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 Applied)  z»≤«Ñ£àdG  π«îàdG{  ¬HÉàc  »a
 ¿Qƒ``̀ HRhCG  ¢ùμ«dCG  Ωó`̀b  ,(Imagination
 á«é«JGôà°SG  º`̀dÉ`̀©`̀∏`̀d  (Alex Osborn)
 πëd  á«YGóHE’Gh  ábÓîdG  QÉμaC’G  OÉéjE’  IôμàÑe
 ∞°ü©dG  á≤jôW  ÉgÉª°SCG  ,Ió≤©ªdG  äÓμ°ûªdG
 π°UCG  Oƒ©jh  .(Brainstorming)  »ægòdG
 πM ¿CG π«îJh Qƒ°üJ ≈dEG  »ægòdG ∞°ü©dG áª∏c
 …ô°ûÑdG π≤©dG ø«H óëJ ™bGƒdG »a ƒg á∏μ°ûe …CG
 ódƒj  …ô°ûÑdG  π≤©dG  ¿CGh  ,á∏μ°ûªdG  √ò`̀g  ø«Hh
 áYô°Sh •É°ûæH πμ°ûàJ »àdG QÉμaC’G øe áYƒªée
 á∏μ°ûªdG  ≥jƒ£àd  ádhÉëe  »a  áØ°UÉ©dG  ¬Ñ°ûJ
 É¡eÉëàbGh  ÖfGƒédG  πc  øe  É¡dƒM  ±ÉØàd’Gh
 äÉ«é«JGôà°SG óMCG »ægòdG ∞°ü©dG ó©jh .É¡∏Mh
 …òdG  (Active Learning)  §°ûædG  º∏©àdG
 º¡ª¡a  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh  ô«μØàdG  ≈∏Y  ÜÓ`̀£`̀dG  ™é°ûj
 ™jQÉ°ûªdG »a ácQÉ°ûªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,™«°VGƒª∏d

.äÓμ°ûªdG πM ≈∏Y áªFÉ≤dG
 »`̀æ`̀gò`̀dG ∞`̀ °`̀ü`̀©`̀dG á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG ±ô``̀©``̀J
 »ª«∏©J  Üƒ∏°SCG  É¡fCÉH  (Brainstorming)
 ´Gó``̀HE’Gh  ô«μØàdG  õ«Øëàd  Ωóîà°ùj  »ÑjQóJh
 QÉ``̀μ``̀aC’G ø``̀e ø`̀μ`̀ª`̀e Qó```̀b ô``̀Ñ``̀cCG ó`̀«`̀ dƒ`̀J ±ó``¡``H
 º¡°ùJ  »àdG  IôμàÑªdG  á`̀«`̀YGó`̀HE’G  äÉMôà≤ªdGh
 √òg  õcôJh  .Ée  ´ƒ°Vƒe  hCG  á∏μ°ûe  áédÉ©e  »a
 å«M  ,´ƒ`̀æ`̀dG  ¢ù«dh  ºμdG  ≈∏Y  á«é«JGôà°S’G
 ºc  ø`̀jhó`̀Jh  ™ªL  É¡æe  »°ù«FôdG  ±ó`̀¡`̀dG  ≈≤Ñj
 IójóédG  IAÉæÑdG  QÉμaC’Gh  äÉMGôàb’G  øe  πFÉg
 ∞°ü©dG  á°ù∏L  »a  ø«cQÉ°ûªdG  ÜÓ£dG  πÑb  øe
 á∏μ°ûªdG  áédÉ©ªd  É¡∏°†aCG  QÉ«àNG  ºK  ,»ægòdG

 .áMhô£ªdG
 á«é«JGôà°SG  ±ó¡J  ,ájƒHôàdG  á«MÉædG  øeh
 »a  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  QhO  π«©ØJ  ≈``̀dEG  »`̀æ`̀gò`̀dG  ∞°ü©dG
 QÉμaC’G ó«dƒJ ≈∏Y √õ«ØëJh ,á«ª«∏©àdG ∞bGƒªdG
 áæμªe  ∫ƒ`̀∏`̀M  ø`̀Y  åëÑdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  á`̀«`̀YGó`̀HE’G
 ΩGôàMG  ≈∏Y  ¬©«é°ûJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á∏μ°ûª∏d
 kÉ°†jCG ±GógC’G øeh .øjôNB’G áÑ∏£dG AGQBG ôjó≤Jh
 AÉæÑdGh Égôjƒ£Jh øjôNB’G QÉμaCG øe IOÉØà°S’G
 ,ÜÓ`̀£`̀dG  ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ø`̀e  ƒ`̀L  ≥`̀∏`̀Nh  ,É¡«∏Y
 ≈∏Y  ±ô©àdG  ≈`̀dEG  kÉ°†jCG  á«é«JGôà°S’G  ±ó¡Jh
 ,…CGQ  øe ôãcC’  ´Éªà°S’Gh áØ∏àîe ô«μØJ  •ÉªfCG

.á°ûbÉæªdGh QGƒëdG AGôKEG »a º¡°ùj Ée ƒgh
 »ægòdG  ∞°ü©dG  á«é«JGôà°SG  ≥«Ñ£J  ôªjh
 í«°VƒJ  ≈`̀dhC’G  á∏MôªdG  ≈ª°ùJ  .πMGôe  çÓãH
 π«∏ëJh  á∏μ°ûªdG  ójóëJ  É¡«a  ºàjh  ,á∏μ°ûªdG
 áYƒªéªdG  ÜÓ``̀W  ≈`̀∏`̀Y  É`̀¡`̀°`̀Vô`̀Yh  É`̀gô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀Y
 QóéJh  .»ægòdG  ∞°ü©dG  á°ù∏L  »a  ácQÉ°ûªdG

 IOÉ«≤d ÜÓ£dG óMCG QÉ«àNG IQhô°V ≈dEG  IQÉ°TE’G
 »ah  .É¡«a  QGƒ`̀ë`̀dG  á≤jôW  º«¶æJh  áYƒªéªdG
 ™«ªéJ  º°SG  É¡«∏Y  ≥∏£j  »àdG  ,á«fÉãdG  á∏MôªdG
 QÉμaC’G  ™«ªéàH  áYƒªéªdG  óFÉb  Ωƒ≤j  ,QÉμaC’G
 IôμØdG  ÖMÉ°U  á°ûbÉæe  ∫ÓN  øe  É¡FÉæH  IOÉ`̀YEGh
 áYƒªéªdG  OGô```̀aCG  á«≤H  ≈∏Y  É¡°VôY  º`̀K  ,’hCG
 ∞°ü©dÉH  kÉ«∏©a  ≈ª°ùj  É`̀e  Gò```gh  ,á°ûbÉæª∏d
 ±ô©J  »àdGh  áãdÉãdG  á∏MôªdG  »a  É`̀eCG  .»ægòdG
 IôμØdG QÉ«àNG ºà«a ,áYóÑªdG IôμØdG QÉ«àNG º°SÉH
 ¿ƒμJ  ¿CG  ™bƒàj  »àdGh  QÉμaC’G  ø«H  øe  ≈∏°†ØdG

.á∏μ°ûª∏d »dÉãªdG πëdG
 ≈∏Y  »ægòdG  ∞°ü©dG  á«é«JGôà°SG  Ωƒ≤Jh
 ÉgôaGƒJ  ø`̀e  ó`̀H  ’  »àdG  ÇOÉÑªdG  ø`̀e  áYƒªée
 É¡ªgCG øe ,»ægòdG ∞°ü©dG äÉ°ù∏L ìÉéf ¿Éª°†d
 º««≤J  Rƒéj  ’  å«ëH  ,º««≤àdG  ô«NCÉJ  hCG  AÉLQEG
 ≈``dhC’G  á∏MôªdG  »`̀a  IódƒàªdG  QÉ`̀μ`̀aC’G  ø`̀e  …CG
 ájôM  ¥Ó`̀WEG  kÉ°†jCG  ÇOÉÑªdG  øeh  .á°ù∏édG  øe
 ádÉM  ≈``dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  ≥jôW  ø`̀Y  ∂``dPh  ,ô«μØàdG
 π«îàdG  ≈∏Y IQó≤dG  øe  ójõj  Ée  ,AÉNôà°S’G  øe
 ó≤ædG øe êôëdG ¬Hƒ°ûj ’ ƒL »a QÉμaC’G ó«dƒJh
 √òg É¡«∏Y Ωƒ≤J »àdG ÇOÉÑªdG ºgCG øeh .º««≤àdGh
 »ægòdG ∞°ü©dG á°ù∏L »a õ«côàdG á«é«JGôà°S’G
 å«M  ,QÉ`̀μ`̀ aC’G  ø`̀e  øμªe  Qó`̀b  ô`̀Ñ`̀cCG  ó«dƒJ  ≈∏Y
 øe  OóY  ó©H  »JCÉJ  áYóÑªdG  ∫ƒ∏ëdGh  QÉμaC’G  ¿G
 QÉμaCG  ≈∏Y  AÉæÑdG  ôÑà©jh  .áaƒdCÉªdG  ô«Z  ∫ƒ∏ëdG
 ∞°ü©dG  á«é«JGôà°SG  ÇOÉÑe  º`̀gCG  øe  ø`̀jô`̀NB’G
 øjôNB’G  QÉμaCG  ôjƒ£J ¬H ó°ü≤j …òdGh ,»ægòdG

.IójóL QÉμaCÉH êhôîdGh
 øe  ójó©dG  ∑Éæg  ¿CG  ≈`̀ dEG  IQÉ`̀ °`̀TE’G  Qó`̀é`̀Jh
 á«é«JGôà°SG »a É¡eGóîà°SG øμªj »àdG äÉ«æ≤àdG
 »àdGh  ,Iô`̀ë`̀dG  áHÉàμdG  É¡æe  ,»ægòdG  ∞°ü©dG
 øe ÖdÉ£dG ôWÉN »a ∫ƒéj Ée πc áHÉàc øª°†àJ
 ºJ  »àdG  äÉª∏μdG  ≈æ©eh  áë°üH  ΩÉªàg’G  ¿hO
 ≈∏Y õμJôJ »àdGh ,ºFGƒ≤dG kÉ°†jCG É¡æeh .É¡æjhóJ
 ≈`̀dhC’G  …ƒàëJ  ,ø«àªFÉb  ≈`̀dEG  á∏μ°ûªdG  º«°ù≤J
 »a  ,á∏μ°ûªdG  ´ƒ°Vƒe  ºYóJ  »àdG  QÉμaC’G  ≈∏Y
 ¢†MóJ  »àdG  QÉμaC’G  ≈∏Y  á«fÉãdG  …ƒàëJ  ø«M
 øe  QÉ`̀μ`̀aC’G  QÉ«àNG  ºàj  ºK  .á∏μ°ûªdG  ´ƒ°Vƒe
 .áeó≤ªdG  ø«gGôÑdGh πF’ódG  ≈∏Y AÉæH ø«àªFÉ≤dG
 ,§≤a ÉgôcòH »Øàμf »àdGh ,kÉ°†jCG äÉ«æ≤àdG øeh
 ,QÉ`̀μ`̀aC’G  á£jôNh  ,Ö«©μàdGh  ,ô¶ædG  äÉ¡Lh
 ô«μØàdGh  ,á`̀«`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  á`̀∏`̀Ä`̀°`̀SC’Gh  ,AGõ``````̀LC’Gh
 ,á«fÉ«ÑdG  Ωƒ°SôdGh  ∫Éμ°TC’Gh  ,¥hóæ°üdG  êQÉN
 ΩGóîà°SGh  ,Qƒ¡ªédGh  ±ó¡dG  ≈∏Y  õ«côàdGh

 .Égô«Zh ,áaô©ªdG QOÉ°üe

abuloum@gmail.com

 ∞°ü©dG á«é«JGôà°SG
 zôcÉØàdG{ »ægòdG

ó«ªëŸG ó«ª
 :ô£°ùdG ∫hCG

 ájQÉªãà°S’G  ™jQÉ°ûªdÉH  ±É`̀bhC’G  IQGOEG  ΩÉªàgG
 ™jQÉ°ûªdG ≈∏Y ≥∏£j ¿CG πeCÉfh ,Üƒ∏£eh Oƒªëe ôeCG
 ¥Ó`̀WEG  ø`̀e  ’ó`̀H  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SEGh  á«æWh  AÉ`̀ª`̀°`̀SCG  á«ØbƒdG

