©dG  OóY  õeôj

.IõFÉédG ¥ÓWEGh ¢ù«°SCÉJ áæ°S

z»æjôëÑdG Ö``«Ñ£∏d ¿É``ª∏°S øH á``Ø«∏N IõFÉL{ QÉ``©°T º``«ª°üJ á``≤HÉ°ùªH õ``FÉØdG ¿Ó``YEG
IõFÉédG »``YGQ IQƒ°U É``¡£°SƒàJ á``«Ñ£dG áeƒ¶æªdG ≈``dEG õ``eôJ ô°UÉæY ø`` qª°†J õ``FÉØdG º``«ª°üàdG

 »a ,Ω2020 ôHƒàcCG 4 ≥aGƒªdG óMC’G ¢ùeCG ,á«LQÉîdG ôjRh ,»fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG πÑ≤à°SG
 ,∂jôJƒd »fÉL ó«°ùdG »æ«aƒ∏°ùdG ô°TÉædGh åMÉÑdGh ,áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH »∏Y ï«°ûdG ,IQGRƒ∏d ΩÉ©dG ¿GƒjódÉH ¬Ñàμe

 øe  Qƒ°U)  ÜÉàc  øe  áî°ùf  ôjRƒdG  AGógEÉH  ÉeÉb  å«M
 á«≤«≤ëdG ìhôdG Qƒ°üdG ∫ÓN øe RôÑj …òdG ,(øjôëÑdG
 É¡©bGƒeh  áHÓîdG  á©«Ñ£dG  ôgÉ¶eh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 ájƒªæàdG  á°†¡ædG  í`̀eÓ`̀eh  á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG  á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG
 ,áî°SGôdG  á«YÉªàL’G  äGOÉ`̀©`̀dGh  »fGôª©dG  Qƒ£àdGh
 ∫ƒcƒJhôÑdG  á«©ªL  ø«H  ¿hÉ©àdÉH  √OGó``YEG  ºJ  …ò`̀dGh

.á«dhódG ∂«aGôZƒ«L ∫Éfƒ°TÉf á°ù°SDƒeh »°SÉeƒ∏HódG
 »∏Y  ï«°ûdÉH  á«LQÉîdG  ôjRh  ÖMQ  ,AÉ≤∏dG  ∫ÓNh
 G kó«°ûe  ,∂jôJƒd  »fÉL  ó«°ùdGh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH
 Qƒ°U  øe  ¬«∏Y  iƒàMG  Éeh  º«≤dG  ∞dDƒªdG  Gòg  RÉéfEÉH
 RôÑJh  »æØdG  ¿É`̀≤`̀JE’Gh  á«aôëdG  ≈∏Y  ∫óJ  áHGòL  á«æa
 á«aGô¨édG  É¡à©«ÑWh …QÉ°†ëdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe ïjQÉJ
 Rõ©j  ÉªH  ,π«°UC’G  É¡Ñ©°T  ó«dÉ≤Jh  äGOÉ``̀Yh  Iõ«ªªdG
 »a  á«aÉ≤Kh  á«MÉ«°S  á¡Lƒc  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áfÉμe  øe

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO Éª¡d É k«æªàe ,á≤£æªdG

 áî°ùf  º`̀∏`̀ °`̀ù`̀à`̀j  á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG  ô````̀ jRh
zø```jô```ë```Ñ```dG ø`````e Qƒ`````°`````U{ ø`````e

zäÉ°SGQO{ õ``côªd Éjò«ØæJ Gô``jóe ˆGóÑY º«gGôHEG ó``ªM .O ø``««©J

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd ΩÉ©dG ôjóªdG |

 ≥ë∏ªdG π``Ñ≤à°ùj π``MGƒ°ùdG ô``ØN óFÉb
á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G IQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG
 ∫hófÉb  ¿ƒL  ó«≤©dG  πMGƒ°ùdG  ôØN  óFÉb  …OÉ«°S  ¬∏dGóÑY  AÓY  …ôëH  øcQ  AGƒ∏dG  πÑ≤à°SG

.áμ∏ªªdG iód á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG IQÉØ°ùd ™HÉàdG …ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdG
 ¬LhCG  åëH  ºJh  ,¬d  ≥aGôªdG  óaƒdGh  ∞«°†dÉH πMGƒ°ùdG  ôØN  óFÉb  ÖMQ  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 ∫Éée »a á°UÉNh ∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP QƒeC’G øe OóY »a ø«aô£dG ø«H ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG

.Égõjõ©Jh É¡ªYóH á∏«ØμdG πÑ°ùdGh äGQó≤dG AÉæHh ÖjQóàdG
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 »a  É`̀«`̀ °`̀ù`̀«`̀FQ  É`̀ Kó`̀ ë`̀ à`̀ e  ¿É`̀ ª`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ dG  á`̀∏`̀«`̀ª`̀L  .O
zihó`̀ ©`̀ dG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀eh ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀S{ ô`̀ª`̀JDƒ`̀e

ΩOÉ≤dG OÉ``≤©f’G QhO Aó``Ñd ziQƒ``°ûdG{ äGOGó``©à°SG ∫É``ªμà°SG
äÉ°ù∏édG á«£¨J »a ø««Øë°üdG ΩÉ¡e π«¡°ùJ åëÑj QƒØ°ü©dG QÉ°ûà°ùªdG

:ájhOC’G ≈∏Y áHÉbôdG äÉ«°UƒJ ò«ØæJ á©HÉàªH áØ∏μªdG áæé∏dG

 á`̀ Yô`̀ °`̀ ù`̀ dÉ`̀ H ó``̀¡``̀©``̀dG »````̀dh ƒ`̀ ª`̀ °`̀ S ∞`̀ «`̀ ∏`̀μ`̀ J ò`̀ «`̀ Ø`̀ æ`̀ J
IOƒ`̀ °`̀û`̀ æ`̀ª`̀ dG ±Gó``````̀ gC’G ≈````̀dEG ∫ƒ`̀ °`̀ Uƒ`̀ ∏`̀ d á`̀ æ`̀μ`̀ª`̀ª`̀ dG

 øe  ôeCÉH  √OGó`̀YEG  ºJ  …òdG  ôjô≤àdG  ≈∏Y  kAÉæH
 ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ø«fGƒ≤dG  á©LGôªd  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ,áØ«∏N  ∫BG
 ≈∏Y  á`̀HÉ`̀bô`̀dG  ójó°ûàd  äGAGô`````̀LE’Gh  á`̀ª`̀¶`̀fC’Gh
 á«eƒμëdG äÉ«dó«°üdG »a ájhOC’G ±ô°U äÉ«∏ªY
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«Lƒàd  G kò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh  ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh
 »dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 ¢ù∏ée  á°ù∏L  ¬°SDhôJ  ∫Ó`̀N  ,AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée
 ò«ØæJ  á©HÉàe  ≈dƒàJ  áæéd  π«μ°ûàH  AGQRƒ```̀ dG
 øe  ócCÉàdGh  É k«©jô°ûJh  É`̀ kjQGOEGh  É k«æa  äÉ«°UƒàdG
 áªcƒëdÉH  á≤∏©àªdG  ájQƒØdG  äGAGô``̀LE’G  PÉîJG
 ™jRƒàdGh øjõîàdG äÉWGôà°TG áaÉch ádAÉ°ùªdGh
 ,IQóîªdG  á°UÉNh  ,á``̀ jhOC’G  á©LGôeh  ™«ÑdGh
 äó≤Y ,ábÓ©dG äGP áª¶fC’Gh ø«fGƒ≤dG á©LGôeh
 á°SÉFôH  ó©oH  øY  »fÉãdG  É¡YÉªàLG  ¢ùeCG  áæé∏dG
 á«dÉªdG ôjRh ,áØ«∏N ∫BG  áØ«∏N øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG

 ô°UÉf  øH  π`̀FGh  Qƒ°†Mh  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’Gh
 ø«∏ãªeh ,AÉªdGh AÉHô¡μdG ¿hDƒ°T ôjRh ,∑QÉÑªdG
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμe  øY
 áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdGh  á«∏NGódG  IQGRhh
 ÜGƒ`̀æ`̀dGh  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  »°ù∏ée  ¿hDƒ`̀ °`̀T  IQGRhh

.á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdGh
 ∞«∏μJ  ò«ØæJ  ≈∏Y  É¡°UôM  áæé∏dG  äó``̀cCGh
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG
 ™°Vƒe  ¬©°Vhh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ∞«ãμJ  á∏°UGƒe  ôÑY  ,áæμªªdG  áYô°ùdÉH  ò«ØæàdG
 ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d ∂dP ≥«≤ëàd áªFÉ≤dG Oƒ¡édGh É¡∏ªY
 ∫ƒ°üëdG  ™«ªé∏d  πØμj  ÉªH  IOƒ°ûæªdG  ±Gó`̀gC’G

.É¡«dEG ¿ƒLÉàëj »àdG ájhOC’G ≈∏Y
 áªcƒëdG äGhOCG π«©ØJ á«ªgCG áæé∏dG äócCGh
 ¿hõîe  IQGOEG  á«∏ªY  áHÉbQh  º«¶æàd  ádAÉ°ùªdGh
 áaÉc  ΩÉ``̀eCG  É`̀gô`̀aGƒ`̀J  ¿Éª°Vh  á```̀jhOC’G  ±ô`̀°`̀Uh

 iód ájƒdhCG º¡àë°U ≈∏Y ®ÉØëdG ¿ƒc ≈°VôªdG
 ,»ë°üdG ´É£≤dG iód äÉjƒdhC’G ≈dhCGh áeƒμëdG
 »a  äÉ°SQÉªªdG  í«ë°üJ  »`̀a  Aó`̀Ñ`̀dG  ø`̀Y  áØ°TÉc
 äÉ«°UƒàdG  ≥ah  á`̀jhOC’G  ±ô°Uh  ¿hõîe  IQGOEG
 πLCG øe ºà«°S …òdG å«ãëdG πª©∏d G kó«¡ªJ Iô≤ªdG

.ájhOC’G ±ô°üH á≤∏©àªdG äÉ«∏ª©dG áaÉc õjõ©J
 øe á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e äò``̀î``̀JG É``̀¡``̀fCG â``̀ë``̀°``̀VhCGh
 ô«°S  ø«°ùëJ  π```LCG  ø`̀e  á`̀jQƒ`̀Ø`̀ dG  äGAGô``````LE’G
 á«dó«°Uh  …õ`̀cô`̀ª`̀ dG  ¿õ`̀î`̀ª`̀ dG  »``̀a  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG
 ≥ahh  á«dÉY  IOƒéH  äÉeóîdG  ºjó≤àd  á«fÉª∏°ùdG
 â∏ªYh ,¿CÉ°ûdG Gòg »a á©ÑàªdG äÉ°SQÉªªdG π°†aCG
 ≈∏Y  ≥«bóàdG  ∫Ó`̀N  ¬`̀«`̀dEG  â∏°UƒJ  É`̀e  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 á£N  ™°Vh  ≈∏Y  á«dó«°üdGh  …õcôªdG  ¿õîªdG
 ≈dEG  É¡©aQ  ºà«°S  äÉ«°UƒJ  ≈∏Y  …ƒàëJ  ájò«ØæJ
 »¡àæJ  ø«à∏Môe  ø`̀e  ¿ƒμàJ  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée
 »a  á«fÉãdGh  …QÉ`̀é`̀dG  ôHƒàcCG  ô¡°T  »`̀a  ≈``̀dhC’G

.2021 øe »fÉãdG ™HôdG

 Å`̀æ`̀¡`̀j iQƒ``̀ °``̀ û``̀ dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ
»æWƒdG Ωƒ``«dG iôcòH ø``«°üdG

 áÄæ¡J  á«bôH  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y  å©H

 Ö©°ûdG  ÜGƒæd  »æWƒdG  ¢ù∏éª∏d  áªFGódG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ƒ°ûægÉ°T  »d  ≈dEG

 ,√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH ∂dPh á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG ájQƒ¡ªéH »æWƒdG

 GócDƒe ,ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©∏d ™«aôdG iƒà°ùªdÉH OÉ°TCGh

 ∞∏àîe »a ∑ôà°ûªdG »fÉªdôÑdG ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢UôM

.ä’ÉéªdG

 ø«°üdG ájQƒ¡ªL ô«Ø°S Ö«ÑM QƒfCG ≈dEG á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôÑH å©H Éªc

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód á«Ñ©°ûdG

 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  ™``̀ e  ¿hÉ``̀©``̀à``̀dÉ``̀H
 ø`̀¡`̀ª`̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀d á``«``æ``Wƒ``dG á``Ä``«``¡``dGh
 õ`̀cô`̀e º`̀¶`̀æ`̀j ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀ dGh
 ôªJDƒe  »Ñ£dG  ÖjQóà∏d  z¬``̀jEG  …O  »`̀H{
 ájÉbƒdG{  QÉ©°T  âëJ  z≈°VôªdG  áeÓ°S{
 ácGô°ûHh  ,zÉ`̀¡`̀à`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀eh  ihó`̀©`̀ dG  ø`̀e
 »a »Ñ£dG õéæ«c õcôe ™e á«é«JGôà°SG
 Gòg  ΩÉ≤jh  ,IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G
 øjôëÑdG  »a  ¬Yƒf  øe  ∫hC’G  ôªJDƒªdG
 8 øe IôàØdG ∫ÓN »Hô©dG è«∏îdG ∫hOh

.…QÉédG ôHƒàcCG 11 ≈dEG
 …ò```dG ô``̀ª``̀JDƒ``̀ª``̀dG »```a ∑QÉ``̀ °``̀û``̀jh 
 ≈∏Y  GRQÉ```H  ÉKóëàe  16  ó©H  ø`̀Y  ΩÉ`̀≤`̀j

 ájQÉ°ûà°SG  º¡æ«H  øe ,ºdÉ©dGh á≤£æªdGh øjôëÑdG  iƒà°ùe
 ≥jôØdG  ƒ°†Y ¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL IQƒàcódG  ájó©ªdG  ¢VGôeC’G
 çóëàªc  z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG
 øY  ÓeÉc  iô`̀L  …ò`̀dG  ∫hC’G  ôªJDƒªdG  Ωƒ`̀j  ∫Ó`̀N  »°ù«FQ
 Gòg ihóY øe ájÉbƒdG  äÉãjóëJ ôNBGh 19-ó«aƒc áëFÉL

.¢Shô«ØdG
 Ö«°üf  QÉ```̀gRCG  .O  ø`̀e  π`̀c  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  »`̀a  çóëàj  Éªc
 áμ∏ªe øe ÆÉÑ°üdG πeCG .Oh ø«°ùM á«ª°Sh …hGô«°ûdG OÉ¡fh
 …ôØ«L …QÉa Qƒ°ù«ahôÑdG IóëàªdG áμ∏ªªdG øeh ,øjôëÑdG
 É«Ñ«d øeh ,¿ÉfóY ô°ûH .O ájOƒ©°ùdG øeh ,»Ø«ØY ádÉg .Oh
 .O IóëàªdG  äÉj’ƒdG  øeh ,¬∏dG  ÜÉL ¢ù«ªN Qƒ°ù«ahôÑdG
 øeh ,»μjQƒ«L ΩOCG .Oh Qõà«æ°T ∑QÉe .Oh äƒμ°S OQGhÉg
 ,ìÉÑ°üdG  áª«∏M  .O  ¿OQC’G  øeh  ,ójR  ƒHCG  êQƒL  .O  ¿ÉæÑd

.¢TÉ«Y ≈∏«d .O ø«£°ù∏a øeh ,ó«©°S ºjQ .O ¥Gô©dG øeh
 á«ª∏©dG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  …ôØ«L  …QÉ`̀ a  Qƒ°ù«ahôÑdG
 »a çó`̀ë`̀dG  Gò`̀g  á`̀«`̀ª`̀gCG  ó``̀cCG  z≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀S{  ôªJDƒªd
 AÉØàMG ÖcGƒj ¬fEG ∫Ébh ,á«ë°üdG ájÉYôdG ä’Éée ø«°ùëJ

 »ªdÉ©dG  Ωƒ«dÉH  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 ø«∏eÉ©dG  áeÓ°S  ¥Éã«eh  ≈°VôªdG  áeÓ°ùd
 ΩGõàd’Gh óFGôdG QhódÉH Gó«°ûe ,ø««ë°üdG
 áeÓ°S  õjõ©J  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  …ƒ≤dG

.≈°VôªdG
 É°†jCG  ¿ƒ°ùªëàe  ø`̀ë`̀f{  :±É``̀°``̀VCGh
 ≈°VôªdG  áeÓ°ùd  º¡ªdG  Ωƒ¡Øª∏d  èjhôàd
 ò«Øæàd  »`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  Qƒ``ë``ª``dG  √QÉ``Ñ``à``YÉ``H
 ,á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  »`̀a  IOƒ``̀é``̀dG  ÇOÉ`̀ Ñ`̀e
 øe  Éæ©e  ø«Kóëàe  OƒLƒH  ¿ƒXƒ¶ëeh
 º¡JGôÑN  ácQÉ°ûªd  ºdÉ©dG  AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL
 ∫ƒM øªãH  Qó≤J  ’  »àdG  ºgô¶f  äÉ¡Lhh
 iƒ°ü≤dG IóFÉØdG ≥«≤ëJh ,´ƒ°VƒªdG Gòg
 ∫É«LCÓd  É¡≤∏îf  É`̀ kfÉ`̀eCG  ôãcCG  á«ë°U  ájÉYQ  áÄ«H  øjƒμJh

.zá«∏Ñ≤à°ùªdGh á«dÉëdG
 iDhQ  ÜÉ°ùàcG  ≈dEG  z≈°VôªdG  áeÓ°S{  ôªJDƒe  ±ó¡jh
 á°ûbÉæeh  ,≈°VôªdG  áeÓ°S  »a  á«dÉëdG  äGQƒ£àdG  ∫ƒ`̀M
 ∞«c  º∏©Jh  á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉ``̀jƒ``̀dhC’Gh  ¢†jôªdG  áeÓ°S
 ò«ØæJh  ôjƒ£J  á«Ø«c  º««≤Jh  ,äÉ°ù°SDƒªdG  ≈∏Y  É¡≤«Ñ£J
 áLÉëdG  º¡ah  ,á«bƒKƒªdGh  º∏©àdG  ≈∏Y  áªFÉb  ádOÉY  áaÉ≤K
 »a  É kbÉ°ùJG  ôãcCG  áª¶fCG  ôjƒ£Jh  äÉ≤«≤ëàdG  ø«°ùëJ  ≈`̀dEG

.≈°VôªdG áeÓ°S ∫Éée
 QÉμaC’G ∫OÉÑJ πLCG øe á«JGƒe á°üæe ôªJDƒªdG ôaƒj Éªc
 ≈∏Y  ±ô©àdGh  ,≈°VôªdG  áeÓ°ùd  á«dÉëdG  äÉjƒdhC’G  ∫ƒM
 á«ªgCG  á°ûbÉæeh  ,á«fhÉ©àdG  ≈°VôªdG  áeÓ°S  á«©ªL  QhO
 äÉeóîdG  ø«°ùëJ  ≈∏Y  IóYÉ°ùªdG  »`̀a  ≈°VôªdG  ∑Gô`̀°`̀TEG
 π°UGƒàdGh ,á«ë°üdG ájÉYôdG »a IOƒédG ø«°ùëJ ¿Éª°Vh
 ™°ShCG  ô«μØJ  »a  áªgÉ°ùªdGh  äGôÑîdG  ∫OÉÑJh  AÓeõdG  ™e
 ájÉYôdG  øcÉeCG  ™«ªL  »a  ≈°VôªdG  áeÓ°S  ø«°ùëJ  ∫ƒ`̀M

.á«ë°üdG

 óªMCG  áeÉ°SCG  QÉ°ûà°ùªdG  ó`̀cCG   
 ¢ù∏éªd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀ «`̀eC’G  QƒØ°ü©dG
 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ∫Éªμà°SG  iQƒ°ûdG
 Qhó``̀dG Aó`̀Ñ`̀d äGOGó`̀©`̀ à`̀ °`̀ S’G á`̀aÉ`̀μ`̀d
 »©jô°ûàdG π°üØdG øe ådÉãdG …OÉ©dG
 áaÉc  ô«aƒJ  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,¢ùeÉîdG
 á«à°ùLƒ∏dGh  á«æØdG  äÉÑ∏£àªdG
 Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dGh
 ¢ù∏éªdG AÉ°†YC’ á«©jô°ûàdG Oƒ¡édG
 É k≤ah  ,IOƒ``é``dG  äÉjƒà°ùe  ≈`̀∏`̀YCÉ`̀H
 ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y  äÉ¡«Lƒàd
 ™e  ≈°TÉªàj  ÉªHh  ,¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 Ωƒ≤J  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 QÉ°ûàfG  áëaÉμªd  áeÉ©dG  áfÉeC’G  É¡H

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ´É``̀ª``̀à``̀L’G ∫Ó````̀N ∂````̀ dP AÉ````̀L
 ìÉÑ°U ΩÉ`̀©`̀ dG  ø``«``eC’G  √ó`̀≤`̀Y  …ò``̀ dG
 AÉ`̀ æ`̀eC’G Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H (ó````̀MC’G) ¢`̀ù`̀eCG

 …ô``̀jó``̀eh ø`̀jó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø`̀«`̀eÉ`̀©`̀ dG

 ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  áfÉeC’ÉH  äGQGOE’G

 á«ªgCG  ≈``̀ dEG  â`̀Ø`̀d  å`̀«`̀M  ,iQƒ`̀°`̀û`̀ dG

 OGó©à°SÓd  áeÉ©dG  áfÉeC’G  πª©J  ¿CG

 á©bƒàªdG  äÉ`̀gƒ`̀jQÉ`̀æ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  á`̀aÉ`̀μ`̀d
 ô≤ªH  hCG  ó©H  ø`̀Y  äÉ°ù∏édG  ó≤©d
 »àdG äÉeóîdG ôjƒ£J ™e ,¢ù∏éªdG
 äÉ«æ≤àdG çóMCÉH áfÉ©à°S’ÉH É¡eó≤J
 øe IOÉØà°S’G GócDƒe ,É«LƒdƒæμàdGh
 áMÉàªdG äÉ«fÉμeE’Gh äGôÑîdG áaÉc

.πª©dG äGAGôLEG π«¡°ùàd
 ø«eC’G ™ªà°SG ´ÉªàL’G ∫ÓNh
 äGQGOEG  äGOGó``©``à``°``SG  ≈```̀ dEG  ΩÉ``̀©``̀dG
 ∫ÉÑ≤à°S’  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ΩÉ`̀°`̀ù`̀bCGh
 øe  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  …OÉ``©``dG  OÉ`̀≤`̀©`̀f’G  QhO
 ,¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG »`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG π`̀ °`̀ü`̀Ø`̀ dG
 äÉÑ∏£àªdG QÉWE’G Gòg »a É k°Vô©à°ùe
 Aó`̀H Ö`̀cGƒ`̀à`̀°`̀S »``à``dG á`̀«`̀ª`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG
 áfÉeC’G ¿CG GócDƒe ,¢ù∏éªdG äÉ°ù∏L
 äÉ«æ≤àdG  çóMCÉH  âfÉ©à°SG  áeÉ©dG
 »a  AGƒ°S  äGôÑîdGh  äÉ«fÉμeE’Gh
 äÉ°SGQódGh äÉeƒ∏©ªdG ô«aƒJ ∫Éée

 iôNC’G ä’ÉéªdG »a hCG  çƒëÑdGh
 »a  á«∏ª©dG  Ö`̀fGƒ`̀é`̀dÉ`̀H  á≤∏©àªdG
 á`̀eÉ`̀©`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dGh äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 π`̀LCG  ø`̀e  ∂`̀ dPh .iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏éªd
 »a  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  QhO  RGô````HEG
 IQƒ`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H »`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG ∫É``̀é``̀ª``̀dG

.≈∏ãªdG
 ¥ô£àdG  ´ÉªàL’G ∫ÓN ºJ Éªc
 π«¡°ùàH á≤∏©àªdG  QƒeC’G  ¢†©H ≈dEG
 »a  ø««Øë°üdGh  ø««eÓYE’G  ΩÉ¡e
 ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a  π`̀≤`̀f
 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ¿É`̀ª`̀jEG  ø`̀e  ÉbÓ£fG
 ΩÓ``̀YE’G  πFÉ°Sh  á«ªgCÉH  ¢ù∏éª∏d
 ,äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dGh çGó``````̀MC’G π`̀≤`̀ f »``̀a
 Qhó`̀dG  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  âæªK  å«M
 ¿ƒ``̀«``̀eÓ``̀YE’G ¬``̀ H ™`̀∏`̀£`̀°`̀†`̀j …ò````̀ dG
 »a  ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Shh  ¿ƒ«Øë°üdGh

.∫ÉéªdG Gòg
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.¿Éª∏°ùdG á∏«ªL .O |

.QƒØ°ü©dG áeÉ°SCG QÉ°ûà°ùªdG |

ó«ªëŸG ó«ª Malmahmeed7@gmail.com

 ..á«æjôëÑdG ICGôªdG
á«fÉ°ùfE’G IOGQE’G QÉ°üàfGh

 »àdG  çGó```̀MC’Gh  äÉ«dÉ©ØdGh  äÉÑ°SÉæªdG  Oó©J  ÖÑ°ùHh  ,É`̀fÉ`̀«`̀MCG
 ≈∏Y  »eÓYE’G  õ«côàdGh  ΩÉªàg’G  Ö°üæj  ,áæ«©e  Iôàa  ∫ÓN  øeGõàJ
 øe ºZôdG ≈∏Y ,Égô«Z ¿hO øe äÉÑ°SÉæe ≈∏Yh ,iôNCG ¿hO øe äÉ«dÉ©a
 ,Égô«KCÉJ  »ah ,É¡∏«°UÉØJ »ah ,É¡KóM »a á«ªgCG  π≤J ’ äÉ«dÉ©a OƒLh

.äÉ«dÉ©ØdG »bÉH øY
 ™«aôdG  ´ÉªàL’G  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ácQÉ°ûe  ,äÉ«dÉ©ØdG  √òg  øe
 »ªdÉ©dG  ôªJDƒª∏d  øjô°û©dGh  á°ùeÉîdG  iôcò∏d  ¢ü°üîªdG  iƒà°ùªdG
 á«©ªé∏d (75) IQhódG ∫ÉªYCG  ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dPh ,ICGôªdÉH »æ©ªdG ™HGôdG
 ≈∏Y  ÉeÉY  ø«©Ñ°Sh  á°ùªN  QhôªH  »ØàëJ  »àdG  ,IóëàªdG  ºeCÓd  áeÉ©dG
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øe  í«°TôàH  É¡°ù«°SCÉJ
 ádÉg IPÉà°SC’G  â∏ sãe  ,√ÉYQh ¬∏dG  ¬¶ØM ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG
 ,á«dÉ©ØdG ∂∏J »a ¬àdÓL ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G …QÉ°üfC’G
 ,á©«aôdG  iDhô`̀dGh  ,áª¡ªdG  ™«°VGƒªdG  øe  ójó©dG  âæª°†J  áª∏c  â≤dCGh

.ÉgóæY ∞bƒàdGh ,É¡«∏Y Aƒ°†dG AÉ≤dEG ≥ëà°ùJ »àdG
 Gòg  »a  É¡àcQÉ°ûe  ¿CG  áª∏μdG  »a  âæ«H  ,…QÉ°üfC’G  ádÉg  IPÉà°SC’G
 ICGôªdG  ¬H  ≈¶ëJ  Éªd  ó«cCÉJ  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  øe  í«°TôàHh  πØëªdG
 ƒ¡a ôNBG ÖfÉL øeh ,ÖfÉL øe Gòg ,á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG á≤ãdG øe á«æjôëÑdG
 ¬JÉ«dhDƒ°ùeh √QhO AGOC’ ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG äÉ«dhDƒ°ùe øe ∞YÉ°†j
 Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  á°SÉFôH  ,¬JÉ©∏£Jh  ¬JÉÑLGh  RÉéfEGh

.¬∏dG É¡¶ØM ,ióØªdG πgÉ©dG áæjôb ,áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S
 è¡ædG  âë°VhCG  »àdGh  ,áª∏μdG  »a  IOQGƒ`̀dG  ø«eÉ°†ªdG  Rô`̀HCG  øeh
 »a  ICGôªdG  ∑Gô°TEG  »a  (»YÉªàL’G  øeC’G)  ,ï°SGôdGh  âHÉãdG  »æjôëÑdG
 ø«H  ádGó©dG)  ∂dòch  ,É¡à«ªæJh  ádhódG  á°†¡fh  QGô≤dG  ™æ°U  äÉ°ù°SDƒe
 áëLÉf á«ªæàH ∂dP •ÉÑJQGh ,ácQÉ°ûªdG »a ádGó©dG á°UÉNh ,(ø«°ùæédG
 øeC’G ó°ûæj Qƒ£àe …QÉ°†M ™ªàéªd á«°SÉ°SCG óYGƒb ∂∏Jh ..áeGóà°ùeh

.á«ªæàdGh ácGô°ûdGh ádGó©dGh
 ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒe »a øjôëÑdG áμ∏ªe ìÉéf ¢ü°ü≤d ¿Éc Éªch
 á¡LGƒªdG  ±ƒØ°U  øª°V  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  OƒLhh  ,áª∏μdG  »a  Ö«°üf
 ICGôªdG ±hô¶d IófÉ°ùªdG á«eƒμëdG äGQGô≤dG øe IOÉØà°S’Gh ,á«eÉeC’G
 Éªæ«M ,á«cPh áØ«°üMh áª«μM áàØd âfÉc ∂dòμa ..ájOÉ°üàb’Gh ájô°SC’G
 ´Éé°ûdG ∞bƒªdGh …OÉ«°ùdG QGô≤dG øY …QÉ°üfC’G ádÉg IPÉà°SC’G âKóëJ
 Éªæ«Mh  ,ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  »a  ΩÓ°ùdG  ºYód  äGQÉeE’Gh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 øe äÉªdÉ©∏d ájôjó≤J õFGƒL ¢ü«°üîJ »a øjôëÑdG áμ∏ªe ìôà≤e âeób
 ±hôX ø«°ùëJ ≈dG á¡LƒªdG á«ª∏©dG äGQÉμàH’Gh äÉYGôàN’G ÜÉë°UCG
 ≈dG ±É°†J ájQÉ°†M IQOÉÑe √ògh ..äÉjóëàdG ™«ªL á¡LGƒe »a ºdÉ©dG

.»fÉ°ùfE’Gh »ªdÉ©dG ¥É£ædG ≈∏Y á«æjôëÑdG äGQOÉÑªdG πé°S
 ádÉ°SQ ó©j ,áª∏μdG »a …QÉ°üfC’G ádÉg IPÉà°SC’G ¬H âªààNG Ée π©d
 ,IóëàªdG ºeC’G ábhQCG »a ìó°üJ É¡«fÉ©e π¶à°S ,á«æjôëÑdG ICGôª∏d IódÉN
 Oƒ¡L øY åjóëdG »JCÉj Éªæ«M á°UÉN ,ΩGhódG ≈∏Y ™«ªédG Égôcòà°ùjh
 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  âfÉc  ∞«ch  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  á¡LGƒe  »a  ICGô`̀ª`̀dG
 »a  π`̀eC’Gh  πª©dG  ƒëf  á«HÉéjEG  ìhôHh  áªgÉ°ùeh  ,á«dÉ©ØHh  Iô°VÉM
 :…QÉ°üfC’G ádÉg IPÉà°SC’G âdÉb Éªæ«M ,Ió≤©e äÉjóëJh áÑ©°U ±hôX
 -π`̀eC’G  øe  ô«ãμHh-  ™«ªédG  ácQÉ°ûe  ≈dG  ™∏£àJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG{
 áeGôch øeCG ßØëj Éªdh ,âbh ´ô°SCG »a ,¬à«ªæJh ¬à«aÉY ó«©à°ùj ºdÉ©d
 »dhódG  ÉæfhÉ©J  ôgƒL  ,ójóL  øe  ó°ùéæd  ,øgô°SCGh  ÉæFÉ°ùf  áë°Uh
 √òg IôcGP »a á≤Kƒe áHôéàdG ôÑYh ¢ShQO ≈≤Ñàdh ,äÉeRC’G âbh »a

.zá«fÉ°ùfE’G IOGQE’G kGOóée äô°üàfG ó≤d :É¡fGƒæYh ,á≤jô©dG á°ù°SDƒªdG
 á¶ëd  ,™`̀ª`̀LCG  ºdÉ©dG  √OOô«°S  …ò`̀ dG  »æjôëÑdG  AGó`̀æ`̀dG  ƒ`̀g  Gò`̀gh
 äô°üàfG  ó≤d{  :≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉ`̀H  ÉÑjôb  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  ≈∏Y  QÉ°üàf’G

.zá«fÉ°ùfE’G IOGQE’G kGOóée

 »dhh AGQRƒdG ¢ù«FQh ∂∏ªdG
 ôμ°T äÉ«bôH ¿ƒ``≤∏àj ó``¡©dG
âjƒμdG ô``«eCG  ø``e á``«HGƒL
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J

 ÖMÉ°U ¬«NCG øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N

 âjƒμdG ádhO ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ¬d  QƒØ¨ªdG  IÉah  »a  ájõ©ªdG  ¬àdÓL  á«bôH  ≈∏Y  G vOQ  á≤«≤°ûdG

 ôHÉédG  óªMC’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉH

.√GôK ¬∏dG Ö«W πMGôdG âjƒμdG ádhO ô«eCG ìÉÑ°üdG

 ôμ°ûdG  ¢üdÉN  á«bôÑdG  âjƒμdG  á`̀dhO  ô«eCG  ƒª°S  øª°Vh

 ≈dƒªdG √ƒª°S kÓFÉ°S ,º«dC’G ÜÉ°üªdG Gò¡H ¬àdÓL ôYÉ°ûe ≈∏Y

 áë°üdG  Qƒaƒe  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈∏Y  ºjój  ¿CG  π`̀Lh  õY

.á«aÉ©dGh

 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J Éªc

 ÖMÉ°U ¬«NCG øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N

 âjƒμdG ádhO ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG

 √ƒª°S  »dƒJ  áÑ°SÉæªH  áÄæ¡ªdG  ¬àdÓL  á«bôH  ≈∏Y  G vOQ  á≤«≤°ûdG

.á≤«≤°ûdG ádhódG »a ºμëdG ó«dÉ≤e

 ôμ°ûdG  ¢üdÉN  á«bôÑdG  âjƒμdG  á`̀dhO  ô«eCG  ƒª°S  øª°Vh

 á«îjQÉàdG äÉbÓ©dÉH √ƒª°S G kó«°ûe ,áÑ«£dG ¬àdÓL ôYÉ°ûe ≈∏Y

 ø«H  §Hôj  É`̀eh  ,ø«àªjôμdG  ø«Jô°SC’G  ™ªéJ  »àdG  Ió«WƒdG

 kÓFÉ°S ,Iõ«ªàe ájƒNCG §HGhQ øe ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG

 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈∏Y  ºjój  ¿CG  π`̀Lh  õ`̀Y  ≈dƒªdG  √ƒª°S

 πc  É¡Ñ©°Th øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ≥≤ëjh á«aÉ©dGh  áë°üdG  Qƒaƒe

.QÉgOR’Gh »bôdG

 ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ≈≤∏Jh

 ÖMÉ°U  ¬«NCG  øe  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N

 âjƒμdG ádhO ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG

 É¡ã©H  »àdG  IÉ°SGƒªdGh ájõ©àdG  á«bôH  ≈∏Y GOQ  ∂dPh ,á≤«≤°ûdG

 ádhO  ô«eCG  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉ`̀H  ¬d  QƒØ¨ªdG  IÉ`̀ah  »a  ¬«dEG  √ƒª°S

 ôHÉédG  óªMC’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  πMGôdG  âjƒμdG

.√GôK ¬∏dG Ö«W ìÉÑ°üdG

 ÖMÉ°üd √ôμ°T ≠dÉH øY á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO ô«eCG ÜôYCGh

 ¥OÉ°U øe √ƒª°S ¬æY ôÑY Ée ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG

 ÖbÉæªH AÉæK øeh ,º«dC’G ÜÉ°üªdG Gòg »a IÉ°SGƒªdGh …RÉ©àdG

 ó«≤ØdG  óª¨àj  ¿CG  Ó`̀Yh  πL  …QÉÑdG  ÓFÉ°S  ,¬∏dG  ¬ªMQ  ó«≤ØdG

 ’CGh  ,¬JÉæL  í«°ùa  ¬æμ°ùjh  ¬JôØ¨eh  ¬àªMQ  ™°SGƒH  πMGôdG

.õjõ©H √hô`μe …CG √ƒª°S …ô`j

 ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J  Éªc

 ÖMÉ°U ¬«NCG øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG

 âjƒμdG ádhO ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ¬«dƒJ áÑ°SÉæªH ¬d áÄæ¡ªdG √ƒª°S á«bôH ≈∏Y GOQ ∂dPh ,á≤«≤°ûdG

.á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO »a ºμëdG ó«dÉ≤e

 √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ¢üdÉN  ø`̀Y  ¬à«bôH  »`̀a  √ƒª°S  Üô``̀YCGh

 øe  ¬æY  ôÑY  Ée  ≈∏Y  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd

 õY ≈dƒªdG É«YGO ,áÑ°SÉæªdG √ò¡H AÉYódG ¥OÉ°Uh ôYÉ°ûªdG Ö«W

 ≥≤ëj ¿CGh á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe √ƒª°S ≈∏Y ºjój ¿CG πLh

 πX  »a  QÉ``̀gOR’Gh  Ωó≤àdGh  ójõªdG  É¡Ñ©°Th  øjôëÑdG  áμ∏ªªd

 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd áª«μëdG IOÉ«≤dG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG

 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J  Éªc

 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCG  øe  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée

 âjƒμdG  á``̀dhO  ô`̀«`̀eCG  ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  ó`̀ª`̀MC’G  ±Gƒ``̀f  ï«°ûdG

 ó«dÉ≤e  ¬«dƒJ  áÑ°SÉæªH  áÄæ¡ªdG  √ƒª°S  á«bôH  ≈∏Y  G vOQ  á≤«≤°ûdG

.á≤«≤°ûdG ádhódG »a ºμëdG

 ôμ°ûdG  ¢üdÉN  á«bôÑdG  âjƒμdG  á`̀dhO  ô«eCG  ƒª°S  øª°Vh

 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  áÑ«£dG  ôYÉ°ûªdG  ≈∏Y

 ¥OÉ°Uh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

 ™ªéJ »àdG áî°SGôdG á«îjQÉàdG äÉbÓ©dÉH √ƒª°S G kó«°ûe ,¬FÉYO

 ¿CG πLh õY ≈dƒªdG √ƒª°S kÓFÉ°S ,ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG

 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈∏Y ºjój

 á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG πc É¡Ñ©°Th øjôëÑdG áμ∏ªªd ≥≤ëjh

 »∏Y ÜGƒædG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd »fÉãdG ÖFÉædG ÉYO

 Ωƒ°SôdGh  äGAGô```LE’G  »a  ô¶ædG  IOÉ``̀YEG  ≈`̀ dEG  ó`̀jGR

 ∫ÓN øe ºgôØ°S iód ø«æWGƒªdG  ≈∏Y á°VhôØªdG

 á«fÉ°ùfEG  ä’ÉM OƒLh ™e á°UÉN ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL

 ¿ƒ«©eÉédG ÜÓ£dG É¡æeh ôØ°ùdG QGôμJ ≈dEG êÉàëJ

.á«fÉ°ùfE’G ä’ÉëdGh ≈°VôªdGh

 100  ∞∏μJ  zÉfhQƒc{  ¢üëa  Ωƒ°SQ  ¿EG  ∫Ébh

 »ah ó¡a ∂∏ªdG ô°ùéH IOƒ©dGh ôØ°ùdG ∫ÓN QÉæjO

 áØYÉ°†àe  áØ∏c  »¡a  ¢üî°T  øe  ôãcCG  OƒLh  ∫ÉM

 QƒÑY ≈dEG ô£°†j øªd á°UÉN ô°SC’G πgÉc øe π≤ãJh

 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a  êÓ©dG  ó°ü≤H  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL

 áëFÉL  ≥Ñ°S  »`̀LÓ`̀Y  ∫hó``̀L  øª°V  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG

 ≈dEG  G kô«°ûe  ,äÉ©eÉédG  ÜÓW  IOƒ©d  hCG  ,ÉfhQƒc

 ø«H äGQGô`̀≤`̀∏`̀ d  á`̀©`̀LGô`̀e ∑É`̀æ`̀g ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG  á`̀«`̀ª`̀gCG

 õcGôªdG  OÉªàYÉH  …Oƒ©°ùdGh  »æjôëÑdG  ø«ÑfÉédG

 ôÑY ôØ°ù∏d  »FGƒ°û©dG ¢üëØdG ™bGƒe hCG  á«ë°üdG

 ¢TÉ©àfG  »a  º¡°ùj  ±ƒ°S  …ò`̀dGh  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL

 ÜÉë°UCGh  øjôªà©ªdG  ≈∏Y  π«¡°ùàdGh  OÉ°üàb’G

.êÓ©dG »a ø«ÑZGôdGh á«fÉ°ùfE’G ä’ÉëdG

 º¡«∏Y ø«ÑfÉédG øe øjôaÉ°ùªdG ¿CG  ójGR ôcPh

 øcÉeC’G »a áeÉªμdG ™°VƒH ΩGõàd’G äGQGô≤∏d É k≤ah

 äÉ©ªéàdG øY ó©ÑdGh ,»YÉªàL’G óYÉÑàdGh áeÉ©dG

 ™ªàéªdG ó©jh ,¢Shô«ØdG ∫É≤àfG »a ÖÑ°ùJ ób »àdG

 äGAGôLE’ÉH  á«YGh  ÉHƒ©°T  …Oƒ©°ùdGh  »æjôëÑdG

 øjó∏ÑdG »a ä’ÉëdG ¢VÉØîfG π«dódGh ájRGôàM’G

.áëFÉédG AÉ¡àfG »a ™«ªédG øe IOÉédG áÑZôdGh

 á``̀©``̀LGô``̀e ≈``````̀dEG ƒ```̀Yó```̀j ó``````̀jGR »``̀ ∏``̀ Y Ö```FÉ```æ```dG
 ô``̀°``̀ù``̀é``̀dG ô```̀ Ñ```̀Y É``````fhQƒ``````c ¢``̀ ü``̀ ë``̀ a Ωƒ`````̀°`````̀SQ