.á«ØbƒdG ™jQÉ°ûªdG ≈∏Y zá«ÑæLCG{ äÉ«ª°ùe
:§≤a º∏©∏d

 ´ÉØJQG øe QGhõdGh ø«æWGƒªdG øe ójó©dG ≈μà°TG
 z…ófÓjÉàdG{  ¥ƒ°ùdG  »a  IOƒLƒªdG  ™FÉ°†ÑdG  QÉ©°SCG
 ¿CGh  ,¬`̀«`̀a  ≠dÉÑe  πμ°ûH  ,Gô`̀NDƒ`̀e  ¬MÉààaG  º`̀J  …ò``̀dG
 ..πbCG QÉ©°SCÉH ™FÉ°†ÑdG äGP ™«ÑJ êQÉîdG »a äÓëªdG

.á°üàîªdG äÉ¡édG ≈dEG Éæeh

 ∂¡àæJ ô£b ..øjOÉ«°üdG Ihóf ∫ÓN
:¥ƒ≤ëdG

 ô≤e  ≈dEG  âÑgP  ,Gô°üY  á©HGôdG  »a  âÑ°ùdG  AÉ°ùe
 Qƒ°†ëd  ,¥ôëªdÉH  ø«aôàëªdG  øjOÉ«°üdG  á«©ªL
 óbh ,zøjôëÑdG IQÉëH ≥ëH ájô£≤dG äÉcÉ¡àf’G{ Ihóf
 ø«ªà¡ªdGh  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ø`̀e  Oó`̀Y  ø`̀e  Éàa’  Qƒ°†ëdG  ¿É`̀c
 ¿Éc ≥«°ùæàdGh OGóYE’G ¿CG hóÑjh ,á«eÓYE’G πFÉ°SƒdGh
 ¢†©H  Ihó`̀æ`̀dG  øY  ÜÉ`̀Z  ¿EGh  ,z¬«∏Y  Üƒ©àe{h  Gó«L
 ºgóLGƒJ  ≈æªàf  øjòdGh  ,øjOÉ«°üdG  äÉ«©ªL  äGOÉ«b
 …OÉ«°U ¢üîj ’ ôeC’G Gòg ¿C’ ,áeOÉ≤dG  äÉ«dÉ©ØdG »a
 ™«ªL  ¥ƒ≤Mh  ô«°üªH  ≥∏©àj  ¬æμdh  ,§≤a  ¥ôëªdG

 .øjôëÑdG …OÉ«°U
 ø«KóëàªdG ™«ªL äÉMhôWÉH â©àªà°SGh â©ªà°SG
 øe  ,ó`̀jó`̀ë`̀Jh  ìƒ`̀°`̀Vh  πμH  º``¡``bGQhCG  Gƒ°VôY  ø`̀jò`̀dG
 ,z¿Gô«édG º°SÉL{ ø«aôàëªdG øjOÉ«°üdG á«©ªL »∏ãªe
 π°ü«a{  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M  áÑbGôªd  øjôëÑdG  á«©ªLh
 ,zóªMCG ájó¡Y{ á«æjôëÑdG ø««Øë°üdG á«©ªLh ,zP’ƒa
 óbh  ..zô°UÉf  ¿Éª∏°S{  ¿ƒ∏≤à°ùe  ¿ƒ«bƒ≤M  áYƒªéeh
 ∞bƒªdG  Ghó`̀cCGh  ,¬°UÉ°üàNGh  ¬dÉée  »a  πc  GƒKóëJ
 ,ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG ¥ƒ≤M ºYO »a ï°SGôdGh âHÉãdG
 ..øjôëÑdG  IQÉëH  ≥ëH  ájô£≤dG  äÉcÉ¡àf’G  ¢†aQh
 IÉfÉ©ªdG  π«°UÉØJ  ¢†©H  P’ƒa  π°ü«a  ñC’G  ∞°ûc  óbh
 Qó¨dG  ój  ¬àdÉàZG  …ò`̀dG  »æjôëÑdG  QÉëÑ∏d  á«fÉ°ùfE’G

.ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG »a óª©àªdG ô«°ü≤àdGh ∫ÉªgE’Gh
 ¿ƒé°ùdG  »a  π≤à©ªdG  ø`̀HG  åjóëd  Éæ©ªà°SG  Éªc
 Qƒ°†ëHh  z¢SÉÑY  Ö«ÑM{  »æjôëÑdG  QÉëÑdG  ájô£≤dG
 ƒgh  ,IôKDƒe  á«fÉ°ùfEG  ¬Jó°TÉæe  âfÉch  ,∂dòc  ¬≤«≤°T
 πX »a Iô°SC’G ∫ÉMh ,√ódGƒd »ë°üdG ™°VƒdG ¢Vô©j
 Ö©°û∏d  ôjó≤àdG  ôYÉ°ûe ÖfÉéH ,¬æY ºgôeCG  »dh ÜÉ«Z
 á«°†≤d IófÉ°ùeh ºYOh øeÉ°†J øe √GóHCG Éªd »æjôëÑdG

.z¢SÉÑY Ö«ÑM{ »æjôëÑdG QÉëÑdG
 äÉcÉ¡àf’G{ ∫ƒM IhóædG ∫ÓN ¬fCG ôeC’G »a ô«ãªdG
 ΩÉ«b  ôÑN  Éæ∏°Uh  ,zøjôëÑdG  IQÉ`̀ë`̀H  ≥ëH  ájô£≤dG

 »æjôëÑdG  »`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  ∫É`̀≤`̀à`̀YÉ`̀H  á`̀jô`̀£`̀≤`̀dG  äÉ£∏°ùdG
 ,¬FÉbó°UCG ™e ó«°U á∏MQ ∫ÓN zOGóM »eÉ°S{ ±hô©ªdG
 ±Gó¡à°SG  »`̀a  …ô`̀£`̀≤`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ó`̀cDƒ`̀j  Éªe
 º¡bƒ≤M  ∑É`̀¡`̀à`̀fGh  ,º``̀¡``̀MGhQCG  ó`̀jó`̀¡`̀Jh  ø««æjôëÑdG
 AÉL  ÉªH  ΩGõàd’G  »a  ájóédG  ΩóY  ÖfÉéH  ,á«fÉ°ùfE’G
 ∞°ûc  ™e  ,á«é«∏îdG  áª≤dGh  Ó©dG  ¿Ó`̀YEGh  äÉfÉ«H  »a
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¥ƒ≤M  ™e  πeÉ©àdG  »a  ÉjGƒædG  Aƒ°S

.øjOÉ«°üdGh
 øY  Üô``YCG  ∑ôà°ûe  ¿É«H  Qó°U  Ihó`̀æ`̀dG  ájÉ¡f  »a
 ,á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«Lƒà∏d RGõàY’Gh ôjó≤àdG ¢üdÉN
 ø««æjôëÑdG IQÉëÑdG ¢†jƒ©àH á«æ©ªdG äÉ¡édG ∞«∏μàH
 ájô£≤dG  äÉ°SQÉªª∏d  º¡°Vô©J  AGô``̀L  ,øjQô°†àªdG
 ôbƒªdG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  QGôb  É«dÉY  ø«æªãe  ,á«Ø°ù©àdG
 óªM øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U á°SÉFôH
 ΩÉ«≤H  AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 ±ô°Uh QGô°VC’G ô°üM »a Iô°TÉÑªdÉH á«æ©ªdG äÉ¡édG
 øjOÉ«°üdG  ¥ƒ≤M  ájÉªM  ≈∏Y  πª©dGh  äÉ°†jƒ©àdG
 äGQGRƒdG  ºYóH  ¬JGP  âbƒdG  »a  øjó«°ûe  ,ø««æjôëÑdG
 É¡°SCGQ  ≈∏Yh  ,á«∏NGódG  IQGRh  ¢üNC’G  ≈∏Yh  á«æ©ªdG
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  »dÉ©e  ∫hCG  ≥jôØdG
 ≈∏Y  πª©dGh  øjOÉ«°üdG  ºYO  ∫ÓN  øe  á«∏NGódG  ôjRh

.º¡∏cÉ°ûe πM
 »a  ¬∏eCG  øY  Üô`̀YCG  ób  ∑ôà°ûªdG  ¿É«ÑdG  ¿Éc  GPEGh
 ¢ù∏ée áªb äOÉ°S »àdG á«HÉéjE’G AGƒLC’G ¢ùμ©æJ ¿CG
 ∫hDƒ°ùe  ÜhÉéJ  ™e  ,º¡YÉ°VhCG  ≈∏Y  Iô«NC’G  ¿hÉ©àdG
 ≈∏Y  iô`̀f  ¿CG  ∞°SDƒªdG  øªa  ,ájô£≤dG  äÉ£∏°ùdG  øe
 »°†ªdGh  ,ÉbÓWEG  ∂dòH  ô£b  çGôàcG  ΩóY ™bGƒdG  ¢VQCG
 πH  ..ø««æjôëÑdG  IQÉëÑdGh  øjOÉ«°üdG  ójó¡J  »a  Éeób
 øY øjOÉ«°üdG Ihóf ∫ÓN zäÉcÉ¡àf’G{ â°SQÉe ô£b ¿EG

!!..äÉcÉ¡àf’G

:áÑLGh á¶MÓe
 ÉgOƒ¡L ≈∏Y ¿Éμ°SE’G IQGRh ôμ°ûj »æjôëH øWGƒe
 ¬æμdh ,óëdG ¥ô°T ´hô°ûe »a äƒ«ÑdG ™jRƒJh ,áªjôμdG
 ìÉàØe ¬ª«∏°ùàH z…ƒ«°SBG ¢üî°T{ ΩÉ«b ÖÑ°S øY ∫AÉ°ùàj
 ÉfógÉ°T Éªc ,IQGRƒdG øe É«æjôëH ÉØXƒe ¢ù«dh ,â«ÑdG
 øe  Ö∏W  z…ƒ«°SB’G{  ¿CG  ÖfÉéH  ,QÉÑNC’Gh  Qƒ°üdG  »a
 ìÉàØe  ¬ª∏°S  ÉeóæY  ((IhÓ`̀ë`̀dG))  »æjôëÑdG  øWGƒªdG
 .¿Éμ°SE’G IQGRh »a π°VÉaC’G IƒNE’G ≈dEG Éæeh !!..â«ÑdG

:ô£°ùdG ôNBG
 áÑ°SÉëe  »a  Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  â∏©a  Éæ°ùM
 π«°UƒJ  äÉÑcôe  ¥Gƒ°S  øe ø«ØdÉîªdGh  øjRhÉéàªdG
 º¡JÉ«cƒ∏°S  ø`̀e  âé°V  Ó©a  ¢SÉædG  ¿C’  ,äÉÑ∏£dG

.áéYõªdG º¡JÉ°SQÉªeh

malmahmeed7@gmail.com

..øjOÉ«°üdG Ihóf ∫ÓN
 !!..¥ƒ≤ëdG ∂¡àæJ ô£b 

 ¢Sóæ¡ªdG  »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ô`̀jRh  ∫Éb
 Iô°SCG 1973 øY ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG â£≤°SCG IQGRƒdG ¿EG ∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY

.2020 »°VÉªdG ΩÉ©dG ∫ÓN á«æjôëH
 AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉæH{ ¬fCG ¬d íjô°üJ »a ∞∏N í°VhCGh
 QGôb  QÉ`̀WEG  »`̀ah  ,ø«æWGƒªdG  ≈∏Y  á«°û«©ªdG  AÉ`̀Ñ`̀YC’G  ¢†«ØîJ  ≈`̀dEG  á«eGôdG
 ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG øe øcÉ°ùª∏d øjôLCÉà°ùªdG ø«æWGƒªdG IGhÉ°ùe AGQRƒdG ¢ù∏ée
 •É≤°SEGh ¢†«Øîàd ájQGRh äGQGôb QGó°UEG ºJ ,º¡æcÉ°ùªd ø«μdÉªdG ø«æWGƒªdÉH
 É¡H á°UÉN øcÉ°ùe ∂∏àªJ ’ á«æjôëH Iô°SCG 1973 ≈∏Y ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG AÉØYEGh
 øe Ω2020ôÑª°ùjO ≈dEG  ôjÉæj øe IôàØdG ∫ÓN IôLCÉà°ùe øcÉ°ùe »a øμ°ùJh
 áÑZô∏d Gò«ØæJ »JCÉJ äGQGô≤dG √òg ¿CG{ ∞∏N ôjRƒdG í°VhCGh .z»°VÉªdG ΩÉ©dG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«b  øe  á«eÉ°ùdG
 øY  ,ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  áªjôc  IÉ«M  ô«aƒJ  ≈dEG  á«eGôdG  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 á°†Øîe ájó∏H Ωƒ°SQ ∫ÓN øe ,º¡∏gGƒc øY á«°û«©ªdG AÉÑYC’G ¢†«ØîJ ≥jôW
 πNódG …hP ¢†©H AÉØYEG ∂dòch ,ø«æWGƒªdG A’Dƒg äÉLÉ«àMG ™e áªé°ùæeh

 .záªjó≤dG º¡fƒjO •É≤°SEG hCG ÓÑ≤à°ùe Ωƒ°SôdG OGó°S øe OhóëªdG

 Ωƒ``°SôdG •É``≤°SEGh AÉ``ØYEGh ¢``†«ØîJ
á«æjôëH Iô``°SCG 1973 ø``Y á``jó∏ÑdG

 »fGôëÑdG  Oƒªëe ÖFÉædG  ∞°ûc 
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ¿hDƒ```°```û```dG á`̀æ`̀é`̀d ¢``ù``«``FQ
 ¿CG  ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏éªH  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ™`̀e  ¢`̀ù`̀eG  â©ªàLG  áæé∏dG
 ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H º`̀¡`̀ JÉ`̀ «`̀ Fô`̀e á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀d
 á«fGõ«ªdG  OÉªàYÉH  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô`̀°`̀û`̀e
 ø«à«dÉªdG  ø«àæ°ù∏d  á`̀dhó`̀∏`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ºbQ Ωƒ°Sôª∏d ≥aGôªdG 2022h 2021

.2020 áæ°ùd (70)
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  äÉ`̀«`̀Fô`̀e  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh
 ´É£≤dG  á«ªæJ  ≈∏Y  ô«Ñc  πμ°ûH  ¿õcQ
 ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ´É``£``b ∂``̀dò``̀ch ,»`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ∂dòc  äó```̀cCG  äÉ`̀«`̀Fô`̀ª`̀dG  ¿CG  É kØ«°†e
 ,á«£ØædG  ô«Z  äGOGô``̀jE’G  õjõ©J  ≈∏Y
 å«M  øjôëÑdG  »a  ádÉ£ÑdG  áédÉ©eh
 ´hô°ûe  ΩÉ`̀bQCG  »a  IQƒcòe  ô«Z  É¡fEG

.ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ¿ƒfÉb
 ¿CG  ≈`````dEG  »``̀fGô``̀ë``̀Ñ``̀dG  QÉ````°````TCGh
 äõcQ ÜGƒædG É¡H Ωó≤J »àdG äÉ«FôªdG
 øjóYÉ≤àªdG  äÉÑ°ùàμe  ≈`̀∏`̀Y  ∂`̀ dò`̀c
 ÖfÉL ≈dEG  ,º¡bƒ≤ëH ¢SÉ°ùªdG  ΩóYh
 »`̀à`̀dGh  Ohó`̀ë`̀ª`̀dG  π`̀Nó`̀ dG  …hP á`̀Ä`̀a
 ÖfÉL ≈dEG ,»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ≈≤∏àJ
 ¢ü«∏≤Jh  »`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G  ∞∏ªdG  á∏ë∏M
 êGQOEGh  ,ø«æWGƒªdG  QÉ¶àfG  äGôàa
 »a  á«ª«∏©àdGh  á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG

.IójóédG ¿óªdGh ôFGhódG
 ájDhôdG øe òîàJ áæé∏dG ¿EG ∫Ébh

 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 »àdG  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  ,áØ«∏N
 ¢SÉ°SCG ƒg »æjôëÑdG øWGƒªdG ôÑà©J
 Qƒëeh  ,É¡àjÉZh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 ádhódG  ™jQÉ°ûeh  §£Nh  äGQOÉ`̀Ñ`̀e
 É`̀¡`̀à`̀°`̀SGQO »``̀a ≥`̀ jô`̀W á``̀WQÉ``̀N á`̀aÉ`̀c

.ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ª∏d É¡à°ûbÉæeh
 ¿CG  »`̀ fGô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG  Ö``FÉ``æ``dG  ô````̀cPh
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd
 πμ°ûH  π`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀S  ÜGƒ``̀ æ``̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H
 á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ™```̀e ¿hÉ``̀©``̀ à``̀ Hh »``̀≤``̀aGƒ``̀J
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  ájò«ØæàdG
 ¿Éª∏°S  ô``«``eC’G  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H
 ΩÉ≤ªdG  »a  á©°VGh  ôbƒªdG  AGQRƒ``̀dG
 ÉªHh  ,’hCG  øWGƒªdG  áë∏°üe  ∫hC’G
 »a  äÉÑ°ùàμªdG  ≥«≤ëJ  º¡d  øª°†j
 á«FÉæãà°S’G ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG πX

 äÉ«YGóJ  AGô`̀L  ºdÉ©dG  É¡°û«©j  »àdG
.(19 – ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL

 IOÉ`````jR á```«```ª```gCG ≈``̀∏``̀Y Oó```̀ °```̀Th
 ô«°ùj  É`̀ª`̀H  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  äGOGô```````̀jE’G
 äÉ≤ØædG  π«∏≤J  ™`̀e  mRGƒ``̀e  m√É`̀é`̀JG  »`̀a
 ø«H  ¿RGƒàdG  á£≤f  Æƒ∏Ñd  á«eƒμëdG
 ΩÉ`̀Y »`̀a äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh äGOGô`````̀jE’G
 áeƒμëdG  πªY  èeÉfôH  ≥`̀ah  2022
 áμ∏ªªd  »dÉªdG  ¿RGƒ`̀à`̀dG  ≥≤ëj  ÉªHh

 .øjôëÑdG
 Ωó©H  áμ°ùªàe  áæé∏dG  ¿CG  ócCGh 
 πNódG  …hP áÄa äÉÑ°ùàμªH ¢SÉ°ùªdG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ô``̀KCÉ``̀J Ωó```̀ Yh ,Ohó``̀ë``̀ª``̀dG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d á`̀eó`̀≤`̀ ª`̀ dG á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 äÉ≤ØædG  π«∏≤àd  á©ÑàªdG  äÉ°SÉ«°ùdÉH
 QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG  πX  »a  É k°Uƒ°üN
 •É°ûædG  Dƒ`̀WÉ`̀Ñ`̀Jh  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  §`̀Ø`̀æ`̀dG
 ¢Shô«a  áëFÉL  ÖÑ°ùH  …OÉ°üàb’G

.ÉfhQƒc

 ¿CG ≈```̀dEG »`̀fGô`̀ë`̀Ñ`̀dG QÉ``̀°``̀TCG É`̀ª`̀c
 äÉfÉ«ÑdG  ≈∏Y  ÜGƒædG  â©∏WCG  áæé∏dG
 äÉ`̀«`̀Fô`̀eh  ,á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀∏`̀d  á«∏«°üØàdG
 ≈∏Y äõ```̀cQ »`̀à`̀ dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG AÉ`̀ °`̀†`̀YCG
 äGQGRƒ∏d  á«∏«¨°ûàdG  äÉ≤ØædG  §Ñ°V
 ójõj  ’  ≈àM  á«eƒμëdG  äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dGh
 G kô«°ûe  ,ádhódG  á«fGõ«e  ≈∏Y  AÖ©dG
 ≥«≤ëJ ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dG  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  ≈```̀dEG
 áeGóà°S’Gh  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀jó`̀dG  QGô≤à°SG

.á«fGõ«ªdG á∏μ«g IOÉYEG ôÑY á«dÉªdG
 ¿Éc ÜGƒædG ¢ù∏ée ¿CG ≈dEG QÉ°ûj
 ´hô°ûªd á«∏«°üØàdG äÉfÉ«ÑdG º∏°ùJ ób
 á`̀dhó`̀∏`̀d á`̀eÉ`̀©`̀ dG á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀dG ¿ƒ``̀fÉ``̀b
 »a 2022 -2021 ø«à«dÉªdG ø«àæ°ù∏d
 ¿CG  Qô≤ªdG  ø`̀eh  .2020  ôÑªaƒf  30
 ¿hDƒ°ûdG  áæéd  πÑb  øe  ¬à°SGQO  ºàJ
 ô``̀WC’G ≥``̀ah á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 IOÉªdÉH  ÓªY  á«fƒfÉ≤dGh  ájQƒà°SódG

.øjôëÑdG áμ∏ªe Qƒà°SO øe (109)

 äõ`̀ cQ á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀dG ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ H ÜGƒ``̀æ``̀dG äÉ`̀ «`̀ Fô`̀e :»`̀ fGô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG Ö`̀ FÉ`̀ æ`̀ dG
á`̀dÉ`̀£`̀Ñ`̀dG á`̀ é`̀ dÉ`̀ ©`̀ eh á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dGh º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG äÉ`̀ YÉ`̀ £`̀ b á`̀«`̀ª`̀æ`̀J ≈`̀ ∏`̀ Y

 è«YO  ø`̀H  ≈°ù«Y  âæH  É`̀fQ  áî«°ûdG  .O  äó``̀cCG
 äÉbÓY  ¿CG  ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  π`̀«`̀ch  ,áØ«∏N  ∫BG
 ájQƒ¡ªLh øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  Iõ«ªàªdG  ábGó°üdG
 G kôªà°ùeh  G kô«Ñc  É keó≤J  ó¡°ûJ  á«Ñ©°ûdG  ¢ûjOÓéæH
 ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG πÑb øe ácôà°ûªdG IOGQE’G ó°ùéj
 ¥É``aB’  ∑ôà°ûªdG  πª©dG  ¬```LhCG  ∞∏àîªH  »°†ª∏d

 .ÖMQCG
 á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  ácQÉ°ûe  iód  ∂dP  AÉL
 zhófÉH  ƒéfÉÑdG{  á`̀jhGR  ø«°TóJh  ìÉààaG  »a  ¢ùeCG
 iód  á«Ñ©°ûdG  ¢ûjOÓéæH  ájQƒ¡ªL  IQÉØ°S  ≈æÑªH
 ƒéfÉÑdG{  iô`̀cò`̀d  kAÉ`̀ «`̀MEG  ∂``̀dPh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe

 ájQƒ¡ªL  ¢ù°SDƒe  ,øªMôdG  Ö«ée  ï«°T  zhófÉH
.á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓéæH

 âæH  É`̀fQ  áî«°ûdG  .O  äó`̀cCG  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ¿CG  áØ«∏N  ∫BG  è«YO  øH  ≈°ù«Y
 óæà°ùJ á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓéæH ájQƒ¡ªL ™e á«eÉæàªdG
 ,∫OÉÑàªdG ôjó≤àdGh ΩGôàM’G øe áî°SGQ ¢ù°SCG ≈dEG
 õjõ©àd  º`̀FGó`̀dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™∏£J  ø`̀Y  IôÑ©e
 á«Ñ©°ûdG  ¢ûjOÓéæH ájQƒ¡ªL ™e ¿hÉ©àdG  äÉbÓY
 ∞∏àîe  AGREG  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdG  ôWCÉH  AÉ`̀≤`̀JQ’Gh
 ídÉ°üe  º`̀Yó`̀j  ÉªH  á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG
 IóFÉØdGh  ™ØædGh  ô«îdG  øe  ójõªH  Oƒ©jh  øjó∏ÑdG

 .ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ≈∏Y
 øH  ≈°ù«Y  âæH  É``fQ  áî«°ûdG  .O  â`̀gƒ`̀f  Éªc
 iód  Iô«ÑμdG  ¢UôØdGh äÉ«fÉμeE’ÉH  áØ«∏N ∫BG  è«YO
 íàa πLC’ á∏°UGƒàªdG »YÉ°ùªdGh ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG
 ôªãªdG  ¿hÉ©àdGh  ∑ôà°ûªdG  πª©∏d  ™°ShCG  ä’Éée
.ácôà°ûªdG Éª¡JÉ©∏£Jh øjó∏ÑdG äÉMƒªW »Ñ∏j ÉªHh