.ójGR »∏Y |
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 øH  º«gGôHEG  ï«°ûdG  õcôe  CGóÑj
 çƒëÑdGh  áaÉ≤ã∏d  áØ«∏N  ∫BG  óªëe
 ’h{ ¿Gƒæ©H ójóédG »aÉ≤ãdG ¬ª°Sƒe
 ,ø«æKE’G  Ωƒ«dG  zÉæeÓMCG  øY  Üƒàf
 »a  »`̀ë`̀«`̀eô`̀dG  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ™`̀e
 πLQ  ,óªMC’G  ìÉÑ°U{  ¿Gƒæ©H  AÉ≤d
 »a  ∂`̀ dPh  zäÉëdÉ°üªdGh  ìÓ`̀°`̀UE’G
 ôÑY kAÉ`̀°`̀ù`̀e á`̀æ`̀eÉ`̀ã`̀dG á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG ΩÉ`̀ª`̀J
 ,Üƒ`̀«`̀Jƒ`̀«`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  õ`̀cô`̀ª`̀dG  áëØ°U
 Ió`̀gÉ`̀°`̀û`̀e ™`̀«`̀ª`̀é`̀∏`̀ d ø`̀μ`̀ ª`̀ j å``̀«``̀M
 ,ó©oH  ø`̀Y  ácQÉ°ûªdGh  Iô°VÉëªdG
 ø«©H  õ`̀cô`̀ª`̀dG  IQGOEG  ò`̀NCÉ`̀J  Gò`̀¡`̀Hh
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô`````̀LE’G QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G
 ká`̀∏`̀eBG  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ó`̀YGƒ`̀bh
 Égó¡Y  ≥HÉ°S  ≈`̀dEG  IÉ«ëdG  Oƒ©J  ¿CG
 áYÉb »`̀ a ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  »`̀≤`̀à`̀∏`̀jh É`̀ kÑ`̀jô`̀b
 Éªc ,¬æY áY qôØàªdG  äƒ«ÑdGh õcôªdG
 øcôdG  ìÉààaG  º°SƒªdG  Gòg  ó¡°û«°S
 º«eôàd ∞ qXƒ«°S ≈æÑe ƒgh ô°†NC’G
 »a ™≤jh ,áq«æØdG äÉMƒ∏dGh ≥FÉKƒdG
 »î°S  mºYóH  √ó««°ûJ  qº`̀J  ,¥ qôëªdG
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  øe
 äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG ø``̀e Aõ``̀é``̀c á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG
 ódGƒdG  ájƒÄªH  kAÉØàMG  â≤∏WCG  »àdG
 ¿É£∏°S  øH  ó`̀jGR  ï«°ûdG  ¢ù°SDƒªdG
 ï«°SôJ »a √Qhód É kªjôμJh ¿É«¡f ∫BG

 äGQÉ```̀eE’G  ø«H  á``jƒ``NC’G  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
.øjôëÑdGh

 …òdG  ,»ë«eôdG  óªëe QƒàcódG
 ,õcôª∏d  »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  º`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀dG  íààØj
 »a PÉ``̀à``̀°``̀SCGh å``̀MÉ``̀Hh ∞``̀ qdDƒ``̀e ƒ``̀g
 ,â`̀jƒ`̀μ`̀dG á`̀©`̀eÉ`̀é`̀H ´É`̀ª`̀à`̀L’G º`̀∏`̀Y
 Ωƒ∏©dG  »`̀a  √GQƒ``à``cO  ≈∏Y  π°UÉM
 ΩÉ```̀gQO á`̀©`̀eÉ`̀L ø``̀e á`̀ «`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G
 ,1973  áæ°S  Gôà∏éfEG  ¥ô°T  ∫Éª°ûH
 ø«H  »`̀Hô`̀©`̀dG  á∏ée  ôjôëJ  ¢`̀SCGô`̀J
 Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  ≈``̀æ``̀ZCG  .1999-1982
 á«Hô©dG  áÑàμªdG  »ë«eôdG  óªëe
 äÉ`̀HÉ`̀à`̀μ`̀dG  ø`̀e  Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀e  áYƒªéªH
 ,á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀ª`̀dGh á`̀∏`̀ «`̀ °`̀UC’Gh á`̀jó`̀≤`̀æ`̀dG
 øY ¬``̀JÉ``̀°``̀SGQOh ¬`̀JÉ`̀HÉ`̀à`̀c ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀Jh
 óbh  ,Ió`̀FGQ  »Hô©dG  è«∏îdG  á≤£æe
 πμd  á«°SÉ°SCG  ™`̀LGô`̀e  ≈``dEG  âdƒëJ
 áÑàμªdG  ó`̀aô`̀j  ∫GRÉ```̀eh  ,ø«ãMÉÑdG
 ,OóéàªdG  …ôμØdG  ¬LÉàfEÉH  á«Hô©dG
 π≤©H  Iô°UÉ©ªdG  ÉjÉ°†≤dG  ¢ûbÉæjh
 »°VGôàaG AÉ≤d »a ƒg Égh ,ô«æà°ùe
 ï«°ûdG õcôªd »aÉ≤ãdG º°SƒªdG íààØj

.çƒëÑdGh áaÉ≤ã∏d º«gGôHEG
 …QÉédG  ôHƒàcCG  ô¡°T  ó¡°ûjh
 äGAÉ`̀≤`̀∏`̀dGh  äGô°VÉëªdG  ø`̀e  G kOó``̀Y
 â«H  »`̀ a  ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG  12 Ωƒ``̀j  É`̀¡`̀æ`̀eh

 º`̀ «`̀gGô`̀ HEG ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀dG â``«``H) ô`̀©`̀°`̀û`̀dG
 ´ qôØàªdGh  (áeÉæªdG  »`̀a  ¢†qjô©dG
 ôYÉ°û∏d  á qjô©°T  á«°ùeCG  õcôªdG  øY
 ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H ΩGõ```̀N ∫OÉ```̀Y »```̀ JGQÉ```̀ eE’G
 19 Ωƒj ÉeCG ,z…QÉ©dG ™«HôdG Ió«°üb{
 ó q«°ùdG õcôªdG áYÉb πÑ≤à°ùàa ôHƒàcCG
 äGQÉ«N{ øY åjóM »a hôªY π«Ñf
 áfÉμe  IOÉ`̀©`̀à`̀ °`̀S’  ø««æ«£°ù∏ØdG
 ,zá©LGôàªdG  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG
 ,¬JÉ«dÉ©a  ôHƒàcCG  ô¡°T  ºààîj  Éª«a
 ájOƒ©°ùdG  á`̀ª`̀μ`̀M{  Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀e  ™`̀e
 ÇOÉÑe  ™`̀e  πeÉ©àdG  »`̀a  øjôëÑdGh
 ¬∏dGóÑY PÉà°SC’G ™e z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

.»ª∏©dG
 CGó`̀Ñ`̀«`̀°`̀ù`̀a ΩOÉ``̀≤``̀ dG ô`̀¡`̀°`̀û`̀dG É````eCG
 Ωƒ`̀j õ`̀cô`̀ª`̀ dG á``YÉ``b »``̀a ¬`̀é`̀eÉ`̀fô`̀H
 Iô°VÉëe  ™`̀e  ôÑªaƒf  2  ø`̀«`̀æ`̀KE’G
 ¿Gƒæ©H RÉÑdG ¥hQÉa …ô°üªdG ºdÉ©∏d
 ,zAGô°†N  AGôë°üdG  âfÉc  ÉeóæY{
 ô`̀©`̀°`̀û`̀dG â`̀«`̀ H π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀j ø`̀ «`̀M »``̀a
 …ô°üªdG  ôYÉ°ûdG  ôÑªaƒf  9  Ωƒ`̀j
 ájô©°T  á«°ùeCG  »a  ¢`̀û`̀jhQO  ô«ª°S
 ó¡°ûªdG  »a  ICGôªdG  áfÉμe{  ¿Gƒæ©H
 õcôªdG  »Øàëj  ø«M  »a  ,z…ô°üªdG
 »ªdÉ©dG Ωƒ«dG π«Ñb ôÑªaƒf 16 Ωƒj
 á`̀ q«`̀aƒ`̀°`̀U á`̀∏`̀«`̀∏`̀H »``̀eÓ``̀°``̀SE’G ø`̀Ø`̀∏`̀d

 OÉ°ûfEG  á`̀bô`̀a  ™`̀e  zIô`̀°`̀†`̀ë`̀dG{  Ω qó`̀≤`̀J
 »fÉæÑ∏dG  »Øë°üdG  Ω qó≤jh  ,á qjô°üe
 ¬∏dGô«N  ¬∏dGô«N  ôÑªaƒf  23  Ωƒ`̀j
 ójGõdG  ¬∏dGóÑY  â«H  »a  ¬Jô°VÉëe
 äÉHÉîàf’G  ó©H  Ée  á∏Môe{  ¿Gƒæ©H
 ôÑªaƒf  30  Ωƒ```̀ jh  ,zá``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G
 IPÉ``̀ à``̀ °``̀SC’Gh á``` q«```eÓ```YE’G ∞``̀ qbƒ``̀à``̀J
 ™e í```̀£```̀HC’G ø`̀°`̀Sƒ`̀°`̀S á`̀«`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 π∏îàj  Éªc  .zπ`̀jó`̀H  øWƒc  áaÉ≤ãdG{
 ìÉæL{  ¢Vô©e  ìÉààaG  ôÑªaƒf  ô¡°T
 »`̀HO  ƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀cEG  »`̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe

.ôÑªaƒf 28 Ωƒj ∂dPh z2020
 É```̀ k°```̀†```̀jCG A»````̀∏````̀e ô``̀ Ñ``̀ ª``̀ °``̀ ù``̀ jO
 ,äÉ```̀«```̀°```̀ù```̀eC’Gh äGô``̀°``̀VÉ``̀ë``̀ª``̀dÉ``̀H
 ôÑª°ùjO  7  Ωƒ`̀j  õcôªdG  É¡∏¡à°ùjh
 êÉëdG  ió`̀f  áÑJÉμdGh  IôYÉ°ûdG  ™e
 14  Ωƒj  ™HÉàjh  ,zá°ûgódG  ôHÉY{h
 ø«H á«JGòdG Iô«°ùdG øa{ ™e ôÑª°ùjO
 É¡«≤∏j  zøWh  ïjQÉJh  á«°Uƒ°üîdG
 ,…hÉª∏°S  óªëe  …ô°üªdG  Ö``̀jOC’G
 »`̀eÓ`̀YE’Gh Ö``̀ jOC’G Ω qó`̀≤`̀j  ø«M »`̀a
 Iô°VÉëe  ¿ÉªãY  ¿É°ùZ  »fGOƒ°ùdG
 É«Lƒdƒjó«ªdG  :¬``jô``HhO{  ¿Gƒæ©H
 ôÑªaƒf  ºàîjh  ,zá«Hô©dG  áHÉàμdGh
 Rôëe Iô«¡°T Ió«°ùdG ™e ¬JGô°VÉëe
 ÉæKGôJ  á«Ø°üJ  :iôÑμdG  IôeGDƒªdG{h

 á«Ø«ch  ájô≤Ñ©dG  ¬dƒ∏M  πgÉéJh
.z… qó°üàdG

 Iô`̀YÉ`̀°`̀û`̀dG ™``̀eh Üô`̀¨`̀ª`̀dG ø``̀e 
 zπ`̀«`̀∏`̀dG í`̀ °`̀Vh »``̀ a{ …ó`̀Ñ`̀Y ΩGô`````cEG
 ,ΩOÉ≤dG  ôjÉæj  4  Ωƒj  èeÉfôÑdG  CGóÑj
 »æjôëÑdG  »ªjOÉcC’Gh  ÖJÉμdG  É¡«∏j
 ôjÉæj  11  Ωƒ`̀j  ºXÉc  QOÉ`̀f  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G
 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG{ ¿Gƒ``æ``©``H Iô`̀ °`̀VÉ`̀ë`̀e ™``̀e
 äÉjGóH :áØ«∏N ∫BG óªëe øH º«gGôHEG
 á«fÉæÑ∏dG  áHô£ªdG  πØMh  ,zôjƒæàdG
 zähô`̀«`̀H  ø`̀e  ΩÓ`̀°`̀S{h  ô«Ñ°T  IOÉ``̀Z
 õcôªdG  ä’ÉØàMG  ™e  ôjÉæj  12  Ωƒj
 Éªc ,Iô°ûY á©°SÉàdG ¬°ù«°SCÉJ iôcòH
 ÖdÉW  QƒàcódG  ôjÉæj  18  Ωƒj  Ω qó≤j
 ájDhQ  ,ó¨dG  ¿ƒd{  »àjƒμdG  »YÉaôdG
 ,zÉ`̀fhQƒ`̀c  ó©H  Éªd  »Hô©dG  ∞≤ãªdG
 Iô`̀YÉ`̀ °`̀û`̀ dG ™```e º``°``Sƒ``ª``dG ΩÉ```à```Nh
 z»d  IQƒK{h  ≈°Sƒe  ∫ÉeCG  á«°ùfƒàdG

.áeÉæªdG »a ô©°ûdG â«H »a

 ójóédG  »aÉ≤ãdG  º°SƒªdG  Ω qó≤jh
 äGAÉ≤∏dGh  πª©dG  ¢`̀TQh  øe  ójó©dG
 ádƒL É`̀¡`̀æ`̀eh ô`̀£`̀e ø`̀H IQÉ`̀ª`̀Y »`̀a
 ™e ,z¥ qô``̀ë``̀ª``̀dG á`̀YÉ`̀ Ñ`̀W{ ô`̀jƒ`̀°`̀ü`̀J
 á`̀ q«`̀≤`̀«`̀Kƒ`̀J á``̀dƒ``̀Lh ,¿ó````̀e ≥``ë``°``SEG
 IôμÑªdG  áãjóëdG  øjôëÑdG  IQÉªY{
 á°TQhh  ,»ªjôc  »∏Y  ™e  zÜôb  øY
 ¢ü°ü≤dG  á`̀jGhQ  ,´QÉ°ûdG  ôjƒ°üJ{
 ,ôZô«H  Rô``̀jó``̀fCG  ™`̀e  z≥`̀jô`̀£`̀dG  ø`̀e
 á«Hô©dG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG{  Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀eh
 ,ÆÉqÑ°UóÑY  ø«ª°SÉj  ™e  zIQƒ°ü∏d
 ÅWÉ°T »a ΩGóbC’G ≈∏Y ôjƒ°üJ ádƒL
 Iô°VÉëeh ,∞°Sƒj É°TQ ™e ¥ qôëªdG
 ≈dEG  ∞`̀dC’G  âf  :ƒ«d  ¿Éa  íÑ°üJ  ¿CG{
 πªY á°TQhh ,π«°SÉH ∫QÉc ™e zAÉØdG
 ,zá«aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG Öàc áÑàμe{
 òNCGh  ¬«a  π«é°ùàdG  øμªj  ∂dP  πch
 ï«°ûdG  õcôe  ™bƒe  ôÑY  ¬JÉeƒ∏©e

.çƒëÑdGh áaÉ≤ã∏d º«gGôHEG

zÉ``````æeÓ`````MCG ø````Y Üƒ`````àf ’h{ ¿Gƒ`````æ©H

Ωƒ«dG º«gGôHEG ï«``°ûdG õcôªd ójóédG »``aÉ≤ãdG º``°SƒªdG ¥Ó£fG

»æWƒdG êÉàfEÓd á«μ∏ªdG IQOÉÑªdG øª°V

»dÉY IQƒgh RGQódÉH áHôJ ¿hO øe áYGQõ∏d ø«Yhô°ûªd á°übÉæe ìôW
 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ôjRh  ø∏YCG
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ø``̀H ΩÉ`̀ °`̀ü`̀Y ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 øeC’G  IQOÉÑe  ò«ØæJ  AóH  øY  ∞∏N
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  »FGò¨dG
 øe ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ¿hO øe áYGQõdG  ΩÉ¶f »æÑJ ∫ÓN
 AÉ°ûfE’ á°übÉæe ìô£H ∂dPh ,áHôJ
 á`̀Hô`̀J  ¿hO  ø``̀e  á``̀YGQõ``̀∏``̀d  ∫ƒ``≤``M

 .»dÉY IQƒgh RGQódG »à≤£æªH
 ¿CG  ∞`̀∏`̀N ô``̀jRƒ``̀dG  í``̀ °``̀VhCGh
 ¢ù∏éªd  á°übÉæªdG  ¥GQhCG  ºjó≤J
 AÉ`̀L äGó``̀jGõ``̀ª``̀ dGh äÉ`̀°`̀ü`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 øe  á≤aGƒªdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ó©H
 »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  IQGRh
 ΩRÓdG  »dÉªdG  OÉªàY’G  ¢ü«°üîàd
 á«fGõ«e  øª°V  øe  ´hô°ûªdG  Gò¡d

 .IQGRƒdÉH á°UÉîdG äÉYhô°ûªdG
 ºJ ¬``̀ fCG ≈``̀ dEG ô``jRƒ``dG QÉ``̀°``̀TCGh
 ´hô°ûª∏d  »æeõdG  èeÉfôÑdG  OGó`̀YEG
 Ióe  áHƒ∏£ªdG  á«dÉªdG  äÉ≤aóàdGh
 ò«ØæàdG  Ió``̀e  á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀T  G kô`̀¡`̀ °`̀T  36

.ø«eÉY Ióe ¬∏«¨°ûJh
 á°ü°üîªdG  ¢`̀VQC’G  ¿CG  ø«Hh
 18  áMÉ°ùe  ≈∏Y  ™≤J  RGQó```dG  »`̀a
 áMÉ°ùe  ≠∏ÑJ  Éª«a  ,™Hôe  ôàe  ∞dCG
 ´hô°ûª∏d  á°ü°üîªdG  ¢````̀VQC’G
 ôàe  ∞dCG  24  ƒëf  »dÉY  IQƒg  »a

 .™Hôe
 ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G  ôjRh ™aQh
 ,»fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 ≈dEG  ¿Éæàe’G  º«¶Yh  ôμ°ûdG  ô`̀aGh
 ¬«Lƒàd  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ΩÉ≤e
 ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG Gò``̀g ¥Ó``̀WEÉ``̀H ¬`̀à`̀dÓ`̀L
 ¬àdÓL  ¢`̀Uô`̀M  ø``̀e  »``̀JCÉ``̀j  …ò```̀ dG
 »àdG  äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ™«é°ûJ  ≈∏Y
 ó«©°U  ≈∏Y  áaÉ°†e  áª«b  πμ°ûJ

 áμ∏ªªd ΩGóà°ùe »FGòZ øeCG ≥«≤ëJ
 ∫Éée  »`̀a  É k°Uƒ°üNh  ,øjôëÑdG
 ´GQõ`̀ à`̀ °`̀ S’Gh á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG á``̀YGQõ``̀dG

.»μª°ùdG
 ∞`̀∏`̀N ô````̀jRƒ````̀dG ø```̀ qª```̀K É``̀ª``̀c
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀jRh  ¿hÉ©J
 äÉ°übÉæªdG  ¢ù∏éeh  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 º`̀ FGó`̀ dG º`̀¡`̀ª`̀YOh ,äGó``̀ jGõ``̀ª``̀ dGh
 ájƒ«ëdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  è`̀eGô`̀Ñ`̀∏`̀d
 É k«©°S IQGRƒdG Égò«ØæàH Ωƒ≤J »àdG
 ájƒªæàdG  á°†¡ædG  »a  ácQÉ°ûª∏d
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Égó¡°ûJ  »àdG

 .ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«b πX
 áYGQõdG  π«ch ∫Éb  ,¬à¡L øe
 ∫É¨°TC’G  IQGRh ájôëÑdG  IhôãdGh
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ``°``Th
 óªëe  π«Ñf  QƒàcódG  ,»fGôª©dG
 ™°SƒàdG  ´hô°ûe  ¿EG  ,íàØdGƒHCG
 á`̀«`̀YGQõ`̀dG Ö`̀«`̀ dÉ`̀ °`̀SC’G »`̀æ`̀Ñ`̀J »``a
 ¿hO øe áYGQõdG á«æ≤J) IQƒ£àªdG
 ÜÉÑ°ûdG áÄa ºYO ≈dEG ±ó¡j ,(áHôJ
 ∫Éée  »a  πª©dG  ≈∏Y  »æjôëÑdG
 äÉ«æ≤àdG  »æÑJh  »YGQõdG  êÉàfE’G
 ™e  ΩGóà°ùªdG  êÉàfEÓd  IôμàÑªdG
 AÉæH  ≈∏Y  »°SÉ°SCG  πμ°ûH  õ«côàdG
 Ö«dÉ°SC’G ≈∏Y ÜQóàeh óYGh π«L
 ,»`̀YGQõ`̀dG  êÉ`̀ à`̀ fE’G  »`̀a  áãjóëdG
 »a »``æ``Wƒ``dG ¢`̀ù`̀ë`̀dG ≥`̀«`̀ª`̀©`̀Jh

.»FGò¨dG øeC’G ô«aƒJ
 ≈∏Y ∫ƒ`̀©`̀j ¬``̀fCG ≈``̀dEG QÉ`̀ °`̀TCGh
 áHôJ  ¿hO  ø`̀e  á`̀YGQõ`̀dG  ´hô°ûe
 êÉ`̀à`̀fE’G  IOÉ``̀jR  »`̀a  º¡°ùoj  ¿CG  »`̀a
 áÑ°ùæH  äGhGô°†îdG  øe  »∏ëªdG
 ™«ªL  ∫É`̀ª`̀à`̀cG  ó©H  ∂``̀dPh  ,%20
 »a  äÉYhô°ûe  ¥Ó`̀WEÉ`̀H  ¬∏MGôe

 .áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe ™«ªL
 ´hô``°``û``ª``dG  ¿CG  í````̀°````̀VhCGh

 ≈∏Y  áYRƒe  ™bGƒe  6  øe  ∞dCÉàj
 ≈dEG  É kgƒæe  ,™``̀HQC’G  äÉ¶aÉëªdG
 ø«Yhô°ûªd  á°übÉæe  ìô``̀W  ¿CG
 πμ°ûJ »`̀dÉ`̀Y IQƒ``̀gh RGQó```dG  »`̀a

.´hô°ûªdG øe ≈dhC’G á∏MôªdG
 IhôãdGh áYGQõdG  π«ch ócCGh

 É`̀ keó`̀b á`̀ dÉ`̀ cƒ`̀ dG »`̀°`̀†`̀e á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ∫É¨°TC’G  ô`̀jRh  øe  äÉ¡«LƒàHh
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀ °`̀ Th
 QOGƒμdG  ∫ƒNO ºYO »a »fGôª©dG
 áYGQõdG  äÉYhô°ûe  »a  á«æWƒdG
 ¢UôëdG  ø`̀e  É`̀ kbÓ`̀£`̀fG  ,áãjóëdG

 ´É`̀£`̀≤`̀ dG Gò``̀¡``̀H ¢``Vƒ``¡``æ``dG ≈``∏``Y
 π`̀μ`̀°`̀û`̀j  ∫Gõ`````̀ j  ’h  ¿É````̀c  …ò`````̀ dG
 ÖfÉL  ô`̀«`̀aƒ`̀J  »`̀a  áª¡e  Iõ`̀«`̀cQ
 á«∏ëªdG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  ø`̀e  º`̀¡`̀e
 ø«æWGƒª∏d  äGhGô``°``†``î``dG  ø``̀e

.ø«ª«≤ªdGh

ô°TÉÑªdG åÑdG á«æ≤àH ø«©HQC’G iôcP áÑ°SÉæe AÉ«MEG :zájôØ©édG ±ÉbhC’G{
 »a  -  ájôØ©édG  ±É``̀bhC’G  IQGOEG  äó``cCG
 iôcP AÉ«MEG  Üôb áÑ°SÉæªH É¡æY QOÉ°U ¿É«H
 ±hô¶dG  q¿CG  -  (´)  ø«°ùëdG  ΩÉ`̀eE’G  ø«©HQCG
 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  π`̀X  »`̀a  á«FÉæãà°S’G  á«ë°üdG
 AÉ«MEG  Qò©àªdG  ø`̀e  π©éJ  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 ΩÉeE’G  ø«©HQCG  iôcP É¡æeh á«æjódG  ôFÉ©°ûdG
 áμ∏ªe »a OÉà©ªdG  ƒëædG ≈∏Y{ (´) ø«°ùëdG

.zøjôëÑdG
 É¡JƒYO  Oó°üdG  Gòg  »a  IQGOE’G  äOóLh
 ΩÉ`̀à`̀dG  ΩGõ``̀à``̀d’G  ≈``̀ dEG  äÉ«æ«°ùëdGh  º`̀JBÉ`̀ª`̀∏`̀d
 ≥jôØdG  ÉgôbCG  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH
 áªjôμdG  IƒYódÉH É keGõàdGh ,¢üàîªdG »Ñ£dG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  É`̀¡`̀H  π°†ØJ  »`̀à`̀dG
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 ΩGõàd’G  á∏°UGƒªH  ™«ªé∏d  ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée

 ¢†ØN  π`̀LCG  øe  ;ø««aÉ°VEG  ø«YƒÑ°SCG  Ióªd
 ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdGh AÉHƒdG QÉ°ûàfG ä’ó©e
 ¢Shô«a  …óëJ  ™e  »WÉ©àdG  »a  ìÉéf  øe
 ,I qƒLôªdG  èFÉàædG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdGh  ,ÉfhQƒc

.≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH
 »a  ¬`̀fCG  ájôØ©édG  ±É``bhC’G  âë°VhCGh
 äÉÑ°SÉæªdG  »a  AÉ«ME’G  á«dBG  QGôªà°SG  QÉ`̀WEG
 iôcP áÑ°SÉæe AÉ«MEG ºà«°S ,ôØ°U ô¡°T ∫ÓN
 ≥jôW øY ,ô°TÉÑªdG åÑdG á«æ≤J ôÑY ø«©HQC’G
 Qƒ¡ªL Qƒ°†M ¿hO øe »fhôàμdE’G AÉ°†ØdG
 äƒ°üdG äGôÑμe ΩGóîà°SG ΩóYh ø«©ªà°ùªdG
 äGô°VÉëªdG  å`̀H  ºà«°S  å«M  ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 §FÉ°SƒdGh  »FôªdG  ∫É°üJ’G  äÉ«æ≤J  ôÑY

.á≤HÉ°ùdG äÉÑ°SÉæªdG QGôZ ≈∏Y á«eÓYE’G
 IQGOE’G  ¬«a  ó«°ûJ  …ò``̀dG  â`̀bƒ`̀dG  »``ah
 í°†JG  …ò`̀ dGh  ,§HGƒ°†dÉH  ºJBÉªdG  ΩGõàdÉH

 ó©H  É k°Uƒ°üN  ,»°VÉªdG  ô¡°ûdG  ∫ÓN  Év«∏L
 ¿EÉa ,»æWƒdG ≥jôØdG ™e ó≤Y …òdG ´ÉªàL’G
 πª©dG  QGôªà°SG  á«ªgCG  ≈∏Y  ó`̀cDƒ`̀J  IQGOE’G
 QÉ°üàbG :ôNBG QÉ©°TEG ≈àM á«dÉàdG §HGƒ°†dÉH
 »a  óLGƒàj  ’CG  ,ó©H  øY  åÑdG  ≈∏Y  º°SGôªdG
 ÉªH  …QGOE’G  ºbÉ£dGh  åÑdG  ºbÉW  ô«Z  ºJCÉªdG
 øe  ¿ƒ`̀μ`̀j  ’CGh  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCG  10  ø`̀Y  ó`̀jõ`̀j  ’
 øe hCG (¥ƒa Éeh áæ°S 60) ø°ùdG QÉÑc º¡æ«H

.áæeõªdG ¢VGôeC’G ÜÉë°UCG
 »a  …QGOE’G  ºbÉ£dG  IQGOE’G  ƒYóJ  Éªc
 ∑ôJh  äÉeÉªμdG  ¢ùÑ∏H  ΩGõàd’G  ≈`̀dEG  ºJBÉªdG
 Ωó`̀Yh  ,ºbÉ£dG  AÉ°†YCG  ø«H  øjôàe  áaÉ°ùe
 áaÉc ´É`̀Ñ`̀JGh ,á`̀ª`̀©`̀WC’Gh äÉ`̀Ñ`̀Lƒ`̀dG ™`̀jRƒ`̀J
 ≈°UƒªdG  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’G
 äÉ©ªéàdG  ™æeh  »Ñ£dG  ≥jôØdG  πÑb  øe  É¡H
 äÉ©ªéàdG  ™æe  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  º`̀JBÉ`̀ª`̀dG  êQÉ``̀N

 ΩóYh  á«æ«°ùëdG  ôFÉ©°ûdG  AÉ«ME’  ∫RÉæªdÉH
 ±ÉbhC’G Oó°ûJ Éªc .äƒ°üdG äGôÑμe π«¨°ûJ
 É¡dÉμ°TCÉH  äÉ©ªéàdG  IQƒ£N  ≈∏Y  ájôØ©édG
 áÑ«¡e  ,á°UÉîdG  hCG  áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a  áaÉc
 ÖæéJh  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H  »`̀∏`̀ë`̀à`̀dG  ™«ªédÉH

.äÉ©ªéàdG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ™«ªédÉH  IQGOE’G  â``̀HÉ``̀gCGh
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dGh  äÉª«∏©àdG  á`̀aÉ`̀μ`̀H  ó`̀«`̀≤`̀à`̀dGh
 ,»FÉæãà°S’G  ±ô¶dG  Gòg  RhÉéàd  á«ª°SôdG
 á«dhDƒ°ùªdG πªëàH ÖdÉ£e ™«ªédG ¿CG IócDƒe
 º`̀gô`̀°`̀SCGh  º`̀¡`̀°`̀ù`̀Ø`̀fCG  á`̀jÉ`̀ª`̀Mh  á«©ªàéªdG
 äGOÉ°TQE’G áaÉμH ΩGõàd’G ôÑY áaÉc ™ªàéªdGh
 ΩGõ`̀à`̀dG  q¿CG  Ió`̀cDƒ`̀e  ,IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdGh
 πμ°ûH º¡°ù«°S á«FÉbƒdG äGRGôàM’ÉH ™«ªédG
 áHÉ°UE’G  ä’ó©e  ¢†ØN  QGôªà°SG  »a  ∫É©a

.≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH

 …QÉ``édG 12 á``«JGQÉeEG  ájô©``°T á«``°ùeCGh ..»``ë«eôdG ó``ªëe .O ™``e á``jGóÑdG
ôHƒàcCG 19 á«æ«£``°ù∏ØdG á«°†≤dG áfÉμe IOÉ©à``°SG øY hôªY π«Ñæd Iô``°VÉëeh

 π«YÉª°SEG ÖæjR :âÑàc
 äÉ«FÉ°üMEG  çó`̀MCG  äOÉ`̀aCG
 äÉ`̀æ`̀«`̀eCÉ`̀à`̀∏`̀d á``̀eÉ``̀©``̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG
 ºJ  ø`̀e  Oó``Y  ¿CÉ``̀H  á«YÉªàL’G
 »fÉãdG  ™HôdG  ∫Ó`̀N  º¡Ø«XƒJ
 øe ôãcCG ≠∏H …QÉédG ΩÉ©dG øe
 ø«YÉ£≤dG  »a  »æjôëH  2400
 ºZQ ∂``̀ dPh ,¢`̀UÉ`̀î`̀dGh ΩÉ`̀©`̀dG
 »a É``̀fhQƒ``̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L »`̀°`̀û`̀Ø`̀J
 ¿CG  É©bƒàe  ¿Éc  »àdGh  ,OÓÑdG
 ºéM »a ôÑcCG  É°ü«∏≤J  ¢VôØJ
 Iôàa  ∫Ó`̀N  ∞«XƒàdG  ¢`̀Uô`̀a

.áægGôdG …OÉ°üàb’G ™LGôàdG
 ™``̀Hô``̀dG  ∫Ó````̀N –  ≠```∏```Hh
 Ö``̀JGô``̀dG §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀e -»``̀fÉ``̀ã``̀dG
 øjóéà°ùªdG  ∂ÄdhC’  …ô¡°ûdG
 ,GQÉæjO  616 ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »a
 QƒcòdG  ≈∏Y  çÉ`̀fE’G  âbƒØJ  PEG
 641 ≠`̀ ∏`̀ H  Ö````̀JGQ  §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀H
 §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀e ¿É```̀c É`̀ª`̀«`̀a GQÉ```æ```jO
 ´É`̀£`̀≤`̀dG »``a Qƒ``̀cò``̀dG Ö```̀ JGhQ
 ø«M  »`̀a  .GQÉ`̀æ`̀jO  591  ¬°ùØf
 ’ÉªLEG–  ÖJGôdG  §°Sƒàe  ¿Éc
 π°üj  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »`̀a  -

.GQÉæjO 412 ≈dEG
 á`̀«`̀Ñ`̀æ`̀LC’G á`̀ dÉ`̀ª`̀©`̀ dG É````̀eCG
 ºJ  øe  OóY  π°Uƒa  Ióéà°ùªdG
 ≈dEG ¬°ùØf ™HôdG ∫ÓN É¡Ø«XƒJ
 ÖJGQ §°SƒàªH 662h ÉØdCG 16
 Qƒcò∏d GQÉæjO 189 ≠∏H …ô¡°T

.çÉfEÓd GQÉæjO 227h
 π`̀°`̀Uh ,∂```̀ dP Ö`̀fÉ`̀L ≈```̀ dEG
 ≈`̀dEG  Oó`̀é`̀dG  øjóYÉ≤àªdG  Oó`̀Y
 ø`̀e  º``¡``æ``e  1380  ,1600
 OóY ¿Éc Éª«a ,¢UÉîdG ´É£≤dG
 ƒëf  º¡æe  GôμÑe  øjóYÉ≤àªdG
 øe  º¡æe  1066  ,GOô`̀a  1233
 §°Sƒàe ≠∏Hh .¢UÉîdG ´É£≤dG
 »a  øjóYÉ≤àªdG  ∂ÄdhCG  ÖJGhQ
 »`̀ah  GQÉ``æ``jO  1129  zΩÉ``̀©``̀dG{

.GQÉæjO 487 z¢UÉîdG{
 »`̀fÉ`̀ã`̀ dG ™```Hô```dG ∫Ó`````Nh
 ø`̀eDƒ`̀ª`̀dG Oó``̀Y ™`̀Ø`̀JQG ,É`̀°`̀†`̀jCG
 ´É£≤dG  »a ø««æjôëÑdG  º¡«∏Y
 ≠∏H  PEG  ,%2  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀H  ΩÉ``̀©``̀dG
 .GOô`̀a  544h  ÉØdCG  47  ºgOóY
 OóY  ™ØJQÉa  ¢UÉîdG  »`̀a  É`̀ eCG
 %1  ¬àÑ°ùf  ÉªH  ø««æjôëÑdG

.(ÉØXƒe 967h ÉØdCG 96)
 »a  ¿ƒ«æjôëÑdG  πμ°Th
 ¿ƒ°VÉ≤àj øjòdG  ΩÉ©dG  ´É£≤dG
 ≈``̀dEG π`̀°`̀ü`̀J á`̀jô`̀¡`̀°`̀T Ö````̀JGhQ
 ƒëf ¥ƒ```a É```eh QÉ``̀æ``̀jO ∞```̀ dCG
 ø«ØXƒªdG  »dÉªLEG  ø`̀e  %20
 ºgOóY  π°Uh  PEG  ,ø««æjôëÑdG
 ÉeCG  ,GOô`̀a  671h  ±’BG  9  ≈`̀dEG

 ìhGôàJ ÖJGhQ ¿ƒ°VÉ≤àj øªe
 GQÉ`̀ æ`̀ jO  999-800  ø`̀«`̀H  É``̀e
 ¥É`̀ah  ,%14  º¡àÑ°ùf  âfÉμa
 ,QƒcòdG ≈∏Y º¡æe çÉfE’G OóY
 ICGô``eG  3522  ø`̀gOó`̀Y  ≠∏H  PEG
 äAÉLh  .Gô`̀cP  ±’BG  3  πHÉ≤e
 OóY  å«M  øe  Rô``HC’G  áÑ°ùædG
 ø«æWGƒªdG  iód  ø««æjôëÑdG
 ÖJGhQ  ≈∏Y  ¿ƒ∏°üëj  øjòdG
 PEG  ,599-400  ø«H  ìhGô`̀à`̀J
 »dÉªLEG  øe  %32 ƒëf Gƒ∏μ°T
 15  º`̀gOó`̀Y  ¿É``ch  ø«ØXƒªdG

.GOôa 292h ÉØdCG
 ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dG »``̀ ah
 øjòdG  ø««æjôëÑdG  Oó`̀Y  ¿É`̀c
 π°üJ  Ö`̀JGhQ  ≈∏Y  ¿ƒ∏°üëj
 ôãcCG  ¥ƒa  Éeh  QÉæjO  ∞dCG  ≈dEG
 PEG  ,ΩÉ``̀©``̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  º¡æe
 713h  É`̀ Ø`̀ dCG  18  º`̀gOó`̀Y  ≠`̀∏`̀H
 %19 ƒ`̀ë`̀f  Gƒ`̀∏`̀μ`̀ °`̀Th ,GOô````̀ a
 »a ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG »`̀dÉ`̀ª`̀LEG ø`̀e
 RôHC’G áÑ°ùædG âfÉch ,´É£≤dG
 ¿ƒ∏°üëj  øjòdG  ø««æjôëÑ∏d

 ø«H  ìhGô```à```J  Ö`````̀JGhQ ≈`̀∏`̀Y
 â∏°Uh  PEG  ,GQÉæjO  399-200
 »dÉªLEG  øe  %41 ≈dEG  º¡àÑ°ùf
 ÉØdCG 40 Oó©H ¢UÉîdG »ØXƒe
 ÉØdCG  96 π°UCG øe ÉØXƒe 63h

.´É£≤dG »a É«æjôëH 967h
 ø««æjôëÑdG  Oó``̀Y  ≠`̀∏`̀Hh
 ÉeÉY  20 øY º¡æ°S  π≤j  øjòdG
 ,1161  ƒ`̀ë`̀f  ø«YÉ£≤dG  »`̀a
 (É°üî°T 898) QƒcP º¡à«ÑdÉZ
 øe  ¿É``̀c  Éª«a  ,É``̀KÉ``̀fEG  263h
 Éeh ÉeÉY  60 ≈dEG  º¡æ°S  π°üj

.OGôaCG 1705 ≈dEG ¥ƒa
 â∏é°S ,∂``̀dP  Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀dEG
 ¢UÉî°TC’G  Oó`̀Y  ¿CG  äÉfÉ«ÑdG
 π°üj  º¡°ùØfCG  ¿ƒæeDƒj  øjòdG
 592  ¿CG  PEG  ,GOô`̀a  3982  ≈`̀dEG
 ,¢UÉîdG ¬HÉ°ùëd π¨à°ûj º¡æe
 ,πªY  ÖMÉ°U  º¡æe  1974h
 ,IôM  áæ¡e  ¬jód  GOô`̀a  162h
 á∏°UGƒe  GƒÑ∏W  øe  OóY  Éª«a

.1254 ≈dEG π°üj ø«eCÉàdG

 2400 ∞``«XƒJ ..É``fhQƒc á`ëFÉL º``ZQ
»fÉãdG ™HôdG ∫ÓN ø«YÉ£≤dG »a »æjôëH
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®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 É¡JÓªM  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ƒ`̀°`̀S  º«¶æJ  áÄ«g  âØãc

 ádÉª©dG  â∏ª°Th  á«∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG  »a  á«°û«àØàdG

 ô«Z  á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dGh  ¿ô`̀ª`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  íjô°üJ  á`̀∏`̀eÉ`̀ë`̀dG

 äGP  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«eÉ¶ædG

 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ  ∂dPh  ,ábÓ©dG

.á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äGQGôbh

 ™e ¿hÉ©àdÉH πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g âeÉbh

 äGRGƒédGh á«°ùæédG ¿hDƒ°T »a á«æ©ªdG  äÉ¡édG

 øe áYƒªée º«¶æàH áØ∏àîªdG äÉjó∏ÑdGh áeÉbE’Gh

 äÉ¶aÉëªdG ™«ªL â£Z »àdG á«°û«àØàdG äÓªëdG

 ócCÉà∏d ,(á«HƒæédGh á«dÉª°ûdG ,¥ôëªdG ,áª°UÉ©dG)

 ádÉª©dG)  ÖfÉLC’G  πª©dG  ÜÉë°UCG  ΩGõàdG  ióe  øe

 á«æ¡ªdG á£°ûfC’G »a πª©dÉH º¡eÉ«b ΩóYh (áfôªdG

 É¡àdhGõe  »ÑæLC’G  πª©dG  ÖMÉ°üd  Rƒéj  ’  »àdG

 â∏ª°T  Éªc  ,∂dòH  íjô°üJ  ≈∏Y ∫ƒ°üëdG  ¿hO  øe

 ádÉª©dGh  ájQÉéàdG  äÓé°ùdG  á«°û«àØàdG  äÓªëdG
.áμ∏ªªdG »a á«eÉ¶ædG ô«Z

 áYƒªée  §Ñ°V  ºJ  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  áÄ«¡dG  äQÉ°TCGh
 á≤Ñ£ªdG  ø«fGƒ≤dGh  áª¶fCÓd  áØdÉîªdG  ádÉª©dG  øe
 º«¶æJ  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  É¡æ«H  ø`̀eh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a
 º¡àdÉMEGh ,Égô«Zh ≥jô£dG ∫É¨°TEGh ,πª©dG ¥ƒ°S
 áÑ°SÉæªdG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJ’  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ≈dEG
 √ó∏H ≈dEG ∞dÉîªdG πeÉ©dG π«MôJ ≈dEG π°üJ »àdGh
 äOóLh.G kOóée  áμ∏ªªdG  ≈dEG  IOƒ©dG  øe  ¬©æe  ™e
 äÓªëdG  ∫ÓN  ¬£Ñ°V  ºàj  øe  ¿CG  Égó«cCÉJ  áÄ«¡dG
 äGAGôLE’ÉH  áeõà∏ªdG  ô«Z  ádÉª©dG  øe  á«°û«àØàdG
 ¬d  íª°ùj  ø`̀ d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀ a  á«ª«¶æàdG
 ¿ƒμ«°S  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh  »eÉ¶f  π`̀eÉ`̀Y  ≈``̀dEG  ∫ƒëàdÉH
 ™æªdG ™e ,§≤a √ó∏H ≈dEG π«MôàdG ƒg ¬eÉeCG QÉ«îdG

.G kOóée áμ∏ªªdG ≈dEG ∫ƒNódG øe
 πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóL
 á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  »`̀a  AÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRhh ,á«∏NGódG IQGRh É¡æeh
 Ωƒ≤J  Égô«Zh  »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 á«°û«àØàdG äÓªëdGh äGQÉjõdG øe ójó©dG º«¶æàH
 πª©dG  ø`̀e  Aõ`̀é`̀c  É¡JÉÄa  ∞∏àîªH  ádÉª©dG  ≈∏Y
 äÓªë∏d  …ƒæ°ùdG  ∫ó©ªdG  ≠∏Ñj  å«M  ,»eƒ«dG
 IQÉ`̀jR  ∞`̀dCG  30  ÜQÉ≤j  Ée  á«°û«àØàdG  äGQÉ`̀jõ`̀dGh
 º«¶æJ  áÄ«g  Oƒ¡L  äôØ°SCG  Éªc  .ájƒæ°S  ¢û«àØJ
 á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  πª©dG  ¥ƒ`̀°`̀S
 á«eÉ¶ædG  ô«Z  ádÉª©dG  Oó`̀Y  ¢ü«∏≤J  »a  iô``̀NC’G
 âKóM  »àdG  ádÉª©dG  íjô°ùJ  äÉ«∏ªY  πc  AGƒàMGh
 øe ´ƒªée ≠∏H å«M ,ÉfhQƒc áëFÉL »°ûØJ ∫ÓN
 ÜQÉ≤j Ée »°VÉªdG ôjGôÑa òæe ¬©°Vh í«ë°üJ ºJ
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ájQÉéàdG äÓé°ùdGh áØdÉîªdGh áfôªdG ádÉª©dG πª°ûJ

äÉ¶aÉëªdG ∞``∏àîe »a á«eƒμM äÉ¡L ™``e ¿hÉ©àdÉH á«``°û«àØJ äÓªM

 :»∏Y áªWÉa âÑàc
 ¿ƒ«©dG  áMGôLh  ¢VGôeCG  ájQÉ°ûà°SG  äQò`̀M
 ¥É«°ùf’G øe ∞°Sƒ«dG ióf .O ∑õ«∏dGh äÉ«fô≤dGh
 ≈∏Y  á«ÑW  äGô£≤d  êhô`̀J  á∏∏°†e  äÉ`̀fÓ`̀YEG  AGQh
 øe  ¢TƒeôdG  ∞ãμjh  π«£j  »ÑW  ô°†ëà°ùe  É¡fCG
 ôeC’G  ™bGh  »a  »g  Éªæ«H  ,á«ë°U  äÉØYÉ°†e  ¿hO
 ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ≈°Vôª∏d  ±ô°üJ  á«LÓY  äGô£b
 ¿CG  IócDƒe  ,ø«©dG  §¨°V  ´ÉØJQGh  Éeƒcƒ∏édG  øe
 á«ë°U  äÉØYÉ°†ªH  ÉÑdÉZ  »¡àæj  É¡eGóîà°SG  Aƒ°S
 »a  »FGƒ°ûY  πμ°ûH  ±ô°üJ  É¡fCG  á°UÉNh  Iô«£N

.á«ÑW áØ°Uh ¿hóHh á«LQÉîdG äÉ«dó«°üdG
 íjô°üJ  »`̀ a  ∞`̀°`̀Sƒ`̀«`̀dG  IQƒ`̀ à`̀ có`̀ dG  äOó``̀°``̀Th
 »a  ô¶ædG  IOÉ`̀YEG  IQhô°V  ≈∏Y  zè«∏îdG  QÉÑNCG{``d
 z¿Éé«eƒ∏dGh  ¿É```̀J’GR{  äGô`̀£`̀b  ±ô`̀°`̀U  äÉ«∏ªY
 ±ô°üJ  É¡fCG  âÑK  å«M  ,á«LQÉîdG  äÉ«dó«°üdÉH
 Éªe  ¢üàîªdG  Ö«Ñ£dG  øe  á«ÑW  áØ°Uh  ¿hO  øe

 É¡eGóîà°SG IôFGO øe ™°Sƒjh É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG π¡°ùj
 ∫ƒ°üëdGh  π«ªéàdG  ±ó¡H  äÉ«àØdGh  AÉ°ùædG  ø«H
 ÉgôWÉîe  ≈`̀dEG  äÉØàd’G  ¿hO  á∏jƒW  ¢TƒeQ  ≈∏Y
 IOÉ``̀ jRh ¢`̀Tƒ`̀eô`̀dG  á``dÉ``WEG  ¿CG  Ió``cDƒ``e ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ∫ÓN  ¿ƒμJ  äGô`̀£`̀≤`̀dG  ∂∏J  ΩGóîà°SG  ™`̀e  É¡μª°S
 ô«KCÉàdG  Gò`̀g  ¿CGh  §≤a  êÓ`̀©`̀dGh  ΩGóîà°S’G  Iôàa
 å«M ,Iô£≤dG ΩGóîà°SG ±É≤jEG  ó©H »¡àæjh âbDƒe
 IóFÉa  ¿EÉ``̀a  ∂`̀dò`̀d  iô``̀NCG  Iô``e  ¢`̀Tƒ`̀eô`̀dG  §bÉ°ùàJ
 ¢TƒeôdG  ∞«ãμJh  πjƒ£J  »a  z¿É`̀æ`̀J’R{  äGô£b
 â°ù«dh á«ÑfÉL ¢VGôYCGh QÉKBG øY áéJÉf IóFÉa »g
 á«ë°üdG  áLÉëdG  ¿hO  É¡eGóîà°SG  ¿EÉa  Gòd  á«≤«≤M

.êÓ©dG »Yóà°ùJ Iô«£N äÉØYÉ°†e ∞∏îj
 äÉ«àØdGh  AÉ°ùædG  ¿EG  ió`̀f  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  â`̀dÉ`̀bh
 π«ªéàdG  ¢Vô¨H  äGô£≤dG  ∂∏J  øeóîà°ùj  »JÓdG
 IOÉ`̀jõ`̀H  øÑ°üj  á∏jƒW  ¢`̀Tƒ`̀eQ  ≈∏Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dGh
 ô¶ædG »a á∏∏ZõdÉH áHÉ°UE’Gh á«Mõ≤dG »a äÉ¨Ñ°üdG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ÉgQGôªMGh  ø«©dÉH  áμMh  ábôM  ∂dòc

 ≈dEG  äGô£≤dG â∏°Uh Ée GPEG ø«©dG §¨°V ¢VÉØîfG
.ø«©dG

 ó©H  ô¡¶J  »àdG  ¢TƒeôdG  ¿CG  ∞°Sƒ«dG  äócCGh
 á≤jô£H  ƒªæJ  ó`̀b  z¿É`̀æ`̀J’õ`̀dG{  äGô`̀£`̀b  ∫Éª©à°SG
 »a  É¡°†©H  ƒªæj  ó`̀bh  áª¶àæe  ô`̀«`̀Zh  á«FGƒ°ûY
 ø«©dG í£°S ≈∏Y É°ThóN ÖÑ°ùj Éªe ¢ùcÉ©e √ÉéJG

.á«fô≤dG ≈∏Y hCG »LQÉîdG
 áeÉ©dG  áÄ«¡dG  äQó``°``UCG  ¬``̀JGP  ¥É«°ùdG  »``ah
 ôWÉîªd  É«ÑW  GôjòëJ  ∫hC’G  ¢ùeCG  AGhódGh  AGò¨∏d
 ∞«ãμJh  á`̀dÉ`̀WEG  »`̀a  z¿Éé«eƒd{  Iô£b  ΩGóîà°SG
 »ª°SôdG  É¡HÉ°ùM  ∫ÓN  øe  äócCG  å«M  ,¢TƒeôdG
 á«©«Ñ£dG áYÉ°VôdG AÉæKCG Iô£≤dG √òg ΩGóîà°SG ™æe
 »¡àæj  É¡eGóîà°SG  Aƒ°S  ¿CGh  π«ªéàdG  ¢Vô¨dh
 ΩGóîà°SG  óæY  çóëJ  ób  Iô«£N  á«ÑfÉL  ¢VGôYCÉH
 ø«©dG  á«Mõb  »a  äÉ¨Ñ°üJ  É¡æeh  á«dÉY  äÉYôL
 º`̀dCGh  QGô`̀ª`̀MG  ≈``dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ø«©dÉH  áμMh  è«¡Jh
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 øe  ¢ü°üîàe  ≥jôa  ¬LƒJ
 Iô°TÉÑªd áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 ≥WÉæe »a â©bh »àdG  áKOÉëdG
 á«bô°ûdG  πMGƒ°ùdG  øe  ábôØàe
 ó©H  ∂dPh ,á«HƒæédG  á¶aÉëª∏d
 ™bGƒe ≈∏Y ƒjó«a ™WÉ≤e ∫hGóJ
 ô¡¶J  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dG
 ∑É`̀ª`̀°`̀SC’G  ø`̀e  áYƒªée  ¥ƒ`̀Ø`̀f

.»°VÉªdG á©ªédG Ωƒj
 á`̀æ`̀jÉ`̀©`̀ª`̀ dG ≥```jô```a ó```````̀cCGh
 ∑É`̀ª`̀°`̀SC’G  ¿CG  ¢ù∏éª∏d  ™`̀HÉ`̀à`̀dG
 øe »``̀g á`̀≤`̀ aÉ`̀ f äó````̀Lh »``̀à``̀dG
 Ée  ÉÑdÉZ  »àdGh  z±GƒédG{  ´ƒf
 Éª©W  ¿hOÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG  É¡eóîà°ùj
 øe  ø«ÑJ  PEG  ,zÖbÉÑ≤dG{  ó«°üd
 ôëÑdG  √É«e  ¿CG  áæjÉ©ªdG  ∫Ó`̀N
 ™≤H …CG ≈∏Y …ƒàëJ ’h áØ«¶f
 ø«©dÉH  iôj  ¿CG  øμªj  çƒ∏J  hCG
 ∑É`̀ª`̀ °`̀SC’G  ¿CG  É`̀ª`̀c  ,IOô``̀é``̀ª``̀dG
 áØdÉJh  ,¿ƒ∏dG  IôØ°üe  á≤aÉædG

.AGõLCG ≈dEG ™£≤e É¡Ñ∏ZCGh
 øjòdG øjOÉ«°üdG óMCG OÉaCGh
 áæjÉ©ªdG  ≥jôa  º¡©e  π°UGƒJ
 í°ùªdG  AÉæKCG  Qhó`̀dG  á≤£æe  »a
 ¥ƒ`̀Ø`̀æ`̀dG á`̀dÉ`̀M ¿CÉ```̀H »`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG
 09:00  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  ó`̀æ`̀Y  â`̀Kó`̀M
 »àdG  ø`̀e  ô`̀Ñ`̀cCG  á«ªμH  ÉMÉÑ°U
 ¿CG  í`̀Lô`̀j  É`̀e  ,É¡àæjÉ©e  â`̀ª`̀J
 ∑É`̀ª`̀°`̀SC’G  ø`̀e  áYƒªée  ∑É`̀æ`̀g
 Qõ`̀é`̀dGh  ó`̀ª`̀dG  ÖÑ°ùH  âàà°ûJ

.á«FÉªdG äGQÉ«àdG áYô°Sh
 áæjÉ©ªdG  ≥`̀jô`̀a  í``̀°``̀VhCGh
 ¢†©H  ò`̀NCG  ó©H  ¬`̀fCG  ¢ù∏éªdÉH
 √É`̀«`̀ª`̀dG ø``e á``̀eRÓ``̀dG äÉ`̀æ`̀«`̀©`̀dG
 ôÑàîªdG »a É¡∏«∏ëJh É¡°üëah
 á`̀aô`̀©`̀e π````LCG ø``̀e »`̀FÉ`̀«`̀ª`̀«`̀μ`̀dG
 ¿CG  ø`̀«`̀Ñ`̀J  ,¥ƒ``̀Ø``̀æ``̀dG  ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀SCG
 √É«ªdG  »a  äÉjò¨ªdG  äÉjƒà°ùe
 É¡«a  äógƒ°T »àdG  á≤£æªdG  »a
 äÉjƒà°ùªdG »a á≤aÉædG ∑Éª°SC’G

 ô«°ûj  É`̀e  óLƒj  ’h  á«©«Ñ£dG
 ¢üFÉ°üN  »a  ô«¨J  çhóM  ≈dEG
 ,á«FÉ«ª«μdGh  á«FÉjõ«ØdG  √É«ªdG
 π«ahQƒ∏μdG  iƒà°ùe  ¿CG  Éªc
 QÉ````̀gORG Oƒ````̀Lh ≈`̀ ∏`̀ Y  ∫ó```̀j  ’

.á≤£æªdG »a ÖdÉë£∏d
 áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ócCGh  
 …ôÑàîªdG  π«∏ëàdG  èFÉàf  ¿CG
 áæjÉ©ªdG  ≥`̀jô`̀a  É``gGô``LCG  »`̀à`̀dG
 »a  ôëÑdG  √É«e  ¿CG  ≈``dEG  ô«°ûJ
 íLôªdG  øeh ,á«©«ÑW á≤£æªdG
 ∑Éª°SC’G øe á≤aÉædG äÉ«ªμdG ¿CG
 ¢†©H πÑb øe É¡æe ¢ü∏îàdG ºJ
 πªëJ  ’  É¡fƒμd  ô`̀ë`̀Ñ`̀dG  OGhQ

.Iô«Ñc áª«b
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ÜÉ````gCGh
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdÉH  áÄ«Ñ∏d
 øNÉ°ùdG  §îdG  ≈∏Y  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G
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:ócDƒj áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G
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 iô``Ñ``μ``dG á`̀ ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀ dG äó```````cCG
 Ö∏£H  ôLCÉà°ùªdG  ≥M  á`̀jQÉ`̀é`̀jE’G
 »a  Iô`̀LC’G  ¢UÉ≤fEG  hG  ó≤©dG  ï°ùa
 á«eƒμM á¡L øe QGôb Qhó°U ádÉM
 ´ÉØàf’G  ø`̀e  ¬fÉeôM  ¬«∏Y  ÖJôJ
 ø«©dÉH  ´É`̀ Ø`̀ à`̀ f’G  ∂``̀ dP  ¢`̀ü`̀≤`̀f  hG
 ôLCÉà°ùª∏d  ≥`̀ë`̀jh  ,Iô`̀LCÉ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ¿É`̀c  á`̀dÉ`̀M »`̀a  ó`̀≤`̀©`̀dG  ï°ùa  Ö`̀∏`̀W
 ,Éª«°ùL  ´É`̀Ø`̀à`̀f’G  ø`̀e  ¿É`̀eô`̀ë`̀dG
 óM  ´ÉØàf’G  ≠∏Ñj  º`̀d  ¿É`̀c  GPEG  É`̀eG
 ¢UÉ≤fEG  Ö∏W  ¬`̀d  Rƒéj  áeÉ°ùédG
 ¿CG  áªμëªdG  âë°VhCGh  ,Iô``̀LC’G
 øjQÉ«N  ôLCÉà°ùª∏d  ≈£YCG  ¿ƒfÉ≤dG
 Ö∏W  ôLCÉà°ùª∏d  Rƒ`̀é`̀j  ’h  §≤a
 Qô°V  ¬«a  Éªd  É«∏c  Iô`̀LC’G  •É≤°SmEG
 »a ¿CÉ°T ¬d øμj ºd ÉªdÉW ôLDƒªdÉH
 CGóÑªd  kÉ≤«≤ëJ  ,»eƒμëdG  QGô`̀≤`̀dG
 ,ø«aô£dG  ø«H  ôFÉ°ùîdG  ™`̀jRƒ`̀J
 ôLCÉà°ùªdG  ¿É`̀eô`̀M  ¿CG  á`̀°`̀UÉ`̀Nh
 hG  ôLDƒª∏d  ¬«a  ój  ’  ´ÉØàf’G  øe

.ôLCÉà°ùªdG
 É¡ªμM  äÉ«ã«M  »`̀a  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 Ó«a  IôLCÉà°ùe  á«æjôëH  á«≤MCÉH

 ™aóH  á«°VÉjQ  ádÉ°üd  É¡∏¨à°ùJh
 ¢SQÉe 15 òæe §≤a  IôLC’G  ∞°üf
 áYÉæ°üdG  ôjRh QGôb  ÖÑ°ùH  2020
 ÖÑ°ùH  á«°VÉjôdG  ä’É`̀°`̀ü`̀dG  ≥∏Z
 ≈àMh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  äÉ«YGóJ
 •É°ûædG  IOÉ``̀YEÉ``̀H  ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  ó`̀Yƒ`̀e
 Ö∏W  áªμëªdG  â°†aQh  ,GOó`̀é`̀e
 IôLDƒªdG ø«©dG øe ÉgOôW ôLDƒªdG
 ∂∏J øY QÉéjE’G ™aóH ΩGõàd’G Ωó©d
 ÖÑ°ùH  ≥∏¨dG  ¿EGh  á°UÉN  IôàØdG
 øμdh  ,¬«a  É¡d  ÖfP  ’  ÇQÉW ±ôX
 §≤a  ô`̀¡`̀°`̀TCG  3  É¡à∏¡eCG  áªμëªdG
 ôÑà©j ’EGh É¡æY äGôNCÉàªdG  OGó°ùd

.¿ƒfÉ≤dG Iƒ≤H ÉNƒ°ùØe ó≤©dG
 ¢†«ªZ  ºdÉ°S  »eÉëªdG  ∫É`̀bh
 äôLCÉà°SG ¬à∏cƒe ¿EG á«YóªdG π«ch
 á«°VÉjQ  ádÉ°üc  É¡dÓ¨à°S’   Ó«a
 ¢SQÉe 15 òæe É¡H ™ØàæJ ºd É¡æμdh
 ôjRh  QGô`̀b  ≈`̀dEG  GOÉæà°SG  »°VÉªdG
 ¢ü≤f »a ÖÑ°ùJ Ée ƒgh áYÉæ°üdG
 ¢UÉ≤fEG  âÑ∏£a  QÉ≤©dÉH  É¡YÉØàfG
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 ,π``̀NO ø``̀e QÉ`̀≤`̀ ©`̀ dG π`̀Nó`̀ j É``̀e ™``̀e

 iƒ`̀YO  ™`̀aQ  ôLDƒªdG  ¿CG  Éë°Vƒe
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 QÉéj’G áª«b ™aóH É¡eGõdEGh Ó«ØdG
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 ∫hDƒ°ùe ÖÑ°ùd áeÉ©dG á£∏°ùdG πªY
 »a  ≥M  ôLCÉà°ùª∏d  ¿ƒμj  ’h  ,¬æY
 ¿Éc GPEG  ’EG  ôLDƒªdG  πÑb  ¢†jƒ©àdG
 ÖÑ°ùd  Qó°U  áeÉ©dG  á£∏°ùdG  πªY
 ƒgh  ,¬æY  ’hDƒ°ùe  ôLDƒªdG  ¿ƒμj

 .ôLCÉà°ùª∏d ≥ëdG »£©j Ée
 QGô≤dG  ¿É`̀c  Éªd  ¬`̀fCG  âaÉ°VCGh
 á°VÉjôdG  õcGôªdG  ¥ÓZEÉH  QOÉ°üdG
 øe  É¡d  Éªd  áeƒμëdG  øe  Qó°U  ób
 »a  ∂`̀ dPh  ,áeÉ©dG  á£∏°ùdG  ¥ƒ≤M
 OÓÑdG  »a  ÉfhQƒc QÉ°ûàfG  á¡LGƒe
 ´ÉØàf’G  øe á«YóªdG  ΩôM Ée  ƒgh
 ∂`̀ dP ¿É````̀ch ,Iô```LDƒ```ª```dG ø`̀«`̀©`̀dÉ`̀H
 áeÉ°ùédG  ø`̀e  Qó`̀b  ≈∏Y  ¿É`̀eô`̀ë`̀dG
 Iô`̀LC’G  ¢UÉ≤fEG  Ö∏£H  É¡d  íª°ùj
 ¬°UÉ≤fEÉH  áªμëªdG  »°†≤J  Ée  ƒgh
 øe  áªμëª∏d  Éªd  ∫ƒ≤©ªdG  óëdÉH
 GAóH  ¢†«ØîàdGh  ájôjó≤J  á£∏°S
 ≈àM  2020  ¢`̀SQÉ`̀e  15  Iôàa  ø`̀e
 á«æ©ªdG  äÉ¡édG  øe  QGô`̀b  Qhó°U

.GOóée •É°ûædG íàa IOÉYEÉH
 OôW  Ö∏W  áªμëªdG  â°†aQh

 å«M ,IôLDƒªdG ø«©dG øe á«YóªdG
 íjô°üdG  ï°SÉØdG  •ô°ûdG  ¿CG  äócCG
 ôLCÉà°ùªdG ´ÉæàeG ádÉM »a ô°üëæj
 ,ájOÉ«àY’G ±hô¶dG »a OGó°ùdG øY
 Qhò©e øjóªdG ¿CG ø«ÑJ GPEG ¬fCG Éªc
 á∏WÉªªdG  ó°ü≤j  º``̀dh  ™`̀aó`̀ dG  »`̀a
 …óbÉ©àdG  ¬eGõàdÉH  ¬`̀FÉ`̀ah  Ωó``̀Yh
 ¬d π`̀NO ’ ÇQÉ`̀W ±ô`̀X ≈`̀dG  Oƒ©j
 á∏¡e ¬ëæªj ¿CG »°VÉ≤∏d Rƒéj ¬«a
 »a  ÉNƒ°ùØe  ó≤©dG  ôÑà©jh  AÉaƒ∏d
 ∂∏J »a OGó°ùdÉH ΩGõàd’G ΩóY ádÉM

.IQô≤ªdG á∏¡ªdG
 Ωõà∏J  º`̀d  á«YóªdG  ¿EG  å«Mh
 ±ôX  ÖÑ°ùH  É¡eGõàdÉH  AÉ`̀aƒ`̀dÉ`̀H
 IôLDƒªdG  ø«©dG  π¨à°ùJ ºdh ÇQÉW
 »a  ÉjRGôàMG  ¥Ó`̀ZE’G  QGôb  ÖÑ°ùH
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJ á¡LGƒe
 ƒgh  á∏WÉªªdG  ó°ü≤J  ºd  É¡fCG  Éªc
 É¡dÉ¡eEÉH  áªμëªdG  ¬©e  »°†≤J  Ée
 ôÑà©jh  É¡eGõàdG  OGó°ùd  ô¡°TCG  3
 »a ¬°ùØf  AÉ≤∏J  øe ÉNƒ°ùØe ó≤©dG
 á∏¡ªdG  ∂∏J  »a  OGó°ùdG  Ωó`̀Y  ádÉM

.IOóëªdG

.¢†«ªZ ºdÉ°S |

 É`̀«`̀∏`̀©`̀dG ±É`̀æ`̀ Ä`̀ à`̀ °`̀ S’G á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e äó`````̀jCG
 ¥ô°S …ƒ«°SB’ äGƒæ°S 5 øé°ùdG á«FÉæédG
 øe á«dÉe ≠dÉÑe Öë°ùH ΩÉbh ¬àaôZ ≥jó°U
 á©bGƒdG  GQôÑe  ,ô«NCÓd  á«fÉªàF’G  ábÉ£ÑdG
 äÉLÉ«àM’G  ¢†©H  AGô°T  ójôj  ¿É`̀c  ¬fCÉH
 OGƒe AGô°T ≈∏Y ≠∏ÑªdG ±ô°Uh ¬H á°UÉîdG

 ó«°UQ  øë°Th  GQÉ`̀æ`̀jO  75  áª«≤H  á«FGòZ
.á«ØJÉ¡dG ¬àbÉ£H

 AÉæKCG  ¬`̀fCG  ≠∏HCG  ób  ¬«∏Y  »æéªdG  ¿É`̀ch
 ó«ØJ  á«ØJÉg  ádÉ°SQ  ≈≤∏J  ¬àaô¨H  √Oƒ`̀Lh
 á«μæÑdG  ¬àbÉ£H  ø`̀e  QÉ`̀æ`̀jO  á`̀FÉ`̀e  Öë°ùH
 ,GQÉ`̀ æ`̀ jO  20  Öë°S  º`̀ J  ≥`̀FÉ`̀bó`̀H  É`̀gó`̀©`̀Hh

 áaô¨dG  »`̀a  ¬≤jó°U  º¡àj  ¬``fCG  ≈``dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ±ô©jh  ¬©e  ó`̀Lƒ`̀j  …ò``̀dG  ó«MƒdG  ¬fƒμd
 º¡àªdG  ÜGƒéà°SÉHh  ,á«μæÑdG  ¬àbÉ£H  ¿Éμe
 Öë°Sh ¬«∏Y »æéªdG Ωƒf π¨à°SG ¬fCÉH  ôbCG

.á«μæÑdG ¬àbÉ£H
 ±Gô°üdG áæ«cÉe ≈dEG ¬LƒJ ¬fCG ±É°VCGh

 ióMEG ≈dEG É¡Lƒàe QÉæjO áFÉe Öë°Sh »dB’G
 áª«≤H  á«FGòZ  OGƒe  AGô°ûH  ΩÉbh  äGOGôÑdG
 á«ØJÉ¡dG  ¬àbÉ£H  øë°T  OGQCG  ºK  GQÉæjO  75
 ≈`̀dEG  G kô`̀¶`̀f  p∞μj  º`̀d  »≤ÑàªdG  ≠∏ÑªdG  Éªæ«H
 Öë°ùH  ΩÉ≤a  GQÉæjO  45`H  ¬ØJÉg øë°ûj  ¬fCG
 ™°VƒH  ΩÉbh  áaô¨dG  ≈dEG  OÉY  ºK  GQÉæjO  20

 âfÉc  …ò`̀dG  ±ô¶dG  π`̀NGO  á«μæÑdG  ábÉ£ÑdG
.…ô°ùdG É¡ªbQ ¬«∏Y ¿hóeh ¬«a

 »a  ¬``̀fCG  º¡àªdG  ≈``̀dEG  áHÉ«ædG  äó`̀æ`̀°`̀SCG
 ¥ôëªdG á¶aÉëe øeCG IôFGóH 2020 ¢SQÉe
 ¢UÉîdG  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G  ™`̀«`̀bƒ`̀à`̀dG  πª©à°SG
 ¬àbÉ£Ñd  …ô°ùdG  ºbôdG  ƒgh  ¬«∏Y  »æéªdÉH

 øe π°UƒJ Éªc ,»dÉ«àMG ¢Vô¨d á«fÉªàF’G
 ≈∏Y  AÓ«à°S’G  ≈`̀ dEG  »fƒfÉb  Æƒ°ùe  ¿hO
 ¬«∏Y  »æéª∏d  ácƒ∏ªªdG  á«dÉªdG  ≠dÉÑªdG
 øé°ùH áªμëªdG â°†bh ,∫É«àM’G ≥jô£H
 øY É«FÉ¡f √OÉ©HEÉH äôeCGh äGƒæ°S 5 º¡àªdG

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG

¬`̀ ≤`̀ jó`̀ °`̀ ü`̀ H  á``̀ °``̀ UÉ``̀ î``̀ dG  ∂``̀ æ``̀ Ñ``̀ dG  á``̀ bÉ``̀ £``̀ H  ¥ô```̀ °```̀ S  …ƒ```̀ «```̀ °```̀ SBG  ¢``̀ü``̀ ∏``̀ d  äGƒ```̀æ```̀ °```̀S  5 ø``̀ é``̀ °``̀ ù``̀ dG  ó```̀«```̀jCÉ```̀J

 ±Gó`̀ ¡`̀ à`̀ °`̀ S’  äGƒ``̀æ``̀°``̀S  3  ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀e  4  ¢`̀ ù`̀ Ñ`̀ M
…Qƒ```̀H »```̀a ±ƒ``̀Jƒ``̀dƒ``̀ª``̀dÉ``̀H á``̀Wô``̀°``̀T á``````̀jQhO

 ø«ª¡àe 4 ¢ùÑëH ájÉæédG iôÑμdG áªμëªdG â°†b
 ô¡ªéJ  »a  ∑Gôà°T’ÉH  º¡àfGOEG  ó©H  äGƒæ°S  3  Ió`̀e
 »a Iõcôªàe áWô°T ájQhO ≈∏Y AGóàY’ÉH ¬dÓN GƒeÉb

.…QƒH á≤£æe
 óªM  áæjóe  áWô°T  õ`̀cô`̀e  ≈``̀dEG  OQh  ÆÓ`̀H  ¿É``̀ch
 πHÉ≤e …QƒH á≤£æªH ¢UÉî°TCG 4 ΩÉ«≤H ó«Øj »dÉª°ûdG
 IõcôªàªdG  ájQhódG  ≈`̀dEG  Qƒ°†ëdÉH  π`̀eC’G  ≈Ø°ûà°ùe
 ábQÉëdG  äÉLÉLõdG  »eôH  Gƒ`̀eÉ`̀bh  …Qƒ`̀H  QGhO  »a
 ø«ÑJ äÉjôëàdG AGôLEÉHh ,ø«HQÉg Ghôah ájQhódG ≈∏Y
 15  ø«H  Ée  ºgQÉªYCG  ìhGôàJ  øjòdG  ø«ª¡àªdG  •QƒJ

.áæ°S 16h
 á©bGƒdG  Ωƒj  º¡fCÉH  GƒaôàYG  ø«ª¡àªdG  §Ñ°†Hh
 ±ƒ`̀Jƒ`̀dƒ`̀e äÉ``̀LÉ``̀LR 4 OGó````̀YEG GhQô````̀bh Gƒ`̀©`̀ª`̀à`̀LG
 ±É°VCGh  ,QGhódÉH  IõcôªàªdG  ájQhódG  ≈∏Y  ÉgAÉ≤dEGh
 ôjƒ°üàd  º¡©HGQ  ∞≤j  ¿CG  ≈∏Y  Gƒ≤ØJG  º¡fCG  º`̀gó`̀MCG

 GƒeÉbh  ájQhódG  ≈dEG  Gƒ¡LƒJ  å«M  ó«©H  øe  á©bGƒdG
 PEG É¡Ñ°üJ ºd É¡æμdh É¡«∏Y ±ƒJƒdƒªdG äÉLÉLR AÉ≤dEÉH
 GƒÑμJQG º¡fCG ¿ƒª¡àªdG ±É°VCGh ..¢VQC’G ≈∏Y â£≤°S
 AÉ≤∏J  øe  øμdh  ó`̀MCG  øe  ¢†jôëJ  ¿hO  øe  á©bGƒdG
 å«M  ±ƒJƒdƒªdG  äÉLÉLR  GhóYCG  øe  ºgh  ,º¡°ùØfCG

.ºgóMCG ∫GƒbCG óM ≈∏Y á£«°ùH É¡àYÉæ°U ¿EG
 ƒ«fƒj 4 »a º¡fCG  ø«ª¡àªdG ≈dEG  áHÉ«ædG äóæ°SCGh
 Gƒ©æ°U  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  ø``̀eCG  Iô`̀ FGó`̀ H  2020
 É¡dÉª©à°SG  ó°ü≤H  ±ƒJƒdƒe  ∫É©à°TÓd  á∏HÉb  äGƒÑY
 á°UÉîdGh  áeÉ©dG  ∫GƒeC’Gh  ¢SÉædG  IÉ«M  ¢†jô©J  »a
 ∫É©à°TÓd  á∏HÉb  äGƒÑY  GRô`̀MCGh  GhRÉ`̀M  Éªc  ,ô£î∏d
 ∫GƒeC’Gh  ¢SÉædG  IÉ«M  ¢†jô©J  »a  É¡dÉª©à°SG  ó°ü≤H
 äGƒÑ©dG  ∂∏J  Gƒeóîà°SGh  ,ô£î∏d  á°UÉîdGh  áeÉ©dG
 á°UÉîdGh  áeÉ©dG  ∫Gƒ``̀eC’Gh  ¢SÉædG  IÉ«M  ¢†jô©àd

.ô£î∏d

á``«©eÉL  IOÉ``¡°T  Qhõ``ªd  äGƒ``æ°S  3  ø``é°ùdG  ó``«jCÉJ
 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó```̀jCG
 øé°ùdG  ≈`̀ dhC’G  á«FÉæédG  É«∏©dG
 äGOÉ¡°T ôjhõàH º¡àªd äGƒæ°S 3
 â`̀fÉ`̀ch ,É`̀¡`̀dÉ`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀SGh á`̀«`̀ª`̀∏`̀Y
 kÉZÓH  â≤∏J  ó`̀b  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áHÉ«ædG
 º«∏©àdGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh  ø``e
 É`̀¡`̀«`̀dEG º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG Ωó`̀≤`̀ J ¬`̀fƒ`̀ª`̀°`̀†`̀e
 IOÉ`̀¡`̀°`̀T  ≈`̀∏`̀Y  ≥jó°üà∏d  Ö`̀∏`̀£`̀H
 É¡àÑ°ùf  ø«ÑJ  ÉgOÉªàYGh  á«ª∏Y
 ádhóH äÉ©eÉédG ióMEG ≈dEG kGQhR

.á«HôY
 ≥«≤ëàdG  áHÉ«ædG  äô°TÉHh
 å«M  ,ÆÓ``̀Ñ``̀dG  ∂``̀ dP  OhQh  Qƒ``̀a
 ø«°üàîªdG  ∫GƒbCG  ≈dEG  â©ªà°SG
 äGOÉ`̀ ¡`̀ °`̀ û`̀ dG á``̀dOÉ``̀©``̀e º`̀°`̀ù`̀b »``̀a
 á`̀«`̀Hô`̀à`̀ dG IQGRƒ```````̀H á``̀«``̀Ñ``̀æ``̀LC’G
 äÉ≤«≤ëàdG  âØ°ûch  ,º«∏©àdGh
 øe  ÆÓÑdG  ¬æª°†J  Ée  áë°U  øY
 ¢üî°T  IóYÉ°ùªH  º¡àªdG  ΩÉ«b
 ´É`̀æ`̀£`̀°`̀UÉ`̀H á`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀é`̀dG »``̀Hô``̀Y

 ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e á`̀«`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG IOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dG
 iô`̀NCG  IOÉ¡°T  øY  kÓ°†a  ÆÓÑdG
 π`̀gDƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dÉ`̀H ó`̀«`̀Ø`̀J
 á`̀°`̀SQó`̀e ø``̀e á`̀eÉ`̀©`̀ dG á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀ dG
 ,á≤«≤ëdG  ±Ó`̀N  ≈∏Y  êQÉîdÉH
 º¡àªdG  áHÉ«ædG  âHƒéà°SG  Éªc
 ø«JÉg √ô`̀jhõ`̀à`̀H  ±ô`̀à`̀YG  …ò``̀dG
 IQGRh ≈dEG Éª¡ªjó≤Jh ø«JOÉ¡°ûdG
 ™e  ÉªgOÉªàY’  º«∏©àdGh  á«HôàdG

.ÉªgôjhõàH ¬ª∏Y

ájQÉéàdG äÓëªdG øe OóY ábô°S »a •Qƒàe ¢üî°T ≈∏Y ¢†Ñ≤dG
 30) ¢üî°T ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe âæμªJ ájôjóªdG áWô°T ¿CÉH á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe ìô°U

.á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdÉH ájQÉéàdG äÓëªdG øe OóY ±ÓJEGh ábô°S »a •Qƒàe (ÉeÉY
 QƒcòªdG ájƒg ójóëJ É¡dÓN øe ºJ »àdG  …ôëàdGh åëÑdG ∫ÉªYCG Iô°TÉÑe âªJ ,ÆÓÑdG »≤∏J Qƒa ¬fCG í°VhCGh
 ,É¡àbô°Sh äÓëªdG ÜGƒHCG íàØd IOÉM IGOCG ΩGóîà°SÉH Ωƒ≤j ¿Éc ¬fCG ø«ÑJ å«M ,äÉbhô°ùªdG õjôëJh ¬«∏Y ¢†Ñ≤dGh
 áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG ádÉMEGh á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG ºJ ¬fCG á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe ±É°VCGh

.áeÉ©dG
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مدير منظمة ال�صحة العاملية يهنئ 

رئي�س الوزراء بنجاح منتدى ر�ؤى البحرين

امللكي  ال�صمو  �صاحب  ديوان  د�صن 

بجائزة  اخلا�ص  ال�صعار  الوزراء  رئي�ص 

للطبيب  خليفة  اآل  �صلمان  بن  »خليفة 

البحريني«، وذلك بح�صور ال�صيخ ح�صام 

ال�صحة  ووزيرة  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

فائقة بنت �صعيد ال�صالح.

لـ»جائزة  العامة  االأمانة  وكانت 

للطبيب  خليفة  اآل  �صلمان  بن  خليفة 

بن  حممد  ال�صيخ  برئا�صة  البحريني«، 

ديوان  وكيل  خليفة  اآل  خليفة  بن  را�صد 

الوزراء،  رئي�ص  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

»عبدالعزيز  املهند�ص  فوز  اأعلنت  قد 

ت�صميم  مب�صابقة  اإ�صماعيل«  عبداحلميد 

جلنة  قيام  بعد  وذلك  اجلائزة،  �صعار 

التي  االأعمال  من املخت�صني بتقييم جميع 

ت�صميًما،   482 وعددها  االأمانة،  تلقتها 

وموؤ�ص�صات  اأفراد  بني  ما  مب�صاركة 217 

يف مملكة البحرين.

حممد  ال�صيخ  اأعرب  املنا�صبة،  وبهذه 

وكيل  خليفة  اآل  خليفة  بن  را�صد  بن 

رئي�ص  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ديوان 

عن  اجلائزة،  اأمانة  رئي�ص  الوزراء، 

عبداحلميد  »عبدالعزيز  للمهند�ص  تهنئته 

ت�صميم  مب�صابقة  فوزه  على  اإ�صماعيل« 

�صعار »جائزة خليفة بن �صلمان اآل خليفة 

بالت�صميم  م�صيًدا  البحريني«،  للطبيب 

املتميز الذي تقدم به للم�صابقة الذي ج�صد 

القيم الرفيعة التي تهدف اإليها اجلائزة.

عبدالرحمن  الطفل  اأ�صاد مببادرة  كما 

ق�صري  فيديو  ون�صر  اإنتاج  يف  ال�صيد 

حول  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على 

عن  معرًبا  اجلائزة،  واأهداف  امل�صابقة 

تقديره ملثل هذه املبادرات املجتمعية التي 

تعك�ص م�صتوى عالًيا من الوعي والقدرة 

االأهداف  خدمة  واالبتكار يف  االإبداع  على 

النبيلة التي ترمي اإليها اجلائزة.

بن  ح�صام  ال�صيخ  هناأ  جانبه،  من 

بنت  فائقة  واالأ�صتاذة  خليفة  اآل  عي�صى 

عبدالعزيز  املهند�ص  ال�صالح،  �صعيد 

مب�صتوى  واأ�صادا  اإ�صماعيل،  عبداحلميد 

الذي  الت�صميم  يف  قدمه  الذي  االإبداع 

حتملها  التي  النبيلة  املعاين  يعك�ص 

للطفل  �صكرهما  عن  اأعربا  كما  اجلائزة، 

املتميزة  مبادرته  على  ال�صيد  عبدالرحمن 

التي عك�صت وعي اأبناء املجتمع البحريني 

اأطلقها  التي  اجلائزة  الأهمية  واإدراكه 

يف  الوزراء  رئي�ص  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

ت�صجيع وحتفيز الكوادر الطبية وتطوير 

القطاع ل�صحي.

عبدالعزيز  املهند�ص  اأعرب  بدوره، 

ت�صميم  مب�صابقة  الفائز  عبداحلميد، 

للطبيب  �صلمان  �صعار جائزة »خليفة بن 

والتقدير  ال�صكر  خال�ص  عن  البحريني«، 

الوزراء  رئي�ص  امللكي  ال�صمو  ل�صاحب 

جهد  لكل  الداعمة  �صموه  مبادرات  على 

رفعة  اأجل  من  الوطن  اأبناء  فيه  ي�صعى 

تقدمت  »اإنني  وقال:  وتقدمها،  البحرين 

لهذه امل�صابقة ملا اأحمله يف نف�صي ل�صاحب 

ال�صمو من م�صاعر االعتزاز ل�صخ�ص �صموه 

الكرمي الذي ُيعد رمًزا وطنًيا ي�صتحق منا 

البالغة  �صعادته  عن  معرًبا  التقدير«،  كل 

بالفوز يف امل�صابقة و�صعوره بالفخر بنيل 

ت�صميمه اإعجاب جلنة التحكيم.

الت�صميم  يف  حر�ص  اأنه  اإىل  واأ�صار 

�صروط  مع  متطابًقا  يكون  اأن  على  املقدم 

البحرينية  الهوية  عن  ومعرًبا  امل�صابقة 

العالية  واملكانة  القيمة  وعن  االأ�صيلة 

وغالًيا  عزيًزا  ا�صًما  حتمل  التي  للجائزة 

ال�صمو  وهو �صاحب  اجلميع،  قلوب  على 

اآل خليفة  �صلمان  بن  االأمري خليفة  امللكي 

الت�صميم  اإن  املوقر، وقال  الوزراء  رئي�ص 

كان ب�صيًطا يف ال�صكل وعميًقا يف املدلول 

مبا يتنا�صب مع فكرة واأهداف اجلائزة.

عبدالرحمن  الطفل  اأبدى  ناحيته،  من 

على  للقائمني  و�صكره  �صعادته  ال�صيد 

للطبيب  �صلمان  بن  »خليفة  جائزة 

ودعمهم  اهتمامهم  على  البحريني«؛ 

من  اأبدوه  وما  اأطلقها،  التي  للمبادرة 

يف  كرمية  ولفتة  له  وت�صجيع  اإعجاب 

ا�صتقباله وتكرميه. 

اأمانة جائزة خليفة بن �صلمان للطبيب

 البحريني تعلن الفائز مب�صابقة ت�صميم �صعار اجلائزة

امللك �رئي�س الوزراء ��يل العهد 

يتلقــون برقيــات �صكــر جوابيــة مــن اأميــر الكويــت

تلقى ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

�صاحب  اأخيه  من  جوابية  �صكر  برقية 

ال�صمو ال�صيخ نواف االأحمد اجلابر ال�صباح 

اأمري دولة الكويت ال�صقيقة؛ رًدا على برقية 

جاللته املعزية بوفاة املغفور له باإذن اهلل 

تعاىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صباح االأحمد 

اجلابر ال�صباح اأمري دولة الكويت الراحل، 

طّيب اهلل ثراه.

الكويت  دولة  اأمري  �صمو  و�صّمن 

الربقية خال�ص ال�صكر على م�صاعر جاللته 

املوىل  �صموه  �صائالً  االأليم،  امل�صاب  بهذا 

املفدى  امللك  اأن يدمي على جاللة  عز وجل 

موفور ال�صحة والعافية.

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  وتلقى 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

اأخيه  من  جوابية  �صكر  برقية  املفدى، 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ نواف االأحمد اجلابر 

رًدا  ال�صقيقة؛  الكويت  دولة  اأمري  ال�صباح 

تويل  املهنئة مبنا�صبة  برقية جاللته  على 

�صموه مقاليد احلكم يف الدولة ال�صقيقة.