 πjõL  ø`̀Y  á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  â`̀Hô`̀YCGh
 á«Ñ©°ûdG  ¢ûjOÓéæH  ájQƒ¡ªL  IQÉØ°ùd  ôμ°ûdG
 º«¶æJ  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  áaÉμdh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód
 »a  IhÉ`̀Ø`̀M  ø`̀e  ¬à«≤d  Éªd  Égôjó≤Jh  ìÉààa’G  Gò`̀g

 .OGó°ùdGh ≥«aƒàdG ΩGhO º¡d á«æªàe ,∫ÉÑ≤à°S’G

Gô«Ñc Éeó≤J ó¡°ûJ ¢ûjOÓéæH ™e ábGó°üdG äÉbÓY :á«LQÉîdG IQGRh π«ch

 π°†aCG OÉéjEG á«ªgCG ócDƒJ ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
»fÉμ°SE’G ∞∏ªdG »a RÉéfE’G õjõ©àd äGQOÉÑªdG
 á«eÉ°ùdG ájÉYôdG ¿CG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa äócCG
 ºYódGh  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿ó`̀d  øe
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  ΩÉªàg’Gh
 »a  IOƒ¡°ûe  äGRÉéfEGh  ,âa’  Ωó≤J  ≥«≤ëJ  »a  º¡°SCG  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG

.ø«æWGƒª∏d »°û«©ªdG QGô≤à°S’G πÑ°S Rõ©j ÉªH ,»fÉμ°SE’G ∞∏ªdG
 ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  á°SÉFôH  áeƒμëdG  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡édG  ≈`̀ dEG  âgƒfh
 ™jQÉ°ûªdGh ¿óªdG øe ójó©dG ò«ØæJ øe ÉgôKCG ≈∏Y ≥≤ëJ Éeh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
 RÉéfE’Gh πª©dG ™jô°ùàd ™∏£àdG IócDƒe ,ø«æWGƒªdG äÉÑ∏W á«Ñ∏Jh ,á«fÉμ°SE’G
 ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL.áªFÉ≤dG á«fÉμ°SE’G ™jQÉ°ûªdG »a

.¿Éμ°SE’G ôjRh ôªëdG Üƒ≤©j øH º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG ¢ùeCG É¡Ñàμe »a
 ,Iôªà°ùe IQƒ°üH IôμàÑªdGh ábÓîdG äGQOÉÑªdG ™°Vh á«ªgCG ≈dEG äQÉ°TCGh
 ÉªH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ±hôX  »YGôJ  »àdG  áÑ°SÉæªdG  ∫ƒ∏ëdGh  πFGóÑdG  OÉéjEGh
 ô«aƒJ »a ø«æWGƒªdG äÉLÉ«àMG »Ñ∏jh ,RÉéfE’Gh AÉ£©dG iƒà°ùe øe º¶©j
 ¿Éμ°SE’G ôjRh É¡dòÑj »àdG Oƒ¡é∏d Égôjó≤J øY áHô©e ,≥FÓdGh ºFÓªdG øμ°ùdG
 ≥aGƒàdG  ºJ  »àdG  á«fÉμ°SE’G  äÉeGõàdÓd  kGò«ØæJ  IQGRƒdG  »a  á∏eÉ©dG  QOGƒμdGh

.áeƒμëdG πªY èeÉfôH »a É¡«∏Y
 ¢UôëdG ¿Éμ°SE’G ôjRh ôªëdG Üƒ≤©j øH º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG ócCG  ¬ÑfÉL øe
 ≈∏Y  AÉæH  á«fÉμ°SE’G  ™jQÉ°ûªdG  øe  ójó©dG  ∫Éªμà°SGh  ò«ØæJ  á∏°UGƒe  ≈∏Y
 πμ°ûH πª©J IQGRƒdG ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ™e »HÉéjE’G ¿hÉ©àdG
 »a  Ωó≤àdG  ≥≤ëj  ÉªH  ,ø«æWGƒª∏d  á«fÉμ°SE’G  äÉeóîdG  ôjƒ£J  ≈∏Y  ôªà°ùe

.´ô°SC’Gh ≈∏°†ØdG IQƒ°üdÉH RÉéfE’G iƒà°ùe

 óªMCG  áªWÉa  IQƒàcódG  äó``cCG
 ègÉæªdG  IQGOEG  ô`̀jó`̀e  ø«æ«YƒÑdG
 Ée  ¿CG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒ```̀H
 èFÉàf  ø`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬à≤≤M
 èFÉàf  »`̀a  ábƒÑ°ùe  ô`̀«`̀Z  á`̀aô`̀°`̀û`̀e
 äÉ«°VÉjô∏d  á`̀«`̀dhó`̀dG  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G
 IôªK ƒgTIMSS 2019 Ωƒ∏©dGh
 òæe IQGRƒ∏d Iôªà°ùeh á∏eÉ°T Oƒ¡L
 ègÉæªdG ôjƒ£J â∏ª°T ,á∏jƒW Iôàa
 á«ªdÉY  IôÑN  äƒ«H  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 ,áeó≤àe  á«dhO  ô«jÉ©e  ≈dG  óæà°ùJ
 á∏°ù∏°S  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  ∫Ó``̀N  ø``̀e  ∂```̀dPh
.Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjô∏d (π«ghôLÉe)

 »a  ,ø«æ«YƒÑdG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh  
 ¿CG ,zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ¢UÉN íjô°üJ
 ègÉæªdG øe IQƒ£ªdG á∏°ù∏°ùdG √òg
 äÉ«°VÉjôdG  IOÉ``̀e  »`̀a  äóªàYG  ó`̀b
 »æWƒdG ¢ù∏éªdG á≤«Kh ô«jÉ©e ≈∏Y
 ,(NCTM)  äÉ«°VÉjôdG  »ª∏©ªd
 äóªàYG ó≤a Ωƒ∏©dG ¢ü°üîJ »a ÉeCG
 ô«jÉ©e  ≈∏Y  (π«ghôLÉe)  á∏°ù∏°S
 äÉª¶æe  ø`̀e  É¡à≤à°SG  äGõ`̀μ`̀Jô`̀eh
 á°ü°üîàe á«ª∏Yh ájƒHôJ äÉ¡Lh

 ,á«μjôe’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »a
 ôjƒ£àd  á«μjôe’G  á«©ªédG  É¡æe
 ¢ù∏éªdGh  ,((AAAS  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG
 ,(NSES)  çƒ`̀ë`̀Ñ`̀∏`̀ d  »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 Ωƒ∏©dG  º«∏©àd  á«æWƒdG  ô«jÉ©ªdGh
 ,Ωƒ∏©dG  »a  AÉ°ü≤à°S’G  ô«jÉ©eh
 ≈dG  ô«jÉ©ªdG  √òg  ™«ªL  ±ó¡J  PEG
 áaÉ≤ãdG øe á«dÉY äÉjƒà°ùe ≥«≤ëJ
 ∫ƒM  õcôªàªdG  º∏©àdGh  á«ª∏©dG

 .AÉ°ü≤à°S’Gh åëÑdG
 ºJ  ¬``̀fCG  ø«æ«YƒÑdG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 QGôªà°S’G  äÉ«°VÉjôdG  ègÉæe  »a
 Qƒ£J »`̀à`̀dG ≥`̀FGô`̀£`̀dG êÉ`̀¡`̀à`̀fG »`̀a
 ,á`̀«`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dGh á`̀«`̀æ`̀gò`̀dG äGQó``̀≤``̀ dG
 äGQÉ``̀¡``̀ª``̀ dGh äÉ``̀jÉ``̀Ø``̀μ``̀dG »``ª``æ``Jh
 äÓμ°ûªdG  π`̀M  :π`̀ã`̀e  áÑ∏£dG  óæY
 ,IOó©àe  äÉ«é«JGôà°SG  ÜÉ°ùàcG)
 ø`̀«`̀ª`̀î`̀à`̀ dG ,§```̀ª```̀f ø````̀Y å``̀ë``̀ Ñ``̀ dG
 äGQÉ¡eh ,»°ùμ©dG πëdG ,≥≤ëàdGh
 ,AÉ`̀ °`̀ü`̀≤`̀ à`̀ °`̀S’G) É`̀«`̀∏`̀©`̀dG ô`̀«`̀μ`̀Ø`̀à`̀dG
 ,ôjôÑàdG  ,∫’ó`̀à`̀°`̀S’G  ,AGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G
 Qƒ`̀°`̀ü`̀à`̀dG ,ó``̀jô``̀é``̀à``̀dGh º`̀«`̀ª`̀©`̀à`̀dG
 π°UGƒàdGh  ,(»fÉμªdGh  …ô°üÑdG

 ,áHÉàc  ,IAGô```̀b)  äÉ«°VÉjôdG  á¨∏H
 äÉ`̀WÉ`̀Ñ`̀JQ’Gh ,(´É`̀ª`̀à`̀°`̀SG ,çó`̀ë`̀J
 ä’É`̀é`̀e ø`̀«`̀H §`̀Hô`̀ dG :á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG
 ,á«°VÉjôdG  ≈`̀æ`̀Ñ`̀dGh  äÉ`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG
 OGƒ`̀ª`̀dGh  äÉ«°VÉjôdG  ø«H  §`̀Hô`̀dG
 »a  äÉ«°VÉjôdG  ºjó≤Jh  ,iô``̀NC’G
 ,±ƒdCÉe ô«Zh ±ƒdCÉe »JÉ«M ¥É«°S
 º`̀jó`̀≤`̀J :IOó``̀©``̀à``̀ª``̀dG äÓ`̀«`̀ã`̀ª`̀ à`̀ dGh
 á«°VÉjôdG  äGQÉ`̀ ¡`̀ ª`̀ dGh  º«gÉØªdG
 πHÉ≤àd  π«ãªJ  hCG  πNóe  øe  ôãcCÉH

 .áÑ∏£dG ø«H õjÉªàdG
 ô«jÉ©e  á≤«Kh  åjóëJ  ºJ  Éªc

 ÜÉ°ùëdG)  ájOó©dG  á«é«JGôà°S’G
 äÉ¡LƒàdG á≤«KƒH É¡£HQh (»ægòdG
 Ωƒ``̀∏``̀©``̀dG á````̀°````̀SGQO »```̀ a á```̀«```̀dhó```̀dG
 ôjƒ£Jh  TIMSSäÉ«°VÉjôdGh
 É¡£HQh  »ægòdG  ÜÉ°ùëdG  äÉ°SGôc
 á∏Môe  »`̀a  äÉ`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  è`̀gÉ`̀æ`̀ª`̀H

 .»°SÉ°SC’G º«∏©àdG
 ¿CG ègÉæªdG IQGOEG ôjóe äócCGh
 ™°†îJ äÉ«°VÉjôdGh Ωƒ∏©dG ègÉæe
 ,ôªà°ùe πμ°ûH åjóëàdGh á©LGôª∏d
 ,™HÉààdGh  ióªdG  áaƒØ°üe  ôjƒ£àd
 á≤∏©àªdG  á«YôØdG  äÉjÉØμdG  ∫É`̀NOE’
 á`̀fQÉ`̀≤`̀ª`̀dGh  ,TIMSS  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀H
 ,á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG á``̀«``̀ dhó``̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dÉ`̀H
 IõØëe  äÉ«é«JGôà°SG  ∞`̀«`̀Xƒ`̀Jh
 ¿RGƒàdG  ¿Éª°†d  ,QÉμàH’Gh ô«μØà∏d
 ÉYƒfh Éªc äÉYƒ°VƒªdG ø«H ºFGódG
 ∂dPh ,É kjOƒªYh É k«≤aCG É¡æ«H §HôdGh
 »a  á°ù«FôdG  ìÉ`̀é`̀æ`̀dG  π`̀eGƒ`̀Y  ø`̀e
 èFÉàf  »a  á«YƒædG  IõØ≤dG  ≥«≤ëJ
 »àdGh  ,Iô``«``NC’G  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 iƒà°ùªdG  ≈`̀ dG  É¡dÉ≤àfG  ≈``̀dEG  äOCG