الكويت  دولة  اأمري  �صمو  و�صّمن 

الربقية خال�ص ال�صكر على م�صاعر جاللته 

الطيبة، م�صيًدا �صموه بالعالقات التاريخية 

الكرميتني،  االأ�صرتني  التي جتمع  الوطيدة 

وما يربط بني البلدين وال�صعبني ال�صقيقني 

�صموه  �صائالً  متميزة،  اأخوية  روابط  من 

امللك  على جاللة  يدمي  اأن  وجل  عز  املوىل 

ويحقق  والعافية،  ال�صحة  موفور  املفدى 

الرقي  كل  و�صعبها  البحرين  ململكة 

واالزدهار.

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وتلقى 

خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء، 

�صاحب  اأخيه  من  جوابية  �صكر  برقية 

ال�صمو ال�صيخ نواف االأحمد اجلابر ال�صباح 

اأمري دولة الكويت ال�صقيقة؛ وذلك رًدا على 

توليه  مبنا�صبة  له  املهنئة  �صموه  برقية 

مقاليد احلكم يف دولة الكويت ال�صقيقة.

خال�ص  عن  برقيته  يف  �صموه  واأعرب 

امللكي  ال�صمو  ل�صاحب  وتقديره  �صكره 

رئي�ص الوزراء؛ على ما عرّب عنه من طيب 

املنا�صبة،  بهذا  الدعاء  و�صادق  امل�صاعر 

اأن يدمي على �صموه  داعًيا املوىل عز وجل 

موفور ال�صحة والعافية، واأن يحقق ململكة 

البحرين و�صعبها املزيد والتقدم واالزدهار 

جاللة  حل�صرة  احلكيمة  القيادة  ظل  يف 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى.

كما تلقى �صموه برقية �صكر جوابية من 

اأمري دولة الكويت؛ رًدا على برقية التعزية 

واملوا�صاة التي بعث بها �صموه اإليه بوفاة 

دولة  اأمري  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور 

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  الراحل  الكويت 

اهلل  طّيب  ال�صباح،  اجلابر  االأحمد  �صباح 

ثراه.

واأعرب اأمري دولة الكويت ال�صقيقة عن 

رئي�ص  امللكي  ال�صمو  ل�صاحب  �صكره  بالغ 

الوزراء؛ على ما عرّب عنه �صموه من �صادق 

االأليم،  امل�صاب  بهذا  واملوا�صاة  التعازي 

ومن ثناء مبناقب الفقيد رحمه اهلل، �صائالً 

الراحل  الفقيد  اأن يتغمد  الباري جل وعال 

ف�صيح  وي�صكنه  ومغفرته  رحمته  بوا�صع 

جناته، واأال يري �صموه اأي مكروه بعزيز.

االأمري  امللكي  ال�صمو  تلقى �صاحب  كما 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ص جمل�ص 

اأخيه  من  جوابية  �صكر  برقية  الوزراء، 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ نواف االأحمد اجلابر 

رًدا  ال�صقيقة؛  الكويت  دولة  اأمري  ال�صباح 

توليه  املهنئة مبنا�صبة  �صموه  برقية  على 

مقاليد احلكم يف الدولة ال�صقيقة.

الكويت  دولة  اأمري  �صمو  و�صّمن 

الربقية خال�ص ال�صكر على امل�صاعر الطيبة 

نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  ل�صاحب 

القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ص جمل�ص 

�صموه  م�صيًدا  دعائه،  و�صادق  الوزراء 

بالعالقات التاريخية الرا�صخة التي جتمع 

البلدين وال�صعبني ال�صقيقني، �صائالً �صموه 

املوىل عز وجل اأن يدمي على �صاحب ال�صمو 

امللكي ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 

موفور  الوزراء  جمل�ص  لرئي�ص  االأول 

ال�صحة والعافية، ويحقق ململكة البحرين 

و�صعبها كل التقدم واالزدهار.

حمرر ال�صوؤون املحلية:

�صدر عن �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد النائب االأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء، 

قرار ب�صاأن اإعادة ت�صكيل اللجنة الوطنية للطفولة.

ومبوجب القرار، ُيعاد ت�صكيل اللجنة الوطنية للطفولة 

كل  وع�صوية  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  برئا�صة 

علي  بنت  عائ�صة  وال�صيخة  الكوهجي  اإ�صحاق  خالد  من 

العمل  وزارة  عن  ممثلني  الع�صمي  ح�صن  ومي  خليفة  اآل 

والتنمية االجتماعية.

العميد منى علي عبدالرحيم ممثالً عن  اللجنة  وت�صم 

وزارة الداخلية، نورية حممد الفالحي عن وزارة الرتبية 

للمراأة،  االأعلى  املجل�ص  عن  دهام  حممد  عبري  والتعليم، 

العويناتي عن  �صلمان  زينب  النيابة  رئي�ص  اإىل  باالإ�صافة 

�صوؤون  وزارة  عن  ح�صن  �صلمان  ويون�ص  العامة،  النيابة 

عن  ممثلة  العامة  عبدالعزيز  اإ�صراق  والدكتورة  االإعالم، 

وزارة ال�صحة، ولبنى عبدالعزيز املو�صى عن وزارة العدل 

وال�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف.

عن  ممثالً  ال�صويدي  را�صد  حممد  اللجنة  ت�صم  كما 

جامعة  عن  اجلنيد  اأحمد  و�صيخة  اخلارجية،  وزارة 

�صوؤون  وزارة  عن  البوفالح  حممد  واأروى  البحرين، 

جمعية  عن  دان�ص  عبداهلل  و�صامي  والريا�صة،  ال�صباب 

عن  املحرو�ص  حمرو�ص  وفوزية  واالأمومة،  الطفل  رعاية 

اجلمعية البحرينية لتنمية الطفولة.

قرار باإعادة ت�صكيل

 اللجنة الوطنية للطفولة

اأمري دولة الكويتجاللة امللك

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  تلقى 

الوزراء  رئي�ص  خليفة  اآل  �صلمان  بن  خليفة 

تيدرو�ص  الدكتور  من  خطية  ر�صالة  املوقر، 

ملنظمة  العام  املدير  غيربي�صو�ص  اأدهانوم 

ال�صحة العاملية، اأعرب فيها عن دعمه الكامل 

�صموه خالل  اأطلقها  التي  باملبادرة  وترحيبه 

بهدف  البحرين«  روؤى  »منتدى  فعاليات 

لالأمم  العام  االأمني  اأ�صدقاء  جمموعة  اإن�صاء 

املتحدة واملدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية 

التاأثريات  مواجهة  �صبل  حت�صني  اأجل  من 

ال�صلبية جلائحة فريو�ص كورونا على م�صار 

حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة.

ال�صحة  ملنظمة  العام  املدير  وجّدد 

ال�صمو  ل�صاحب  وتقديره  �صكره  العاملية 

�صموه  يبديه  ما  على  الوزراء؛  رئي�ص  امللكي 

من تاأكيد متوا�صل على دعم مملكة البحرين 

يتخذه  وما  العاملية،  ال�صحة  ملنظمة  الرا�صخ 

بقاء  ل�صمان  ملمو�صة  خطوات  من  �صموه 

الرامية  اجلهود  اأولويات  راأ�ص  على  ال�صحة 

موؤكًدا  امل�صتدامة،  التنمية  اأهداف  حتقيق  اإىل 

تقت�صي  اأف�صل  نحو  على  البناء  اإعادة  اأن 

ال�صحة يف مرحلة  اإر�صاء دور حا�صم لقطاع 

التعايف، كما تتطلب �صوًتا قوًيا لدعم قدرات 

التاأهب وتعزيز مرونة ال�صكان وقدرتهم على 

ال�صمود يف �صتى اأنحاء العامل.

تهانيه  خال�ص  عن  ر�صالته  يف  عرّب  كما 

على  الوزراء؛  رئي�ص  امللكي  ال�صمو  ل�صاحب 

»روؤى  منتدى  حققه  الذي  الباهر  النجاح 

عاملي  مل�صتقبل  م�صرتكة  روؤى  البحرين.. 

من  كرمية  رعاية  حتت  ُعقد  والذي  ناجح«، 

يوم  الوزراء  رئي�ص  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

�صعار  حتت  املا�صي،  �صبتمرب   29 الثالثاء 

امل�صتدامة يف مرحلة ما بعد  التنمية  »اأهداف 

اجتماعات  هام�ص  على  وذلك  كوفيد-19«، 

العامة لالأمم املتحدة، كذلك احتفال  اجلمعية 

بالذكرى  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

ال�صنوية اخلام�صة وال�صبعني للمنظمة.

اأن فعالية »منتدى روؤى البحرين«  واأكد 

التعددية وح�صد  دعم  قيم يف  ب�صكل  اأ�صهمت 

للتحديات  الت�صدي  اأجل  الدولية من  اجلهود 

التي تطرحها جائحة »كوفيد-19« والتعايف 

منها.

القائمني  تقديره جلهود  بالغ  واأعرب عن 

على تنظيم املنتدى يف ديوان �صاحب ال�صمو 

املتميز  التعاون  على  الوزراء؛  رئي�ص  امللكي 

العملية التح�صريية للمنتدى، متطلًعا  طوال 

غايات  حتقيق  يف  التعاون  من  املزيد  اإىل 

التغطية ال�صحية ال�صاملة.

�سمو رئي�س الوزراء

الطريان املدين: تعليق ال�صفر موؤقًتا

لوجهات معّينة للحد من انت�صار كور�نا

اأكد حممد ثامر الكعبي وكيل �صوؤون الطريان املدين بوزارة املوا�صالت واالت�صاالت اأنه 

وفًقا لتو�صيات الفريق الطبي للت�صدي لفريو�ص كورونا )كوفيد-19(، ومن اأجل احلفاظ 

على �صحة و�صالمة املواطنني واملقيمني، تقّرر تعليق ال�صفر موؤقًتا اىل الوجهات التي يوؤدي 

ال�صفر اإليها تاأثرًيا �صلبًيا على اجلهود الوطنية للحد من انت�صار الفريو�ص.

�صيادي يبحث اأ�جه التعا�ن

 مع امللحق الع�صكري الأمريكي

ا�صتقبل اللواء ركن بحري عالء عبداهلل �صيادي قائد خفر 

التابع  الع�صكري  امللحق  قاندول  جون  العقيد  ال�صواحل، 

ل�صفارة الواليات املتحدة االأمريكية لدى اململكة.

اللقاء رّحب قائد خفر ال�صواحل بال�صيف والوفد  وخالل 

املرافق له، اإذ مت بحث اأوجه التعاون والتن�صيق بني الطرفني 

جمال  يف  خا�صة  امل�صرتك،  االهتمام  ذات  االأمور  من  عدد  يف 

التدريب وبناء القدرات وال�صبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.
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الوطني  واالقت�صاد  املالية  وزير  اأكد 

على  خليفة  اآل  خليفة  بن  �صلمان  ال�صيخ 

موا�صلة تعزيز التعاون االقت�صادي واملايل 

ي�صهم  مبا  ال�صديقة  املتحدة  اململكة  مع 

اال�صتثمارية  الفر�ص  من  املزيد  خلق  يف 

البلدين  على  والنماء  بالنفع  تعود  التي 

التطلعات  ويلبي  ال�صديقني  وال�صعبني 

امل�صرتكة، م�صيًدا بعمق العالقات التاريخية 

الوثيقة التي تربط مملكة البحرين واململكة 

املتحدة على كافة امل�صتويات.

جاء ذلك لدى اجتماعه عن ُبعد اأم�ص مع 

البحرين  لدى مملكة  املتحدة  اململكة  �صفري 

اعتزازه  عن  اأعرب  حيث  دراموند  رودي 

االقت�صادية  ال�صراكة  عالقات  ت�صهده  مبا 

املتميزة بني البلدين من تطور ومناء والتي 

عك�صت ما و�صلت اإليه من تعاون مثمر يف 

جميع املجاالت.

كما مت خالل االجتماع بحث �صبل تعزيز 

عالقات التعاون وال�صراكة االقت�صادية بني 

ال�صديقة  املتحدة  واململكة  البحرين  مملكة 

والعمل على تطويرها والدفع بها نحو اأفق 

اأرحب مبا يحقق االأهداف املن�صودة. وكذلك 

والتطورات  امل�صتجدات  اآخر  مناق�صة  متت 

على �صعيد االقت�صاد العاملي.

وزير املالية: تعزيز التعاون 

االقت�صادي واملايل بني البحرين وبريطانيا

اأكد ال�صيخ �صلمان بن خليفة اآل خليفة وزير املالية واالقت�صاد الوطني على ما ت�صهده 

العالقات البحرينية الهندية من تطور على خمتلف امل�صتويات والتي اأ�صهمت يف تعزيز 

التعاون الثنائي امل�صرتك وباالأخ�ص يف قطاع املال واالأعمال، منوًها باأهمية موا�صلة العمل 

البلدين وال�صعبني  بالنفع على  اأو�صع مبا يعود  العالقات نحو جماالت  الدفع بتلك  على 

ال�صديقني.

البحرين  الهند لدى مملكة  اأم�ص يف مكتبه ب�صفري جمهورية  جاء ذلك خالل اجتماع 

بيو�ص �صريفا�صتاف، وذلك مبنا�صبة تعيينه �صفرًيا لبالده لدى اململكة، حيث رحب بال�صفري 

الهندي معرًبا عن متنياته له بالتوفيق والنجاح يف اأداء مهامه الدبلوما�صية اجلديدة.

وخالل االجتماع، مت ا�صتعرا�ص اأوجه التعاون وال�صراكة االقت�صادية التي جتمع بني 

مملكة البحرين وجمهورية الهند و�صبل موا�صلة تعزيزها، مبا ي�صهم يف خلق املزيد من 

الفر�ص اال�صتثمارية الواعدة.

كما مت بحث عدد من الق�صايا ذات االهتمام امل�صرتك واآخر التطورات وامل�صتجدات على 

�صعيد االقت�صاد العاملي.

وزير املالية: خلق املزيد من الفر�ص 

اال�صتثمارية الواعدة بني البحرين والهند

بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  ا�صتقبل 

اأكتوبر   4 املوافق  االأحد  اأم�ص  الزياين،  را�صد 

2020م، يف مكتبه بالديوان العام للوزارة، 

والباحث  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  علي  ال�صيخ 

والنا�صر ال�صلوفيني جاين لوتريك، حيث قاما 

من  »�صور  كتاب  من  ن�صخة  الوزير  باإهداء 

البحرين«، الذي يربز من خالل ال�صور الروح 

الطبيعة  ومظاهر  البحرين  ململكة  احلقيقية 

احل�صارية  التاريخية  ومواقعها  اخلالبة 

ومالمح النه�صة التنموية والتطور العمراين 

مت  والذي  الرا�صخة،  االجتماعية  والعادات 

الربوتوكول  جمعية  بني  بالتعاون  اإعداده 

الدبلوما�صي وموؤ�ص�صة نا�صونال جيوغرافيك 

الدولية. 

اخلارجية  وزير  رّحب  اللقاء،  وخالل 

وال�صيد  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  علي  بال�صيخ 

املوؤلف  هذا  باإجناز  م�صيًدا  لوتريك،  جاين 

القيم وما احتوى عليه من �صور فنية جذابة 

وتربز  الفني  واالتقان  احلرفية  على  تدل 

البحرين احل�صاري وطبيعتها  تاريخ مملكة 

�صعبها  وتقاليد  وعادات  املميزة  اجلغرافية 

االأ�صيل، مبا يعزز من مكانة مملكة البحرين 

كوجهة �صياحية وثقافية يف املنطقة، متمنًيا 

لهما دوام التوفيق والنجاح.

وزير اخلارجية يت�صلم 

ن�صخة من كتاب »�صور من البحرين«

الرقابة املالية واالإدارية ي�صارك

 يف اجتماع وكالء الدواوين اخلليجية

�صارك ديوان الرقابة املالية واالإدارية يف االجتماع احلادي والع�صرين لوكالء دواوين 

املراقبة واملحا�صبة بدول جمل�ص التعاون اخلليجي، الذي عقد اأم�ص عرب تقنية االت�صال املرئي. 

ومّثل الديوان يف االجتماع ال�صيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة وكيل الرقابة االإدارية، وحممد 

حليوة مدير اإدارة العالقات العامة والتعاون الدويل، وعبدالرحمن بوخما�ص رئي�ص التدريب.

وناق�ص املجتمعون تقرير متابعة القرارات ال�صادرة عن االجتماع ال�صاد�ص ع�صر لروؤ�صاء 

الدواوين بدول املجل�ص الذي ُعقد يف 17 اأكتوبر 2019، اإ�صافة اإىل تنفيذ مو�صوعات الرقابة 

ال�صاملة امل�صرتكة.

بعـــد انقطـــــــاع دام 6 اأ�صهـــــر

ن�صف املعلمني يعودون للمدار�ص يف يومهم العاملي

�صارة جنيب:

اأع�صاء  ن�صف  االثنني،  اليوم  يعود 

البحرين  مبدار�ص  التعليمية  الهيئات 

احلكومية يف املراحل التعليمية الثالث، بعد 

مع  بالتزامن  وذلك  اأ�صهر،   6 مدته  انقطاع 

اأكتوبر   5 يوافق  الذي  للمعلم  العاملي  اليوم 

حتت  العام  هذا  ياأتي  والذي  عام،  كل  من 

اأوقات االأزمات  القيادة يف  �صعار »املعلمون: 

ر امل�صتقبل«. واإعادة ت�صُوّ

وبناًء على قرار اللجنة التن�صيقية بتاأجيل 

بدء العام الدرا�صي، والذي تقرر اأن يكون يوم 

من  التعليمية  االإدارات  طلبت  االأحد،  اأم�ص 

لهم  �صدرت  الذين  املعلمني  اإ�صعار  املدار�ص 

قرارات نقل للعام الدرا�صي اجلاري 2020-

خالل  النقل  قرارات  تنفيذ  يتم  واأن   ،2021

املدر�صة  اإدارة  تتحمل  اأن  االأ�صبوع، على  هذا 

املنقول اإليها املعلم م�صوؤولية ا�صتكمال اإفادة 

تنفيذ القرار وفق املوعد اجلديد لتاريخ تنفيذ 

قرار النقل.

ووجهت الوزارة خطاًبا الإدارات املدار�ص 

ب�صاأن تزويد االإدارات التعليمية ك�صًفا باأعداد 

الهيئة االإدارية والتعليمية باملدر�صة، بيانات 

املدر�صي  الدوام  خطة  وفق  االإدارية  الهيئة 

باالإ�صافة  االأ�صبوع،  اأيام  بح�صب  للمدر�صة 

التي  املر�صية  باحلاالت  امل�صابني  بيانات  اإىل 

والف�صل  احلاد،  ال�صكلر  ال�صرطان،  ت�صمل 

الهيئتني  من  احلوامل  واملوظفات  الكلوي، 

االإدارية التعليمية.

الهيئات  اأع�صاء  يتناوب  اأن  املقرر  ومن 

فيما  احل�صور،  يف  باملدار�ص  التعليمية 

االإدارية  الهيئات  الأع�صاء  احل�صور  �صيكون 

قطاعات  منت�صبي  وجميع  باملدار�ص  والفنية 

العايل  التعليم  وقطاع  واإداراتها  الوزارة 

بن�صبة %100.

قد  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكانت 

اأعلنت يف وقت �صابق تكليف جميع املعلمني 

بدًءا  املنزل،  من  عملهم  مبزاولة  واملعلمات 

اأبريل 2020، ومت  من يوم االأحد املوافق 5 

موعًدا  املا�صي  �صبتمرب   6 تاريخ  حتديد 

والتعليمية  االإدارية  الهيئات  اأع�صاء  لعودة 

اأخرى لغاية  باملدار�ص، ثم تاأجل املوعد مرة 

اال�صتمرار  تقرر  ثم  نف�صه،  ال�صهر  من   20

احلكومية،  املدار�ص  يف  الدرا�صة  تعليق  يف 

االإدارية  الهيئات  اأع�صاء  عودة  وتاأجيل 

حتى  اأ�صبوعني  ملدة  والفنية  والتعليمية 

الرابع من اأكتوبر.

فر�صت  فقد  املتحدة  لالأمم  ووفًقا 

اأوجدتها  التي  امل�صبوقة  غري  التحديات 

جائحة »كوفيد-19« قيوًدا على ُنظم التعليم 

املقّيدة اأ�صا�ًصا بعدة طرق جديدة، االأمر الذي 

التعليم  الأ�صاليب  مراجعة  اإجراء  عنه  ترتب 

ب�صكل  عملهم  واأداء  املعلمون  ينتهجها  التي 

اأُهمل  قد  القيادة  اأّن مو�صوع  عام. ويف حني 

تواجهها  التي  الق�صايا  تعدد  بني  ما  حد  اإىل 

مهنة التعليم يف اإطار اجلهود املبذولة نحو 

التنمية  اأهداف  من  الرابع  الهدف  حتقيق 

اأّن  اإال   ،2030 التعليم  واأهداف  امل�صتدامة 

ت�صليط ال�صوء على الدور القيادي للمعلمني 

ياأتي  ال  لالأزمات  باال�صتجابات  يتعلق  فيما 

يف اأوانه املطلوب فح�صب، بل يكت�صي اأهمية 

التي  امل�صاهمات  �صعيد  على  كذلك  جوهرية 

اأجل  من  االأخرية  االآونة  يف  املعلمون  قدمها 

توفري التعلُّم عن ُبعد، ودعم الفئات ال�صكانية 

و�صمان  املدار�ص،  فتح  واإعادة  ال�صعيفة، 

املناهج  تعلُّم  االنقطاع يف  اآثار  التخفيف من 

دور  املختار  ال�صعار  يراعي  كما  الدرا�صية. 

املعلمني يف بناء القدرة على ال�صمود وت�صكيل 

م�صتقبل التعليم ومهنة التدري�ص.

اإعالن اأ�صماء منت�صبي الدفعة ال�صاد�صة 

مــن برنامــج النائــب االأول لتنميــة الكــوادر الوطنيــة

االأول لرئي�ص جمل�ص  النائب  اأعلن مكتب 

الوزراء عن اأ�صماء منت�صبي الدفعة ال�صاد�صة 

الكوادر  لتنمية  االأول  النائب  برنامج  من 

من  ا  �صخ�صً  15 عددهم  البالغ  الوطنية 

اختيار  مت  اإذ  احلكومية،  اجلهات  خمتلف 

اأن  بعد  ال�صاد�صة  للدفعة  النهائية  القائمة 

الفرز  من  خمتلفة  ملراحل  املنت�صبون  خ�صع 

التي  واملعايري  ال�صروط  بح�صب  والتقييم 

روؤية  يحقق  مبا  فائقة  بعناية  حتديدها  مت 

واأهداف الربنامج، والتي خل�صت اإىل التالية 

اأ�صماوؤهم:

1. اأحمد را�صد الكواري )اجلهاز الوطني 

لالإيرادات(

العمل  )�صندوق  يو�صف  اأحمد  اأمينة   .2

»متكني«(

اأمين العري�ص )�صندوق العمل  اأن�ص   .3

»متكني«(

)وزارة  عبداللطيف  خالد  بلقي�ص   .4

املوا�صالت واالت�صاالت(

الكهرباء  )هيئة  التاجر  �صامي  جعفر   .5

واملاء(

خليفة  اآل  دعيج  بن  خليفة  ال�صيخ   .6

)وزارة االإ�صكان(

7. �صارة يو�صف الهادي )وزارة ال�صناعة 

والتجارة وال�صياحة(

)وزارة  البنعلي  عبدالعزيز  �صعود   .8

الداخلية(

9. �صلمان عبا�ص العفو )�صندوق العمل 

»متكني«(

)وزارة  احلمر  با�صم  عبدالعزيز   .10

الداخلية(

11. علي �صامي بوخما�ص )ديوان اخلدمة 

املدنية(

)وزارة  عبدالر�صا  حممد  فاطمة   .12

ال�صناعة والتجارة وال�صياحة(

13. فجر يو�صف حممد )جمل�ص التنمية 

االقت�صادية(

)بوليتكنك  البقايل  اأحمد  قا�صم   .14

البحرين(

)اجلهاز  قدمي  من�صور  ي�صرى   .15

الوطني لالإيرادات(

  من جانبه هّناأ ال�صيخ فهد بن عبدالرحمن 

االأول  النائب  ملكتب  العام  املدير  خليفة  اآل 

الدفعة  منت�صبي  الوزراء  جمل�ص  لرئي�ص 

املطلوبة  املعايري  اجتازوا  الذين  ال�صاد�صة 

اأن  موؤكداً  الربنامج،  يف  لالن�صمام  بنجاح 

الربنامج يعك�ص روؤية �صاحب ال�صمو امللكي 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري 

لرئي�ص  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب 

الكوادر  يف  اال�صتثمار  يف  الوزراء،  جمل�ص 

ال�صابة  الكفاءات  هذه  وتطوير  الوطنية، 

و�صقل مهاراتهم القيادية مبا ي�صهم يف تطوير 

ويحقق  فاعل  ب�صكل  احلكومي  العمل  اأداء 

التطلعات املن�صودة.

االأول  النائب  ملكتب  العام  املدير  واأ�صار   

لرئي�ص جمل�ص الوزراء اإىل اأن االإقبال الكبري 

من قبل املتقدمني على الربنامج، يعك�ص مدى 

انطالقته  منذ  جناح  من  الربنامج  حققه  ما 

يف  الواعدة  القيادات  ت�صجيع  يف  واإ�صهامه 

مبا  م�صيداً  للوطن.  خدمة  احلكومي  القطاع 

قدمته الدفعات ال�صابقة من منت�صبي الربنامج 

يف  انتدابهم  فرتة  خالل  واإجناز  عطاء  من 

الوزراء  جمل�ص  لرئي�ص  االأول  النائب  مكتب 

من  املزيد  واكت�صاب  التطور  على  وحر�صهم 

ال�صاد�صة  الدفعة  ملنت�صبي  متمنًيا  اخلربات 

الفر�ص  كافة  من  واال�صتفادة  التوفيق،  كل 

الربنامج خالل  لهم  التي يوفرها  التطويرية 

فرتة انتدابهم.

برنامج  املن�صمني يف  اأن  بالذكر  اجلدير   

تنتهي  الوطنية  الكوادر  لتنمية  االأول  النائب 

كامل  عام  بعد  املكتــب  لدى  انتدابهــم  فرتة 

من االنتداب، ليعــودوا بعــد ذلك اإىل مواقع 

لتطويرهــا  احلكومـي  القطاع  يف  عملهم 

لرفد  اكت�صابــها  مت  التي  املهارات  مبختلف 

امل�صــاعي التطويرية بكل اإبداع وابتكار.

باأمر  اإعداده  مت  الذي  التقرير  على  بناًء 

بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  من 

ملراجعة  الوزراء،  رئي�ص  خليفة،  اآل  �صلمان 

القوانني واالأنظمة واالإجراءات لت�صديد الرقابة 

ال�صيدليات  يف  االأدوية  �صرف  عمليات  على 

احلكومية واخلا�صة، وتنفيًذا لتوجيه �صاحب 

ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة، 

االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

جل�صة  تروؤ�صه  خالل  الوزراء،  جمل�ص  لرئي�ص 

متابعة  تتوىل  جلنة  بت�صكيل  الوزراء  جمل�ص 

تنفيذ التو�صيات فنياً واإدارياً وت�صريعياً والتاأكد 

من اتخاذ االإجراءات الفورية املتعلقة باحلوكمة 

وامل�صاءلة وكافة ا�صرتاطات التخزين والتوزيع 

املخدرة،  وخا�صة  االأدوية،  ومراجعة  والبيع 

العالقة،  ذات  واالأنظمة  القوانني  ومراجعة 

ُبعد  عن  الثاين  اجتماعها  اليوم  اللجنة  عقدت 

خليفة،  اآل  خليفة  بن  �صلمان  ال�صيخ  برئا�صة 

وزير املالية واالقت�صاد الوطني، وح�صور وائل 

بن نا�صر املبارك، وزير �صوؤون الكهرباء واملاء، 

وممثلني عن مكتب النائب االأول لرئي�ص جمل�ص 

االأعلى  واملجل�ص  الداخلية  ووزارة  الوزراء 

ال�صورى  جمل�صي  �صوؤون  ووزارة  لل�صحة 

والنواب واخلدمات الطبية امللكية.

تكليف  تنفيذ  على  حر�صها  اللجنة  واأكدت 

حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 

االأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء وو�صعه مو�صع 

تكثيف  املمكنة، عرب موا�صلة  بال�صرعة  التنفيذ 

للو�صول  ذلك  لتحقيق  القائمة  عملها واجلهود 

املن�صودة مبا يكفل للجميع احل�صول  لالأهداف 

على االأدوية التي يحتاجونها.

اأدوات  تفعيل  اأهمية  على  اللجنة  واأكدت 

احلوكمة وامل�صاءلة لتنظيم ورقابة عملية اإدارة 

خمزون و�صرف االأدوية و�صمان توافرها اأمام 

كافة املر�صى كون احلفاظ على �صحتهم اأولوية 

القطاع  لدى  االأولويات  واأوىل  احلكومة  لدى 

ال�صحي. وك�صفت اللجنة عن البدء يف ت�صحيح 

االأدوية  و�صرف  خمزون  اإدارة  يف  املمار�صات 

احلثيث  للعمل  متهيًدا  املقرة  التو�صيات  وفق 

العمليات  كافة  تعزيز  اأجل  من  �صيتم  الذي 

املتعلقة ب�صرف االأدوية.

واأو�صحت اللجنة اأنها قد اتخذت جمموعة 

�صري  حت�صني  اأجل  من  الفورية  االإجراءات  من 

و�صيدلية  املركزي  املخزن  يف  العمليات 

ال�صلمانية لتقدمي اخلدمات بجودة عالية ووفق 

اأف�صل املمار�صات املتبعة يف هذا ال�صاأن، وعملت 

على  التدقيق  اإليه خالل  تو�صلت  ما  من خالل 

خطة  و�صع  اإىل  ال�صيدلية  و  املركزي  املخزن 

رفعها  �صيتم  تو�صيات  على  حتتوي  تنفيذية 

اإىل جمل�ص الوزراء تتكون من مرحلتني تنتهي 

يف  والثانية  اجلاري  اأكتوبر  �صهر  يف  االأوىل 

الربع الثاين من 2021.

اللجنة املكلفة مبتابعة تنفيذ تو�صيات الرقابة على االأدوية جتتمع وتوؤكد: 

تفعيل احلوكمة يف اإدارة خمزون االأدوية و�صرفها وتوافرها
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اجتماع عرب »تيمز« ي�ضم جميع معلمي البحرين.. د. مبارك لـ»الأيام«:

تو�ضيع تطبيق الف�ضول الفرتا�ضية لت�ضمل كل املراحل التعليمية

الــــفــــيــــديــــو ــــــــعــــــــاب  لأل  »Twitch« تــــطــــبــــيــــق  عـــــلـــــى  »الـــــــرتبـــــــيـــــــة«  ــــة  ــــ�ــــضّ مــــن اإطــــــــــــــاق 

�صوف  احلايل  الدرا�صي  العام  اإن  الوزارة  وكيل  وقال 

املركزية  االفرتا�صية  الف�صول  تطبيق  يف  تو�صًعا  ي�صهد 

وذلك  املا�صي؛  الدرا�صي  العام  خالل  جناًحا  �صهدت  التي 

بني  االإنرتنت  تفاعلية عرب  تعليمية  و�صيلة  من  �صكلته  ملا 

اإذ  ا،  اأي�صً ا  بع�صً بع�صهم  الطلبة  وبني  والطلبة،  املعلمني 

اإن االأيام املا�صية �صهدت �صل�صلة من جتارب البث التي مت 

اأن  من خاللها ح�صر امل�صاكل التقنية، وبنينّ وكيل الوزارة 

الف�صول االفرتا�صية يف هذا العام �صوف تنق�صم اإىل ق�صمني 

اأ�صا�صيني؛ االأول هو الدرو�س املركزية التي تدار من خالل 

�صيلتحم  والتي  والتعليم،  الرتبية  بوزارة  التحكم  غرفة 

من خاللها مئات الطلبة يف غرف افرتا�صية متوالية على 

املرحلة  لطلبة  ا  خ�صو�صً كبرية،  افرتا�صية  مدر�صة  هيئة 

غري  االفرتا�صية  الف�صول  هو  الثاين  والق�صم  الثانوية، 

املركزية التي �صتدار من قبل املدار�س ب�صكل مبا�صر و�صتمثل 

املعلم  االإنرتنت؛ كونها جتمع  التعلم عرب  لعملية  تطويًرا 

الطلبة  ح�صور  يحاكي  ب�صكل  افرتا�صي  ف�صل  يف  بطلبته 

�صوف  العام  هذا  اأن  جمعة  الدكتور  وذكر  مدر�صتهم.  يف 

ا  ي�صهد تو�صًعا يف تطبيق احل�ص�س االفرتا�صية، خ�صو�صً

اأن التجربة لقيت اإ�صادة من قبل الطلبة واملعلمني واأولياء 

والتدريب  التعليم  جودة  هيئة  تقرير  اأن  كما  االأمور، 

بالف�صول  اأ�صاد  قد  ُبعد  التعلم عن  تقييم ممار�صات  ب�صاأن 

التي قدمتها وزارة الرتبية والتعليم  االفرتا�صية املركزية 

الدرا�صية  املراحل  لت�صمل  فيها  بالتو�صع  واأو�صى  للطلبة 

االأخرى، وهو ما مت العمل عليه، اإذ متتد هذه التجربة حتى 

املرحلة االبتدائية، مو�صًحا اأنه �صيتم تذكري الطلبة واأولياء 

اأمورهم باآلية ا�صتخراج بيانات الدخول من خالل البوابة 

ا  التعليمية اأو موقع )Yalla365( الذي مت اإطالقه خ�صي�صً

لهذا الغر�س يف العام الدرا�صي املا�صي بالتعاون مع �صركة 

مايكرو�صوفت. 

املعلم  يوم  مبنا�صبة  اإنه  مبارك  حممد  الدكتور  وقال 

عام،  كل  من  اأكتوبر  من  اخلام�س  ي�صادف  الذي  العاملي 

املدار�س  املدر�صية يف  العودة  العام مع  والذي يتزامن هذا 

االإنرتنت  عرب  لفعالية  رتبت  قد  الوزارة  فاإن  احلكومية، 

 Microsoft( منظومة  عرب  افرتا�صًيا  اجتماًعا  �صت�صكل 

Teams( ي�صارك فيه باحلديث والنقا�س جميع املعلمني من 
املدار�س احلكومية، من خالل بث مبا�صر، ا�صتعداًدا للعودة 

وحماكاة  االإنرتنت،  عرب  التعلم  عملية  وبدء  الطالبية 

للممار�صات التعليمية االفرتا�صية التي �صوف يتم تطبيقها 

يف هذا العام.

وك�صف الدكتور حممد مبارك اأن هذا العام �صوف ي�صهد 

مفاجاأة متميزة لطلبة املدار�س، اإذ �صتطلق الوزارة من�صاتها 

الرقمية اخلا�صة على تطبيق )Twitch(، وهو موقع الألعاب 

الفيديو، وله �صعبية كبرية بني ال�صغار وال�صباب، وي�صهد 

واأوروبا،  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  وا�صًعا  انت�صاًرا 

و�صتكون املرة االأوىل على م�صتوى الوطن العربي التي يتم 

فيها ا�صتخدام تطبيق )Twitch( الأغرا�س تعليمية، يحيط 

بها جو من املرح والت�صويق، وهي فكرة متميزة �صتخ�صع 

اأن  موؤكًدا  انطالقها،  بدء  مع  والتطوير  امل�صتمر  للتقييم 

من   )Twitch( ملرتادي  فر�صة  تكون  �صوف  الفكرة  هذه 

ا ملحبي األعاب الفيديو منهم، لالطالع على  الطلبة، خ�صو�صً

درو�صهم التي �صتكون يف متناول اليد حتى يف بيئة اللعب. 

واأ�صار وكيل الوزارة اإىل اأن من�صة )Twitch( �صوف ت�صم 

غرفة للبث املبا�صر من خالل ا�صتوديو رقمي عبــر تطبيق 

)OBS Studios(، و�صيكون طلبــة املــدار�س احلكوميــة 

عن  ف�صــالً  اأ�صبوعــي،  ب�صكل  فيها  �صيوًفا  واخلا�صــة 

حتــميل الدرو�س واملواد التعليمية عليها.

اأكد الدكتور حممد مبارك جمعة وكيل وزارة الرتبية والتعليم للموارد واخلدمات اأن الوزارة، عرب فرقها 

املخت�سة، قد �سّخرت جميع اإمكاناتها ل�سمان عودة ان�سيابية ملنت�سبي املدار�س، واأن روح التعاون واحلما�س 

قد �سادت اأع�ساء الهيئات التعليمية والإدارية يوم اأم�س. 

اإحكام  تفانيًا يف  اأبدوا  قد  املدر�سية  الإدارات  مديري  اأن  لـ»الأيام«  ت�سريح  الدكتور جمعة يف  وذكر 

ا فيما يتعلق  التعليمية بال�سكل املطلوب، خ�سو�سً العملية  الطلبة، ولت�سيري  املدار�س ل�ستقبال  ا�ستعدادات 

بتطبيق التعليمات الحرتازية الواردة يف الدليل الإر�سادي ال�سادر عن وزارة الرتبية والتعليم، بالتن�سيق 

مع الفريق الوطني املكلف مبتابعة الفتتاح التدريجي للموؤ�س�سات التعليمية.

د. حممد 

مبارك

اخلدمات ال�ضّحية لاأجانب »جمانية« لثاثة اأ�ضهر اإ�ضافية

�صارة جنيب:

ا�صتمرار  ب�صاأن  ال�صالح قراًرا  فائقة  ال�صحة  اأ�صدرت وزيرة 

اأ�صهر  لثالثة  البحرينيني  لغري  ال�صحية  اخلدمات  ر�صوم  وقف 

اإ�صافية.

ون�س القرار املن�صور يف العدد االأخري من اجلريدة الر�صمية 

ل�صنة 2020  القرار رقم )47(  باأحكام  العمل  »ي�صتمر  اأن  على 

ب�صاأن وقف حت�صي الأجرة اال�صت�صارة الطبية العامة الواردة يف 

ال�صحية  اخلدمات  ر�صوم  ب�صاأن   2017 ل�صنة   )2( رقم  القرار 

التاليلتاريخ  اليوم  من  تبداأ  اأ�صهر  ثالثة  ملدة  البحرينيني،  لغري 

انتهاء �صريانه«.

اال�صت�صارة  اأجرة  حت�صيل  وقف  تقرنّر  فقد  القرار،  ومبوجب 

الطبية العامة املُحددة )بقيمة 7 دنانري( لغري البحرينيني.

وياأتي قرار وزيرة ال�صحة تعزيزا الإجراءات مكافحة تف�صي 

على  وحر�صا  منه  والوقاية  »كوفيد-19«  كورونا  فريو�س 

ت�صخي�س احلاالت مبكرا، وقرار اللجنة التن�صيقية ب�صاأن املوافقة 

االأجانب  للمر�صى  املقدمة  ال�صحية  تعليق ر�صوم اخلدمات  على 

يف املراكز ال�صحية احلكومية.

وزيرة 

ال�سحة

اقت�ضار احل�ضور على طاقم البث والإدارة فقط.. »الأوقاف اجلعفرية«: 

اإحياء ذكرى الأربعني عرب الف�ضاء الإلكرتوين ومنع املكربات

الظروف  اأننّ  اجلعفرية  االأوقاف  اإدارة  اأكدت 

ال�صحية اال�صتثنائية يف ظل ا�صتمرار جائحة كورونا، 

جتعل من املتعذر اإحياء ال�صعائر الدينية ومنها ذكرى 

يف  املعتاد  النحو  على  )ع(  احل�صني  االإمام  اأربعني 

مملكة البحرين.

عنها مبنا�صبة  �صادر  بيان  االإدارة -يف  وجددت 

)ع(-  احل�صني  االإمام  اأربعني  ذكرى  اإحياء  قرب 

دعوتها للماآمت واحل�صينيات لاللتزام التام باالإجراءات 

املخت�س،  الطبي  الفريق  اأقرنّها  التي  االحرتازية 

�صاحب  بها  تف�صل  التي  الكرمية  بالدعوة  وااللتزام 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو 

العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 

اأ�صبوعني  ملدة  االلتزام  مبوا�صلة  للجميع  الوزراء، 

والبناء  االنت�صار  معدالت  خف�س  اأجل  من  اإ�صافيني؛ 

حتدي  مع  التعاطي  يف  جناح  من  حتقق  ما  على 

ة. فريو�س كورونا، والو�صول اإىل النتائج املرجونّ

اإطار  يف  اأنه  اجلعفرية  االأوقاف  واأو�صحت 

ا�صتمرار اآلية االإحياء يف املنا�صبات خالل �صهر �صفر، 

�صيتم اإحياء منا�صبة ذكرى االأربعني عرب تقنية البث 

دون  من  االلكرتوين  الف�صاء  طريق  عن  املبا�صر، 

مكربات  ا�صتخدام  وعدم  امل�صتمعني  جمهور  ح�صور 

عرب  املحا�صرات  بث  �صيتم  اإذ  اخلارجية،  ال�صوت 

على  االإعالمية  والو�صائط  املرئي  االت�صال  تقنيات 

غرار املنا�صبات ال�صابقة.

املاآمت  االإدارة بالتزام  الذي ت�صيد فيه  الوقت  ويف 

بال�صوابط، والذي ات�صح جلًيا خالل ال�صهر املا�صي، 

ا بعد االجتماع الذي عقد مع الفريق الوطني،  خ�صو�صً

بال�صوابط  العمل  ا�صتمرار  اأهمية  توؤكد  االإدارة  فاإننّ 

البث  على  املرا�صم  اقت�صار  اآخر:  اإ�صعار  حتى  االآتية 

عن بعد، اأال يح�صر يف املاأمت غري طاقم البث والطاقم 

االإداري مبا ال يزيد على 10 اأ�صخا�س، واأال يكون من 

بينهم كبار ال�صن )60 �صنة وما فوق( اأو من اأ�صحاب 

االأمرا�س املزمنة.

ودعت االإدارة الطاقم االإداري يف املاآمت اإىل االلتزام 

اأع�صاء  بني  مرتين  م�صافة  وترك  الكمامات  بلب�س 

واتباع  واالأطعمة،  الوجبات  توزيع  وعدم  الطاقم، 

بها  املو�صى  العامة  االحرتازية  االإجراءات  جميع 

املاآمت  التجمعات خارج  الطبي ومنع  الفريق  من قبل 

ال�صعائر  الإحياء  باملنازل  التجمعات  منع  اإىل  اإ�صافة 

احل�صينية وعدم ت�صغيل مكربات ال�صوت. كما ت�صدد 

االأوقاف اجلعفرية على خطورة التجمعات باأ�صكالها 

كافة يف االأماكن العامة اأو اخلا�صة، مهيبة باجلميع 

التحلي بامل�صوؤولية وجتنب التجمعات.

واأهابت االإدارة باجلميع التعاون والتقيد بجميع 

هذا  لتجاوز  الر�صمية  والتوجيهات  التعليمات 

الظرف اال�صتثنائي، موؤكدة اأن اجلميع مطالب بتحمل 

واأ�صرهم  اأنف�صهم  وحماية  املجتمعية  امل�صوؤولية 

االإر�صادات  بجميع  االلتزام  عرب  كافة  واملجتمع 

اجلميع  التزام  اأننّ  موؤكدة  ال�صادرة،  والتعليمات 

يف  ال  فعنّ ب�صكل  �صي�صهم  الوقائية  باالحرتازات 

ا�صتمرار خف�س معدالت االإ�صابة باإذنه تعاىل.

على امل�ضتوى العاملي وب�ضراكة اأممية 

 اإطاق الن�ضخة الثالثة لقادة موؤ�ض�ضة الأمري حممد بن فهد
فهد  بن  حممد  االأمري  موؤ�ص�صة  اأطلقت 

قالدة  للتطوع  العربي  االحتاد  مع  العاملية 

موؤ�ص�صة االأمري حممد بن فهد العاملية الأف�صل 

والتي  الثالثة،  ن�صختها  يف  تطوعي  عمل 

�صتكون على هذا العام على م�صتوى العامل، 

�صبتمرب  من  والع�صرين  ال�صابع  بداأت يف  اإذ 

اأكتوبر  من  والع�صرين  الثامن  يف  وتنتهي 

للعام 2020، وذلك مبنا�صبة اليوم العاملي 

للتطوع الذي ي�صادف اخلام�س من دي�صمرب 

جامعة  برعاية  القالدة  وتنظم  عام،  كل  من 

االأمم  برنامج  العربية وبال�صراكة مع  الدول 

االأمم  و�صندوق  مب�صر،  للمتطوعني  املتحدة 

للدول  االإقليمي  املكتب  لل�صكان  املتحدة 

العربية، واملعهد العربي للتخطيط بالكويت. 

وقال االأمني العام ملوؤ�ص�صة االأمري حممد 

ح�صن  بن  عي�صى  الدكتور  العاملية  فهد  بن 

هذه  »اإن  �صحايف:  ت�صريح  يف  االأن�صاري 

لن�صر  املوؤ�ص�صة  اأهداف  �صمن  تاأتي  امل�صابقة 

العربية  بالدول  التطوعي  العمل  ثقافة 

وحتفيز  عام،  ب�صكل  والعامل  ا  خ�صو�صً

بالعمل  واالإبداع  االبتكار  على  املتطوعني 

التطوعي وتطويره«. 

وا�صتطرد الدكتور االن�صاري باأن القالدة 

م�صتوى  على  كانت  ال�صابقة  الن�صخ  يف 

اإيجابًيا  �صدى  القت  والتي  العربي  الوطن 

االإن�صاين  العمل  اأو�صاط موؤ�ص�صات  كثرًيا يف 

واخلريي، ولقت تفاعل العديد من املوؤ�ص�صات 

خمرجات  مع  والعاملية  العربية  واملنظمات 

با�صرتاك  عليها  بالقائمني  القالدة  هذه 

واإقرار  واأممية  عاملية  ومنظمات  موؤ�ص�صات 

عاملية اجلائزة الأن تكون على م�صتوى دول 

العامل، ولقد مت االإعالن عن ذلك. 

االحتاد  رئي�س  بوهزاع  اأكد ح�صن  وكما 

العربي للتطوع اأن هذه الن�صخة من م�صابقة 

الأف�صل  العاملية  فهد  بن  حممد  االأمري  قالدة 

املجتمع  منظمات  ت�صتهدف  تطوعي  عمل 

املدين االأهلية، واملبادرات والفرق التطوعية 

دولة  بكل  االخت�صا�س  جهة  من  املرخ�صة 

واملوؤ�ص�صات اخلا�صة وال�صركات التجارية. 

واأ�صاف بوهزاع اأن جماالت القالدة لهذا 

ال�صحة،  جمال  التعليم،  »جمال  هي  العام 

الرتاث  جمال  االقت�صادي،  التمكني  جمال 

والبيئة،  املياه  جمال  والفنون،  والثقافة 

واأن  املجتمعي«،  واالإعالم  الت�صويق  جمال 

لكل  اأمريكي  األف دوالر  بـ30  تقدر  اجلوائز 

جمال باإجمايل عام 180 األف دوالر اأمريكي. 

العربي  االحتاد  رئي�س  واأو�صح 

من  بداأت  امل�صابقــة  اأن  بوهزاع  للتطوع 

وتنتهي  �صبتــمرب  من  والع�صريــن  ال�صابع 

للعام  اأكتوبــر  من  والع�صرين  الثامن  يف 

2020، ويتــم تقديــم امل�صاريــع باللغتني 

االإجنليزية والعربية.

الأمري حممد بن فهد

60 ديناًرا لإ�ضدار تاأ�ضرية �ضياحية 
اإلكرتونية لرعايا الوليات املتحدة

�صارة جنيب:

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�صد  ال�صيخ  اأول  الفريق  اأ�صدر 

بخدمات  اخلا�صة  الر�صوم  ب�صاأن  قراًرا  الداخلية  وزير 

االإدارة العامة للجن�صية واجلوازات واالإقامة.

بحرينًيا  ديناًرا   60 مبلغ  يحت�صب  القرار،  ومبوجب 

االإدارة  طريق  عن  اإلكرتونية  �صياحية  تاأ�صرية  الإ�صدار 

تاريخ  من  �صنوات  ع�صر  ملدة  �صاحلة  ال�صفرات  متعددة 

البالد ملدة ال تتجاوز  البقاء يف  ت�صمح حلاملها  اإ�صدارها، 

90 يوًما يف كل مرة، لرعايا الواليات املتحدة االأمريكية.

 وكان جمل�س الوزراء قد وافق يف �صبتمرب املا�صي على 

ال�صفرات  متعددة  الكرتونية  �صياحية  تاأ�صرية  ا�صتحداث 

�صاحلة ملدة 10 �صنوات وبنف�س الر�صوم احلالية املمتدة 

ملدة 5 �صنوات لرعايا الواليات املتحدة االأمريكية وت�صمح 

حلاملها البقاء 90 يوًما، على اأن يتم التقدمي لها الكرتونًيا، 

املجل�س  واأقر  الداخلية،  وزير  عر�صه  ما  �صوء  يف  وذلك 

القرار رقم  الداخلية يعدل  قرار ي�صدر عن وزير  م�صروع 

بخدمات  اخلا�صة  الر�صوم  ب�صاأن   2014 ل�صنة   196

االإدارة العامة للجن�صية واجلوازات واالإقامة.

 ا�صتقبل رئي�س جمل�س اأمناء مركز البحرين للدرا�صات 

اال�صرتاتيجية والدولية والطاقة »درا�صات« ال�صيخ عبداهلل 

من قتادة عبداحلميد  املركز، كالً  اآل خليفة، مبقر  اأحمد  بن 

حمد  والدكتور  للمركز،  ال�صابق  التنفيذي  املدير  زمان 

اإبراهيم عبداهلل مبنا�صبة تعيينه مديًرا تنفيذًيا جديًدا ملركز 

»درا�صات«. 

خليفة مبا  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  الدكتور  واأ�صاد 

ب�صمات  من  تركه  وما  متميز،  زمان من عطاء  قتادة  قدمه 

احلافلة  »درا�صات«  مركز  عمل  م�صرية  يف  وا�صحة 

النوعية،  والفعاليات  واالإ�صدارات  امل�صرفة  باالإجنازات 

مهامه وم�صوؤولياته  والنجاح يف  التوفيق  دوام  له  متمنًيا 

املقبلة. 

خال�س  عن  زمان  عبداحلميد  قتادة  اأعرب  جانبه،  من 

�صكره وامتنانه على دعم رئي�س جمل�س االأمناء وم�صاندته 

كانت  والتي  »درا�صات«،  عمله مبركز  الدائمة، طوال فرتة 

خري معني له يف اأداء مهامه باأحد اأهم مراكز االأبحاث على 

م�صتوى املنطقة. 

ملركز  اجلديد  التنفيذي  املدير  اأعرب  جهته،  من 

»درا�صات« الدكتور حمد اإبراهيم عبداهلل عن تقديره و�صكره 

اجلزيل لرئي�س جمل�س االأمناء على الثقة الكرمية بتعيينه 

عمل  فريق  اإىل  لالن�صمام  الكبري  ودعمه  املن�صب،  هذا  يف 

يقدم  له كي  الفر�صة  باإتاحة  �صعادته  كما عربنّ عن  املركز، 

م�صاهماته يف امل�صرية الناجحة لهذا ال�صرح البحثي الرائد، 

وبيت اخلربة الدويل، موؤكًدا اأنه لن يدنّخر جهًدا لالإ�صهام يف 

بلوغ االأهداف املن�صودة. 

تعيني الدكتور حمد اإبراهيم 

مـديًرا تنفيذًيا ملركـز »درا�ضـات«
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القائم باأعمال عميد كلية الآداب والعلوم يف جامعة العلوم التطبيقية:

نحفز الإبداع لدى الطلبة ونوؤّمــن لهــم بيئـــة للتعلــم
عميد  باأعمال  القائم  اأو�صح 

جامعة  يف  والعلوم  االآداب  كلية 

الدكتور  االأ�صتاذ  التطبيقية  العلوم 

تركز  الكلية  اأن  ال�صمور  اأمين 

من خالل  متميز  تعليم  تقدمي  على 

متنوعة  تعليمية  برامج  طرح 

والت�صميم  املعلومات  لتكنولوجيا 

احتياجات  تلبي  بحيث  والفنون، 

وتبني  والعربي،  املحلي  املجتمع 

عرب  للطلبة  املتكاملة  ال�صخ�صية 

اإيجاد بيئة حمفزة للبحث واالإبداع 

بني  التكامل  واإحداث  الفكري، 

الب�صري  املال  االأفراد وتنمية راأ�س 

يف اجلامعة، واالنفتاح والتوا�صل 

مع موؤ�ص�صات التعليم العايل داخل 

مملكة البحرين وخارجها.

اأمين  الدكتور  االأ�صتاذ  واأ�صار 

التي  التخ�ص�صات  اأن  اإىل  ال�صمور 

حتفيز  على  تركز  الكلية  تقدمها 

اإذ  الطلبة،  لدى  االإبداعي  اجلانب 

التعليم  ربط  على  الكلية  حتر�س 

التطبيقي،  بالتدريب  االكادميي 

لتحقيق  قامت  الكلية  اأن  اإىل  الفتا 

خمتربات  بتجهيز  الغاية  هذه 

التقنيات  باأحدث  مزودة  علمية 

اكت�صاب  من  تعزز  التي  واالأجهزة 

وتر�صيخ  ال�صرورية  املهارات 

الطالب،  العلمية يف ذهن  املعلومة 

وتوفر الوقت واجلهد.

االآداب  كلية  اأن  ال�صمور  وبنينّ 

والعلوم توفر للطلبة بيئة مواتية 

على  وت�صجعهم  الفهم،  تعمق 

الثقافية،  حياتهم  وترثي  االبداع 

نخبة  ت�صم  الكلية  اأن  اإىل  م�صريا 

اخلربة  ذوي  االأكادمييني  من 

من  الدكتوراة  �صهادة  حملة  من 

عريقة،  وعربية  عاملية  جامعات 

الطلبة  رعاية  على  يحر�صون 

وم�صاعدتهم على التطور والنجاح 

العون لهم يف كل  من خالل تقدمي 

حياتهم  اأثناء  يف  يحتاجونه  ما 

باأعمال  القائم  واأ�صار  اجلامعية. 

تقدم  التي  الكلية  اأن  اإىل  العميد 

يف  البكالوريو�س  تخ�ص�صات 

والت�صميم  الداخلي  الت�صميم 

احلا�صوب  وعلم  اجلرافيكي 

اأن  تاأ�صي�صها  منذ  ا�صتطاعت 

من  لطلبتها،  تقدمه  فيما  تتو�صع 

ت�صتوعب  وابتكارات  مهارات 

وتواكب  العمل  �صوق  احتياجات 

يف  االإبداع  ومتطلبات  التطورات 

والداخلي  اجلرافيكي  الت�صميم 

اأن  اإىل  م�صريا  احلا�صوب،  وعلم 

مفتوح  والت�صجيل  القبول  باب 

يف  بالت�صجيل  الراغبني  للطلبة 

تدر�صها  التي  التخ�ص�صات  اأحد 

الت�صهيالت  الكلية، واال�صتفادة من 

للطلبة،  اجلامعة  تقدمها  التي 

خا�صة مع ح�صولها على االعتماد 

التعليم  جمل�س  من  املوؤ�ص�صي 

الربامج  جميع  وا�صتيفاء  العايل، 

ملتطلبات  الكلية  تطرحها  التي 

جودة  هيئة  من  اجلودة  �صمان 

التعليم والتدريب.

 تقديًرا لفعالية اأجهزتها القابلة لالرتداء يف ت�شخي�ص الرجفان الأذيني

اجلمعية الأوروبية لأمرا�ص القلب ت�شت�شهد بدرا�شة لهواوي
االأوروبية  اجلمعية  اإر�صادات  ا�صت�صهدت 

ت�صخي�س  بغر�س  لعام 2020  القلب  الأمرا�س 

خالل  ُن�صرت  -التي  االأذيني  الرجفان  واإدارة 

الدموية  واالأوعية  القلب  لطب  ال�صنوي  احلدث 

�صركة  بدرا�صة   -)2020  ESC Congress(

القابلة  االأجهزة  لفعالية  تقديًرا  للقلب  هواوي 

والتعامل  اكت�صاف  يف  هواوي  من  لالرتداء 

اإر�صادات  وتدمج  االأذيني.  الرجفان  حالة  مع 

اجلديدة  العلمية  واالأدلة  النتائج  اجلمعية 

الرعاية  يف  املتخ�ص�صني  م�صاعدة  بهدف 

الإدارة  التو�صيات  اأف�صل  اقرتاح  يف  ال�صحية 

الرجفان االأذيني.

البحثية  الدرا�صة  هذه  هواوي  اأجرت  وقد 

ال�صني.  يف   Hospital  301 م�صت�صفى  مع 

الذكية  التكنولوجيا  تطبيق  الدرا�صة  وتبحث 

القلب  اأمرا�س  اإدارة  يف  لالرتداء  القابلة 

خربة  من  واال�صتفادة  الدموية،  واالأوعية 

هواوي وم�صت�صفى Hospital 301 يف جماالت 

تخ�ص�صهما. ومت تقدمي نتائج الدرا�صة اجلارية 

ال�صحية  الرعاية  موؤمترات  من  العديد  يف 

العاملية واملجالت الطبية املرموقة، مبا يف ذلك 

واملجلة  القلب  الأمرا�س  االأمريكية  الكلية  جملة 

على   2020 ومايو  اأبريل  يف  للقلب  االأوروبية 

التوايل.

االأوروبية  اجلمعية  اإر�صادات  يف  ورد  كما 

لدرا�صة  وطبقا   ،2020 لعام  القلب  الأمرا�س 

ا�صتخدم 187912   ،Study القلب من هواوي 

اإىل  القابلة لالرتداء جنًبا  فرًدا منتجات هواوي 

للرجفان   Hospital  301 تطبيق  مع  جنب 

للم�صت�صفى  التابع   )mAFA( املحمول  االأذيني 

هوؤالء  بني  من  القلب.  نب�صات  اإيقاع  ملراقبة 

»ي�صتبه  اإخطاًرا  باملائة   0.23 تلقى  امل�صاركني، 

اأولئك  بني  ومن  االأذيني«،  الرجفان  حدوث  يف 

باملائة   87 اإ�صابة  تاأكيد  مت  ذلك  تابعوا  الذين 

احلل  فعالية  على  يدل  ما  االأذيني،  بالرجفان 

هذا  من  يعانون  الذين  املر�صى  حتديد  يف 

اإحالة  متت  ذلك،  على  عالوة  اال�صطراب. 

ت�صخي�صهم  مت  الذين  امل�صتخدمني  من   %95.1

الرجفان  اإدارة  خلدمات   mAFA من�صة  اإىل 

االأذيني التي يقدمها مركز اإدارة م�صت�صفى 301 

.AF Management Center

لإعداد كوادر �شبابية مواكبة للذكاء ال�شطناعي

»ت�شويق« جامعة البحرين ي�شعى ل�شراكات مع موؤ�ش�شات حملية واإقليمية

قال رئي�س ق�صم االإدارة والت�صويق يف كلية 

اإدارة االأعمال يف جامعة البحرين الدكتور م�صفر 

�صراكات  بناء  ب�صدد  ق�صمه  اإن  املهندي  مبارك 

مفاهيم  لدعم  واإقليمية،  حملية  موؤ�ص�صات  مع 

االأعمال و�صبل تعزيزها الكت�صاب  اال�صتدامة يف 

لتاأهيل  االأعمال،  جمال  يف  املمار�صات  اأف�صل 

كوادر �صبابية قادرة على تقييم وحتليل بيانات 

االأعمال، والريادة يف جمال االأعمال التجارية. 

واأ�صار اإىل طرح ق�صم االإدارة والت�صويق يف 

جامعة البحرين برنامج حتليل االأعمال ملواكبة 

اال�صطناعي؛  الذكاء  جمال  يف  الهائل  التطور 

بهدف تخريج طلبة ملمني وقادرين على حتليل 

م�صيفا  التجارية.  االأعمال  بيانات  ومعاجلة 

بقوله: »طرح الق�صم كذلك برنامج ريادة االأعمال 

للم�صاريع  والتخطيط  املفاهيم،  تعزيز  بهدف 

االأعمال  اإىل دعم مركز حا�صنة  الريادية«، الفتا 

يف جامعة البحرين للربنامج. 

الذي  الكبري  االهتمام  املهندي  د.  واأكد 

بهدف  الق�صم  يف  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  يوليه 

تطوير االأن�صطة والفعاليات، با�صتخدام الربامج 

ومهاراتهم،  الطلبة  قدرات  لتنمية  االفرتا�صية 

العملي،  التدريب  طلبة  اخل�صو�س  وجه  وعلى 

املتنوعة  االأن�صطة  يف  امل�صاركة  على  حلثهم 

من  املقدم   )Head Start( كربنامج  املطروحة، 

قبل موؤ�ص�صة اإجناز البحرين. 

خا�صا  اهتماما  يويل  الق�صم  اأن  واأ�صاف 

عرب  للطلبة،  الذاتي  التعلم  مهارات  بتنمية 

وور�س  دورات  يف  الت�صجيل  على  ت�صجيعهم 

عاملية.  رقمية  من�صات  على  متوافرة  مهنية 

مع  والت�صويق  االإدارة  ق�صم  تعاون  اإىل  م�صريا 

االأعمال  اإدارة  كلية  يف  اجلودة  �صمان  مكتب 

الرقمية،  الكتب  ا�صتخدام  العتماد  باجلامعة 

جميع  وتوفري  ُبعد،  عن  التعلم  جودة  ل�صمان 

للطلبة،  الرقمية  العلمية  وامل�صادر  املراجع 

طلبته  دعم  على  الق�صـم  حــر�س  موؤكــدا 

ال�صعيدين  التطــورات على  باأحــدث  واإمدادهم 

العلمي واملهني.

د. م�سفر املهندي

جمعيـة الكلمة الطيبـة تتعـاون مـع جمعيـة ال�شكـري البحرينيـة
الذي  االأن�صولني«  »م�صخات  م�صروع  �صمن 

اأطلقته جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون مع جمعية 

م�صخات  توفري  بهدف  البحرينية،  ال�صكري 

االن�صولني لالأطفال امل�صابني بداء ال�صكري، اأقامت 

جمعية  مع  بالتعاون  الطيبة  الكلمة  جمعية 

من�صة  على  افرتا�صيا  حفال  البحرينية  ال�صكري 

Zoom، بح�صور الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن 
لل�صحة  االعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

وح�صن  البحرينية،  ال�صكري  جمعية  رئي�س 

الكلمة  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بوهزاع 

الطيبة، واأع�صاء جمل�صي اإدارتي اجلمعيتني، كذلك 

اأهايل املري�صى من االأطفال امل�صابني بداء ال�صكري. 

اأ�صاد رئي�س  وخالل كلمته يف افتتاح احلفل، 

ال�صكري  جمعية  رئي�س  لل�صحة  االعلى  املجل�س 

بن  حممد  ال�صيخ  طبيب  الفريق  البحرينية 

جمعية  بني  القائمة  بال�صراكة  خليفة  اآل  عبداهلل 

التي  الطيبة  الكلمة  البحرينية وجمعية  ال�صكري 

م�صابني  لطفلني  اأن�صولني  م�صختي  توفري  اأثمرت 

تقدمي  �صبيل  يف  ا�صتمرارهم  موؤكدا  بال�صكري، 

اإىل  والوقوف  الفئة  لهذه  املثلى  ال�صحية  الرعاية 

جانبهم وتوفري اأف�صل ال�صبل حلمايتهم واحلفاظ 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأ�صاد  جانبه،  من  عليهم. 

جمعية الكلمة الطيبة ح�صن بوهزاع، خالل كلمته، 

بالتربع  اأ�صهموا  الذين  الكرام  اخلري  فاعلي  بدور 

قيمة  االأن�صولني جلمع  م�صخات  م�صروع  ل�صالح 

م�صختني، موؤكدا ا�صتمرارهم بهذا امل�صروع، واأ�صار 

خليفة  اآل  علي  بن  عي�صى  ال�صيخ  �صمو  دعم  اإىل 

الرئي�س الفخري جلمعية الكلمة الطيبة وت�صجيع 

�صموه للجمعية على عقد ال�صراكات وتو�صيع دائرة 

احلكومية  الر�صمية  اجلهات  التعاون مع خمتلف 

ومنظمات  املجتمعية،  امل�صوؤولية  ذات  واالأهلية 

البحرين.  مملكة  وخارج  داخل  املدين  املجتمع 

التي  واملخل�صة  الكبرية  اجلهود  بوهزاع  وثمنّن 

تبذلها جمعية ال�صكري البحرينية يف �صبيل خدمة 

هذه الفئة.

جمعية الرحمة لرعاية 

املعاقني تكرم عارف �شالح جم�شري

تقديًرا جلهوده و خدماته التطوعية التي قدمها ملركز الرحمة، قام رئي�س جمل�س 

االأ�صتاذ عارف �صالح جم�صري وتقدمي  بتكرمي  املعاقني  لرعاية  الرحمة  اإدارة جمعية 

�صهادة ال�صكر والتقدير له؛ تقديًرا وعرفاًنا على دوره البارز يف جمل�س االإدارة واأعماله 

التطوعية يف املركز منذ بداية تاأ�صي�صه، اإذ ُيع جم�صري من اأوائل املوؤ�ص�صني لهذا ال�صرح 

اخلريي الذي مت بناوؤه واإن�صاوؤه على نفقة الديوان امللكي، خلدمة ال�صباب البحرينيني 

من فئة ذوي االإعاقة العقلية.

اآل  عبداحل�صني  وح�صن  املايل،  االأمني  جالل  حممد  �صامي  من  كل  التكرمي  ح�صر 

ع�صفور الع�صو االإداري يف اجلمعية.

»الرنويجية للعدالة وال�شالم« تكرم كبار 

 املواطنني وت�شيد بجهودهم يف يوم امل�شن

الرنويجية  اجلمعية  رعاية  حتت 

مبملكة  ممثلوها  تقدم  وال�صالم،  للعدالة 

املواطنني  كبار  من  عدد  ب�صكر  البحرين 

العاملي،  امل�صن  يوم  مبنا�صبة  البحرينيني 

وتاأتي  البحريني.  ُتراثنا  هذا  عنوان  حتت 

�صفراء  بني  م�صرتك  بتنظيم  املبادرة  هذه 

واجلمعية  البحرين  مملكة  يف  اجلمعية 

تخللت  اإذ  وال�صالم،  للعدالة  الرنويجية 

املبادرة زيارة الفنانة القديرة �صلوى بخيت 

»اأم هالل« وتقدمي ال�صكر واالمتنان لعطائها 

باالإجنازات  احلافل  واملجتمعي  الفني 

البحريني  الفنان  زيارة  مت  كما  الوطنية، 

اليدوية  احلرف  يف  املتمينّز  الهرمي  اأحمد 

الزينة  ال�صفن البحرينية الأغرا�س  ل�صناعة 

البحريني  املبيت  ال�صندوق  و�صناعة 

�صناعة  ا  واأي�صً الغرفة  وم�صتلزمات 

ال�صيوف، كما تقدم وفد من اجلمعية بتكرمي 

على  لت�صجعها  را�صد(  )اأم  القديرة  االأم 

�صنعة  تعتربها  التي  املنتجات  �صناعة 

البحرينية  البهارات  بها  تتميز  بحرينية، 

ذات جودة منزلية عالية ب�صنع االأيدي.

الزايد  عادل  �صيخة  بدورها  واأكدت 

اأن  البحرين  مملكة  يف  اجلمعية  �صفري 

الرتابط  توطيد  اإىل  تهدف  املبادرة  هذه 

وبني  الرنويجية  اجلمعية  بني  املجتمعي 

على  اأثره  لبناء  وذلك  البحريني؛  املجتمع 

ظل  والعطاء يف  لال�صتمرار  املواطنني  كبار 

الن�صاط  اوقفت  التي  كوفيد-19  جائحة 

على  اأكرث  ال�صوء  ولت�صليط  لالقت�صادي، 

رغم  وثباتهم  لعطائهم  املواطنني  كبار 

البحرين  تفتخر  اإذ  بهم،  املحيطة  الظروف 

قيادة و�صعًبا بهم وباإجنازاتهم الكبرية.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

03
local@alwatannews.net

أخبار الوطن
Mon 5 Oct 2020 |  الســنة 15  |  العــدد 5413   |  االثنيــن 18 صفــر 1442هـــ

60 دينارًا رسوم إصدار 
التأشيرة السياحية 

اإللكترونية لرعايا أمريكا
سماهر سيف اليزل 

أصدر وزير الداخلية الفريق أول ركن راشد آل خليفة قرارًا 
بشأن الرس��وم الخاصة بخدمات اإلدارة العامة للجنسية 

والجوازات واإلقامة، وإضافة بند جديد برقم )66(. 
ووفق��ًا للقرار »يقدر الرس��م المخصص إلصدار تأش��يرة 
إلكترونية ع��ن طريق اإلدارة متعددة الس��فرات صالحة 
لم��دة 10 س��نوات من تاري��خ إصدارها تس��مح لحاملها 
البق��اء في البالد لمدة ال تتجاوز 90 يومًا، لرعايا الواليات 
المتحدة األمريكية ب�60 دينارًا. ويلغى كل نص يتعارض 

مع أحكام هذا القرار«.

»التخطيط العمراني« برئاسة ولي العهد 
تستعرض المخطط الهيكلي االستراتيجي

ت�����رأس صاح����ب الس��مو الملكي األمي���ر س��لمان ب��ن حم��د 
آل خليف����ة ول��ي العهد نائ��ب القائ���د األعل�����ى النائ��ب األول 
لرئي����س مجل��س ال��وزراء، االجتماع العش��رين للجن�����ة العليا 
للتخطي��ط العمران���ي، حي��ث اطلعت اللجن��ة العليا على عرض 

بشأن األراضي الزراعية بمملكة البحرين.
كما اس��تعرضت اللجنة الموضوعات المتصلة بش��أن المخطط 
وتصني��ف  التفصيلي��ة،  والمخطط��ات  االس��تراتيجي  الهيكل��ي 

العقارات لبعض المناطق.

 اإلعالن عن 15 منتسبًا بالدفعة السادسة 
من برنامج النائب األول لتنمية الكوادر

أعل��ن مكت��ب النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء، عن أسماء منتسبي الدفعة السادسة 
م��ن برنام��ج النائ��ب األول لتنمي��ة الكوادر 
الوطنية البالغ عددهم 15 شخصًا من مختلف 

الجهات الحكومية.
للدفع��ة  النهائي��ة  القائم��ة  اختي��ار  وت��م 
السادس��ة بعد أن خضع المنتسبون لمراحل 
مختلفة من الفرز والتقييم بحس��ب الشروط 
والمعايير التي تم تحديده��ا بعناية فائقة 
بم��ا يحق��ق رؤية وأه��داف البرنام��ج، والتي 

خلصت إلى التالية أسماؤهم:
1. أحم��د راش��د الك��واري »الجه��از الوطن��ي 

لإليرادات«
العم��ل  أحم��د يوس��ف صن��دوق  أمين��ة   .2

»تمكين«
3. أن��س أيم��ن العري��ض صن��دوق العمل 

»تمكين«
»وزارة  عبداللطي��ف  خال��د  بلقي��س   .4

المواصالت واالتصاالت«
5. جعف��ر س��امي التاج��ر »هيئ��ة الكهرباء 

والماء«
6. الش��يخ خليفة بن دعي��ج آل خليفة »وزارة 

اإلسكان«
7. س��ارة يوس��ف اله��ادي »وزارة الصناع��ة 

والتجارة والسياحة«
8. سعود عبدالعزيز البنعلي »وزارة الداخلية«

9. س��لمان عب��اس العف��و صن��دوق العمل 
»تمكين«

10. عبدالعزيز باسم الحمر »وزارة الداخلية«
11. علي س��امي بوخماس »دي��وان الخدمة 

المدنية«
12. فاطمة محمد عبدالرضا »وزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة«
13. فج��ر يوس��ف محم��د »مجل��س التنمية 

االقتصادية«
14. قاسم أحمد البقالي »بوليتكنك البحرين«

15. يس��رى منصور قدمي »الجه��از الوطني 
لإليرادات«

وهنأ الش��يخ فهد ب��ن عبدالرحمن آل خليفة 
المدي��ر العام لمكتب النائ��ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء، منتس��بي الدفعة السادس��ة 
الذي��ن اجت��ازوا المعايي��ر المطلوب��ة بنجاح 

لالنضمام في البرنامج.
وأكد أن البرنامج يعكس رؤية صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئي��س مجلس ال��وزراء، في االس��تثمار في 
الك��وادر الوطني��ة، وتطوي��ر ه��ذه الكفاءات 

الشابة وصقل مهاراتهم القيادية بما يسهم 
في تطوير أداء العمل الحكومي بشكل فاعل 

ويحقق التطلعات المنشودة.
وأش��ار إل��ى أن اإلقب��ال الكبي��ر م��ن قب��ل 
المتقدمي��ن عل��ى البرنام��ج، يعك��س مدى 
ما حقق��ه البرنامج من نج��اح منذ انطالقته 
وإس��هامه في تش��جيع القيادات الواعدة في 

القطاع الحكومي خدمة للوطن. 
وأش��اد بما قدمت��ه الدفعات الس��ابقة من 
منتس��بي البرنام��ج م��ن عطاء وإنج��از خالل 
فت��رة انتدابه��م في مكت��ب النائ��ب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وحرصهم على التطور 
واكتس��اب المزي��د م��ن الخب��رات، متمني��ًا 
لمنتس��بي الدفع��ة السادس��ة كل التوفيق، 
واالس��تفادة م��ن كافة الف��رص التطويرية 
الت��ي يوفره��ا له��م البرنام��ج خ��الل فترة 

انتدابهم.
يذك��ر أن المنضمي��ن ف��ي برنام��ج النائب 
األول لتنمي��ة الكوادر الوطني��ة تنتهي فترة 
انتدابه��م ل��دى المكت��ب بع��د ع��ام كامل 
م��ن االنتداب، ليعودوا بع��د ذلك إلى مواقع 
عمله��م ف��ي القط��اع الحكوم��ي لتطويرها 
بمختل��ف المهارات التي تم اكتس��ابها لرفد 

المساعي التطويرية بكل إبداع وابتكار.
تمديد فترة تدابير التباعد 

 االجتماعي في المحال 
3 أشهر إضافية

سماهر سيف اليزل 

أص��درت وزي��رة الصح��ة فائقة الصال��ح، ق��رارًا بتمديد 
اإلج��راءات والتدابي��ر االجترازي��ة المطبقة ف��ي المحال 
التجاري��ة والصناعي��ة ل�3 أش��هر إضافية، حيث يس��تمر 
العم��ل بتدابير التباعد االجتماعي ف��ي المحال التجارية 

والصناعية حتى مطلع العام المقبل.
وجاء في القرار رقم )62( لس��نة 2020، أنه يستمر العمل 
بتدابي��ر التباع��د االجتماع��ي التي يتعي��ن اتخاذها في 
المحال التجارية والصناعة الحتواء ومنع انتش��ار فيروس 
كورونا المستجد )كوفيد19(، لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ 

من اليوم التالي لتاريخ انتهاء سريانه.

 تمديد تعليق تحصيل 
 رسوم االستشارة الطبية 
على األجانب حتى 2021

أص��درت وزيرة الصحة فائقة الصال��ح قرارًا يقضي بوقف 
تحصيل أجرة االستش��ارة الطبية العامة لغير البحرينيين 
ل� 3 أش��هر إضافية، والمقدرة بمبلغ س��بعة دنانير، فيما 
يس��تمر تحصيل األج��ر المحدد لباق��ي الخدمات الصحية 
األخرى المقدمة من المؤسس��ات الصحية التابعة لوزارة 
الصح��ة لغي��ر البحرينيي��ن من غي��ر موظف��ي الحكومة 
وأسرهم، ومن غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية 

األولية بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة.
ويس��تمر تعليق تحصيل رس��وم االستش��ارة حتى مطلع 

العام المقبل 2021.
وجاء في القرار رقم 63 لس��نة 2020، أنه يس��تمر العمل 
بأحكام القرار رقم 47 لس��نة 2020 بش��أن وقف تحصيل 
أجرة االستش��ارة الطبية العامة، الواردة ف��ي القرار رقم 
2 لس��نة 2017، بش��أن رس��وم الخدمات الصحي��ة لغير 
البحرينيي��ن، لم��دة ثالثة أش��هر تبدأ من الي��وم التالي 

لتاريخ انتهاء سريانه.
وكان القرار قد صدر ألول مرة في شهر أبريل الماضي.

 عبدالعزيز إسماعيل يفوز بتصميم شعار 
جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني

ت��م أمس في دي��وان صاحب الس��مو الملكي 
رئيس الوزراء تدش��ين الشعار الخاص بجائزة 
للطبي��ب  خليف��ة  آل  ب��ن س��لمان  »خليف��ة 
البحريني« بحضور الش��يخ حسام بن عيسى آل 

خليفة، ووزيرة الصحة فائقة الصالح.
وكان��ت األمان��ة العام��ة لجائ��زة خليفة بن 
س��لمان آل خليفة للطبيب البحريني برئاس��ة 
الش��يخ محمد بن راش��د بن خليفة آل خليفة 
وكي��ل ديوان صاح��ب الس��مو الملكي رئيس 
الوزراء، أعلنت عن ف��وز عبدالعزيز عبدالحميد 
إسماعيل بمس��ابقة تصميم ش��عار الجائزة، 
بع��د قي��ام لجن��ة م��ن المختصي��ن بتقييم 
جمي��ع األعمال التي تلقته��ا األمانة وعددها 
482 تصميمًا بمش��اركة 217 م��ا بين أفراد 

ومؤسسات في مملكة البحرين.
وأعرب الش��يخ محمد بن راشد بن خليفة، عن 
تهنئت��ه إلى إس��ماعيل على فوزه بمس��ابقة 
تصميم ش��عار »جائزة خليفة بن س��لمان آل 
خليفة للطبيب البحريني«، مشيدًا بالتصميم 
المتميز الذي تقدم به للمسابقة، والذي جسد 

القيم الرفيعة التي تهدف إليها الجائزة.
وأش��اد بمبادرة الطفل عبدالرحمن السيد في 
إنتاج ونشر فيديو قصير على وسائل التواصل 
االجتماعي حول المس��ابقة وأهداف الجائزة، 
معرب��ًا عن تقدي��ره لمث��ل هذه المب��ادرات 
المجتمعي��ة التي تعكس مس��توى عاليًا من 
الوعي والقدرة على اإلبداع واالبتكار في خدمة 

األهداف النبيلة التي ترمي إليه الجائزة.
من جانبه، هنأ الش��يخ حس��ام بن عيس��ى آل 
خليفة ووزيرة الصح��ة، المهندس عبدالعزيز 
إسماعيل، وأشادا بمستوى اإلبداع الذي قدمه 
في التصميم والذي يعك��س المعاني النبيلة 

التي تحملها الجائزة.
وأعربا عن شكرهما للطفل عبدالرحمن السيد 
على مبادرته المتميزة التي عكست وعي أبناء 

المجتم��ع البحريني وإدراك��ه ألهمية الجائزة 
الت��ي أطلقه��ا صاحب الس��مو الملكي رئيس 
الوزراء ف��ي تش��جيع وتحفيز الك��وادر الطبية 

وتطوير القطاع الصحي.
بدوره، أعرب الفائز بمسابقة تصميم الشعار، 
عن خالص الش��كر والتقدير لصاحب الس��مو 
الملك��ي رئيس ال��وزراء على مبادرات س��موه 
الداعمة لكل جهد يسعى فيه أبناء الوطن من 

أجل رفعة البحرين وتقدمها.
وقال: »تقدم��ت لهذه المس��ابقة لما أحمله 
في نفسي لصاحب السمو من مشاعر االعتزاز 
لش��خص س��موه الكريم الذي ُيعد رمزًا وطنيًا 
يستحق منا كل التقدير«، معبرًا عن سعادته 
بالفوز في المس��ابقة وش��عوره بالفخر بنيل 

تصميمه إعجاب لجنة التحكيم.
وأش��ار إلى أن��ه حرص في التصمي��م المقدم 
على أن يكون متطابقًا مع ش��روط المسابقة، 
معب��رًا عن الهوي��ة البحريني��ة األصيلة وعن 
القيم��ة والمكان��ة العالي��ة للجائ��زة الت��ي 
تحمل اس��مًا عزيزًا وغاليًا عل��ى قلوب الجميع 
وهو صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، حفظه 

اهلل ورعاه، وقال إن التصميم كان بس��يطًا في 
الش��كل وعميقًا في المدلول بما يتناسب مع 

فكرة وأهداف الجائزة.
من ناحيت��ه أبدى الطفل عبدالرحمن الس��يد 
سعادته وشكره للقائمين على جائزة »خليفة 
بن سلمان للطبيب البحريني« على اهتمامهم 
ودعمهم للمب��ادرة التي أطلقه��ا، وما أبدوه 
من إعجاب وتش��جيع ل��ه، ولفت��ة كريمة في 

استقباله وتكريمه.
وكان التصمي��م الفائ��ز بجائ��زة »خليفة بن 
س��لمان للطبي��ب البحريني« تضّم��ن عناصر 
ترم��ز للمنظومة الطبي��ة باللوني��ن الذهبي 
والرم��ادي تتوس��طها صورة صاحب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر خليفة بن س��لمان آل خليفة 
رئي��س الوزراء الموق��ر راعي الجائ��زة تقديرًا 

لعطاءات سموه.
الجائ��زة  مس��مى  التصمي��م  يش��مل  كم��ا 
ليعك��س  واإلنجليزي��ة،  العربي��ة  باللغتي��ن 
الشعار في مجمله الهدف السامي من الجائزة 
التي جاءت بمبادرة من سموه تقديرًا لألطباء 
على دورهم النبيل وجهودهم وعطاءاتهم في 

خدمة الوطن.
وتم اختيار الش��عار الفائز نظ��رًا لما عبر عنه 
من مدل��والت الجائزة، إذ يتكّون من 20 فردًا 
مترابط��ي األي��دي يحيط به��م 20 طبيبًا مع 
امت��داد س��ّماعاتهم الطبية، في إش��ارة إلى 
تكات��ف الك��وادر الطبية ومكّون��ات المجتمع 
البحرين��ي، لتش��ّكل العناص��ر مجتمعًة حلقة 
دائري��ة واح��دة تعك��س الق��وة ف��ي العمل 
والعطاء واالحت��واء والحفاظ عل��ى المجتمع، 
ويمّثل االنسجام بين الحلَقتين وحدًة زخرفية 
فنّي��ة تتح��ّد لتوجيه الش��كر لراع��ي الجائزة 
صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء الموقر، 
فيم��ا يرمز ع��دد العناصر )20/20( إلى س��نة 

تأسيس وإطالق الجائزة.

وزير الصناعة: تعزيز العالقات 
االستراتيجية مع أمريكا

أك��د وزي��ر الصناعة والتجارة والس��ياحة زاي��د الزياني، على 
مواصلة تعزيز العالقات االستراتيجية التاريخية التي تجمع 
مملك��ة البحرين والوالي��ات المتحدة األمريكي��ة الصديقة 
في ش��تى المجاالت. جاء ذلك، أثناء استقباله أمس، القائم 
بأعمال س��فارة الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة المعتمدة 
ل��دى البحري��ن مارغريت ن��اردي، بحض��ور القائ��م بأعمال 
وكيل الوزارة إيمان الدوس��ري، ومستشارة القسم السياسي 

واالقتصادي بالسفارة رابيا القريشي. 
وأشاد بالش��راكة الوطيدة والمتميزة القائمة بين البلدين 
الصديقين وما أثمرت من نتائج إيجابية أس��همت في دعم 

النمو االقتصادي، بما يحقق التطلعات المنشودة.
كما عبر عن ثقته التامة باس��تمرار ه��ذا التعاون والعمل 
المش��ترك اله��ادف ال��ى تعزيز العالق��ات الثنائي��ة والتي 
تنعكس بش��كل مباش��ر عل��ى مصلح��ة مواطن��ي البلدين 

الصديقين.