 .»dÉ©dG-§°SƒàªdG

ábƒeôe IôÑN äƒ«H ™``e ¿hÉ©àdÉH ègÉæªdG ôjƒ£J IôªK TIMSS RÉ``éfEG

.ø«æ«YƒÑdG áªWÉa  .O |

»°ùæe π°VÉa :Öàc
 á≤£æe  »`̀a  ΩÉ`̀©`̀W  á`̀Hô`̀Y  180  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ó©à°ùJ
 IójóédG  ™bGƒªdG  ≈`̀ dEG  ∫É≤àfÓd  ø«à«°ùÑdÉH  ájÉ°ùdG
 AGƒ°S äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G  IQGRh É¡JOóM »àdG
 …òdG  ø«à«°ùÑdG  ≈°ûªe  á≤£æe  hCG  êGƒ`̀eCG  á≤£æe  ≈`̀dEG
 ºà«°S  å«ëH  ,»dÉëdG  ™bƒªdG  øY  á∏«∏b  GQÉ`̀à`̀eCG  ó©Ñj
 ,äÉHô©dG  ÜÉë°UCG  ™e  ´ÉªàL’G  ó©H  ™bƒªdG  ójóëJ
 IQGRƒ`̀dG  É¡JOóM  »àdG  á∏¡ªdG  AÉ¡àfG  ó©H  É°Uƒ°üNh
 PEG ,áæ«©e •hô°Th §HGƒ°V ≥ah »dÉëdG ™bƒªdG ∑ôàd
 Éjô¡°T  GQÉæjO  20  ÉgQób  IójóL  Ωƒ°SQ  ≥«Ñ£J  ºà«°S
 áHÉbôdGh  ,IOóëe  äÉbhCG  »a  πª©dÉH  º¡eGõdEGh  áHô©∏d

.ôÑcCG πμ°ûH QÉ©°SC’G ≈∏Y
 ø°ùM  ¥ôëªdG  ájó∏H  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó`̀cCGh
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ™«ªéd  …ó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  º``̀YO  …hó````dG
 Éªc ,ôãcCG ’ á«ª«¶æJ á«∏ª©dG ¿CGh ,á«HÉÑ°ûdG á«æjôëÑdG
 á«æjôëÑdG á«HÉÑ°ûdG äÉbÉ£dG ™«ªéd ¢ù∏éªdG ºYO ócCG
 ºYódG πc ºjó≤àH ó¡©àdG ™e ,º¡©jQÉ°ûªH QGôªà°S’G »a
 ójóédG ™bƒªdG ¿CG Éæ«Ñe ,º¡©jQÉ°ûe QGôªà°S’ Üƒ∏£ªdG
 ≈∏Y ô°üà≤«°Sh áÑFÉ°ùdG ádÉª©dG óLGƒàH ¬«a íª°ùj ød
 ™«ÑdG  äÉ«∏ªY  º«¶æJ  ºà«°Sh  ,§≤a  á«æjôëÑdG  ádÉª©dG

.IQÉfE’G ô«aƒJh ájQhôªdG ácôëdGh
 ≈∏Y ™bƒe ¢ü«°üîJ ´hô°ûe ¿CG ájó∏ÑdG äôcPh
 äGQOÉÑe á∏°ù∏°S øª°V »JCÉj »dÓbh ø«à«°ùÑdG »∏MÉ°S

 á£°ûfCG  É¡æeh  á«HÉÑ°ûdG  äÉYhô°ûªdG  ºYO  »a  ájó∏ÑdG
 ø««æjôëÑ∏d É°Uôa ôaƒJ ±ƒ°S »àdGh á∏≤æàªdG äÉHô©dG
 ºgõ«Øëàd  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  ™jQÉ°ûªdG  ÜÉë°UCG
 º¡fƒc º¡JÉMƒªW ≥«≤ëJh º¡dÉªYCG »a QGôªà°S’G ≈∏Y
 QÉμàH’  á«≤«≤ëdG  Ihô`̀ã`̀dGh  ôjƒ£à∏d  áæeÉμdG  ábÉ£dG

.ájDhôdG ™e kÉ«°TÉªJ äÉjóëàdG á¡LGƒeh ∫ƒ∏ëdG
 É¡°UôM  äó`̀cCG  ¥ôëªdG  ájó∏H  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 äÉÑcôªdG  •É°ûæd  ºYódG  ¬LhCG  áaÉc  ºjó≤J  ≈∏Y  É≤Ñ°ùe
 »a  É¡eÉeCG  á«ª«¶æàdG  äGAGô``̀LE’G  π«¡°ùJh  á∏≤æàªdG
 ≈∏Y  IOó°ûe  ,¿CÉ°ûdG  Gò¡H  á°VhôØªdG  §HGƒ°†dG  QÉWEG
 IQhô°†H  á∏≤æàªdG  äÉHô©dG  á£°ûfCÉH  ø«©ØàæªdG  ™«ªL

.áHƒ∏£ªdG äÉWGôà°T’ÉH ó«≤àdGh äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’G

GQÉæjO 20 ≠∏ÑJ ájô¡°T Ωƒ°SôH

z∑Gô```````̀J  Ohƒ``````````̀ a{  á````̀ Hô````̀ Y  180  ø`````̀e  ô`````̀ã`````̀cCG  π```̀≤```̀ f
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 ´ƒÑ°SC’G áë°üdG IQGRh â∏é°S
 OóY  »a  ÉXƒë∏e  É kYÉØJQG  »°VÉªdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG
 áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  π«∏ëJ  ô¡XCG  å«M
 ™ÑàJ  äÉ«∏ªY  AGô``LEG  ó©H  á∏é°ùªdG
 ä’É`̀ë`̀dG  ´É``̀Ø``̀JQG  ø«£dÉîªdG  ô```KCG
 ∫RÉæªdG  äÉHQh ∫ÉØWC’G  ø«H  áªFÉ≤dG
 ΩóY  ÖÑ°ùH  ihó©dG  º¡d  â∏≤ of  å«M
 ø«H  á«©ªàéªdG  á£dÉîªdGh  ΩGõàd’G
 áÑ°ùf  äQób  å«M ,ÜQÉ``bC’Gh π`̀gC’G
 `H  áÄØdG  √ò`̀g  »`̀a  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG
 »a  ∫É``Ø``WC’  %13  É¡æ«H  ø`̀e  ,%50
 …òdGh ,ÉeÉY 17-0 ø«H ájôªY äÉÄa
 äÉÄØdG  √ò¡d  ÉXƒë∏e  ÉYÉØJQG  πμ°T

.ájôª©dG
 øe  %40  ¿CG  IQGRƒ```̀ dG  ∞°ûch
 ä’ÉM  á£dÉîe  ÖÑ°ùH  »g  ä’ÉëdG
 øe  ø«eOÉ≤d  »`̀g  %5  Éªæ«H  ,áªFÉb
 ø««æjôëÑdG áÑ°ùf â¨∏H Éª«a êQÉîdG
 Éªæ«H  ,%51  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  ä’É`̀ë`̀ dG  ø`̀e

.øjóaGƒ∏d %49 âfÉc
 á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG  IQGRh  äQò````````̀Mh
 ≥«Ñ£J  »``a  »`̀NGô`̀à`̀ dG  ô`̀WÉ`̀î`̀e  ø``e
 øe  óë∏d  á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G  äGAGô`````̀LE’G
 QÉ`̀à`̀¡`̀à`̀°`̀S’Gh ¢`̀Shô`̀ «`̀ Ø`̀ dG QÉ`̀ °`̀û`̀à`̀fG
 ≈```dEG …ODƒ`````̀ j …ò`````̀ dGh ,¬``̀JQƒ``̀£``̀î``̀H
 ≈dEG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ä’ó©e  Æƒ∏H
 ¬«∏Y â`̀fÉ`̀c  É`̀ª`̀e  ô``̀Ñ``̀cCG  äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e
 á`̀«`̀ª`̀gCG ≈`̀∏`̀Y Ió``̀cDƒ``̀e ,≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG »`̀ a
 áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  Ö°ùf  øe  π«∏≤àdG
 πc ø``̀e ∫hDƒ``°``ù``ª``dG ΩGõ```̀à```̀d’G ô`̀Ñ`̀Y
 äÉª«∏©àdG  ò«ØæàH  ™ªàéªdÉH  Oô``a
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  øe IQOÉ°üdG
 äÉ¡édGh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 øWƒdG áë∏°üe ™°Vhh ,ábÓ©dG äGP

.QÉÑàYG πc ¥ƒa ™ªàéªdGh

 Oƒ¡éH  áë°üdG  IQGRh  âgƒfh
 ∞JÉμàH  Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 ,á`̀bÓ`̀©`̀dG  äGP  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀Jh
 ø«æWGƒªdG  á`̀eÓ`̀°`̀S  â`̀©`̀°`̀Vh  »`̀à`̀dG
 øe  âdòoH  ájƒdhCGh  É kaóg  ø«ª«≤ªdGh
 ≈dEG  ká¡Lƒe  ,áã«ãëdG  Oƒ¡édG  É¡∏LCG
 øe  OÉédG  πª©dG  á∏°UGƒe  IQhô`̀°`̀V
 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üàdG  π``̀LCG
 ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  âãMh
 äÉ©ªéàdG  ø`̀Y  OÉ`̀©`̀à`̀H’G  IQhô``̀°``̀V
 ,™ªàéªdG  OGô``aCG  áë°U  ≈∏Y  É kXÉØM
 Oƒ©J  ¿CG  »a  ™«ªédG  áÑZQ  káë°Vƒe
 πX  »a  ¬fCG  ’EG  ,É¡à©«ÑW  ≈dEG  IÉ«ëdG
 äÉª«∏©àdG  ´ÉÑJG  »a  ¢†©ÑdG  »NGôJ
 ´ÉØJQG  ájDhQ  ∞°SDƒªdG  øe  á«FÉbƒdG
 πμ°ûH  ihó``̀©``̀dG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ä’ó``̀©``̀e
 OóY  ¢VÉØîfG  ó©H  ójGõàeh  ®ƒë∏e
 πμ°ûj  …òdG  ô`̀eC’G  ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG
 QOGƒμdGh äÉ¡édG ≈∏Y É kØYÉ°†e É kÄÑY
 πLCG øe QÉ¡f π«d πª©J »àdG á«ë°üdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG
 ¿EG  á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG  IQGRh  â```dÉ```bh
 äGAGô```̀LE’Gh  äÉª«∏©àdÉH  ΩGõ`̀à`̀ d’G
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ø``̀Y IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀ dG
 Égò«ØæJ  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dGh  á«æ©ªdG
 »°SÉ°SCG  ô°üæY  í«ë°üdG  πμ°ûdÉH
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  Oƒ¡édG  ìÉéæd
 ÖfÉL  ≈``̀dEG  (19-  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c
 »àdG  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀ dG  Oó``Y  π«∏≤J
 Oó`̀Y IOÉ````̀ jR ™``̀e kGô```̀NDƒ```̀e â`̀©`̀ Ø`̀ JQG
 ≥«Ñ£J  ¿CG  ≈`̀dEG  ágƒæe  ,ø«£dÉîªdG
 ,»`̀æ`̀Wh Ö```̀LGh äGAGô```````̀LE’G √ò```̀g
 ≈∏Y  áÑJôàªdG  èFÉàædG  ¿CG  Éª«°S  ’h
 ≈∏Y Gô£N πμ°ûJ ∫ÉªgE’Gh »NGôàdG

 .™ªàéªdG
 ΩGõ`̀à`̀ d’G ≈``̀ dEG IQGRƒ````̀dG â``̀YOh

 ¬``̀Lƒ``̀dG á``̀©``̀ æ``̀ bCGh ΩÉ``̀ª``̀μ``̀dG ¢`̀ù`̀Ñ`̀∏`̀H
 ô«jÉ©e  ≥«Ñ£J  ≈`̀∏`̀Y  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dGh
 Ö`̀æ`̀é`̀Jh »```YÉ```ª```à```L’G ó``̀YÉ``̀Ñ``̀à``̀ dG
 »a  äÉ©ªéàdGh  á«∏FÉ©dG  äÉ©ªéàdG
 QÉ°üàNG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SGh  ,äÉÑ°SÉæªdG
 »a  IóMGƒdG  Iô°SC’G  ≈∏Y  äÉ©ªéàdG
 »a  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  §«ëªdGh  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG
 øcÉeC’Gh ,OhóëªdGh OÉà©ªdG ¥É£ædG
 á≤∏¨ªdG øe ’óH áMƒàØªdG á«LQÉîdG
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ä’ó``̀©``̀e π`̀«`̀∏`̀≤`̀J π```̀LCG ø``̀e