الزياني: عالقات تعاون 
متميزة بين البحرين وإيطاليا

اس��تقبل وزير الصناعة والتجارة والس��ياحة زايد الزياني 
أمس، س��فيرة جمهورية إيطاليا المعتمدة لدى البحرين 
باوال أم��ادي بحضور القائم بأعمال وكي��ل الوزارة إيمان 
الدوس��ري، حي��ث أش��اد بعالق��ات الصداق��ة والتع��اون 
المتميزة بين مملك��ة البحرين وجمهوري��ة إيطاليا وما 

تشهده من تطور وازدهار في شتى المجاالت.
وأك��د أهمي��ة مواصل��ة التعاون والتنس��يق المش��ترك 
واالرتقاء به آلفاق أوس��ع بما يدعم المصالح المش��تركة 
للبلدي��ن الصديقي��ن، حي��ث ت��م اس��تعراض العالقات 
الثنائي��ة المش��تركة، والس��بل الكفيل��ة بتعزي��ز آليات 
التع��اون، إضافة إل��ى بح��ث القضايا موض��ع االهتمام 

المشترك.
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 »الجعفرية«: إحياء »ذكرى األربعين« 
بتقنية البث المباشر ومنع التجمعات

أك��دت إدارة األوق��اف الجعفري��ة أن الظروف 
الصحية االستثنائية في ظل استمرار جائحة 
كورونا )كوفيد19(، تجعل من المتعذر إحياء 
الش��عائر الدينية ومنها ذكرى أربعين اإلمام 
الحسين )ع( على النحو المعتاد في المملكة.
وج��ددت اإلدارة ف��ي بي��ان بمناس��بة ق��رب 
إحي��اء ذك��رى أربعي��ن اإلم��ام الحس��ين )ع( 
دعوته��ا للمآتم والحس��ينيات لاللتزام التام 
باإلج��راءات االحترازي��ة التي أقره��ا الفريق 
الطبي المخت��ص، والتزامًا بالدعوة الكريمة 
الت��ي تفضل به��ا صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائ��ب القائد األعل��ى النائ��ب األول لرئيس 
مجل��س ال��وزراء، للجميع بمواصل��ة االلتزام 
لم��دة أس��بوعين إضافيين؛ م��ن أجل خفض 
معدالت االنتش��ار والبناء عل��ى ما تحقق من 
نجاح ف��ي التعاطي مع تحدي فيروس كورونا 

)كوفيد19(، والوصول إلى النتائج المرجوة.
وأوضح��ت األوق��اف الجعفرية أنه ف��ي إطار 
اس��تمرار آلية اإلحي��اء في المناس��بات خالل 
ش��هر صف��ر، س��يتم إحي��اء مناس��بة ذكرى 

األربعين عبر تقنية البث المباشر، عن طريق 
الفضاء اإللكتروني م��ن دون حضور جمهور 
المستمعين وعدم استخدام مكبرات الصوت 
الخارجية، حيث س��يتم ب��ث المحاضرات عبر 
تقنيات االتصال المرئي والوسائط اإلعالمية 

على غرار المناسبات السابقة.
واكدت اإلدارة على أهمية اقتصار المراس��م 
عل��ى البث عن ُبع��د، وأال يتواجد في المأتم 
غير طاق��م البث والطاقم اإلداري، بما ال يزيد 
عن 10 أش��خاص وأال يكون م��ن بينهم كبار 
الس��ن )60 س��نة وما ف��وق( أو م��ن أصحاب 

األمراض المزمنة.
ودعت الطاقم اإلداري في المآتم إلى االلتزام 
بلب��س الكمام��ات وت��رك مس��افة متري��ن 
بي��ن أعض��اء الطاقم، وعدم توزي��ع الوجبات 
واألطعمة، واتباع كافة اإلجراءات االحترازية 
العام��ة الموصى بها من قبل الفريق الطبي 

ومنع التجمعات خارج المآتم إضافة إلى منع 
التجمعات بالمنازل إلحياء الشعائر الحسينية 
وع��دم تش��غيل مكب��رات الصوت، مش��ددة 
عل��ى خطورة التجمعات بأش��كالها كافة في 
األماكن العامة أو الخاص��ة، مهيبة بالجميع 

التحلي بالمسؤولية وتجنب التجمعات.
وأهاب��ت اإلدارة بالجمي��ع التع��اون والتقيد 
بكاف��ة التعليم��ات والتوجيه��ات الرس��مية 
لتج��اوز ه��ذا الظ��رف االس��تثنائي، مؤكدة 
المس��ؤولية  بتحم��ل  مطال��ب  الجمي��ع  أن 
وأس��رهم  أنفس��هم  وحماي��ة  المجتمعي��ة 
والمجتمع كافة عبر االلتزام بكافة اإلرشادات 

والتعليمات الصادرة.
وقالت أن التزام الجميع باالحترازات الوقائية، 
سيس��هم بش��كل فعال في اس��تمرار خفض 

معدالت اإلصابة.

مواصلة االلتزام لمدة أسبوعين 
إضافيين لخفض انتشار »كورونا«

»الصحة«: 7200 متطوع 
بتجارب لقاح »كورونا«

كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد المتطوعين ضمن 
التجارب الس��ريرية للق��اح فيروس كورون��ا )كوفيد19( 
إل��ى 7200 متط��وع. وكان��ت وزارة الصح��ة أعلنت في 
وقت سابق عن ارتفاع عدد المتطوعين ضمن التجارب 
الس��ريرية للقاح فيروس كورونا )كوفيد19(، إلى 6700 
متط��وع، وذلك بعد تطوع 700 ش��خص خ��الل 5 أيام، 
وذل��ك بع��د اإلعالن ع��ن 1700 لق��اح إضاف��ي ضمن 
التجارب الس��ريرية للق��اح فيروس كورون��ا )كوفيد19( 

بعد بلوغ المملكة هدف 6000 متطوع.

آسيوي يسرق بطاقة 
 شريكه في الغرفة 

ليشتري احتياجات المطبخ

أثناء ما كان نائمًا في غرفته بالس��كن المش��ترك، تفاجأ 
آسيوي باستالم رس��الة نصية تفيد سحب مبلغ 100 دينار 
من بطاقته البنكية، وبعدها بلحظات تلقى رس��الة أخرى 
بسحب مبلغ 20 دينارًا، فبحث عن بطاقته البنكية ليكتشف 
أنها اختفت، فقام بالتواصل هاتفيًا مع البنك وطلب إيقاف 
التعامل بالبطاقة، وأبلغ الشرطة بالواقعة متهما شريكه 
في الغرفة كونه هو الوحيد الذي يوجد معه ويعرف مكان 
بطاقته البنكية. وبالفعل تم استدعاء شريكه ومواجهته 
باالته��ام، وبتصوير الكاميرات األمني��ة من الصراف اآللي 
الذي قام بس��حب مبلغ 100 دينار من��ه، فاعترف لكنه برر 
ذلك بأنه أخذ البطاقة لشراء احتياجات المطبخ في السكن 
المشترك، وقال إنه سحب 100 دينار ثم توجه إلى البرادة 
واشترى أغراض بقيمة 75 دينارًا، وكان يريد شحن هاتفه 
بمبلغ 45 دينارًا فقام بسحب 20 دينارًا إضافية، ثم عاد إلى 
الغرفة وقام بوض��ع البطاقة البنكية داخل المظروف الذي 

كانت به ومدون عليه الرقم السري.
وأس��ندت النيابة إلى المتهم أنه في مارس 2020 بدائرة 
أمن محافظة المحرق استعمل التوقيع اإللكتروني الخاص 
بالمجن��ي عليه وه��و الرقم الس��ري لبطاقت��ه االئتمانية 
لغ��رض احتيالي، كما توصل من دون مس��وغ قانوني إلى 
االس��تيالء على المبالغ المالي��ة المملوك��ة للمجني عليه 
بطريق االحتيال، وقضت محكمة أول درجة بسجن المتهم 
5 س��نوات وأمرت بإبع��اده نهائيا عن الب��الد عقب تنفيذ 
العقوب��ة. وطع��ن المتهم عل��ى الحكم وطلب اس��تعمال 
الرأفة، لك��ن محكمة االس��تئناف العلي��ا الجنائية رفضت 

الطعن وقضت بتأييد العقوبة.

جميلة السلمان متحدثًا رئيسًا في مؤتمر 
»سالمة المرضى ومكافحة العدوى«

بالتعاون مع كل من وزارة الصحة 
والهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن 
والخدم��ات الصحي��ة، ينظم مركز 
»ب��ي دي إي��ه« للتدري��ب الطب��ي 
المرض��ى«  »س��المة  مؤتم��ر 
م��ن  »الوقاي��ة  ش��عار  تح��ت 
الع��دوى ومكافحتها«، وبش��راكة 
استراتيجية مع مركز كينجز الطبي 
ف��ي اإلم��ارات العربي��ة المتحدة، 
ويق��ام ه��ذا المؤتم��ر األول م��ن 
نوعه ف��ي البحري��ن ودول الخليج 
العربي خ��الل الفترة من 8 وحتى 
11 أكتوب��ر الجاري، ويش��ارك في 
المؤتم��ر الذي يق��ام عن ُبعد 16 
متحدثًا بارزًا على مستوى البحرين 
والمنطق��ة والعال��م، م��ن بنيهم 
المعدي��ة  األم��راض  استش��ارية 
د.جميلة الس��لمان عض��و الفريق 
الوطن��ي للتصدي لفيروس كورونا 
رئيس خالل  )كوفيد19( كمتحدث 
ي��وم المؤتم��ر األول ال��ذي ج��رى 
كاماًل عن جائحة )كوفيد19( وآخر 
تحديثات الوقاية م��ن عدوى هذا 

الفيروس.
كما يتحدث ف��ي المؤتمر كل من 
د.أزه��ار نصيب ونهاد الش��يراوي 
وسمية حسين ود.أمل الصباغ من 
البحرين، وم��ن المملكة المتحدة 

البروفيس��ور فاري جيفري ود.هالة 
عفيفي، ومن الس��عودية د.بش��ر 
البروفيس��ور  عدن��ان، وم��ن ليبيا 
خميس ج��اب اهلل، وم��ن الواليات 
المتحدة د.هاوارد سكوت ود.مارك 
ش��نيتزر ود.أدم جيوريك��ي، وم��ن 
لبنان د.جورج أبو زيد، ومن األردن 
د.حليم��ة الصب��اح، وم��ن العراق 
د.ري��م س��عيد، وم��ن فلس��طين 

د.ليلى عياش.
البروفيس��ور فاري جيف��ري رئيس 
اللجنة العلمية لمؤتمر »س��المة 
المرضى« أك��د أهمية هذا الحدث 
الرعاي��ة  مج��االت  تحس��ين  ف��ي 
الصحية، وقال إن��ه يواكب احتفاء 

منظم��ة الصحة العالمي��ة باليوم 
العالمي لسالمة المرضى وميثاق 
سالمة العاملين الصحيين، مشيدًا 
بال��دور الرائ��د وااللت��زام الق��وي 
لمملكة البحرين في تعزيز سالمة 

المرضى.
أيضًا  »نح��ن متحمس��ون  وأضاف 
لترويج للمفهوم المهم لس��المة 
الرئيس  المحور  المرضى باعتباره 
لتنفيذ مب��ادئ الجودة في الرعاية 
بوج��ود  ومحظوظ��ون  الصحي��ة، 
متحدثي��ن معنا من جمي��ع أنحاء 
العالم لمشاركة خبراتهم ووجهات 
نظره��م التي ال تق��در بثمن حول 
ه��ذا الموضوع، وتحقي��ق الفائدة 

القص��وى وتكوي��ن بيئ��ة رعاي��ة 
صحية أكثر أمان��ًا نخلقها لألجيال 

الحالية والمستقبلية«.
ويهدف مؤتمر »سالمة المرضى« 
إلى اكتس��اب رؤى حول التطورات 
المرض��ى،  ف��ي س��المة  الحالي��ة 
المري��ض  س��المة  ومناقش��ة 
واألولوي��ات المس��تقبلية وتعل��م 
كي��ف تطبيقها على المؤسس��ات، 
وتنفيذ  تطوي��ر  كيفي��ة  وتقيي��م 
ثقاف��ة عادلة قائم��ة على التعلم 
والموثوقي��ة، وفه��م الحاج��ة إلى 
وتطوي��ر  التحقيق��ات  تحس��ين 
أنظم��ة أكث��ر اتس��اقًا ف��ي مجال 

سالمة المرضى.
منص��ة  المؤتم��ر  يوف��ر  كم��ا 
مواتي��ة من أج��ل تب��ادل األفكار 
ح��ول األولوي��ات الحالية لس��المة 
دور  عل��ى  والتع��رف  المرض��ى، 
جمعية سالمة المرضى التعاونية، 
ومناقشة أهمية إش��راك المرضى 
تحس��ين  عل��ى  المس��اعدة  ف��ي 
الخدمات وضمان تحس��ين الجودة 
الرعاي��ة الصحي��ة، والتواصل  في 
الخب��رات  وتب��ادل  الزم��الء  م��ع 
والمساهمة في تفكير أوسع حول 
تحسين سالمة المرضى في جميع 

أماكن الرعاية الصحية.

فاري جيفري د.جميلة السلمان

أيمن شكل

 السفير السوداني: 
مواقف البحرين بقيادة 

الملك ثابتة وداعمة للسودان
السودان في  أكد سفير 
البحري��ن إبراهيم أحمد 
عل��ى المواق��ف الثابتة 
للبحري��ن  والداعم��ة 
صاحب  حض��رة  بقيادة 
الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى لتحقيق 
الش��املة  التنمي��ة 
واالزدهار  والمستدامة 
ف��ي  واالس��تقرار 

جمهورية الس��ودان، مثمنًا في ذات الوقت جهود البحرين 
الش��قيقة ف��ي تحقي��ق األمن والس��لم في كاف��ة األراضي 
الس��ودانية ودفع الجهود التي تقوم بها حكومة السودان 

في المجاالت كافة لما فيه الخير والنماء.
وقال إن مش��اركة البحرين الش��قيقة في احتف��ال التوقيع 
على اتفاق الس��الم بين حكومة جمهورية السودان وعدد 
من الحركات المس��لحة الذي جرى أمس السبت في مدينة 
جوب��ا عاصم��ة جمهورية جن��وب الس��ودان، وبتوجيهات 
س��ديدة من جاللة الملك المفدى قد كان له بالغ األثر في 
نفوس��نا، بالنظر إلى ما قدمته مملك��ة البحرين قبل أيام 

قليلة من دعم للمتضررين من كارثة السيول واألمطار.

سفير السودان

الطيران المدني: تعليق 
السفر مؤقتًا للوجهات 

الموبوءة بـ»كورونا«
ش��ؤون  وكي��ل  أك��د 
الطيران المدني بوزارة 
المواصالت واالتصاالت 
الكعبي  ثام��ر  محم��د 
أن��ه وفق��ًا لتوصي��ات 
الفريق الطبي للتصدي 
كورون��ا  لفي��روس 
أجل  ومن  )كوفي��د19( 
الحف��اظ عل��ى صح��ة 
المواطني��ن  وس��المة 
تق��رر  والمقيمي��ن، 

تعلي��ق الس��فر مؤقتًا إل��ى الوجهات التي يؤدي الس��فر 
إليها تأثيرًا س��لبيًا على الجهود الوطنية للحد من انتشار 

الفيروس.

 محمد الكعبي

خطة تنفيذية من مرحلتين إلدارة ملف 
األدوية في المخزن المركزي و»السلمانية«

كش��فت اللجن��ة الخاص��ة باتخ��اذ اإلج��راءات 
الفورية المتعلقة بالمساءلة والحوكمة وكافة 
اش��تراطات التخزين والتوزي��ع والبيع ومراجعة 
األدوية، وخاصة المخدرة عن البدء في تصحيح 
الممارس��ات ف��ي إدارة مخزون وص��رف األدوية 
وفق التوصي��ات المقرة تمهيدًا للعمل الحثيث 
ال��ذي س��يتم من أج��ل تعزيز كاف��ة العمليات 

المتعلقة بصرف األدوية.
وأوضح��ت أيض��ًا أنه��ا اتخ��ذت مجموع��ة من 
اإلج��راءات الفوري��ة م��ن أج��ل تحس��ين س��ير 
العملي��ات ف��ي المخ��زن المرك��زي وصيدلي��ة 
السلمانية لتقديم الخدمات بجودة عالية ووفق 
أفض��ل الممارس��ات المتبعة في هذا الش��أن، 
وعملت من خالل ما توصلت إليه خالل التدقيق 
عل��ى المخ��زن المركزي والصيدلي��ة على وضع 
خط��ة تنفيذية تحت��وي على توصيات س��يتم 
رفعه��ا إلى مجلس الوزراء تتكون من مرحلتين 
تنتهي األولى في ش��هر أكتوبر الجاري والثانية 

في الربع الثاني من 2021. 
وعقدت اللجنة أمس اجتماعها الثاني عن ُبعد 
برئاس��ة وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ 
س��لمان ب��ن خليف��ة آل خليفة، وحض��ور وزير 
شؤون الكهرباء والماء وائل بن ناصر المبارك، 
وممثلي��ن ع��ن مكت��ب النائ��ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والمجلس األعلى 
للصحة ووزارة ش��ؤون مجلسي الشورى والنواب 
والخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة وذلك بن��اًء على 
التقرير الذي تم إعداده بأمر من صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 

الوزراء، لمراجعة القوانين واألنظمة واإلجراءات 
لتش��ديد الرقاب��ة على عمليات ص��رف األدوية 
في الصيدلي��ات الحكومية والخاص��ة، وتنفيذًا 
لتوجيه صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائ��ب القائد 
األعل��ى النائ��ب األول لرئيس مجل��س الوزراء، 
خالل ترؤس��ه جلس��ة مجلس الوزراء بتش��كيل 
لجن��ة تتول��ى متابع��ة تنفيذ التوصي��ات فنيًا 
وإداريًا وتش��ريعيًا والتأكد من اتخاذ اإلجراءات 
الفورية المتعلقة بالحوكمة والمساءلة وكافة 
اش��تراطات التخزين والتوزي��ع والبيع ومراجعة 
األدوية، وخاصة المخ��درة، ومراجعة القوانين 

واألنظمة ذات العالقة.

وأك��دت حرصه��ا على تنفي��ذ تكلي��ف صاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى النائب 
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء ووضعه موضع 
التنفيذ بالسرعة الممكنة، عبر مواصلة تكثيف 
عملها والجهود القائمة لتحقيق ذلك للوصول 
لألهداف المنش��ودة بما يكفل للجميع الحصول 

على األدوية التي يحتاجونها.
وش��ددت على أهمية تفعي��ل أدوات الحوكمة 
والمس��اءلة لتنظيم ورقابة عملية إدارة مخزون 
وص��رف األدوية وضم��ان توافرها أم��ام كافة 
المرضى كون الحفاظ على صحتهم أولوية لدى 
الحكومة وأولى األولويات لدى القطاع الصحي.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

كرمللت الجمعية النرويجية للعدالة والسللام عددًا 
من كبار السللن في مبادرة تحت عنوان »هذا ُتراثنا 

البحريني«، وذلك بمناسبة يوم المسن العالمي.
وتأتي هذه المبادرة بتنظيم مشللترك بين سللفراء 
الجمعيللة فللي البحريللن والجمعية، حيللث تخللت 
المبللادرة بزيارة الفنانة القديرة سلللوى بخيت »أم 
هال« وتقديم الشكر لعطائها الفني والمجتمعي 

الحافل باإلنجازات الوطنية.
كما تم زيارة الفنان البحريني أحمد الهرمي المتمّيز 
فللي الحللرف اليدويللة لصناعللة السللفن البحرينية 
ألغراض الزينة وصناعة الصندوق المبيت البحريني 

ومستلزمات الغرفة وأيضًا صناعة السيوف.
كما تقدم وفد من الجمعيللة بتكريم األم القديرة 
»أم راشللد« لتشللجعها على صناعة المنتجات التي 
تعتبرهللا صنعللة بحرينيللة تتميللز بهللا البهارات 

البحرينية ذات جودة المنزلية عالية بصنع األيدي.
وأكدت سللفير الجمعية في البحرين شلليخة الزايد، 
أن هللذه المبللادرة تهللدف إلللى توطيللد الترابط 
المجتمعي بين الجمعية النرويجية وبين المجتمع 
البحريني لبناء أثره على كبار المواطنين لاستمرار 
والعطاء في ظللل جائحة )كوفيللد19( التي أوقفت 
النشللاط لاقتصادي، ولتسللليط الضوء أكثر على 
كبار المواطنييللن لعطائهم وثباتهم رغم الظروف 
المحيطة بهم إذ تفتخر البحرين قيادة وشعًبا بهم 

وإلنجازاتهم الكبيرة.
وقدمت شللكرها، إلى فريق العمل ونائبة المكتب 
خلود فرحان ورئيسللة العاقات واألنشللطة جميلة 
الرميحي على تنسيقهم لهذه المبادرة التي أثلجت 
صدور جميع كبار المواطنين بالفرح والسللرور على 

تقدير الجمعية لجهودهم.

إعـداد: سماهـر سيــف
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أهل الخيــر

سماهر سيف اليزل 

»النرويجية للعدالة والسالم« تكرم عددًا من كبار السن

نفحات

وما جزاء اإلحسان 
إال اإلحسان..

غللرس اإلسللام فينللا قيمللا حضاريللة للتعامللل مع 
المسللنين، فعلمنا اإلحسللان إليهم وفاء لهم على ما 
قدمللوا من أعمال وإنجازات، فالماضي الذي نعتز به، 
والحاضر الذي ننعم به هم من صناعه ورواده، فعلينا 
أن نحسللن إليهم كما أحسللنوا إلينا، وقللد أمرنا ديننا 
أن نعاملهم بالتوقير والرحمة لكبر سللنهم، حتى أن 
اإلمللام في صاة الجماعللة قد أمللر أن يخفف مراعاة 
لهم، فعللن أبي هريرة رضي اهلل عنه: أن رسللول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلللم قال: »إذا صلللى أحدكم للناس 

فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير«.
وهللذا جزء من اإلحسللان إليهللم، وإن هذا اإلحسللان 
ليتأكللد أكثللر في حللق الوالدين فالمسلللم يحسللن 
معاملللة والديه وخاصة عند الكبللر، ألنهما في حالة 
ضعف وعجز، ويتذكر أنهمللا عنده في آخر العمر كما 
كان عندهمللا عاجللزا فللي أول العمر؛ فللا يقل لهما 
ما يكون فيلله أدنى تضجر، وعليه أن يحسللن إليهما 
بفعللله وقوله الكريللم ويتواضع لهمللا، ويدعو لهما 

بخيري الدنيا واآلخرة.
من هنا ال يسعنا إال أن نتوجه بتحية إكبار وإجال لكل 
الذيللن عملللوا وعلمونا وأكسللبونا خبراتهم وعصارة 
تجاربهللم ونسللتذكر كل إسللهاماتهم فللي صناعللة 
مسللتقبلنا والتي ال زالت بصماتها واضحة ترنو على 

جبين هذا الوطن الغالي.
وختامللًا: نوصيكم بغللرس ثقافة »ثقافللة احتضان 
كبار السن« في البيوت وبين أفراد أسرهم وأحفادهم 
وبما يليللق بخبرتهم الحياتية وينطلللق من احترامنا 
لمكانتهللم في المجتمع.. ويجللب غرس هذه الثقافة 
في نفوس األجيال الجديللدة وتعويدهم على احترام 
مشللاعرهم ورعايللة أوضاعهم النفسللية ومكافأتهم 
فيمللا تبقللى مللن أعمارهللم بمللا يحفللظ كرامتهم 
وإنسللانيتهم.. وأيضًا ولنذكر أنفسللنا بللأن ما نزرعه 

اليوم سنجنيه غدًا.. وأن نبر آباءنا حتى يبرنا أبناؤنا.

أفكار تطوعية
لمساعدة كبار السن

التطوع في النشاطات 
التفاعلية مع كبار السن

دفع كبار السن
إلى مواعيد الطبيب

محاولة تسليتهم واللعب
معهم بألعابهم المفضل

القراءة للمقيمين في دار لرعاية المسنين

التطوع لصيانة أجهزتهم 
المنزلية التي تحتاج لذلك

تعليم مهارات الكمبيوتر لكبار السن

تحديد متطلبات دور رعاية المسنين 
الصحية في مناطقنا، ومحاولة تأمينها

مساعدة النساء الكبيرات بالسن
باالعتناء بأنفسهن جسدي� ومساعدتهن في التجميل

المساعدة بترتيب ا�سرة والمساعدة
في الحفاظ على نظافة الغرف والمناطق العامة

تقديم الدعم العاطفي لكبار السن،
وبناء عالقة صداقة جيدة بين المتطوع وبينهم، والبقاء بالقرب منهم
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 الذوادي: 692 مسنًا يستفيدون 
من دعم الجمعية اإلسالمية في 7 أعوام

كشللف مدير إدارة العمل الخيري ب الجمعية اإلسامية 
إسللماعيل الذوادي، عن إسللهام الجمعية في تقديم 
مساعدات لرعاية المسنين خال األعوام الل7 الماضية 
ألكثر من 692 مسللنًا، بكلفة بلغللت 199,644 دينار 

منها 100 مسن خال 2020.
وأضللاف لل»الوطللن«، أن كفالللة الجمعية للمسللنين 
واهتمامهللا البالللغ بهم يأتللي انطاقًا مللن تعاليم 
ديننا الحنيللف الذي يحث على احتللرام الكبير ورعايته 
واالهتمللام به وخاصة إذا كان مللن ذوي القربى وفي 
حالة العجز والضعف فيكون حينها هو األولى بالرعاية 

واالهتمام.
وبشللأن نوع المسللاعدات التي تقدمها الجمعية أكد 
الذوادي أن الجمعية -والهتمامها الكبير بالمسنين- 

تراعي عللدة جوانللب، نفسللية وصحيللة واجتماعية، 
وتندرج تحتها أكثر من 7 مسللاعدات للمسللنين منها 
شللراء األدويللة واالحتياجللات الصحيللة كالحفاظللات 
والشراشللف ومللواد التنظيللف. وتوفيللر أسللرة طبية 
»عادية أو كهربائية«، توفير كراٍس متحركة وكراسي 
حمامللات وتقديم مسللاعدات غذائية وشللراء بعض 

مستلزمات المنزل.
وأضاف »كما تهتم الجمعية بالحالة الصحية للمسن 

وتوفير كسوة موسمية للصيف والشتاء والعيدين«.
وقللال الللذوادي إن قيمة الكفالللة تقدر بللل30 دينارًا 
شهريًا، ويمكن المشاركة في هذا المشروع من خال 
وسائل عدة منها مساهمة بالمبلغ كامًا، أو جزء منه 
بحسللب رغبة المتبرع، أو على االسللتقطاع الشللهري 

مللن البنك، أو حتى توفير ما يمكن توفيره من كراٍس 
وأجهزة طبية كأنابيب األوكسجين أو أداوت التنظيف.
وأشللار إلى إن البحريللن تقدم أفضللل الخدمات لكبار 
السن وهذا يتضح جليًا من الرعاية الصحية والخدمات 
األخرى الضرورية المجانية التي تتكفل بها الحكومة.
وقللال »ال يخفللى علينللا أن جميللع الللدور والجمعيات 
والمراكز تقدم مسللتوى عاليًا من الخدمات الضرورية 
واألساسللية لكبار السللن«، مؤكدًا أن ديننا اإلسامي 
يحثنا على االهتمام بكبار السللن ورعايتهم واإلحسان 

إليهم.
وأوضح أن الجمعية اإلسامية بدأت برعاية المسنين 
في 2006 ومستمرة حتى اليوم، وأضاف »نحن جميعًا 

ملتزمون باالهتمام بفئة كبار السن«.
إسماعيل الذوادي

 »الكلمة الطيبة« و»السكري« تقيمان 
حفاًل افتراضيًا لتسليم »األنسولين«

أقامللت جمعيللة الكلمة الطيبللة بالتعاون مع 
جمعيللة السللكري البحرينيللة حفللًا افتراضيًا 
علللى منصة »زووم«، بحضللور رئيس المجلس 
السللكري  جمعيللة  رئيللس  للصحللة  األعلللى 
البحرينيللة الفريللق طبيللب الشلليخ محمد بن 
إدارة  مجلللس  ورئيللس  خليفللة،  آل  عبللداهلل 
جمعية الكلمة الطيبة حسللن بوهزاع، لتسليم 
مضخللات األنسللولين. يأتللي الحفللل، ضمللن 
مشللروع »مضخات األنسللولين« الذي أطلقته 
الجمعيتان، بهدف توفير مضخات األنسللولين 

لألطفال المصابين بداء السكري. 
وأشللاد رئيس المجلس األعلللى للصحة رئيس 
جمعية السللكري البحرينية، بالشراكة القائمة 
مللع جمعيللة الكلمللة الطيبللة والتللي أثمرت 
بتوفيللر مضختي أنسللولين لطفلين مصابين 
بالسكري، مؤكدًا استمرارهم في سبيل تقديم 

الرعاية الصحية المثلللى لهذه الفئة والوقوف 
إلللى جانبهم وتوفير أفضل السللبل لحمايتهم 
والحفاظ عليهم. من جانبه أشاد بوهزاع، بدور 
فاعلللي الخير الكللرام الذين سللاهموا بالتبرع 
لصالح مشروع مضخات األنسولين لجمع قيمة 
مضختين. وأشللار إلى دعم سمو الشيخ عيسى 
بللن علي آل خليفللة الرئيس الفخللري لجمعية 
الكلمة الطيبة وتشجيع سللموه للجمعية على 
عقللد الشللراكات وتوسلليع دائرة التعللاون مع 
مختلللف الجهات الرسللمية الحكومية واألهلية 
ومنظمللات  المجتمعيللة  المسللؤولية  ذات 
المجتمع المدني داخل وخارج مملكة البحرين.

فيما قدم أهالي األطفال المصابين بالسللكري 
الشللكر إلللى الفريق طبيللب الشلليخ محمد بن 
عبللداهلل آل خليفللة ولكافللة القائميللن علللى 
الجمعيللة علللى جهودهللم البارزة فللي تقديم 

الرعايللة الازمللة والمثلللى للمصابيللن بللداء 
السكري وكذلك نشللر الوعي الصحي المتعلق 

بمرض السكري.
وقدموا الشكر والتقدير لجمعية الكلمة الطيبة 
على دورها الوطني والمسللؤول في اسللتهداف 
هللذه الفئة وتسللليط الضوء علللى معاناتهم 

وحث المجتمع على تقديم الدعم الازم لهم. 
يذكر أن مشللروع مضخات األنسللولين أطلقته 
جمعيللة الكلمة الطيبة بالتعللاون مع جمعية 
تللم  تعللاون  بإتفاقيللة  البحرينيللة  السللكري 
توقيعهللا فللي 24 فبرايللر الماضللي، بهللدف 
التخفيف من معاناة األطفللال المصابين بداء 
السللكري من خال توفير مضخات األنسللولين 
التللي تغنيهم عن الحقللن اليومللي باألبر، ما 
سيسللاهم في مسللاعدة األطفال على تحسين 

صحتهم، ومساعدتهم للحياة بشكل طبيعي.
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يوم المعلم العالمي

 معلمات لـ                : تطوير 
التكنولوجيا مستمر حتى بعد »كورونا«

أكدت معلمات، أن اس��تخدام التكنولوجيا 
التعليمي��ة  العملي��ة  ف��ي  وتطويره��ا 
مس��تمر حتى بعد انتهاء جائح��ة كورونا 
)كوفيد19(، مبدي��ات تطلعهن إلى عودة 
التعليم لوضعه الطبيعي في ظل االلتزام 

باإلجراءات االحترازية. 
وأضف��ن ل�»الوطن« -بمناس��بة االحتفال 
بالي��وم العالمي للمعلمي��ن الذي يصادف 
5 أكتوب��ر- ويأتي هذا العام تحت ش��عار 
»المعلمي��ن: القي��ادة في أوق��ات األزمات 
وإعادة تصور المستقبل«، أن ورش العمل 
التدريب��ي الت��ي نظمته��ا وزارة التربي��ة 
والتعليم لهن في مجال التعليم عن ُبعد، 
أكس��بتهن مهارات تضاف إلى مهاراتهن 

السابقة.
وقالت المعلمة عائش��ة فري��د، إن جائحة 
كورون��ا فرضت علينا التح��ول إلى التعليم 
اإللكتروني 100%، مقارنة باأليام العادية 
حيث تراوحت نس��بته بما بين 30 و%40، 
ما أدى لوجود تحدي ح��ول كيفية توصيل 
م��ن  المطلوب��ة  والمه��ارات  الكفاي��ات 
كل مق��رر للطلب��ة بمختل��ف المس��تويات 

العمرية.
وأش��ارت إلى أن هذه الكفاي��ات والقدرات 
المكتسبة والتي تسمح بالسلوك والعمل 

في س��ياق معي��ن، تعرض��ت للضغط في 
وق��ت أق��ل بحكم تعلي��ق الدراس��ة لكنها 
اس��تمرت مرة أخ��رى، لكن بع��ض الدول 
اضطرت لتأجيل الدراس��ة بشكل كلي مما 

يعني أنه تم تقليل المقررات الدراسية.
وقالت »م��ن بين التحدي��ات األخرى التي 
واجهت المعلمين خالل هذه الفترة كيفية 
تحفي��ز الطال��ب لتلقي التعلي��م عن ُبعد 
في ظل التباعد االجتماعي س��واء من قبل 
الطلبة أو المعلمين«، ما يضع العبء على 

المعلمين بالشرح »أون الين«.
أم��ا بخصوص قي��اس اكتس��اب المهارات 

أو الكفاي��ات التي تقدم للطالب، فتفرض 
طريق��ة التعليم ع��ن ُبعد قوال��ب وطرقًا 
معينة للقياس، ففي السابق كان باإلمكان 
اختبار الطالب من خالل المشاركة والعمل 
التعاون��ي مع الزمالء داخ��ل الفصل إال أنه 
اقتص��ر اآلن عل��ى المش��اركة الفردية أو 
إع��داد قوال��ب معين��ة لقي��اس المهارات 

المراد قياسها.
وقالت: »نأمل أن تتحسن األوضاع مع أزمة 
كورونا بأس��رع وقت ممك��ن«، معبرة في 
الوقت نفسه عن أملها بأن يعود التعليم 

إلى وضعه الطبيعي في الفترة المقبلة.

وقالت المعلمة ن��ورة محمد إنه »في ظل 
جائح��ة كورونا التي غيرت مس��ار وخطط 
الش��عوب والدول، أتوقع أن تكون العملية 
أفض��ل م��ع اس��تمرار قي��ام وزارة التربية 
والتعليم بتقديم الورش التدريبية لجميع 
المعلمين والمعلمات منذ لحظة قبول كل 

معلم«.
وأكدت أن عملية التعلم عن ُبعد ال تعتبر 
جدي��دة، وذلك نظ��رًا ألن الطلب��ة اعتادوا 
على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة 
لتطوير أنفسهم، االمر الذي يعتبر محفزًا 
لتطوير الذات واإلبداع وتحمل المسؤولية.
فيما ترى المعلمة منيرة س��الم، أن العام 
الحالي شهد نقلة نوعية في مجال التعليم 
حيث س��يتم اس��تخدام التكنولوجيا بشكل 
أسهل من السابق وخصوصًا مع الممارسة 
المس��تمرة وبالتال��ي م��ن الممكن معه 

تحقيق روية البحرين االقتصادية 2030.
أم��ا المعلمة حن��ان علي، فت��رى أن األمر 
االيجابي أن تخيير الطلبة بين التعليم عن 
ُبع��د أو الحضور إلى الصف، سيس��اهم في 

تقليص التكاليف وتوفير الميزانية.
وشاطرتها الرأي المعلمة فاطمة عبداهلل، 
حيث قال��ت، إن التعليم عن ُبعد مناس��ب 
لفئة الكبار بش��كل أكبر في مش��روعاتهم 

وواجباتهم، ولكن ذلك ال يغني عن التعلم 
المباش��ر وجها لوجه ويفتقد التواصل مع 
الطالب بش��كل فعلي ومهارات الطلبة في 

استخدام التقنية.
وأش��ارت إلى وج��ود مش��كلة تتعلق باالم 
العامل��ة لمتابع��ة أطفاله��ا لمن هم في 
مرحلة »التأسيس«، وخاصة إذا كان هناك 
مش��اكل فنية يصع��ب التعامل معها من 

قبل األطفال. 
وقال��ت »الخط��ر وارد عن��د حض��ور م��ن 
يرغب إلى الصف، ولكن إجراءات الس��المة 
الصحيحة ووضع خطة واضحة سيكون لها 
دور في تحس��ين األوض��اع حتى يتم تجاوز 

األزمة وتعود الحياة إلى طبيعتها«.
معلم��ة الحاس��وب نورة يوس��ف، بينت أن 
التعليم عن بعد قد يكون صعبًا وخصوصًا 
للتعليم األساس��ي والمرحل��ة االبتدائية، 
ولك��ن أيضًا ف��إن هذه الطريقة س��تعمل 
عل��ى رفع مس��توى الوع��ي في اس��تخدام 

تقنية التكنولوجيا في التعليم.
وتوقع��ت المعلم��ة ميثة عل��ي، أن يظل 
تدريس م��ادة التكنولوجيا مس��تقباًل في 
الم��دارس وس��يكون مفيدًا ف��ي حال غاب 
الطال��ب ألي ظرف من الظ��روف يمكنه أن 

يحضر الحصص عن ُبعد.

موزة فريد

النعيمي يهنئ المعلمين بالعودة 
المدرسية وبيوم المعلم العالمي

أع��رب وزي��ر التربي��ة والتعلي��م د.ماج��د 
النعيم��ي عن عظيم الش��كر واالمتنان إلى 
حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المفدى، 
وصاحب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن 
س��لمان آل خليفة رئيس ال��وزراء، وصاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العهد نائ��ب القائ��د األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، للدعم 
الالمحدود لمس��يرة التربي��ة والتعليم في 
المملكة، مما أدى وباس��تمرار إلى تحقيق 
العدي��د من اإلنج��ازات المش��ّرفة، تأكيدا 
للرعاية المس��تمرة التي يحظى بها شاغلو 

الوظائ��ف التعليمية، باعتبارهم األس��اس 
الذي يقوم عليه أي جهد تعليمي وتربوي.

وقال الوزير، بمناس��بة بدء العام الدراسي 
الجدي��د، وتزامنًا مع االحتفال بيوم المعلم 
العالمي: »يس��عدني أن أتق��دم إلى جميع 
األخ��وة واألخ��وات المعلمي��ن والمعلمات 
بأخل��ص التهاني مقرونة بالش��كر الجزيل 
على ما بذلوه من جهود خيرة، خالل الفصل 
اس��تدامة  لضم��ان  المنص��رم  الدراس��ي 
التعل��م، وإنجاح العام الدراس��ي الس��ابق، 
راجي��ًا م��ن اهلل تعالى أن يوفقه��م جميعًا 
ألداء الرس��الة التربوية النبيلة، واستئناف 

مسيرة العمل بجد واجتهاد«.

 »التربية« تشدد اإلجراءات 
االحترازية للطلبة الراغبين بالحضور

أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، أّن الوزارة 
س��تتخذ اإلج��راءات الالزمة الس��تقبال الطلب��ة الذين 
يرغب أولي��اء أمورهم بالحضور إلى الم��دارس وتلّقي 
دروس��هم في الصفوف العادية مع االلت��زام بالكامل 
باإلجراءات االحترازية والصحية وغيرها من الوس��ائل 
الت��ي تؤمن صح��ة وس��المة األبناء الطلب��ة بمختلف 

المراحل الدراسية.
ج��اء ذلك، خ��الل زيارت��ه أمس ع��ددًا م��ن المدارس 

لالطمئنان على ع��ودة المعلمين واإلداريين والفنيين 
وضمان اتخاذ كاف��ة االحتياط��ات الوقائية والصحية 
في المرافق والمكاتب بعد اس��تكمال كافة الفحوص 
الطبية لهم، والتأكد من استعدادات المدارس لتنفيذ 

الدروس عن ُبعد أو الدروس الصفية العادية. 
كم��ا تأتي الزيارة، في إطار االس��تعداد لعودة الطلبة 
للدراسة عن ُبعد بدءًا من األحد 11 أكتوبر، أو الدراسة 

الصفية للراغبين منهم بدءًا من 25 أكتوبر 2020. 

 القيادة في أوقات 
 ازمات وإعادة

تصور المستقبل

شعار يوم المعلم هذه السنة

غيـــر التحديــات  فــرض   بسبــب 
 المسبوقة التي أوجدتها جائحة
 «كورونا»  قيـــود� علـــى نظــــم
 التعليم والمقيـدة أساس� بعدة

طرق جديدة

 ا�مر الذي ترتـب عنـه إجـراء
التعليم �ساليب   مراجعة 
المعلمون ينتهجها   التي 
وأداء عملهم بشكل عام

أساس اختيار الشعار

يسلط الشعار الضوء  
على دور المعلمين القيادي  وذلك �همية المساهمات التي قدمها المعلمون

السكانية الفئات  ودعم  ُبعد،  عن  التعلم   لتوفير 
التخفيف وضمان  المدارس  فتح  وإعادة   الضعيفة 
 من آثار االنقطاع في تعلم المناهج الدراسية، كما
 يراعي الشعار دور المعلمين في الصمود لتشكيل

مستقبل التعليم ومهنة التدريس

 تربويون: نقلة نوعية للمعلم البحريني 
في إدارة العملية التعليمية خالل »كورونا«

أكد عدد م��ن المعلمين أهمية إيالء الجودة في التعليم 
االهتم��ام الكبير م��ع إيصال المعلومات بطرق س��ليمة 
ومثالي��ة للط��الب، موضحي��ن أهمية تضمي��ن مهارات 
الق��رن الحادي والعش��رين ف��ي المنظوم��ة التعليمية، 
مؤكدي��ن أن الرس��الة التعليمي��ة الي��وم ه��ي عملي��ة 

تشاركية تعتمد على الطالب أكثر من المعلم.
ودع��ا عدد من المختصين والمتابعين للش��أن التربوي 
في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين بمناسبة اليوم 
العالمي للمعلمين إلى ضرورة التوجه الجاد وفق خطط 
مراجع��ة وتقويم لكل مرحل��ة تتم في مج��ال التعليم، 

مؤكدين أهمية التمكين الرقمي كحاضر ومستقبل.
وقال النائب الدكتور عب��داهلل الذوادي أن جائحة كورونا 
)كوفيد19( فرضت عل��ى العالم أجمع مرحلة جديدة من 
التعلي��م عن بعد وتباينت اس��تعدادات ال��دول للحفاظ 
عل��ى المس��توى التعليم��ي التي اعتادت عل��ى تقديمه 
لطالبها في جميع المراحل وتجد نفس��ها مضطرة اليوم 
إليجاد طرق تعليمية سريعة للحفاظ على سير العملية 
التعليمي��ة وعدم توقفها، وعلى الرغ��م من أن البحرين 
كانت تعتمد بش��كل أساس��ي على التعلي��م الحضوري 
والمباش��ر من خالل الروضات والم��دارس والجامعات إال 
أن الجائحة لم تتس��بب في تعطيل المسيرة التعليمية 
وأخ��ذ المعلمي��ن عل��ى عاتقه��م تحدي��ات كبي��رة في 
مواجهة أي صعوبات من أجل القيام بدورهم في تعليم 
آالف الطلب��ة ف��ي جميع المراحل الدراس��ية.  من جهتها 
قالت التربوية صفية شمس��ان رئيسة نقابة التربويين 

البحرينية: »برزت الطاقات الجبارة للمدارس اس��تعدادًا 
لهذا العام من التزام جميع منتس��بي المدارس لفحص 
في��روس كورون��ا )كوفي��د19( قب��ل أن تفت��ح المدارس 
أبوابها الس��تقبال العام الدراس��ي الجدي��د، فضاًل على 
استعداداتهم المسبقة في تجهيز المنصات اإللكترونية 
لبث الدروس االفتراضية من قبل أن يبدأ العام الدراسي 

الجديد«. 
من جهتها قالت نائبة رئيس نقابة التربويين البحرينية 
عائش��ة جناحي إن التعليم رس��الة قب��ل أن تكون مهنة 
والمعلم مس��ؤول عن إعداد األجيال حيث يلعب المعلم 
دورًا فعااًل في التنش��ئة االجتماعية وه��و قائد العملية 
التعليمية والعامل األساس��ي فيها لما له تأثير مباش��ر 
في س��لوك وتربية طالبه وه��و القدوة لهم حتى يكونوا 

قادرين على النهوض بالمجتمع.
وأضافت جناحي: »هذه الس��نة الدراس��ية مختلفة تمامًا 
عن كل الس��نوات حيث طال تأثير جائحة فيروس كورونا 
)كوفي��د19( النظم التعليمية في جميع أنحاء العالم مما 
أدى إل��ى إغ��الق الم��دارس وكان على المعل��م أن يعلم 
طالبه عن بعد و من هنا بدأت التحديات أمام المعلمين 
من حيث كيفية زي��ادة المهارات الرقمية لديهم إلتمام 
ال��دور المح��وري المن��وط بهم ف��ي مس��اندة األهداف 
التعليمية الوطنية ومن ثم الدفع كما هو مأمول باتجاه 
تحس��ين جودة التعليم مع استيعابه لما يناط بهم من 
مس��ؤولية اجتماعية كبيرة وكيفية مش��اركة األهل في 

العملية التعليمية ألبنائهم.
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المنامة يجرد الرفاع من لقب كأس خليفة بن سلمانتصحيح وضع 53 ألف عامل وافد
أسفرت جهود هيئة تنظيم سوق  «

العمل بالتعاون مع الجهات 
الحكومية األخرى عن تقليص 

عدد العمالة غير النظامية، إذ بلغ 
مجموع من صححت أوضاعهم 
منذ فبراير الماضي نحو 53 ألف 

عامل وافد.

جرّد فريق المنامة نظيره  «
الرفاع من لقب كأس خليفة 

بن سلمان لكرة السلة بعدما 
فاز عليه بنتيجة )68/ 76(، 

في المباراة التي جمعتهما 
مساء األحد لحساب الدور ربع 

النهائي.

كشـــفت رئيســـة مجلس النواب فوزية بنت عبدهللا زينل، في الجزء 
الثانـــي مـــن حـــوار صحيفـــة “البـــالد”، 

لـــم يســـجل أي  المجلـــس  عـــن أن 
بالغات ضـــد مغردين أو أصحاب 
التواصـــل  بوســـائل  حســـابات 
االجتماعـــي، مؤكدة أن الدســـتور 
الـــرأي  والقانـــون يكفـــالن حريـــة 

والتعبيـــر وأنهـــا مؤمنة بهذا 
والغايـــات  األصيـــل  الحـــق 
مـــن  المتوخـــاة  اإليجابيـــة 

ممارسة ذلك.

زينل لـ “^”: “النواب” لم 
يسجل بالغات ضد مغردين

الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  تلقـــى 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رســـالة خطية مـــن المديـــر العـــام لمنظمة 
أدهانـــوم  تيـــدروس  العالميـــة  الصحـــة 
دعمـــه  عـــن  فيهـــا  أعـــرب  غيبريســـوس، 
الكامـــل وترحيبـــه بالمبادرة التـــي أطلقها 
ســـمو رئيس الوزراء في فعاليات “منتدى 
رؤى البحريـــن” بهـــدف إنشـــاء مجموعـــة 
أصدقـــاء األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة 
والمديـــر العـــام لمنظمة الصحـــة العالمية؛ 
من أجل تحسين سبل مواجهة التأثيرات 
الســـلبية لجائحـــة فيـــروس كورونـــا على 
مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الصحـــة  لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  وجـــدد 
العالمية، شـــكره وتقديره إلى سمو رئيس 
الوزراء؛ على ما يبديه من تأكيد متواصل 
لدعـــم مملكـــة البحرين الراســـخ للمنظمة، 
وما يتخذه ســـموه من خطوات ملموســـة 

لضمـــان بقاء الصحة علـــى رأس أولويات 
أهـــداف  تحقيـــق  إلـــى  الراميـــة  الجهـــود 
التنمية المستدامة، مؤكدا أن إعادة البناء 
علـــى نحـــو أفضـــل تقتضـــي إرســـاء دور 
حاسم لقطاع الصحة في مرحلة التعافي 
كمـــا تتطلـــب صوًتـــا قوًيـــا لدعـــم قـــدرات 

التأهـــب وتعزيز مرونة الســـكان وقدرتهم 
علـــى الصمـــود فـــي شـــتى أنحـــاء العالـــم. 
كمـــا عبر في رســـالته عـــن خالـــص تهانيه 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء 
علـــى النجـــاح الباهر الـــذي حققـــه منتدى 
“رؤى البحرين.. رؤى مشـــتركة لمســـتقبل 

عالمـــي ناجـــح”، الـــذي عقـــد تحـــت رعاية 
كريمة مـــن صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء، الثالثـــاء الماضـــي تحـــت شـــعار 
“أهداف التنمية المستدامة في مرحلة ما 
بعد كوفيـــد 19”، على هامـــش اجتماعات 
الجمعيـــة العامـــة لألمم المتحـــدة، وكذلك 
احتفـــال الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة 
بالذكـــرى الســـنوية الــــ 75 للمنظمـــة. وأكد 
أن المنتـــدى أســـهم بشـــكل قيم فـــي دعم 
التعددية وحشد الجهود الدولية من أجل 
التصـــدي للتحديات التي تطرحها جائحة 

كوفيد 19، والتعافي منها.
وأعرب عـــن بالغ تقديره لجهـــود القائمين 
ديـــوان  فـــي  المنتـــدى  تنظيـــم  علـــى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء؛ 
العمليـــة  طـــوال  المتميـــز  التعـــاون  علـــى 
التحضيريـــة للمنتـــدى، متطلًعـــا إلى مزيد 
من التعـــاون في تحقيق غايـــات التغطية 

الصحية الشاملة.

معلنا دعمه الكامل لمبادرة  سمو رئيس الوزراء
سموه يتلقى تهنئة مدير “الصحة العالمية” بنجاح منتدى “رؤى البحرين”

المنامة - بنا

تـــرأس  ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
االجتماع العشـــرين للجنة العليـــا للتخطيط العمرانـــي. واطلعت اللجنة 
العليا على عرض بشأن األراضي الزراعية بمملكة البحرين. واستعرضت 
اللجنـــة الموضوعـــات المتصلة بشـــأن المخطط الهيكلي االســـتراتيجي 

والمخططات التفصيلية، وتصنيف العقارات لبعض المناطق.

“العليا للتخطيط” تطلع على 
عرض عن األراضي الزراعية

تيدروس غيبريسوسسمو رئيس الوزراء

جاللة الملك

سمو ولي العهد مترئسا اجتماع اللجنة العليا للتخطيط العمراني

)٠٦(

راشد الغائب  |   تصوير: رسول الحجيري

المنامة - األوقاف الجعفرية

الجعفريـــة،  األوقـــاف  إدارة  أكـــدت 
في بيـــان صـــادر عنها بمناســـبة قرب 
إحيـــاء ذكرى أربعين اإلمام الحســـين 
)ع(، أهمية اســـتمرار العمل بالضوابط 
التاليـــة حتـــى إشـــعار آخـــر: اقتصـــار 
المراسم على البث عن بعد، أال يحضر 
فـــي المأتم غير طاقـــم البث والطاقم 

اإلداري.

إحياء “األربعين” أونالين 
ومنع التجمعات

المنامة - بنا

أكـــد وكيـــل شـــؤون الطيـــران المدني 
واالتصـــاالت  المواصـــالت  بـــوزارة 
محمـــد الكعبـــي أنـــه وفقـــا لتوصيات 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الفريـــق 
كورونا )كوفيد 19( ومن أجل الحفاظ 
المواطنيـــن  وســـالمة  صحـــة  علـــى 
والمقيمين، تقرر تعليق الســـفر مؤقتا 
إلى الوجهات التي يؤدي الســـفر إليها 
لتأثير ســـلبي علـــى الجهـــود الوطنية 

للحد من انتشار الفيروس.

تعليق السفر مؤقتا 
إلى بعض الوجهات

)04(



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

البحرين تتلقى شكر أمير الكويت

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
آل خليفـــة،  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد 
ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
وولي العهـــد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، برقيات شـــكر جوابية من أمير 

دولة الكويت الشـــقيقة صاحب الســـمو 
الشـــيخ نـــواف األحمد الجابـــر الصباح؛ 
رًدا علـــى البرقيـــات المهنئـــة بمناســـبة 
تولي ســـموه مقاليد الحكـــم في الدولة 

الشقيقة.
وضمن سمو أمير دولة الكويت البرقية 
خالـــص الشـــكر علـــى المشـــاعر الطيبة، 
مشـــيًدا ســـموه بالعالقـــات التاريخيـــة 
األســـرتين  تجمـــع  التـــي  الوطيـــدة 
الكريمتيـــن، ومـــا يربـــط بيـــن البلديـــن 

والشعبين الشقيقين من روابط أخوية 
متميزة، سائاًل ســـموه المولى عز وجل 
أن يديـــم علـــى جاللـــة الملـــك وســـمو 
رئيس الوزراء وسمو ولي العهد موفور 
لمملكـــة  ويحقـــق  والعافيـــة  الصحـــة 

البحرين وشعبها كل الرقي واالزدهار.
كمـــا تلقـــى جاللـــة الملك وســـمو رئيس 
الوزراء وسمو ولي العهد برقيات شكر 
جوابيـــة مـــن ســـمو أمير دولـــة الكويت 
الشـــقيقة رًدا علـــى البرقيـــات المعزيـــة 

بوفاة المغفور لـــه بإذن هللا تعالى أمير 
دولـــة الكويـــت الراحل صاحب الســـمو 
الشـــيخ صبـــاح األحمد الجابـــر الصباح 

)طيب هللا ثراه(.
وضمن سمو أمير دولة الكويت البرقية 
خالص الشـــكر على المشـــاعر بالمصاب 
األليم، سائاًل سموه المولى عز وجل أن 
يديم على جاللة الملك وســـمو ورئيس 
موفـــور  العهـــد  ولـــي  وســـمو  الـــوزراء 

الصحة والعافية.

المنامة - بنا
االثنين 5 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442 - العدد 4374

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءسمو أمير الكويتجاللة الملك

تدشين شعار جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني
الفائـــز بالتصميـــم: ســـمو رئيـــس الـــوزراء رمـــز وطنـــي يســـتحق منـــا كل التقدير

تم أمس في ديوان صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء تدشـــين الشـــعار الخاص بجائـــزة “خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة للطبيـــب البحريني” بحضور 
الشـــيخ حســـام بـــن عيســـى آل خليفـــة، ووزيـــرة 

الصحة فائقة الصالح.
وكانـــت األمانة العامة لـ “جائزة خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة للطبيب البحريني” برئاسة وكيل ديوان 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء الشـــيخ 
محمد بن راشد بن خليفة آل خليفة، قد أعلنت عن 
فوز عبدالعزيز إســـماعيل بمســـابقة تصميم شـــعار 
الجائـــزة، بعـــد قيام لجنـــة من المختصيـــن بتقييم 
جميـــع األعمال التـــي تلقتها األمانـــة وعددها 482 
تصميًمـــا بمشـــاركة 217 ما بين أفراد ومؤسســـات 

في مملكة البحرين.
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب وكيـــل ديـــوان صاحـــب 
السمو الملكي رئيس الوزراء رئيس أمانة الجائزة 
الشـــيخ محمد بن راشـــد بن خليفة آل خليفة، عن 
تهنئتـــه إلســـماعيل علـــى فـــوزه بمســـابقة تصميم 
شـــعار “جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب 
البحريني”، مشـــيدا بالتصميـــم المتميز الذي تقدم 
بـــه للمســـابقة، والذي جســـد القيـــم الرفيعـــة التي 

تهدف إليها الجائزة.
كما أشـــاد بمبـــادرة الطفل عبدالرحمن الســـيد في 
إنتـــاج ونشـــر فيديو قصير على وســـائل التواصل 
االجتماعـــي بشـــأن المســـابقة وأهـــداف الجائـــزة، 
معربا عن تقديره لمثل هذه المبادرات المجتمعية 
التـــي تعكـــس مســـتوى عاليا مـــن الوعـــي والقدرة 
علـــى اإلبداع واالبتكار في خدمة األهداف النبيلة 

التي ترمي إليه الجائزة.
مـــن جانبـــه، هنـــأ الشـــيخ حســـام بـــن عيســـى آل 
خليفـــة ووزيرة الصحة فائقـــة الصالح، عبدالعزيز 
عبدالحميد إسماعيل، مشـــيدين بمستوى اإلبداع 
الـــذي قدمـــه فـــي التصميم الـــذي يعكـــس المعاني 
النبيلـــة التـــي تحملهـــا الجائـــزة، كمـــا أعربـــا عـــن 
شـــكرهما للطفل عبدالرحمن الســـيد على مبادرته 
المجتمـــع  أبنـــاء  وعـــي  عكســـت  التـــي  المتميـــزة 
البحرينـــي وإدراكه ألهميـــة الجائزة التـــي أطلقها 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء في تشجيع 
وتحفيز الكوادر الطبية وتطوير القطاع الصحي.

بدوره، أعرب الفائز بمســـابقة تصميم شعار جائزة 
“خليفة بن ســـلمان للطبيـــب البحريني” عبدالعزيز 
إســـماعيل، عـــن خالص الشـــكر والتقديـــر لصاحب 

السمو الملكي رئيس الوزراء على مبادرات سموه 
الداعمـــة لـــكل جهد يســـعى فيـــه أبنـــاء الوطن من 
أجـــل رفعة البحرين وتقدمها، وقال “إنني تقدمت 
لهذه المسابقة لما أحمله في نفسي لصاحب السمو 
من مشـــاعر االعتزاز لشـــخص ســـموه الكريم الذي 
ُيعـــد رمًزا وطنًيا يســـتحق منـــا كل التقدير”، معبًرا 
عن ســـعادته البالغة بالفوز في المســـابقة وشعوره 

بالفخر بنيل تصميمه إعجاب لجنة التحكيم.
 وأشـــار إلـــى أنه حرص في التصميـــم المقدم على 
أن يكون متطابًقا مع شروط المسابقة، ومعبًرا عن 
الهويـــة البحرينيـــة األصيلة وعـــن القيمة والمكانة 
العالية للجائزة التي تحمل اسًما عزيًزا وغالًيا على 
قلوب الجميع وهو رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، وقال 
إن التصميـــم كان بســـيًطا في الشـــكل وعميًقا في 

المدلول بما يتناسب مع فكرة وأهداف الجائزة.

أبـــدى الطفـــل عبدالرحمـــن الســـيد  مـــن ناحيتـــه، 
ســـعادته وشـــكره للقائميـــن علـــى جائـــزة “خليفـــة 
بـــن ســـلمان للطبيـــب البحرينـــي” علـــى اهتمامهم 
ودعمهـــم للمبـــادرة التـــي أطلقهـــا، ومـــا أبـــدوه من 
إعجاب وتشـــجيع لـــه، ولفتة كريمة في اســـتقباله 

وتكريمه.
وكان التصميـــم الفائـــز بجائزة “خليفة بن ســـلمان 
ترمـــز  عناصـــر  تضمـــن  قـــد  البحرينـــي”  للطبيـــب 
الذهبـــي والرمـــادي  باللونيـــن  للمنظومـــة الطبيـــة 
تتوســـطها صـــورة صاحب الســـمو الملكـــي رئيس 
الـــوزراء راعـــي الجائـــزة تقديًرا لعطاءات ســـموه، 
كمـــا يشـــمل التصميـــم مســـمى الجائـــزة باللغتيـــن 
العربيـــة واإلنجليزية، ليعكس الشـــعار في مجمله 
الهدف الســـامي من الجائزة التـــي جاءت بمبادرة 
مـــن ســـموه تقديـــًرا لألطباء علـــى دورهـــم النبيل 

وجهودهم وعطاءاتهم في خدمة الوطن.
وتـــم اختيار الشـــعار الفائـــز نظًرا لما عبـــر عنه من 
مدلوالت الجائزة، إذ يتكون من 20 فرًدا مترابطي 
األيدي يحيط بهم 20 طبيًبا مع امتداد سماعاتهم 
الطبيـــة، في إشـــارة إلـــى تكاتـــف الكـــوادر الطبية 
ومكونـــات المجتمـــع البحرينـــي، لتشـــكل العناصر 
القـــوة  تعكـــس  واحـــدة  دائريـــة  مجتمعـــًة حلقـــة 
فـــي العمـــل والعطـــاء واالحتـــواء والحفـــاظ على 
المجتمع، ويمثل االنســـجام بيـــن الحلَقتين وحدًة 
زخرفية فنية تتحد لتوجيه الشكر لراعي الجائزة 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء، فيما يرمز 
عدد العناصر )20/ 20( إلى ســـنة تأســـيس وإطالق 

الجائزة.

المنامة - بنا

تفعيــل أدوات المسـاءلــة لتنظيــم إدارة صـرف األدويــة
ــودة ــداف المنشـ ــول لألهـ ــة للوصـ ــرعة الممكنـ ــذ بالسـ ــع التنفيـ ــد موضـ ــي العهـ ــمو ولـ ــف سـ ــع تكليـ وضـ

بنـــاًء علـــى التقريـــر الذي تـــم إعداده 
بأمـــر مـــن رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
لمراجعـــة  خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن 
واإلجـــراءات  واألنظمـــة  القوانيـــن 
لتشـــديد الرقابة على عمليات صرف 
األدوية فـــي الصيدليـــات الحكومية 
ولـــي  لتوجيـــه  وتنفيـــًذا  والخاصـــة، 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، لـــدى ترؤســـه 
جلسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة 
التوصيـــات  تنفيـــذ  متابعـــة  تتولـــى 
فنًيـــا وإدارًيا وتشـــريعًيا والتأكد من 

اتخـــاذ اإلجراءات الفوريـــة المتعلقة 
وجميـــع  والمســـاءلة  بالحوكمـــة 
والتوزيـــع  التخزيـــن  اشـــتراطات 
والبيـــع ومراجعـــة األدوية، خصوصا 
القوانيـــن  ومراجعـــة  المخـــدرة، 
عقـــدت  العالقـــة،  ذات  واألنظمـــة 
اللجنـــة أمـــس اجتماعهـــا الثانـــي عن 
ُبعد برئاســـة وزير المالية واالقتصاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 
آل خليفـــة، وبحضـــور وزيـــر شـــؤون 
المبـــارك،  وائـــل  والمـــاء  الكهربـــاء 
وممثليـــن عـــن مكتـــب النائـــب األول 
ووزارة  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
الداخليـــة والمجلـــس األعلى للصحة 
الشـــورى  مجلســـي  شـــؤون  ووزارة 

والنواب والخدمات الطبية الملكية.
وأكـــدت اللجنـــة حرصها علـــى تنفيذ 
تكليف صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
ووضعـــه موضـــع التنفيـــذ بالســـرعة 
الممكنة، عبـــر مواصلة تكثيف عملها 
ذلـــك؛  لتحقيـــق  القائمـــة  والجهـــود 
بمـــا  المنشـــودة  لألهـــداف  للوصـــول 
يكفل للجميع الحصول على األدوية 

التي يحتاجونها.
وأكدت اللجنـــة أهمية تفعيل أدوات 
الحوكمة والمســـاءلة لتنظيم ورقابة 
عملية إدارة مخزون وصرف األدوية 
وضمان توافرها أمام جميع المرضى 

كون الحفـــاظ على صحتهـــم أولوية 
لدى الحكومة وأولى األولويات لدى 
القطـــاع الصحـــي. وكشـــفت اللجنـــة 
عن البـــدء في تصحيح الممارســـات 

فـــي إدارة مخزون وصـــرف األدوية 
وفق التوصيات المقرة تمهيًدا للعمل 
الحثيث الذي ســـيتم من أجل تعزيز 
المتعلقـــة بصـــرف  العمليـــات  جميـــع 

األدوية.
اتخـــذت  أنهـــا  اللجنـــة  وأوضحـــت 
مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات الفوريـــة 
من أجل تحســـين سير العمليات في 
المخزن المركزي وصيدلية السلمانية 
عاليـــة  بجـــودة  الخدمـــات  لتقديـــم 
ووفـــق أفضـــل الممارســـات المتبعـــة 
في هـــذا الشـــأن، وعملت مـــن خالل 
مـــا توصلت إليه خالل التدقيق على 
المخـــزن المركـــزي والصيدليـــة إلـــى 
وضـــع خطـــة تنفيذيـــة تحتـــوي على 
توصيـــات ســـيتم رفعها إلـــى مجلس 
الوزراء تتكـــون من مرحلتين تنتهي 
الجـــاري  أكتوبـــر  فـــي شـــهر  األولـــى 

والثانية في الربع الثاني من 2021.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة 
مواصلـــة تعزيز التعـــاون االقتصادي 
والمالـــي مـــع المملكـــة المتحـــدة بمـــا 
يســـهم فـــي خلـــق مزيد مـــن الفرص 
بالنفـــع  تعـــود  التـــي  االســـتثمارية 
والشـــعبين  البلديـــن  علـــى  والنمـــاء 

ويلبي التطلعات المشتركة. 
وأشـــاد بعمـــق العالقـــات التاريخيـــة 
الوثيقة التي تربـــط مملكة البحرين 
والمملكة المتحدة على المســـتويات 

كافة.
جـــاء ذلـــك لـــدى اجتماعـــه عـــن بعد 
أمـــس مـــع ســـفير المملكـــة المتحدة 

لدى مملكة البحرين رودي دراموند، 
إذ أعـــرب وزيـــر المالية عـــن اعتزازه 
الشـــراكة  عالقـــات  تشـــهده  بمـــا 
االقتصاديـــة المتميـــزة بيـــن البلدين 
مـــن تطور ونمـــاء والتي عكســـت ما 
وصلـــت إليـــه مـــن تعـــاون مثمـــر في 

جميع المجاالت. 
كما تـــم خالل االجتماع بحث ســـبل 
تعزيـــز عالقـــات التعـــاون والشـــراكة 
االقتصاديـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
والمملكـــة المتحدة الصديقة والعمل 
نحـــو  بهـــا  والدفـــع  تطويرهـــا  علـــى 
أفـــق أرحـــب بمـــا يحقـــق األهـــداف 

المنشودة.

فرص استثمارية مع المملكة المتحدة

المنامة - بنا

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفة على ما تشهده العالقات 
البحرينيـــة الهندية مـــن تطور على 
مختلف المستويات والتي أسهمت 
في تعزيز التعاون الثنائي المشترك 
المـــال  قطـــاع  فـــي  وباألخـــص 
واألعمـــال، منوها بأهميـــة مواصلة 
العمـــل علـــى الدفع بتلـــك العالقات 
نحو مجاالت أوسع بما يعود بالنفع 
على البلدين والشعبين الصديقين. 
جـــاء ذلـــك أثنـــاء اجتمـــاع الوزيـــر 
أمـــس فـــي مكتبه ســـفير جمهورية 

الهنـــد لـــدى مملكـــة البحرين بيوش 
بمناســـبة  وذلـــك  شريفاســـتاف، 
تعيينه ســـفيًرا لبالده لدى المملكة، 
إذ رحب بالســـفير الهندي معرًبا عن 
تمنياتـــه له بالتوفيـــق والنجاح في 
أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة. 
وأثنـــاء االجتمـــاع، تـــم اســـتعراض 
والشـــراكة  التعـــاون  أوجـــه 
بيـــن  تجمـــع  التـــي  االقتصاديـــة 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة الهند 
بمـــا  تعزيزهـــا،  مواصلـــة  وســـبل 
يســـهم في خلق المزيد من الفرص 

االستثمارية الواعدة.

تعزيز الشراكة االقتصادية مع الهند



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

12 ألـف معلـم يحضرون لقــاء عـن ُبعــد اليـــوم
أعـــرب وزيـــر التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمي عن عظيم الشـــكر واالمتنان 
إلى عاهل البالد وسمو رئيس الوزراء 
وســـمو ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
للدعـــم الالمحـــدود لمســـيرة التربيـــة 
والتعليـــم في مملكة البحرين، ما أدى 
وباســـتمرار إلـــى تحقيـــق العديـــد من 
اإلنجازات المشـــّرفة، تأكيـــدا للرعاية 
المســـتمرة التـــي يحظـــى بها شـــاغلو 
باعتبارهـــم  التعليميـــة،  الوظائـــف 
األســـاس الـــذي يقـــوم عليـــه أي جهد 

تعليمي وتربوي.
وكشف الوزير عن أنه في إطار جهود 
الـــوزارة لضمـــان اســـتدامة التدريـــب 
والتمهين لجميع منتسبيها، خصوصا 
المســـاعي  فـــإن  التعليميـــة،  الكـــوادر 
في هـــذا المجال مســـتمرة فـــي العام 
الدراســـي الجديـــد، وتبدأ منـــذ اليوم 
مـــع  بالتزامـــن  ســـيتم  إذ  )االثنيـــن(، 

لقـــاء  تنظيـــم  العالمـــي  المعلـــم  يـــوم 
تدريبـــي عـــن بعـــد لجميـــع المعلميـــن 
والمعلمات، يســـتفيد منه أكثر من 12 
ألـــف معلم ومعلمة فـــي آن واحد، مع 
المختصيـــن مـــن اإلدارات التعليميـــة 
ومشـــروع جاللة الملك حمد لمدارس 
المســـتقبل وإدارة اإلشـــراف التربوي، 
ومديري المدارس والوكالء والوكالء 

المساعدين.
لوكالـــة  فـــي تصريـــح  الوزيـــر  وقـــال 
أنبـــاء البحريـــن “بنـــا”، بمناســـبة بـــدء 
وتزامًنـــا  الجديـــد،  الدراســـي  العـــام 
مـــع االحتفـــال بيـــوم المعلـــم العالمي 
“يسعدني أن أتقدم إلى جميع اإلخوة 
والمعلمـــات  المعلميـــن  واألخـــوات 
بالشـــكر  مقرونـــة  التهانـــي  بأخلـــص 
الجزيـــل علـــى مـــا بذلـــوه مـــن جهـــود 
الدراســـي  الفصـــل  خـــالل  خيـــرة، 
المنصـــرم لضمـــان اســـتدامة التعلـــم، 
وإنجاح العام الدراسي السابق، راجيا 

من هللا تعالى أن يوفقهم جميعا ألداء 
الرســـالة التربوية النبيلة، واســـتئناف 

مسيرة العمل بجد واجتهاد”.
المدرســـية  “العـــودة  أن  وأضـــاف 
هـــذا العـــام، تأتـــي فـــي ظل اســـتمرار 
األوضـــاع االســـتثنائية الناجمـــة عـــن 
تفشـــي فيـــروس كورونـــا فـــي العالـــم 
وفـــي مملكـــة البحرين، ما يســـتدعي 
لمواصلـــة  الجهـــد  مـــن  مزيـــد  بـــذل 
التحديـــات،  ومواجهـــة  المســـيرة، 
لتأمين اســـتمرارية التعليم سواء من 
خالل آليـــة التعلـــم االلكترونـــي الذي 
يســـتند إلى قاعدة صلبة تم إرساؤها 
حمـــد  الملـــك  جاللـــة  مشـــروع  عبـــر 
لمدارس المستقبل والتمكين الرقمي، 
ووضع القاعدة األساســـية لهذا النوع 
مـــن التعلم في وقت مبكـــر منذ العام 

.”2005
وأوضح أنه “تم في الفصل الدراســـي 
المقـــررة  الـــدروس  تغطيـــة  الســـابق 

التعليميـــة،  البوابـــة  مـــن  باالســـتفادة 
ومن المحتوى التعليمي الرقمي، ومن 
الدروس المرئية وغيرها من الوسائل 
الفعالـــة التي أنقـــذت العام الدراســـي 
السابق والحمد لله، وبفضل جهودكم 
وحماسكم ســـوف تستمر الوزارة في 
توظيـــف آليات التعلم عـــن ُبعد ضمن 
المنظومـــة التعليميـــة، مـــع بـــدء العام 
الدراســـي الجديـــد، مع الحـــرص على 

تطويـــر هذه التجربـــة وتفعيل آلياتها 
بالصورة المطلوبة، بما يخدم العملية 
وتنويـــع  مدارســـنا،  فـــي  التعليميـــة 
الوســـائل، مـــع تمكيـــن األبنـــاء الطلبة 
الذيـــن يرغـــب أوليـــاء أمورهـــم فـــي 
تلقي تعليمهم الصفـــي في المدارس، 
مـــن تحقيـــق هـــذه الرغبة مـــع تأمين 
االحتـــرازات الصحيـــة المناســـبة، بما 
يؤمـــن الخدمات التعليمية المناســـبة 

للجميع بإذن هللا تعالى”.
وأضـــاف الوزيـــر “لقـــد دأبت الـــوزارة 
علـــى النهوض بمهنـــة التعليم وإتاحة 

الفـــرص المواتيـــة للمعلميـــن لتحقيق 
النمـــو الذاتي عبـــر التدريب والتمهين 
المواتيـــة  الظـــروف  أفضـــل  وتوفيـــر 
يصبـــح  حتـــى  والعطـــاء،  لإلبـــداع 
التعليـــم مهنـــة ذات مواصفات عالية، 
وحتـــى يستشـــعر المعلـــم الثقـــة فـــي 
النفـــس ويزداد عطـــاؤه التربـــوي كما 
ونوعا” مؤكدا أن الوزارة “ماضية في 
جهودها المســـتمرة لتحســـين أوضاع 
المعلميـــن وإيالئهـــم المكانـــة الرفيعة 
التي يســـتحقونها، وتمكينهم بشـــتى 
والســـبل مـــن أن يكونـــوا مـــع إيقـــاع 
العصـــر في خدمة مجتمعهم وتنميته 
والمشـــاركة فـــي بنائه وازدهـــاره، كما 
كانـــوا دائمـــا فـــي مقدمة المشـــاركين 
االرتقـــاء  فـــي  وإخـــالص  باجتهـــاد 
بالتربيـــة والتعليـــم في بالدنـــا، فعلى 
عواتقهم تقع اليوم مهمة إنجاح العام 
جميـــع  وتجـــاوز  الجديـــد،  الدراســـي 

التحديات بإذن هللا تعالى”.

ماجد النعيمي

المنامة - بنا

عودة الهيئات اإلدارية والتعليمية وسط إجراءات احترازية مطمئنة
ــوب ــي ــوت ــي ال عــلــى  وأخــــــرى  الــبــحــريــن  تــلــفــزيــون  عــلــى  درس   800 بـــث  ــي:  ــم ــي ــع ــن ال

الهيئـــات  أعضـــاء  أمـــس  صبـــاح  عـــاد 
إلـــى  والفنيـــة  والتعليميـــة  اإلداريـــة 
اســـتكمال  بعـــد  الحكوميـــة  المـــدارس 
جميـــع الفحـــوص الطبية لهـــم، في إطار 
االســـتعداد لعـــودة الطلبة للدراســـة عن 
بعد بدءا من يوم األحد المقبل الموافق 
11 أكتوبـــر 2020، أو الدراســـة الصفيـــة 
للراغبيـــن منهـــم بـــدءا مـــن يـــوم األحـــد 

الموافق 25 أكتوبر 2020.
ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  وقـــام 
لنعيمـــي صبـــاح أمـــس بزيارة عـــدد من 
عـــودة  علـــى  لالطمئنـــان  المـــدارس؛ 
المعلمين واإلدارييـــن والفنيين وضمان 
الوقائيـــة  االحتياطـــات  جميـــع  اتخـــاذ 
والمكاتـــب،  المرافـــق  فـــي  والصحيـــة 
المـــدارس  اســـتعدادات  مـــن  والتأكـــد 
لتنفيـــذ الـــدروس عـــن بعـــد أو الدروس 

الصفية العادية.

كما تفقـــد الوزير اإلجراءات االحترازية 
المتخـــذة خصوصا ما يتعلـــق بالدخول 
التـــي  األدوات  واســـتخدام  والتعقيـــم 
للقيـــام  المـــدارس  علـــى  توزيعهـــا  تـــم 
فـــي  عليهـــا  المنصـــوص  باإلجـــراءات 
الدليـــل االسترشـــادي. ثم قـــام النعيمي 
بزيـــارة عدد من الـــورش التابعة إلحدى 
المـــدارس الصناعيـــة، التي تـــم إعدادها 
الـــدروس العمليـــة لطلبـــة هـــذا  لتنفيـــذ 
المســـار، ولالطمئنان على اشتمالها على 
والمعـــدات  واألدوات  العناصـــر  جميـــع 
المعدة للجانب العملي في التخصصات 
الفنيـــة والمهنيـــة، ومـــع المحافظة على 
التباعـــد االجتماعـــي والعزل شـــبه التام 
بين الطلبة في مواقع التدريب العملي. 
التطبيـــق  علـــى  أيضـــا  الوزيـــر  واطلـــع 
العملـــي لإلجـــراءات الوقائية والصحية 
فـــي  جـــاء  بمـــا  التزمـــا  المـــدارس  فـــي 

اآلمنـــة،  للعـــودة  االسترشـــادي  الدليـــل 
وعلـــى الجداول التـــي قامـــت اإلدارات 
المدرســـية بإعدادها لحضـــور المعلمين 
بنســـبة 50 % بالتنـــاوب، باإلضافـــة إلى 
الجـــداول الخاصة بالحصص والدروس 
الموجهـــة للطلبـــة في مختلـــف المراحل 
الدراســـية، مشـــيدا بالجهـــود المبذولـــة 
لتطبيق هـــذه اإلرشـــادات والتوجيهات 

لضمان عودة آمنة للجميع.
وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد الوزير 
أن الوزارة في العهد الزاهر لعاهل البالد 
للمســـيرة  والمســـاندة  بالدعـــم  تحظـــى 
االرتقـــاء  مـــن  مكنهـــا  بمـــا  التعليميـــة 
بالخدمات التعليمية وتطويرها وتنفيذ 
العديد من المشـــاريع التطويرية، مهنًئا، 
بهذه المناسبة، أعضاء الهيئات اإلدارية 
والتعليميـــة والفنيـــة، متمنًيـــا لهـــم عاًما 

مثمًرا وموفًقا بإذن هللا هللا تعالى. 

ونـــوه الوزير بـــاألدوار التـــي اضطلع بها 
منتســـبو الوزارة في مختلـــف مواقعهم 
فـــي الفصـــل الدراســـي الســـابق لضمان 
اســـتمرار التعلم وإنجاح العام الدراسي 
رغـــم الظـــروف الصحيـــة التي شـــهدتها 
مملكة البحرين والعالم، وكذلك بالجهود 
التي بذلها المعلمون والمختصون خالل 
الـــدروس  إلعـــداد  الصيفيـــة  االجـــازة 

والتهيئة للعام الدراسي الجديد.
الـــوزارة وفـــي ضـــوء نتائـــج  وأكـــد أن 
االســـتبيان الذي وزعته منـــذ فترة على 
أوليـــاء األمور باختيار طريقة الدراســـة 
تؤمـــن  ســـوف  الصفيـــة،  أو  بعـــد  عنـــد 
الـــدروس المركزيـــة والـــدروس المرئية 
عبر قناة تلفزيون البحرين بالتعاون مع 
وزارة شـــئون اإلعالم والتـــي بلغ عددها 

الـــدروس  800 درس، وكذلـــك  حوالـــي 
عبر قنـــوات اليوتيـــوب المخصصة لهذا 
الغـــرض وعددهـــا 14 قناة، واســـتخدام 
ومنهـــا  األخـــرى  التواصـــل  وســـائل 
مـــع  التواصـــل  أو  الواتســـاب  تطبيـــق 
المـــدارس، وغيـــر ذلـــك مـــن الخدمـــات 
علـــى  المتوافـــرة  األخـــرى  التعليميـــة 
البوابة التعليمية، لتأمين أفضل الســـبل 
المناســـبة للطلبة لتلقي التعليم، مشـــيرا 
إلـــى أن الـــوزارة ســـتتخذ كذلـــك جميـــع 
اإلجـــراءات الالزمـــة الســـتقبال الطلبـــة 
الذيـــن يرغب أوليـــاء أمورهم بالحضور 
فـــي  وتلقـــي دروســـهم  المـــدارس  إلـــى 
الصفـــوف العادية مـــع االلتـــزام بالكامل 
والصحيـــة  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
وغيرها من الوســـائل التي تؤمن صحة 
وســـالمة األبنـــاء الطلبـــة فـــي مختلـــف 

المراحل الدراسية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية: 
ماضون في 

تحسين أوضاع 
المدرسين
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طلبة جامعة البحرين يطالبون بقنوات تواصل لحل مشاكلهم
طالب عدد مـــن طالب جامعة البحرين 
المســـؤولين بضرورة التعامل بشفافية 
في موضـــوع الكتب، إذ إن الجامعة لم 
توضـــح مجريـــات األمور للطـــالب، من 
حيث طريقة التســـليم أو التوصيل، ما 

جعلهم تائهين وسط ما يحصل.
“البـــالد”:  صحيفـــة  عبـــر  وأوضحـــوا 
“نعـــم ال ننكر وجـــود رقـــم للتواصل مع 
مركـــز بيـــع الكتب ولكن مـــا من مجيب 

علـــى االتصـــاالت، ألن عـــدد الطـــالب ال 
يتناســـب والموظفين المختصين للرد، 
وكان باإلمـــكان تفادي عـــدد االتصاالت 
المهـــول  مـــن خالل بوســـت انســـتغرام 
بشـــرح الموضوع كامـــال، ولكن يبدو أن 
مركز بيع الكتب ال يعلم شيئا عن طرق 
التواصـــل مـــع الطالب، فبوســـت واحد 
في انستغرام الجامعة عن كل مستجد 
فـــي هـــذا الموضـــوع ســـيجعل الطالب 

عارفين بما عليهم فعله”.
أخـــرى  مشـــكلة  “هنـــاك  الطلبـــة  وبيـــن 
تخـــص الطلبـــة مـــن خـــارج البحريـــن، 
الذيـــن عاشـــوا العـــذاب المر جـــراء هذا 
لـــم يســـتطيعوا فـــي  الموضـــوع، فهـــم 
الفصـــل الصيفـــي المنصـــرم الحصـــول 
على الكتب، فتدنت درجاتهم في ضوء 
غيـــاب كتـــاب المقـــرر عنهـــم، وطالبـــوا 
بتوفير الكتاب إلكترونًيا، ولكن لألسف 

لـــم يســـتمع لهـــم أحد أبـــدا، وهـــم اليوم 
ومن خـــالل ما وفرته الجامعة من رقم 
للتوصيـــل باتـــوا رهـــن انتظـــار وصـــول 
يســـتطيعون  ال  هـــم  ولذلـــك  الكتـــب، 
المراجعة إلى حين وصولها”، مشـــيرين 
إلى تأخر طباعة بعض الكتب، فبعضها 
لـــم يعـــرض للبيـــع إال بنهايـــة األســـبوع 
الفائت والمحاضرات في تقدم ســـريع، 
داعيـــن إلى إيضاح األمـــور للطالب في 

أســـرع وقت، وإعالمهم بالمســـتجدات 
فورا.

 وشـــددوا علـــى “ضـــرورة الســـرعة فـــي 
إرســـال رابـــط التوصيـــل للطـــالب مـــن 
ناحيـــة، وســـرعة توصيلهـــا مـــن ناحية 
أخـــرى، وإيجـــاد آليـــة ناجعة للـــرد على 
دخلنـــا  فنحـــن  الطـــالب،  استفســـارات 
مرحلـــة اليأس من التواصل معهم ومن 

دون مجيب”.

الحصـــول  فـــي  حقهـــم  الطلبـــة  وأكـــد 
علـــى الكتـــاب فـــي الموعـــد المناســـب، 
ومســـتجداتها،  بمجريـــات  وإطالعهـــم 
وعدم إهدار وقت الطلبة في اتصاالت 
ضيـــاع  ســـوى  ورائهـــا  مـــن  جـــدوى  ال 
الوقـــت، مؤكدين أن الجامعة لو وفرت 
قنـــوات تواصل فعالـــة للطلبة لما لجأوا 
للســـلطة الرابعـــة لبـــث شـــكواهم، التي 

ينتظرون ردا سريعا وعاجال لها.
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مركز الشيخ إبراهيم يعلن عن فعاليات موسمه الثقافي الجديد
ــل اإلصــــاح والــمــصــالــحــات” ــد.. رجـ ــمـ ــاح األحـ ــب ــاء “ص ــق ــي ل ــع مــحــمــد الــرمــيــحــي ف ــة م ــداي ــب ال

يبـــدأ مركـــز الشـــيخ إبراهيم بـــن محمد آل 
خليفة للثقافة والبحوث موســـمه الثقافي 
الجديـــد بعنـــوان “وال نتـــوب عـــن أحالمنا” 
لقـــاء  فـــي  الرميحـــي  مـــع محمـــد  اليـــوم، 
بعنـــوان “صبـــاح األحمـــد، رجـــل اإلصـــالح 
والمصالحـــات” في تمام الســـاعة 8 مســـاًء 

عبر صفحة المركز على اليوتيوب.
المحاضـــرة  مشـــاهدة  للجميـــع  ويمكـــن 
والمشـــاركة عـــن ُبعـــد، وبهـــذا تأخـــذ إدارة 
اإلجـــراءات  االعتبـــار  بعيـــن  المركـــز 
االحترازيـــة وقواعـــد التباعـــد االجتماعي 
آملـــًة أن تعـــود الحيـــاة إلـــى ســـابق عهدها 
قريًبـــا ويلتقـــي الجميـــع فـــي قاعـــة المركز 

والبيوت المتفّرعة عنه. 
كما سيشـــهد هـــذا الموســـم افتتـــاح الركن 
لترميـــم  ســـيوّظف  مبنـــى  وهـــو  األخضـــر 

فـــي  ويقـــع  الفنّيـــة،  واللوحـــات  الوثائـــق 
المحّرق، تّم تشييده بدعٍم سخي من دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة كجزء 
من المبادرات التي أطلقت احتفاًء بمئوية 
الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان وتكريًما لدوره في ترسيخ العالقات 

األخوية بين اإلمارات والبحرين.
الرميحـــي، الـــذي يفتتح الموســـم الثقافي 
للمركـــز، هـــو مؤّلـــف وباحـــث وأســـتاذ في 
علـــم االجتماع بجامعـــة الكويت، وحاصل 
على دكتـــوراه في العلـــوم االجتماعية من 
جامعة درهام بشـــمال شـــرق انجلترا ســـنة 
1973. تـــرأس تحريـــر مجلـــة العربـــي بين 

1982 و1999. 
وأغنى الرميحي المكتبة العربية بمجموعة 
متميـــزة مـــن الكتابـــات النقديـــة واألصيلة 

والمتنوعة، وتعتبر كتاباته ودراســـاته عن 
منطقة الخليج العربي رائدة، وقد تحولت 
إلى مراجع أساسية لكل الباحثين، ومازال 
يرفـــد المكتبـــة العربيـــة بإنتاجـــه الفكـــري 
المتجدد، ويناقش القضايا المعاصرة بعقل 
مستنير، وها هو في لقاء افتراضي يفتتح 
الموســـم الثقافـــي لمركـــز الســـيخ إبراهيم 

للثقافة والبحوث.
مـــن  عـــدًدا  الحالـــي  أكتوبـــر  ويشـــهد 
المحاضـــرات واللقـــاءات ومنهـــا ليـــوم 12 
أكتوبـــر فـــي بيـــت الشـــعر )بيـــت الشـــاعر 
إبراهيـــم العرّيض فـــي المنامـــة( والمتفّرع 
عن المركز أمسية شعرّية للشاعر اإلماراتي 
الربيـــع  “قصيـــدة  بعنـــوان  خـــزام  عـــادل 
العاري”، أما يوم 19 أكتوبر فتستقبل قاعة 
المركز نبيل عمرو في حديث عن “خيارات 

الفلســـطينيين الســـتعادة مكانـــة القضيـــة 
يختتـــم  فيمـــا  المتراجعـــة”،  الفلســـطينية 
شـــهر أكتوبر فعالياته، مع محاضرة “حكمة 
مـــع  التعامـــل  فـــي  والبحريـــن  الســـعودية 
مبادئ حقوق اإلنسان” مع عبدهللا العلمي.