.™ªàéªdG OGôaCG ø«H ¢Shô«ØdG
 óYÉÑàdG  ø`̀e  ±ó`̀¡`̀dG  ¿CG  âæ«Hh
 ƒg Iô`̀à`̀Ø`̀dG √ò``g ∫Ó``N »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG AÉ```£```HEG ≈`̀∏`̀Y Ió`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG
 ≈∏Y ®ÉØëdG  ¿EG  å«M ,(19-ó«aƒc)
 ≈∏Y  óYÉ°ùj  ¢UÉî°TC’G  ø«H  áaÉ°ùe
 å«M  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ø`̀e  óëdG
 1^5``̀H  Qó≤J  áHƒ∏£ªdG  áaÉ°ùªdG  ¿EG
 ¢üî°T π``̀c  ø`̀«`̀H  π````̀bC’G  ≈`̀∏`̀Y  ô`̀à`̀e
 óYÉÑàdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ó©jh  ,ô``̀NBGh
 ºd  ƒd  ≈àM  ,É kª¡e  G kô``̀eCG  »YÉªàL’G

.¢VGôYCG …CG øe ¢UÉî°TC’G ¿É©j
 á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG  IQGRh  â````̀¡````̀Lhh
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdÉH  ó«≤àdG  IQhô°†H
 º`̀bô`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  πª°ûJ  »`̀à`̀dG
 …CÉ``̀H  Qƒ`̀©`̀ °`̀û`̀ dG  Qƒ```̀a  ∂````̀dPh  ,444
 ´ÉÑJGh  ¢Shô«ØdÉH  á£ÑJôe  ¢VGôYCG
 …CG  çhó``̀ë``̀d  kÉ`̀Ñ`̀æ`̀é`̀J  äGOÉ````̀ °````̀TQE’G
 á°UÉNh  ,Iô£N  á«ë°U  äÉØYÉ°†e
 ¢VGôeC’G …hPh ø°ùdG QÉÑch ∫ÉØWCÓd
 äÉØYÉ°†e  ¿CG  kIó``̀cDƒ``̀e  ,á`̀æ`̀eõ`̀ª`̀dG
 ∞∏àîe ≈`̀∏`̀Y  ô`̀ KDƒ`̀ J  ó`̀ b  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  øe  ájôª©dG  äÉÄØdG
 ,áæ«©e  ô`̀WÉ`̀î`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ô°üà≤J  ’h
 äGAGô``̀LE’É``̀ H ΩGõ``̀à``̀d’G Ö`̀é`̀j ∂`̀ dò`̀d
 ¿hÉ¡àdGh »NGôàdG ΩóYh ájRGôàM’G

 ≥«Ñ£J á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  á`̀«`̀ª`̀gCG  ™``e  É`̀¡`̀«`̀a
 á`̀©`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äGRGô````̀à````̀M’G
 ä’ÉëdG  OóY  π«∏≤àd  ∂dPh  áæ∏©ªdGh

.IójóédG áªFÉ≤dG
 ≈∏Y  ®ÉØëdG  ¿Éª°V  π`̀LCG  øeh
 ™ªàéªdG  OGô``̀aCG  π`̀c  áeÓ°Sh  áë°U
 äócCG ,áëFÉédG √òg ∫ÓN »æjôëÑdG
 ∫òH  Ωõ∏à°ùj  ∂dP  ¿CG  áë°üdG  IQGRh

 π«©ØJ  IOÉ``̀jRh  ¿hÉ©àdG  øe  ójõªdG
 Oƒ¡L  º`̀Yó`̀d  á«©ªàéªdG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG
 …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 Oƒ¡édG  õjõ©Jh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 äGAGô```̀LE’G  √ò`̀g  ≥«Ñ£àd  á«æWƒdG
 πãeC’G πμ°ûdÉH É¡∏«©ØJh äÉª«∏©àdGh
 ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ßØëj ÉªH

 .øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh
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Vacancies Available
SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING S.P.C 

has a vacancy for the occupation of
  MECHANICAL FITTER

 17273133  or  siam7373@batelco.com.bh

ALMUNTAZAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR

 17346000  or  hr@almeer.com.bh

ORIGINAL GOLDEN ICE TRADING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT

 39334788  or 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER

 17312220  or  ahcgloble@batelco.com.bh

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER

 17312220  or  ahcgloble@batelco.com.bh

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 
has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR (QUANTITY)

ALTHAWADI ELECTRICAL & MECHANCAL EST 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE)

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER

 17312220  or  ahcgloble@batelco.com.bh

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER

 17312220  or  ahcgloble@batelco.com.bh

AL JOWADR CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

FAMA DOCUMENT CLEARANCE AND ACCOUNTING SERVICES CO SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 33733381  or  ceo@381agroup.com

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER

 17312220  or  ahcgloble@batelco.com.bh

JANATHA GARAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 33253135  or  janathagaragewll@gmail.com

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER

 17312220  or  ahcgloble@batelco.com.bh

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER

 17312220  or  ahcgloble@batelco.com.bh

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

  WAITER

 36361311  or  borabora.bahrain@gmail.com

ALFATEH GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER

 17222222  or  jasim@alfateh.bh

KHALID MOHAMMED KHALIFA ALBUFALAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 39862932  or  bh2004_1@hotmail.com

FADHEL STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

NOTEBOOK RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

SALEH ABDULLA KAMESHKI & SONS B.S.C (C) 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER

SAYED KADHEM ALDURAZI & SONS B.S.C. CLOSE 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER

SAYED KADHEM ALDURAZI & SONS B.S.C. CLOSE 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER

AL- NAWAKHADHA FURITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER

CEDAR MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST

MR BAKE & SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER,PASTRY COOK & CONFECTIONER

 35581314  or  mksnafi@gmail.com
ASRAAR BINT ALHIDD BUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 17831000  or  akjcont@batelco.com.bh
A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER

 17831000  or  akjcont@batelco.com.bh

SNACKS AND MORE SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER

 13108844  or  khafayef.bh@gmail.com

PRESTIGE AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 17701871  or  subashvenmony@gmail.com

GOOD WILL  ALUMINIUM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 33867033  or  sabualu@gmail.com

IFTHAR RESTAURANT AND GRILL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)

 33393991  or  kk304445@gmail.com

ZAWIA 3 SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

 33808786  or  malnooh1973@gmail.com

NAHED HAMEED AHMED MOHAMED ALI ABDULHUSAIN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 17510120  or  info@imperialgroupbh.com

BUKANNAN FURNITURE FACTORY CO. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER

 17785050  or  alqabas@batelco.com.bh

HAIR CART GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER

 39446755  or  homecartbh@hotmail.com

GOOD WILL  ALUMINIUM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 33867033  or  sabualu@gmail.com

AL-AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

PHOS PHORIC CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

ZAYA ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR

TASNEEM CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 17252078  or  info@eamco.bh

INDIAN DELIGHTS RESTAURANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

 77089192  or  victoriatouchcontractingco@gmail.com

ALJOOD OFFICE  PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PUMP OPERATOR

 17401013  or  santec.glorvs@gmail.com

ABU MAHMOOD ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

TORNADO68 GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER

ALKAWARI CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER

 77028228  or  alkuwarik552@gmail.com

ADAM CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER

 17555221  or  shihabplus@gmail.com

SAFA 20 MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

JAWAD RADHI HASAN ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES)

 39633420  or  hassaali9012@hotmail.com

ZYRON ACADEMY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER

 36249557  or  ronykuruvilla08@gmail.com

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER

 17345051  or  magicshine775@yahoo.com

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER

 17251444  or  namalco@batelco.com.bh

 øH  º«gGôHEG  ï«°ûdG  õcôe  »Øàëj
 ,çƒëÑdGh  áaÉ≤ã∏d  áØ«∏N  ∫BG  óªëe
 ™e  ,Iô°ûY  á©°SÉàdG  ¬°ù«°SCÉJ  iôcòH
 á«°ùeCG »a ,ô«Ñ°T IOÉZ á«fÉæÑ∏dG áfÉæØdG
 ,zähô«H  øe  ΩÓ°S{  É¡fGƒæY  á«FÉæZ
 »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG º`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀dG ∫Ó``̀N ∂``̀ dP ¿ƒ`̀μ`̀ j
 AÉKÓãdG  GóZ  ,zÉæeÓMCG  øY  Üƒàf  ’h{
 Qƒ°†M ìÉ`̀à`̀«`̀°`̀Sh  .õ`̀cô`̀ª`̀ dG  ô`̀≤`̀e  »``a
 ò`̀NC’G  ™e  ,ø«ªà¡ªdG  øe  É°üî°T  30
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  QÉÑàY’G  ø«©H
 ¢ùÑdh  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  óYÉÑàdG  ó`̀YGƒ`̀bh

.äÉeÉªμdG
 áfÉæØdG  áÑ°SÉæªdG  á«dÉØàMG  »«ëJ
 áLQO  ≈∏Y  á∏°UÉM  »gh  ,ô«Ñ°T  IOÉ`̀Z
 á q«Hô©dG  ≈≤«°SƒªdG  »`̀a  √GQƒ`̀à`̀có`̀ dG
 AÉæ¨dG  IOÉªd  IPÉà°SCG  É¡fƒc  ÖfÉL  ≈dEG
 »a  á q«Hô©dG  ábôØdG  Iô`̀jó`̀eh  »Hô©dG
 Éªc  ,∂«∏°ùμdG  ¢Só≤dG  ìh qô``̀dG  á©eÉL
 Iô°TÉfh  á`̀Hô`̀£`̀eh  áãMÉH  ô«Ñ°T  ó©J
 ≈∏Y ô«Ñ°T IOÉZ πª©J ,»Hô©dG  çGôà∏d
 π`̀«`̀JGô`̀à`̀dGh  »`̀fÉ`̀jô`̀ q°`̀ù`̀dG  çGô`̀ à`̀ dG  ô°ûf
 700  øjhóàH  â`̀ neÉ`̀b  ó`̀bh  .á`̀ q«`̀fhQÉ`̀ª`̀dG

 á«fÉjô q°ùdG  á°ù«æμ∏d  »`̀fÉ`̀jô`̀°`̀S  ø`̀ë`̀d
 .á q«μ«dƒKÉμdG  á«fÉjô q°ùdGh  á«fhQÉªdG
 ä nõs«ªJh  ¿Gó∏ÑdG  Ö∏ZCG  ô«Ñ°T  ândÉLh
 á`̀≤`̀aGô`̀e  ¿hO  ø``̀e  É`̀¡`̀JÓ`̀Ø`̀M  º`̀jó`̀≤`̀à`̀H

.á q«≤«°Sƒe
 á°ù«FQ  â`̀dÉ`̀b  ¿CÉ`̀ °`̀û`̀dG  Gò``̀g  »``̀ah
 º«gGôHEG  ï«°ûdG  õcôe  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée
 âæH  »`̀e  áî«°ûdG  çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dGh  áaÉ≤ã∏d
 ¬≤≤M  É`̀ª`̀H  É`̀ kfÉ`̀ ª`̀ jEG{  áØ«∏N  ∫BG  óªëe
 áYÉæ°U øe  kÉeÉY  19 QGóe  ≈∏Y õcôªdG