أمـــا الشـــهر المقبـــل فســـيبدأ برنامجـــه في 
قاعـــة المركـــز يـــوم اإلثنيـــن 2 نوفمبـــر مع 
البـــاز  فـــاروق  المصـــري  للعالـــم  محاضـــرة 
بعنـــوان “عندما كانت الصحـــراء خضراء”، 
فـــي حيـــن يســـتقبل بيـــت الشـــعر ليـــوم 9 
نوفمبر الشاعر المصري سمير درويش في 
أمســـية شـــعرية بعنوان “مكانـــة المرأة في 
المشهد المصري”، في حين يحتفي المركز 
يـــوم 16 نوفمبـــر قبيل اليـــوم العالمي للفن 
اإلســـالمي بليلـــة صوفّية تقـــّدم “الحضرة” 
مع فرقة إنشاد المصرّية، ويقّدم الصحافي 
اللبنانـــي يوم 23 نوفمبـــر خيرهللا خيرهللا 
محاضرته فـــي بيت عبدهللا الزايد بعنوان 
“مرحلـــة مـــا بعـــد االنتخابـــات األميركية”، 
اإلعالميـــة  تتوّقـــف  نوفمبـــر   30 ويـــوم 
سوســـن األبطح مع “الثقافة كوطن بديل”. 

كمـــا يتخلـــل شـــهر نوفمبر افتتـــاح معرض 
“جنـــاح مملكـــة البحريـــن في إكســـبو دبي 

2020” يوم 28 نوفمبر.
بالمحاضـــرات  أيًضـــا  ملـــيء  ديســـمبر 
 7 ليـــوم  المركـــز  ويســـتهلها  واألمســـيات، 
ديســـمبر مع الشـــاعرة والكاتبة ندى الحاج 
و “عابر الدهشـــة”، ويتابع ليوم 14 ديسمبر 
مـــع “فن الســـيرة الذاتية بيـــن الخصوصية 
وتاريـــخ وطـــن” يلقيهـــا األديـــب المصـــري 
محمـــد ســـلماوي، فـــي حين يقـــّدم األديب 
عثمـــان  غســـان  الســـوداني  واإلعالمـــي 
محاضـــرة بعنوان “دوبريـــه: الميديولوجيا 
نوفمبـــر  ويختـــم  العربيـــة”،  والكتابـــة 
محاضراته مع شـــهيرة محـــرز و “المؤامرة 
الكبـــرى: تصفيـــة تراثنـــا وتجاهـــل حلولـــه 

العبقرية وكيفية التصّدي”.
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إحيــــــاء “األربعيــــن” أوناليــــن ومنــــع التجمعــــات
الـــمـــأتـــم داخـــــــــل  ــى  ــ ــصـ ــ أقـ ــد  ــ ــح ــ ك أشـــــخـــــاص   10 ــدد  ــ ــحـ ــ تـ “الــــجــــعــــفــــريــــة” 

أكـــدت إدارة األوقـــاف الجعفرية - في 
بيان صادر عنها بمناســـبة قرب إحياء 
ذكرى أربعين اإلمام الحســـين )ع( - أّن 
الظـــروف الصحيـــة االســـتثنائية فـــي 
ظـــل اســـتمرار جائحة كورونـــا، تجعل 
مـــن المتعـــذر إحيـــاء الشـــعائر الدينية 
ومنهـــا ذكـــرى أربعين اإلمام الحســـين 
)ع( “ علـــى النحـــو المعتـــاد فـــي مملكة 

البحرين.
الصـــدد  هـــذا  فـــي  اإلدارة  وجـــددت 
دعوتهـــا للمآتم والحســـينيات لاللتزام 
التـــام باإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي 

المختـــص،  الطبـــي  الفريـــق  أقرهـــا 
والتزامـــًا بالدعوة الكريمة التي تفضل 
بهـــا ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة، للجميع بمواصلة 
االلتزام لمدة أســـبوعين إضافيين؛ من 
أجل خفض معدالت االنتشـــار والبناء 
علـــى ما تحقق من نجاح في التعاطي 
مـــع تحدي فيروس كورونا، والوصول 
إلى النتائج المرجّوة، بإذن هللا تعالى.

أنـــه  الجعفريـــة  األوقـــاف  وأوضحـــت 

فـــي إطـــار اســـتمرار آليـــة اإلحياء في 
المناســـبات خـــالل شـــهر صفر، ســـيتم 
إحيـــاء مناســـبة ذكـــرى األربعيـــن عبر 
طريـــق  عـــن  المباشـــر،  البـــث  تقنيـــة 
الفضـــاء االلكترونـــي مـــن دون حضور 
جمهور المســـتمعين وعدم اســـتخدام 
الصـــوت الخارجيـــة، حيـــث  مكبـــرات 
ســـيتم بث المحاضـــرات عبـــر تقنيات 
االتصال المرئي والوســـائط اإلعالمية 

على غرار المناسبات السابقة.
وفـــي الوقت الذي تشـــيد فيـــه اإلدارة 
بالتزام المآتم بالضوابط، والذي اتضح 

جليًا خالل الشـــهر الماضـــي، خصوصًا 
بعـــد االجتمـــاع الـــذي عقد مـــع الفريق 
الوطني، فإّن اإلدارة تؤكد على أهمية 
استمرار العمل بالضوابط التالية حتى 
إشـــعار آخـــر: اقتصـــار المراســـم علـــى 
البـــث عن بعـــد، أال يتواجد فـــي المأتم 
غير طاقم البـــث والطاقم اإلداري، بما 
ال يزيد عن 10 أشخاص وأال يكون من 
بينهم كبار السن )60 سنة وما فوق( أو 

من أصحاب األمراض المزمنة.
كمـــا تدعـــو اإلدارة الطاقم اإلداري في 
المآتـــم إلـــى االلتـــزام بلبـــس الكمامات 

أعضـــاء  بيـــن  وتـــرك مســـافة متريـــن 
الوجبـــات  توزيـــع  وعـــدم  الطاقـــم، 
واألطعمـــة، واتبـــاع كافة اإلجـــراءات 
االحترازيـــة العامـــة الموصـــى بهـــا من 
قبـــل الفريق الطبـــي ومنـــع التجمعات 
منـــع  إلـــى  إضافـــة  المآتـــم  خـــارج 
التجمعـــات بالمنـــازل إلحياء الشـــعائر 
مكبـــرات  تشـــغيل  وعـــدم  الحســـينية 
الصوت.كما تشـــدد األوقاف الجعفرية 
على خطورة التجمعات بأشكالها كافة 
فـــي األماكن العامة أو الخاصة، مهيبة 
بالجميع التحلي بالمســـؤولية وتجنب 

التجمعات.
التعـــاون  بالجميـــع  اإلدارة  وأهابـــت 
والتقيد بكافة التعليمات والتوجيهات 
الظـــرف  هـــذا  لتجـــاوز  الرســـمية 
االستثنائي، مؤكدة أن الجميع مطالب 
بتحمل المسؤولية المجتمعية وحماية 
أنفسهم وأســـرهم والمجتمع كافة عبر 
االلتزام بكافة اإلرشـــادات والتعليمات 
الصـــادرة، مؤكـــدة أّن التـــزام الجميـــع 
باالحترازات الوقائية، سيســـهم بشكل 
فعـــال فـــي اســـتمرار خفـــض معدالت 

اإلصابة.

المنامة - األوقاف الجعفرية
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مياه شرق الجنوبية نظيفة وغير ملوثة
“األعلـــى للبيئـــة” يعلـــق علـــى نفـــوق مجموعـــة مـــن األســـماك

توجـــه فريـــق متخصـــص مـــن المجلس 
األعلـــى للبيئـــة لمباشـــرة الحادثـــة التـــي 
وقعت في مناطق متفرقة من السواحل 
الشرقية للمحافظة الجنوبية، بعد تداول 
مقاطـــع فيديـــو علـــى مواقـــع التواصـــل 
االجتماعـــي تظهـــر نفـــوق مجموعـــة من 

األسماك يوم الجمعة الماضي.
وأكـــد فريق المعاينـــة التابع للمجلس أن 
األســـماك التـــي وجـــدت نافقـــة هـــي من 
نوع “الجواف”، التي غالبا ما يستخدمها 
الصيـــادون كطعـــم لصيـــد “القباقـــب”، إذ 

تبيـــن من خالل المعاينـــة أن مياه البحر 
نظيفـــة وال تحتوي على أي بقع أو تلوث 
يمكـــن أن يـــرى بالعين المجـــردة، كما أن 
األســـماك النافقـــة مصفرة اللـــون، وتالفة 

ومعظمها مقطعة إلى أجزاء.
وأفاد أحـــد الصيادين في منطقة الدور، 
المعاينـــة  فريـــق  معهـــم  تواصـــل  الـــذي 
أثناء المســـح الميداني، أن حالة النفوق 
حدثـــت عنـــد الســـاعة 9 صباحـــا بكميـــة 
أكبر مـــن التي تمت معاينتهـــا، ما يرجح 
أن هنـــاك مجموعة من األســـماك تشـــتت 
بســـبب المـــد والجـــزر وســـرعة التيارات 

المائية.
وأوضـــح فريـــق المعاينـــة بالمجلـــس أنه 
بعـــد أخـــذ بعـــض العينـــات الالزمـــة مـــن 
الميـــاه وفحصها وتحليلها فـــي المختبر 
أســـباب  معرفـــة  أجـــل  مـــن  الكيميائـــي 
النفـــوق، تبيـــن أن مســـتويات المغذيات 
فـــي المياه فـــي المنطقة التي شـــوهدت 
فيهـــا األســـماك النافقة في المســـتويات 
الطبيعية وال يوجد ما يشير إلى حدوث 
تغيـــر فـــي خصائـــص الميـــاه الفيزيائيـــة 
والكيميائية، كما أن مستوى الكلوروفيل 
ال يـــدل على وجود ازدهار للطحالب في 

المنطقة.
  وأكـــد المجلـــس األعلى للبيئـــة أن نتائج 
التحليـــل المختبـــري التـــي أجراها فريق 
البحـــر  ميـــاه  أن  إلـــى  تشـــير  المعاينـــة 
فـــي المنطقـــة طبيعيـــة، ومـــن المرجـــح 
أن الكميـــات النافقـــة مـــن األســـماك تـــم 
التخلـــص منها من قبل بعض رواد البحر 

لكونها ال تحمل قيمة كبيرة.
للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  وأهـــاب 
بالمواطنيـــن والمقيميـــن االتصـــال على 
الخـــط الســـاخن رقـــم 80001112 فـــي 

حال العثور على مثل هذه الحوادث.

المنامة - بنا
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أنـــاب قائـــد خفـــر الســـواحل اللواء 
آمـــر  ســـيادي  عـــالء  بحـــري  ركـــن 
الشـــؤون اإلدارية بجنـــاح التدريب 
الســـواحل  خفـــر  بقيـــادة  البحـــري 
لقيـــادة  األولـــى  الـــدورة  الفتتـــاح 
اإلبحـــار  وقوانيـــن  الـــزوارق 
والعالمـــات البحرية والتي يشـــارك 
فيها عدد من مفتشي إدارة الرقابة 
البحريـــة بوزارة األشـــغال وشـــئون 
العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 
التعـــاون  إطـــار  فـــي  تأتـــي  حيـــث 
الداخليـــة  وزارة  بيـــن  المشـــترك 
ووزارة األشـــغال وشـــئون البلديات 
والتخطيط العمراني. وفي مستهل 
حفـــل االفتتـــاح رحب آمر الشـــئون 
أن  مؤكـــدًا  بالمتدربيـــن،  اإلداريـــة 
الدورة ستســـاهم فـــي تطوير عمل 

فـــي  البحريـــة  الرقابـــة  مفتشـــي 
مواجهـــة تحديـــات العمـــل والبيئـــة 
لمـــدة  الـــدورة  وتســـتمر  البحريـــة. 
أسبوعين، وتنقســـم إلى مرحلتين، 
المـــواد  وتشـــمل  نظريـــة  األولـــى 
البحريـــة التخصصيـــة مثـــل قيـــادة 
التصـــادم،  منـــع  قانـــون  الـــزوارق، 
العوامات البحرية، أشغال الخرائط 
البحرية، السالمة الشخصية، العقد 
المرحلـــة  أمـــا  البحريـــة،  والحبـــال 
العملـــي  بالجانـــب  فتعنـــى  الثانيـــة 
وتشـــمل التدريبـــات على الـــزوارق 
النهـــار  فترتـــي  خـــالل  والمالحـــة 
والليـــل وتنفيـــذ التماريـــن البحرية. 
حضر االفتتـــاح آمر جناح التدريب 
البحري والطاقم التدريبي المشرف 

على الدورة.

افتتاح دورة قيادة الزوارق وقوانين اإلبحار
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استقبل قائد خفر السواحل اللواء ركن 
بحري عالء ســـيادي الملحق العســـكري 
المتحـــدة  الواليـــات  لســـفارة  التابـــع 
األميركيـــة لـــدى المملكـــة العقيـــد جون 

قاندول.
وخالل اللقاء رحب قائد خفر السواحل 

بالضيف والوفد المرافق له، إذ تم بحث 
أوجه التعاون والتنســـيق بين الطرفين 
االهتمـــام  ذات  األمـــور  مـــن  عـــدد  فـــي 
المشـــترك خصوصا في مجال التدريب 
وبناء القدرات والســـبل الكفيلة بدعمها 

وتعزيزها.

قائد خفر السواحل يستقبل الملحق العسكري األميركي

الطين “اللبني” قتل الهوامير ودمر الحياة البحرية
شـــركة تغســـل 3000 طـــن رملـــي يوميـــا وتصـــرف الملوثـــات وســـط البحـــر

شـــكا أهالي المعاميـــر والعكر من التلوث 
الكبير الـــذي طال ســـواحلهم؛ إزاء قيام 
إحدى شـــركات غســـل الرمال الموجودة 
يومًيـــا  الرمـــال  بغســـيل  المنطقـــة  فـــي 
وعرضها في األسواق، مشيرين إلى أنها 
تغســـل ما يفـــوق 3000 طن مـــن الرمال 

يومًيا.
وتبـــدأ الحكايـــة من قيـــام هذه الشـــركة 
بصـــرف كميـــات هائلـــة مـــن طيـــن لبني 
)طيـــن غليـــض يشـــبه اللبـــن( فـــي ميـــاه 
البحـــر بواســـطة أنبـــوب كبير، ما ســـبب 
تراكم األتربة والطين وطمي مســـاحات 
شاســـعة مـــن البحر، وارتفاع قـــاع البحر 
لحديـــث  وفًقـــا  قياســـية  لمســـتويات 

األهالي.
ويقول الناشـــط البيئي جاسم آل عباس 
المناطـــق  “إن  “البـــالد”:  لــــ  فـــي حديثـــه 
التي طميت وارتفع مســـتوى قاع البحر 
فيهـــا دمـــرت الحيـــاة البيئيـــة والفطرية 
هـــذه  كامـــل.  بشـــكل  فيهـــا  والبحريـــة 
المنطقـــة فـــي الســـابق كانت مـــن أفضل 
الســـاحل  مـــن  القريبـــة  الصيـــد  مناطـــق 
وشـــخصًيا كنـــت أصيـــد مـــع أصدقائـــي 
الهواميـــر والشـــعري مـــن هـــذه المنطقـــة 
ســـابًقا”. وأشـــار إلى أن المشـــكلة جاءت 

نتيجة اآلثار الســـلبية إلحدى الشـــركات 
فـــي هـــذه  الرمـــال  تقـــوم بغســـل  التـــي 
الشـــركة  المنطقـــة، وقـــد أسســـت هـــذه 
فـــي العـــام 1977، وتعمـــل علـــى توريـــد 
الرمـــل المغســـول الـــذي يســـتخدم فـــي 
البنـــاء والتشـــييد، ولديهـــا القـــدرة على 
إنتـــاج أكثر مـــن 3 آالف طن مـــن الرمال 

المغسولة يومًيا.

وأكـــد أنـــه “منذ 43 ســـنة وهذه الشـــركة 
تدفع بالمياه الملوثة والطين إلى ساحل 
العكـــر والمعاميـــر عبـــر أنبـــوب كبيـــر، ما 
تســـبب بدفع وطمي مســـاحات واســـعة 
مـــن البحـــر، وكانت ســـببا مباشـــرا لموت 
الحيـــاة فـــي جـــزء واســـع مـــن الخليـــج 

البحري.
ولفـــت إلـــى أن هـــذه الشـــركة مـــن ضمن 

الشركات التي أوصى البرلمان في العام 
2005 بنقلهـــا بعيـــًدا عـــن هـــذه المنطقة؛ 
البيئـــة البحريـــة فـــي  لتســـببها بخـــراب 
منطقـــة خليج توبلي الجنوبي ومحيطه 
الميـــاه  تندفـــع  عندمـــا  نذكـــر  ومازلنـــا 
الطينيـــة مـــن األنبـــوب كيف تقلـــب لون 
البحر إلـــى وحل أبيض يغطي الســـاحل 

لمسافات بعيدة”.
وقال “حديثا قام وزير األشـــغال وبعض 
ســـاحل  بزيـــارة  الرســـمية  الشـــخصيات 
المطـــل علـــى منطقـــة  خليجـــي توبلـــي 
لتنظيفـــه،  تمهيـــًدا  والعكـــر؛  المعاميـــر 
ولـــذا وجـــب لفـــت االنتباه لهذه الشـــركة 

وتعجيل نقلها بعيدا عن الساحل”.
وطالـــب األهالـــي بإجبـــار الشـــركة علـــى 
تنظيـــف الســـاحل وإزالـــة مخلفاتها قبل 

خروجها من الموقع.
يعقـــل وجـــود  هـــل  األهالـــي:  وتســـاءل 
شـــركة مـــن هـــذا النـــوع وســـط األحياء 
ومراكـــز  جامعـــة  وبجـــوار  والبيـــوت 
“القانـــون  أن  إلـــى  مشـــيرين  تجاريـــة؟ 
يفـــرض مســـافة 60 متـــرا فاصلـــة بيـــن 
كـــراج تبديـــل الزيوت والمســـاكن، ولكن 
العمالقـــة تجثـــم وســـط  الشـــركة  هـــذه 
منطقـــة حيوية مليئة بالحيـــاة والبيوت 
والمســـاكن التي تغطيهـــا األتربة والغبار 

عند هبوب الرياح طوال العام”.
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صـــرح المدير العـــام لمديرية شـــرطة 
شـــرطة  بـــأن  الشـــمالية  المحافظـــة 
المديريـــة تمكنـــت مـــن القبـــض علـــى 
شـــخص )30 عامـــا( متـــورط بســـرقة 
وإتـــالف عدد من المحـــالت التجارية 

بالمحافظة الشمالية.
وأوضـــح أنه فـــور تلقي البـــالغ، تمت 
مباشرة أعمال البحث والتحري، التي 
تـــم من خاللها تحديـــد هوية المذكور 
والقبـــض عليه وتحريز المســـروقات، 
إذ تبين أنه كان يقوم باستخدام أداة 
حادة لفتح أبواب المحالت وسرقتها.
وأضاف المدير العام لمديرية شـــرطة 
المحافظـــة الشـــمالية أنـــه تـــم اتخـــاذ 
اإلجـــراءات القانونية وإحالة القضية 

إلى النيابة العامة.

القبض على 
ثالثيني سرق 
محالت تجارية

الترحيـل مصيـر العمالــة المخـالفــة لألنظمــة
حمـــات تفتيشيـــــة تسفـــــر عـــن ضبـــط عمـــال وافديـــــن غيـــر نظامييـــن

كثفت هيئة تنظيم سوق العمل حمالتها 
التفتيشية في السوق المحلية، وشملت 
العمالـــة الحاملـــة لتصريح العمـــل المرن 
والعمالـــة غيـــر النظاميـــة بالتعـــاون مـــع 
الجهـــات الحكومية ذات العالقة، تنفيًذا 
لتوجيهـــات مجلـــس الـــوزراء وقـــرارات 

اللجنة التنسيقية.
العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  وقامـــت 
فـــي  المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  بالتعـــاون 
شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامة 
والبلديـــات المختلفة بتنظيـــم مجموعة 
مـــن الحمـــالت التفتيشـــية التـــي غطـــت 
جميـــع المحافظات )العاصمـــة، المحرق، 
الشـــمالية والجنوبيـــة(، للتأكـــد من مدى 

التـــزام أصحاب العمـــل األجانب )العمالة 
فـــي  بالعمـــل  قيامهـــم  وعـــدم  المرنـــة( 
األنشـــطة المهنية التي ال يجوز لصاحب 
العمـــل األجنبي مزاولتهـــا دون الحصول 
على تصريح بذلك، كما شملت الحمالت 
التفتيشـــية السجالت التجارية والعمالة 

غير النظامية في المملكة.
ضبـــط  تـــم  أنـــه  إلـــى  الهيئـــة  وأشـــارت 
مجموعـــة من العمالـــة المخالفة لألنظمة 
والقوانيـــن المطبقة في مملكة البحرين، 
ومـــن بينها قانـــون تنظيم ســـوق العمل، 
وإحالتهـــم  وغيرهـــا،  الطريـــق  وإشـــغال 
إلى الجهات المعنيـــة التخاذ اإلجراءات 
المناسبة والتي تصل إلى ترحيل العامل 

المخالـــف إلى بلده مع منعـــه من العودة 
إلى المملكة مجدًدا.

وجـــددت الهيئـــة تأكيدهـــا أن مـــن يتـــم 
التفتيشـــية  الحمـــالت  خـــالل  ضبطـــه 
مـــن العمالـــة غيـــر الملتزمـــة باإلجراءات 
التنظيمية في مملكة البحرين لن يسمح 
لـــه بالتحول إلى عامـــل نظامي وبالتالي 
ســـيكون الخيار أمامه هـــو الترحيل إلى 
بلـــده فقط، مـــع المنـــع من الدخـــول إلى 

المملكة مجدًدا.
العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة  أن  يذكـــر 
الجهـــات  فـــي  الشـــركاء  مـــع  بالتعـــاون 
الداخليـــة،  وزارة  ومنهـــا  الحكوميـــة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  ووزارة 

تقـــوم  وغيرهـــا  العمرانـــي  والتخطيـــط 
بتنظيم العديد مـــن الزيارات والحمالت 
التفتيشـــية على العمالة بمختلف فئاتها 
كجزء من العمل اليومي، إذ يبلغ المعدل 
الســـنوي للحمالت والزيارات التفتيشية 
ما يقارب 30 ألف زيارة تفتيش سنوية.
كمـــا أســـفرت جهـــود هيئة تنظيم ســـوق 
العمل بالتعـــاون مع الجهـــات الحكومية 
األخـــرى فـــي تقليص عـــدد العمالـــة غير 
عمليـــات  جميـــع  واحتـــواء  النظاميـــة 
خـــالل  حدثـــت  التـــي  العمالـــة  تســـريح 
تفشـــي جائحـــة كورونا، إذ بلـــغ مجموع 
مـــن تـــم تصحيـــح وضعـــه منـــذ فبرايـــر 

الماضي ما يقارب 53 ألف عامل وافد.

هيئة تنظيم سوق العمل

علوي الموسوي
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لـــم تتوقـــف عند حد تلك الجهـــود الحثيثة والمتواصلة التـــي انطلقت في أواخر 
شـــهر يونيو الماضي - بإنشاء االستوديو الخاص بتصوير الحصص المتلفزة في 
مدرســـة وادي الســـيل االبتدائية اإلعدادية للبنين - ولحد هذه اللحظة استعدادا 
للعـــام الدراســـي الجديـــد 2020 - 2021، حيـــث مثلـــت كل تلـــك التحـــركات التي 
لـــم تهدأ لحظـــة واحدة األهميـــة العظمى التي وضعتهـــا وزارة التربيـــة والتعليم 
الستدامة التعليم في ظل الجائحة، وفي نفس الوقت سالمة الجميع من هيئات 

إدارية وتعليمية وطالب.
وكانت نقطة االنطالق تعميم الدليل االسترشادي للعودة اآلمنة وتشكيل اللجان 
الصحيـــة والفـــرق واســـتمرار االجتماعـــات المكثفـــة التـــي كان آخرهـــا االجتماع 
الموسع الذي ترأسه سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم 
للوقوف على جميع اإلجراءات واالســـتعدادات الخاصة بالعام الدراســـي الجديد 
والتقيـــد باإلرشـــادات واإلجـــراءات والقـــرارات الصادرة عـــن اللجنة التنســـيقية 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين 

نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.

وقـــد شـــكلت التجربـــة الرائـــدة لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي تفعيـــل الفصـــول 
االفتراضيـــة علـــى برنامـــج Microsoft Teams نموذجا يحتذى بـــه، حيث كانت 
هـــذه التجربـــة جنبا إلى جنب مـــع “الحصص المتلفزة” والـــدروس التفاعلية على 
“البوابـــة التعليمية” األســـاس الناجح لعملية “التعلم عن بعـــد” وامتازت بالتفاعل 

المباشر بين أبنائنا الطالب ومعلميهم في إطار دراسي فعال وناجح.

نقطة أخيرة «

كمتابـــع وراصد للشـــأن التعليمي في مملكتنا الغالية البد أن أشـــير بكل فخر إلى 
القرار الصادر بتعميم تقنية الفصول االفتراضية على جميع المراحل الدراســـية، 
حيث لفت نظري البث التجريبي للفصول االفتراضية الذي اشتمل على 24 مادة 
دراسية ونفذ في مدرستي خولة الثانوية للبنات ومدينة عيسى الثانوية للبنين 
بحضـــور قيادات مـــن وزارة التربية والتعليم للوقوف علـــى مختلف المالحظات 
المتعلقة بهذه التجربة، ما يؤكد مدى متابعة وحرص الوزارة على تطوير جودة 

التجارب المقدمة في كل عام.

هواية... أقصاها الموت!
يرى البعض في شيوع استخدامها لدى الكثير من مواطني دول العالم المكّتظة 
بالسكان؛ قضاء للحاجة، دون أْن تلحقها تِبعات مالية أو حاجة للّسعة المكانية، 
إلـــى أْن تجـــاوز غـــرض اســـتخدامها فـــي األنشـــطة الترفيهيـــة لـــدى الكثيـــر من 
الثقافـــات فـــي متعدد أنماط الحياة عند شـــعوب تلك الدول التي غالبًا ما تحمل 
في طّياتها دالالت الحماس ونوازع االندفاع، كوســـيلة تخفيف للضغط وإراحة 
العقل وزيادة اإلمتاع طوال فترة التواصل غير المنقطع مع ظواهر الطبيعة من 
حولهـــم بما تجتذبهم فيها من الســـرعة فـــي آفاقها الواســـعة بالترويح الُمنعش؛ 
لعّلـــة أســـعارها المقبولة وأدائها العالي وســـط أصوات الريـــح وهدير المحركات 
وتزايد االســـتثارات فـــي ثنائيات الدوران واإلمالة المســـرعتين، والتي كثيرًا ما 

)تزعم( ثبات االستقاللية وعنفوان الُمغامرة.
الدراجـــة النارية Motorcycle ذات الهيـــكل المتين والعجلتين أو الثالث - التي 
تنتجهـــا اليابـــان بكثـــرة بعـــد اختـــراع المهنـــدس األلمانـــي “جوتليب ديملـــر” لها 
عـــام 1885م - ُتســـتخدم فيمـــا مضى وســـيلة مواصالٍت وتنقٍل، ونشـــاط ترفيٍه 
ورياضـــٍة، وأداة مطـــاردٍة جنائية وشـــرطية، وتقنيـــٌة للدفاع المدنـــي واإلطفاء، 
وخطـــُة تنظيـــٍم لحركـــة المرور والرعاية الطبية، بل وحلقٌة ســـهلٌة سلســـٌة لتّنقِل 
ساعي البريد وُمراسل المستندات والطرود، بعد أْن يتحصّنوا جميعهم بخوذات 
األمـــان ونظارات الشـــمس والغبار الواقية، عالوة على انتظـــام الكثير عليها في 
انتقالهم إلى أعمالهم أو مدارســـهم أو غير ذلك.  فيما أضحت بأســـٍف بالغ - في 
ُجّلهـــا – حاضـــرًا، أداة )أقّلها( إصابات خطرة )وأقصاهـــا( قتل أليم حصد ومازال 
يحصد أرواحا بريئة، والســـّيما فئة الشباب والمراهقين الذين أخذوا يتسابقون 
فيما بينهم في )َزْهِق( األرواح تارة، وتارة أخرى إزعاج اآلخرين؛ جّراء الســـرعة 
المفرطـــة واالســـتعراض المتهـــور أثنـــاء القيادة التي تالشـــت فيهـــا بيئة األمان 
وانعدمـــت عندهـــا روح االلتـــزام بالقوانين في الشـــوارع الرئيســـية، حتى باتت 
مصـــدر خـــوٍف عميـــٍق لألهالـــي، وقلٍق بالـــٍغ لمســـتخدمي الطريق بعـــد أْن تصّدر 

البعض منهم قطع اإلشارات وتخّطي األرصفة ودهس األطفال!.

نافلة:   «

تتضاعف المســـؤولية على اآلباء – قبل الجهات الرسمية واألهلية والمجتمعات 
المدنية األخرى – بعد تزايد أعداد الشباب والمراهقين الذين يقودون الدراجات 
النارية دون إدراك منهم لعواقبها )القاتلة( في الشـــوارع والتقاطعات الرئيســـية 
التي تستوجب االتباع الّتام للتعليمات الواردة من الجهات المختصة التي تؤكد 
على القيادة ضمن مستوى المهارات لتقليل منسوب المخاطر على الطريق عبر 
االلتـــزام بالســـرعات المحددة للشـــوارع ووضع الخـــوذة الواقية للـــرأس والعين 
وقفازات اليدين وكســـارة الصدر والظهر والرجلين واألكتاف، فضالً عن ارتداء 

المالبس ذات األلوان الفاتحة.

لقطة الموسم
تأثـــرت بشـــدة عندمـــا وقعـــت عيناي للحظات ســـريعة جـــدا على حكم مســـاعد 
بإحـــدى مباريـــات كرة القدم المصريـــة وهو يتمتم بكلمـــات أو يرفع دعوات في 
خشوع كبير إلى هللا تعالى وكأنه بامتحان صعب يتمنى اجتيازه أو أزمة يرجو 
هللا أن ينجو منها، وفهمت أن األمر هو أنه قام باإلشـــارة لحكم الســـاحة بإلغاء 
هـــدف كان قد ســـجله فريق في مرمـــى المنافس وذلك بداعي التســـلل، وكانت 
تلك اللحظات الصعبة هي انتظار قرار “الفار”، الذي بمجرد أن صدق على صحة 
قـــرار إلغاء الهدف، فإذا بالحكم المســـاعد تنفرج أســـاريره ويطيـــر فرًحا ويقوم 

بتقبيل يده حمًدا وشكرا لله على سالمة قراره.
اختزلت هذه اللقطة التي وصفها اإلعالم الرياضي بلقطة الموســـم كم الضغوط 
الهائلـــة علـــى الحكام، واالنتقادات واالتهامات التي تـــكال ضدهم لمجرد اعتقاد 
الالعبيـــن بوقـــوع هؤالء فـــي أخطاء “كارثيـــة” ويتم الحكم علـــى بعض الحكام 
باالنحيـــاز واالنتماء لفريق دون آخر وتعمـــد نصرة فريق على آخر بعدم العدالة 
فـــي اتخـــاذ القرارات، رغم أنه في كثير من األحيان تكون القرارات صحيحة أو 
أنها أخطاء غير مؤثرة في سير المباراة ونتيجتها أو أنها ال تحمل قصًدا وتعمًدا 
وواردة الحدوث، ورغم أخطاء الالعبين أنفســـهم التي قد تكون أكثر بكثير من 

الحكام وتحمل تقصيًرا واضًحا منهم.
وإذا خرجنـــا مـــن هـــذه الدائـــرة الرياضية ضيقـــة المســـاحة إلى الحيـــاة العامة، 
فـــإن هـــذه الدقائق المعـــدودة توضح كم تكون قســـوتنا في الحكـــم على بعض 
األشـــخاص بســـبب اختيارنا تفســـيرا معينا لألحداث دون أن نســـمح بمناقشـــة 
تفســـيرات أخرى أو النظر بالجوانب األخرى لألحداث، فالبعض منا قد يتســـرع 
في اتخاذ القرار دون أن يتروى أو يضع نفســـه محل الشـــخص اآلخر أو يلتمس 
لـــه األعـــذار. نحن إزاء حالة من استســـهال اتهـــام اآلخرين لمجـــرد وقوع بعض 
األحـــداث التـــي ال تتفق مع رغباتنا وال تحقق ســـعادتنا، وحالـــة من التركيز على 
إلقـــاء اللـــوم على اآلخريـــن عندما ال تكون النتائج في صالحنـــا، وحالة من عدم 

التسامح مع اآلخر، وعدم معاملته كما نحب أن يعاملنا في كل األحوال.

إشراقات العام الدراسي الجديد والتوسع في التجربة الرائدة للفصول االفتراضية

حتميـــة انفجـــار الغضب الشـــعبي ضد نظـــام الماللـــي وقلقهم من نتائـــج االنتخابات 
األميركيـــة والصـــراع بين زمر النظام الحاكم وكذلك تفشـــي عدوى كورونا وتقاعس 
الحكومـــة بهذا الصدد، تتصـــدر عناوین ومواضیع الصحـــف الحكومية التي صدرت 
یـــوم الخميـــس 1 أكتوبـــر 2020، وفـــي هـــذا الصدد كتبـــت صحیفة “جهـــان صنعت” 
التابعة لزمرة روحاني، في مقال ألحد أعضاء العصابة المنافسة رد فیه على مزاعم 
روحانـــي األخيـــرة: “مـــن المتوقـــع أن يتحـــدث روحاني بطريقـــة يقبلها الـــرأي العام، 
بمعنى آخر، عليه أن يسأل نفسه، هل سيقبل الناس هذا الكالم عندما يسمعونه؟ إذا 
أراد عموم الشعب توجيه أصابع االتهام إلى جانب حكومي قد لعب الدور األهم في 
الوضع الحالي، فســـوف يرمقون الحكومة”، وتابعت الصحيفة قولها: “عدم اإلفصاح 
عن احتجاجات الشـــعب ال ينبغي أن يخلق أي ســـوء فهم لدی المســـؤولين المعنيين 
علـــى اإلطـــالق، ألن هـــذه االحتجاجات تراكمت وســـتظهر نفســـها في مـــكان ما. إذا 
حدث هذا األمر، فلن يتعاون الناس بالتأكيد مع مشـــاريع البالد، وهذا سيســـبب أكبر 
ضـــرر للبالد. في الواقـــع، قد تكون اآلثار المدمرة لهذه العملیـــة أكبر بكثير من اآلثار 

المدمرة لالحتجاجات المادیة”.
وحـــذرت صحيفة “كيهان” الصادرة عن خامنئـــي، أثناء مهاجمتها العصابة المهزومة 
أي شـــركاء روحانـــي الســـابقين، مـــن عواقـــب مواقفهـــم، وكتبـــت وهي تصـــف نظام 
الماللـــي بــــ “الثورة واإلســـالم”: “لقد تســـبب تداخل وتكامـــل “تيار التحریـــف” لـ “تيار 
العقوبـــات” ونـــوع المواجهة الحكومية مـــع هذا التیار التدخلـــي المغري، في إحداث 

قدر كبير من الضرر للبالد... زيادة االضطرابات االقتصادية، الواردات غير المنظمة، 
زيـــادة الركـــود، إغالق صناعـــات اإلنتاج في البـــالد، انخفاض قيمة العملـــة الوطنية، 
تقلـــص موائـــد الناس، تزايد الفقـــر والتمييز والتفـــاوت الطبقي، إحبـــاط الناس إزاء 

الثورة واإلسالم، ليست سوى بعض العواقب المدمرة لهذا التداخل”.
واضطرت الصحف الحكومية إلی االعتراف ببعض الحقائق مرغمة، على الرغم من 
تكرارهـــا مزاعم حكومة روحاني المتكررة بشـــأن تفشـــي وباء كورونـــا وإلقاء اللوم 

على الناس.
فـــي هذا الســـیاق، نقلـــت صحیفة “آرمان” عـــن المدير العام لمكتب تحســـين التغذية 
بـــوزارة الصحـــة، قولـــه إن “15 إلـــى 35 بالمئـــة مـــن األســـر شـــطبت اســـتهالك المواد 
الغذائیـــة أو خفضته بســـبب العواقـــب االقتصادية لكورونا”، مضیفـــًة: “أدى االرتفاع 
غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية على مدى األشهر الثالثة الماضية إلى إزالة 
العديد من المواد الغذائية الشائعة من السلة الغذائیة لألسرة، ويشعر خبراء التغذية 
بقلـــق بالـــغ إزاء تأثیر نقص الفيتامينـــات والبروتينات علی الصحـــة العامة”. بدورها 
كتبت صحیفة “جهان صنعت”، مشـــيرًة إلى أهمية الوقاية من األنفلونزا خالل ذروة 
كورونـــا: “حتـــى وقـــت كتابة هذه الســـطور، ال تملك أية صيدليـــة أو أي مركز صحي 
لقاحـــا لألنفلونـــزا، لقـــد انتهی الوقـــت الذهبي للتطعیم حســـب الغالبیـــة العظمی من 

األطباء”. “مجاهدين”.

عاتقة خورسند

حتمية انفجار الغضب الشعبي وقلق من نتائج االنتخابات األميركية )1(

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

قيم العدل والمساواة والمواطنة
لقد شملت رؤية سيدي جاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه كل 
حقوق اإلنســـان السياســـية والمدنيـــة واالقتصادية 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة، فـــي مملكة مكـــرس فيها 
المســـتويات  أرفـــع  وفـــق  القانـــون  وســـيادة  حكـــم 
المعروفـــة دوليا، وللقضـــاء اســـتقالليته وحياديته، 
وفيها تصان حقوق المواطن وتيســـر له كل الســـبل 
والضمانات، وقد تضمنت الكلمة التي ألقاها الفريق 
أول معالـــي الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
وزير الداخلية في ورشـــة العمل التي نظمتها وزارة 
الخارجيـــة حـــول “ســـيادة القانون وصـــون الحقوق 
فـــي إدارة نظـــام العدالة” والتي عقدت يوم الســـبت 
الماضي عبر تقنية االتصال المرئي، على قيم العدل 
والمســـاواة والمواطنـــة، والمشـــاريع العظيمـــة التي 
حققتها البحرين في مجال حقوق اإلنسان على كل 

المستويات، ومساعيها الدائمة في خدمة اإلنسانية 
والحفـــاظ علـــى كرامـــة اإلنســـان المواطـــن، ناهيك 
عـــن اســـتعراض معاليـــه النقلة النوعيـــة التي قامت 
بهـــا وزارة الداخليـــة والتـــي تتـــواءم مـــع متطلبات 
العصر وتنســـجم مع احتياجات المجتمع، والمتمثلة 
في قيام األكاديمية الملكية للشـــرطة “باســـتحداث 
برامج للدراســـات العليا، مثـــل برنامج دبلوم حقوق 
اإلنســـان، ودبلـــوم مؤسســـات اإلصـــالح والتأهيـــل، 
المؤسســـات  فـــي  االجتماعيـــة  الخدمـــة  ودبلـــوم 
األمنيـــة” إلى جانب تنظيـــم العديد من ورش العمل 
والبرامـــج المتخصصـــة والـــدورات التدريبيـــة فـــي 

مجال حقوق اإلنسان.
وكذلـــك المشـــروع الكبيـــر الجديـــر باالهتمـــام وهو 
الخطـــة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ 
قيـــم المواطنة، والذي كان بحق خطة وطنية كبرى 

وســـباقة بنظرياتهـــا العمليـــة والتطبيقيـــة مـــن أجل 
وحـــدة المجتمـــع وترابـــط أبنائـــه وتحمـــل الجميـــع 
مســـؤولياتهم وارتباطهـــم بأرض البحريـــن العزيزة، 
واإلنجـــازات الكثيـــرة التـــي تحققـــت منـــذ إطـــالق 

الخطة قبل نحو عام ونصف.
لقد تميزالعمل الشـــرطي بفضل الرعاية التي يوليها 
ســـيدي جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه بأداء 
حضـــاري غير مســـبوق، مكلل بعالقـــات طيبة وثقة 
متبادلـــة مـــع المواطـــن والمقيـــم والزائـــر، وقـــد عبر 
معالـــي وزيـــر الداخلية عـــن ذلك بقولـــه “إن مالمح 
العمل الشرطي، تقوم على الثقة المتبادلة بين رجل 
األمـــن والمواطن، والتـــي نريد لها أن تكـــون مثالية 
قائمة على االحترام، فإذا كان االحترام متبادالً فإن 

المواطن نفسه، سيسعى لترسيخ سيادة القانون”.
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