 »aÉ≤ãdG  ∑GôëdG  »a  ô««¨àdGh  õ«ªàdG
 ¬àjƒg  á«°Uƒ°üN  RGô`̀HEGh  »aô©ªdGh
 »îjQÉàdG çQE’G ¿ƒ°U »a âª¡°SG »àdG
 äQƒ∏H  ¿CG  ≈dEG  áàa’  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 á«ªæà∏d  á`̀ «`̀é`̀ «`̀ JGô`̀ à`̀ °`̀ S’G  §``£``î``dG
 çhQƒ`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ®ÉØë∏d  áeGóà°ùªdG
 ¬à«ªæJh  ï`̀jQÉ`̀à`̀ dGh  IQÉ`̀ª`̀©`̀∏`̀d  »`̀æ`̀¨`̀dG
 É¡H •É`̀ æ`̀ª`̀ dG ΩÉ`̀ ¡`̀ª`̀ dG ø``̀e √ô``̀jƒ``̀£``̀Jh
 Ö©d å«M ,¬°ù«°SCÉJ  ºJ ¿CG  òæe õcôª∏d
 ä’ÉéªdG  πc  »a  kGó`̀FGQ  kÉjôjƒæJ  kGQhO
 .zá`̀«`̀aô`̀©`̀ª`̀dGh á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 ∫É`̀f  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ¿CG  ≈``̀ dEG  IQÉ``̀°``̀TE’G Qó`̀é`̀J
 ¿Éª∏°S  ø``̀H  ¿É`̀£`̀∏`̀°`̀S  ô``̀«``̀eC’G  Iõ``̀FÉ``̀L
 ÜÓ£dGh  ø««æ¡ª∏d  »fGôª©dG  çGôà∏d
 ,2015 ΩÉ``̀Y  á`̀°`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG  É``̀¡``̀JQhO  »``̀a
 »a  z»fGôª©dG  çGô`̀à`̀dG  ≈∏Y  ®ÉØëdG{
 ´hô°ûe  ™e  áØ°UÉæe  ≈``dhC’G  áÑJôªdG
 ô«¶f  ,¢UÉªædÉH  á«îjQÉàdG  á`̀jô`̀≤`̀dG
 ¥ôëªdG  á≤£æe  AÉ`̀«`̀MEG  »`̀a  ¬©jQÉ°ûe
 ºdÉ©ªdG  íeÓe ≈∏Y ®ÉØëdGh ,áªjó≤dG
 iô``̀NCG õ`̀FGƒ`̀L RÉ``̀M É`̀ª`̀c ,á`̀«`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 ΩÉY  »a á«Hô©dG  ¿óªdG  IõFÉéc ,Iójôa

 ó¡a  øH  π°ü«a  ô«eC’G  IõFÉLh  ,2005
 ójó©dG  ø«°TóJ  ÖfÉL  ≈dEG  ,2008  ΩÉY
 äÉ°SGQódGh  ø`̀jhGhó`̀dGh  ™LGôªdG  øe
 ø«ªà¡ª∏d ájQhô°V âJÉH »àdG á«ãëÑdG
 õcôe ¿CG ôcòdÉH ôjóL .»aÉ≤ãdG ¿CÉ°ûdÉH
 ,çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dGh  áaÉ≤ã∏d  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ï«°ûdG
 á«æ©ªdG  á«KGôàdG  äƒ«ÑdG  ¬æY  ´ôØàJ
 »fGôª©dGh  »fÉ°ùfE’G  çGôàdG  ¿ƒ°üH
 çGô`̀à`̀d ó``̀jGõ``̀dG ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y â`̀«`̀H :»```̀gh
 …òdG ô©°ûdG â«Hh ,»Øë°üdG øjôëÑdG
 ,¢†jô©dG  º«gGôHEG  ôYÉ°ûdG  º°SG  πªëj
 äƒ°üdG  øØd  ¢`̀SQÉ`̀a  ø`̀H  óªëe  â«Hh
 Iô`̀cGP  -ô£e  ø`̀H  IQÉ`̀ª`̀Yh  ,»é«∏îdG
 ô£e  øH  á∏FÉY  iôcòd  kGó«∏îJ  ,¿ÉμªdG
 ,Dƒ`̀ dDƒ`̀∏`̀ dG IQÉ``é``J ∫É`̀é`̀e »``a Ió``̀FGô``̀dG
 áÑàμe)  ,¬àÑb  âëJ  õcôªdG  º°†j  Éªc
 CGô``̀bCG  áÑàμe)  ,¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  »`̀a  (1  CGô```̀ bCG
 â«Hh  ,QGQƒ`̀μ`̀dG  â«Hh  ,á«μdÉªdÉH  (2
 ≈¡≤eh  ,äÉeƒ∏©ªdG  õ`̀cô`̀eh  ,Iƒ¡≤dG
 ∞∏N  â«Hh  ,â«ÑdG  Iô``̀cGPh  ,Éæàª«≤d
 Oƒ©j  …ò`̀ dGh  áeÉæªdG  áæjóªH  …ô``̀KC’G
 äÉjGóH  »a  DƒdDƒ∏dG  QÉéJ  QÉÑc  óMCG  ≈dEG

 ,á«FÉªdG  á≤jóëdGh  ,»°VÉªdG  ¿ô`̀≤`̀dG

 ,¿ƒHRƒH IQÉªYh ,ájOƒª©dG á≤jóëdGh

 ™HÉJ  »ª∏Y  õcôªc  åëHGh  , qøØdG  QGOh

 â«Hh ,…QÉ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG çGô`̀à`̀dG â`̀«`̀Hh ,¬`̀ d

 ∫õf  â«Hh  ,»Ñ«°ü≤dG  …RÉ`̀Z  ôYÉ°ûdG

 ìÉààaG  ºàj  ¿CG  ™bƒàªdG  øeh  .ΩÓ°ùdG

 »a  (ô°†NC’G  ø`̀cô`̀dG)  »fÉãdG  ™bƒªdG

 áÑàμe  ¿ƒμ«°S  …ò```̀dGh  ,≥``̀M’  â``̀bh

 IOÉ©à°SGh  ,»æjôëÑdG  øØdG  á`̀Ø`̀°`̀TQC’

 äÉMƒ∏dGh ÖàμdG  ßØMh äÉWƒ£îªdG

 ÖfÉéH  ô°†NC’G  øcôdG  ≈æÑojh  .á«æØdG

 Égóq«°T É¡Yƒf øe Iójôa ájOƒªY á≤jóM

 º«ª°üJ  ø`̀e  º`̀ «`̀gGô`̀ HEG  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  õ`̀cô`̀e

 ∂jôJÉH  »ªdÉ©dG  »°ùfôØdG  ºª°üªdG

 øe áàÑf 200 ƒëf ≈∏Y …ƒàëJh ,¿ÓH

 á«FGƒà°SG  ¬Ñ°T  É¡ª¶©e  áØ∏àîe  ´GƒfCG

 ºdÉ©dG ∫ƒM øe ájhGôë°U ≥WÉæe øeh

 É«dGôà°SCGh §°SƒàªdG ôëÑdG ¢VƒM øe

.É«≤jôaEG ÜƒæLh

GóZ ¬°ù«°SCÉàd Iô``°ûY á©°SÉàdG iô``còdÉH õcôªdG AÉ``ØàMG á``Ñ°SÉæªH
∑Gô`̀ ë`̀ dG »``a õ`̀«`̀ª`̀à`̀dG ™`̀æ`̀°`̀U º``«``gGô``HEG ï`̀«`̀°`̀û`̀dG õ`̀ cô`̀ e :»``̀ e á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG
ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀∏`̀ d  »``̀ î``̀ jQÉ``̀ à``̀ dG  çQE’G  ¿ƒ```°```U  »```̀ a  º```̀¡```̀°```̀SCGh  »``̀aÉ``̀≤``̀ã``̀dG

ä’ÉëdG OGóYCG »a ®ƒë∏e ´ÉØJQG ..äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G »a ¿hÉ¡àdGh »NGôàdG ÖÑ°ùH
á«∏FÉY äÉ©ªéJ »a ÜQÉbCÓd ø«£dÉîªd áªFÉ≤dG ä’ÉëdG øe ٪50 :áë°üdG IQGRh

 QGôb »fÉjõdG ójGR áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh OóL
 ¿hO  ø`̀e  N95  ´ƒ`̀f  ø`̀e  á«Ñ£dG  ¬`̀Lƒ`̀dG  äÉeÉªc  ôjó°üJ  ô¶M
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التعديل ُيحال اإىل املجل�س الوطني للبت فيه 

»ال�شورى« يرف�س ا�شتحقاق الزوج ملعا�س زوجته املتوفاة دون �شروط

وقالت اللجنة اإن م�سروع القانون يتعار�ض مع فل�سفة 

امل�ستحقني  �سروط  حتّدد  التي  االجتماعي  التاأمني  اأنظمة 

للمعا�ض التقاعدي للمتوفى، وتت�سمن العديد من ال�سوابط 

بامل�ستحقني  املتعلقة  القانونية  للأحكام  تنظيمها  عند 

انتفاء  حال  يف  التقاعدي  املعا�ض  وقف  ومنها  للمعا�ض، 

احلاجة اإىل االإعالة، وعلى �سبيل املثال يتوقف �سرف ن�سيب 

البنت من املعا�ض امل�ستحق لها عن والديها اإذا تزوجت، كما 

ينقطع ن�سيب االبن من املعا�ض امل�ستحق له عن والديه عند 

بلوغه �سن الثانية والع�سرين.

واأ�سارت اللجنة اإىل اأن حتقيق مبداأ امل�ساواة املن�سو�ض 

عليه يف املادتني )5( و)18( من الد�ستور يقت�سي عدم منح 

الزوج ا�ستحقاًقا عاًما مطلًقا دون اأي قيد يف معا�ض زوجته 

املتوفاة، بل التم�ّسك مبا ورد يف القانون احلايل، وبخلف 

امل�ستحقني  من  غريه  وبني  بينه  امل�ساواة  مبداأ  يختل  ذلك 

باعتبار اأن جميع امل�ستحقني قّيدت حقوقهم بقيود و�سوابط، 

متعلقة  �سوابط  اأي  اإدراج  من  القانون  م�سروع  خل  وقد 

با�ستحقاق الزوج.

مكلف  الزوج  اأن  وقانوًنا  �سرًعا  االأ�سل  »اإن  وقالت: 

باالإنفاق على زوجته واأوالده الق�سر، وال تكلف الزوجة يف 

واإن  الق�سر حتى  اأوالدها  اأو  باالإنفاق على زوجها  حياتها 

يجوز  ال  ولذلك  العمل،  عن  عاجًزا  اأو  مع�سًرا  الزوج  كان 

للزوج،  الزوجة بعد وفاتها  تخ�سي�ض ن�سيب من معا�ض 

والن�ض احلايل عندما اأعطى الزوج ن�سيًبا يف معا�ض زوجته 

ق�سرها على حالة عجزه عن العمل، وجاء ذلك على �سبيل 

اال�ستثناء ملعاجلة حالة اإن�سانية وال يجوز التو�ّسع به«.

معا�ض  لن�سيب يف  الزوج  ا�ستحقاق  اأن  اللجنة  وراأت 

بقية  ن�سيب  من  االنتقا�ض  اإىل  �سيوؤدي  املتوفاة  زوجته 

-وفًقا  املعا�ض  اإن  اإذ  مب�ساحلهم،  واالإ�سرار  امل�ستحقني 

للقانون النافذ- يتم �سرفه بالكامل الأبناء الزوجة وبناتها 

جهة  ومن  املعا�ض.  ا�ستحقاق  �سروط  فيهم  تتوافر  الذين 

اأخرى، فاإن الزوج م�سوؤول عن االإنفاق على اأبنائه الق�سر، 

واإن ا�ستحقاقهم ملعا�ض والدتهم املتوفاة ال ي�سر مب�سلحة 

الزوج، بل �سوف يخّفف عنه عند االإنفاق عليهم.

ال�سورى جمال  لرئي�ض جمل�ض  االأول  النائب  اأكد 

و�سع  يف  االجتماعية  التاأمينات  �سندوق  اأن  فخرو 

مايل �سّيئ وال يتحّمل تغطية اأي مزايا اإ�سافية، الفًتا 

اإىل اأن التعديلت على قوانني التاأمني االجتماعي يجب 

اأن تكون ل�سد العجز، ولي�ض لتوفري مزايا اإ�سافية.

قوانني  تعديل  يريد  من  »على  فخرو:  واأ�ساف 

مالية  موارد  تنمية  كيفية  عن  يبحث  اأن  التاأمينات 

ل�سد العجز، ولي�ض تو�سيع قاعدة العجز، فال�سندوق 

يف و�سع مايل �سّيئ وال يتحّمل، ولي�ض هناك موارد 

مالية ل�سد اأي اإ�سافات«.

اإن  العرادي  علي  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  قال 

لي�ض  فهو  االإرث،  �سمن  يقع  ال  التقاعدي  املعا�ض 

وهي  حياته،  حال  يف  تام  ب�سكل  للمتوفى  مملوًكا 

اأن احل�سول على هذه االأموال  اأموال عامة، موؤكًدا 

اآخر. اأمر  اال�ستحقاق ولي�ض على  �سبيل  ياأتي على 

جاء  التقاعدي  املعا�ض  اأن  العرادي  واأ�ساف 

ياأخذها  واملورث  االجتماعي  التكافل  اأ�سا�ض  على 

تطبيق  اأن  اإىل  الفًتا  اال�ستحقاق،  �سبيل  على 

االإ�سكاالت،  من  عدد  اأمام  الباب  �سيفتح  التعديل 

العدالة. مبداأ  مع  يتنافى  امل�سروع  واأن 

اأكد وزير �سوؤون جمل�سي ال�سورى والنواب غامن 

التقاعدي  للمعا�ض  الزوج  ا�ستحقاق  اأن  البوعينني 

لزوجته املتوفاة ال ميكن اأن يكون دون قيود و�سوابط، 

والتي  التقاعدية  ال�سناديق  و�سع  عن  النظر  بغ�ّض 

و�سعها »ممتاز«.

جمل�ض  لدول  املقارنة  القوانني  اأن  اإىل  واأ�سار 

�سرًطا  الك�سب  الزوج عن  التعاون ت�سع �سرط عجز 

ال�ستحقاق الزوج، وكل القوانني يف الكويت واالإمارات 

وُعمان وال�سعودية تتطابق مع القانون النافذ.

ولفت اإىل اأن اإزالة �سرط العجز عن الزوج ي�سعنا 

يف اإ�سكالية عدم حتقق العدالة، اإذ يجب اإزالة ال�سروط 

عن بقية امل�ستحقني.

اأن  املحمود  نوار  ال�سورى  جمل�ض  ع�سو  اأكد 

القانون النافذ حالًيا ي�سع �سرًطا وا�ستثناًء ال�ستحقاق 

العجز،  �سرط  وهو  املتوفاة،  زوجته  ملعا�ض  الزوج 

الفًتا اإىل اأن القانون النافذ ميّكن العاجز من احل�سول 

على املعا�ض.

هذا  يف  م�ساواة  هناك  »لي�ض  املحمود:  واأ�ساف 

راتب  عنها  ينقطع  تزّوجت  اإذا  االأرملة  الأن  القانون؛ 

هذا  ح�سب  فاإنه  للزوج،  بالن�سبة  والعك�ض  زوجها، 

له يف حال زواجه  املعا�ض  �سي�ستمر �سرف  القانون 

من اأخرى«.

الفا�سل  جهاد  د.  اخلدمات  جلنة  رئي�ض  قالت 

ح�سب  عامة  اأموال  وهي  توّرث  ال  التقاعد  اأموال  اإن 

التابع  االإ�سلمي  الفقه  جممع  قرار  وذلك  ال�سرع، 

ملنظمة التعاون االإ�سلمي، اإذ ال تخ�سع اأموال التقاعد 

للزكاة وتخ�سع لرقابة الدولة.

التقاعدية  املعا�سات  اأن  الفا�سل  واأو�سحت 

واالبنة  للبن  �سواء  ب�سوابط،  جاءت  للم�ستحقني 

والزوجة، وت�ساءلت: »كيف تتم العدالة وامل�ساواة اإذا 

اأعطي الزوج اال�ستحقاق املطلق؟«.

واأ�سارت الفا�سل اإىل اأن منح اأي مزايا للم�ستحقني 

وعلى  التقاعدية  ال�سناديق  عمر  على  �سيوؤثر 

اأ�سا�ض  التاأمني قائم على  اأن نظام  امل�سرتكني، موؤكدة 

التكافل، وال تنطبق عليه م�سائل الورث والرتكات. 

فخرو: �شندوق 

التاأمينات يف 

و�شع �شّيئ 

العرادي: 

التعديل 

يتنافى مع 

مبداأ العدالة

وزير املجل�شني: 

القوانني اخلليجية 

ت�شع العجز �شرًطا 

لال�شتحقاق

املحمود: 

القانون النافذ 

ي�شمن حق 

الزوج العاجز 

عن الك�شب

الفا�شل: 

اأموال التقاعد 

عامة وال توّرث 

غالب �أحمد: 

رف�س جمل�س �ل�سورى م�سروًعا بقانون يق�سي مبنح �لزوج ��ستحقاًقا يف معا�س زوجته �ملتوفاة، وبذلك ُيحال �لقانون �إىل �ملجل�س �لوطني.

و�أكدت جلنة �خلدمات �أن م�سروع �لقانون يف حال �إقر�ره قد يوؤدي �إىل زيادة �لأعباء �ملالية على �ل�سناديق �لتقاعدية، �إذ ترى �للجنة �سرورة 

�إجر�ء در��سة �كتو�رية حوله؛ للوقوف على مدى تاأثريه على �ل�سناديق وعلى زيادة �لعجز فيها.

طبيب  الفريق  برئا�سة 

عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ 

املجل�ض  رئي�ض  خليفة  اآل 

رئي�ض  لل�سحة  االأعلى 

الطبي  الوطني  الفريق 

كورونا،  لفريو�ض  للت�سدي 

الوطني  الفريق  وا�سل 

الدورية  اجتماعاته  الطبي 

االإجراءات  ملناق�سة م�ستجدات 

االحرتازية والتدابري الوقائية 

للت�سدي  اتخاذها  مت  التي 

لفريو�ض كورونا.

وناق�ض الفريق االإجراءات 

القادمني  بامل�سافرين  املتعلقة 

ا  وحر�سً البحرين،  مملكة  اإىل 

اأمام  ال�سفر  ت�سهيل  على 

ج�سر  عرب  للمملكة  القادمني 

تنفيًذا  تقّرر  فقد  فهد،  امللك 

لتوجيهات اللجنة التن�سيقية، 

بدًءا من يوم االأحد املوافق 17 

الفح�ض  نتائج  قبول  يناير، 

عليها  التي مل مت�ِض  ال�سالبة 

اإىل  الو�سول  قبل  �ساعة   72

يتم  اأن  على  البحرين،  مملكة 

طريق  عن  النتيجة  اإثبات 

الر�سمية  الهواتف  تطبيقات 

كورونا،  بفريو�ض  اخلا�سة 

واعي،  »جمتمع  تطبيق  مثل 

احل�سن«  �سحتي،  تطمن، 

التطبيقات  من  وغريها 

اإبراز  اأو  املعتمدة،  الر�سمية 

لفح�ض  املطبوعة  ال�سهادات 

التي حتتوي على رمز   PCR
اإىل   ،)QR code( اآر«  »كيو 

فح�ض  خدمة  اإلغاء  جانب 

عند   PCR كورونا  فريو�ض 

فهد  امللك  ج�سر  اإىل  الو�سول 

جلميع امل�سافرين القادمني اإىل 

مواطنني  من  البحرين،  مملكة 

ومقيمني وزائرين.

ال فح�س كورونا على 

ج�شر امللك فهد بدًءا من 17 يناير

 ُيعد االأول يف 2021  بعنوان »جمال الكلمة جمال«

را�شد بن عبد الـله ي�شيد باإ�شدار كتاب الياقوت ويكتب مقّدمته

�أ�ساد �ل�سيخ ر��سد 

حمد  بن  عبد�هلل  بن 

خليفة  �آل  عي�سى  بن 

�جلديد  بالإ�سد�ر 

�ل�سحفي  للكاتب 

�لذي  �لياقوت  جمال 

يف  �إ�سد�ر  �أول  ُيعد 

 ،2021 �جلديد  �لعام 

عنو�ن  حتت  وجاء 

»جمال �لكلمة جمال«، 

نوعية  �إ�سافة  ليمثل 

للمكتبة �لعربية.

جمال �لياقوت�ل�سيخ ر��سد بن عبد�هلل

اأجمل  الكتاب  ويت�سمن 

املعاين  اأعمق  التي حتمل  العبارات 

وال�سور املوؤثرة.

بن  را�سد  ال�سيخ  واأو�سح 

عبداهلل بن حمد بن عي�سى اآل خليفة، 

يف مقدمة الكتاب التي كتبها تقديًرا 

الياقوت،  جمال  ال�سحفي  للكاتب 

مقدمة  اأكتب  اأن  »يطيب يل  قال:  اإذ 

كتاب )جمال الكلمة جمال( للمتميز 

حممد  جمال  االإن�سان  الرجل  املبدع 

الياقوت - وفقه اهلل - يف مو�سوع 

الكلمة املوؤثرة«.

العرب  دّون  »لقد  قائل:  وتابع 

وبلغتهم  بف�ساحتهم  الكتب  متون 

االأزمان متاأثرين وموؤثرين  على مر 

وقال  املوؤثرة.  لغتهم  بكلمات 

اأدباوؤهم قدميا لكل مقام مقال، وهي 

التوا�سل بني لنا�ض وكم  قاعدة يف 

ورفعت  وقربت  اأبعدت  كلمة  من 

�سخ�سا وحطت من قيمة اآخر«.

الكلمة  »تبقى  بالقول:  وزاد 

حية ال ميوت اأثرها بني النا�ض تخلد 

اأنواع  �ستى  يف  واملو�سوف  القائل 

ال�سعر واللغة، وعلى مدى التاريخ 

رمبا  اأو  تعادل  الكلمة  بلغة  كانت 

عرفها  اأخرى  قوة  اأية  على  تتفوق 

االإن�سان؛ الأنها مت�ض الروح والعقل 

جروح  وتداوي  القلب  وتاأ�سر 

الزمن«.

بقوله  الكتاب  مقدمة  واختتم 

اإ�سافة ثمينة  اإن هذا الكتاب يعترب 

واللغة  الرتاث  وتاريخ  لثقافة 

العربية.

ال�سحفي  املوؤلف  اأن  اإىل  ي�سار 

من  العديد  �سغل  الياقوت  جمال 

الرئي�ض  م�ست�سار  مثل  املنا�سب، 

و�سبق  فهد،  امللك  بج�سر  التنفيذي 

الدبلوما�سي  ال�سلك  يف  العمل  له 

)7( �سنوات. ويعمل مدير �سحيفة 

مملكة  يف  ال�سعودية  اجلزيرة 

االحتاد  ع�سو  ووهو  البحرين، 

هيئة  وع�سو  لل�سحفيني  الدويل 

وع�سو  ال�سعوديني،  ال�سحفيني 

البحرينية،  ال�سحفيني  جمعية 

وهيئات  جمعيات  عدة  يف  وع�سو 

وله  وخريية،  وثقافية  �سحافية 

وم�ساركات  كثرية  اأدبية  اإ�سهامات 

واملحافل  املوؤمترات  من  عدد  يف 

العديدة.

جمال  االأ�ستاذ  توىل  وقد 

رئي�ض  نائب  من�سب  الياقوت 

مبملكة  ال�سحفيني  املرا�سلني  نادي 

ع�سو  وهو  لفرتتني،  البحرين 

معظم  على  اأ�سرف  كما  موؤ�س�ض، 

ال�سعودية  الثقافية  الفعاليات 

اأفكارها  اأعد  التي  البحرينية 

واأ�سرف على تنفيذها.
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»بي �إف �صي بيمنت�س« حت�صل على

 �صهادة �صــمــان �لـمـدفــوعــات �لآمـنـــة للعـمــــالء

نادي �لبحرين لل�صينما يعلن �ملوعد

 �جلديد للدورة �لأوىل ملهرجان �لبحرين �ل�صينمائي
عودة  موعد  لل�سينما  البحرين  نادي  اأعلن 

مهرجان البحرين ال�سينمائي، ليقام خالل الفرتة من 

1 حتى 5 اأبريل املقبل 2021، وذلك بعد احل�سول 

مع  والآثار،  للثقافة  البحرين  هيئة  موافقة  على 

ال�سحية  الحرتازية  الحتياطات  جميع  مراعاة 

املو�سى بها من قبل الفريق الوطني الطبي للت�سدي 

لفريو�س كورونا. 

انت�سار  ب�سبب  احلالية  للظروف  وا�ستجابًة 

جائحة كوفيد-19، و�سعت اإدارة مهرجان البحرين ال�سينمائي ت�سوًرا 

جديًدا للمهرجان ُتراَعى فيه كل الإجراءات الحرتازية املو�سى بها من قبل 

الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا، بحيث تعقد فعاليات 

اأبريل  �سهر  يف  البحرين  مملكة  يف  ال�سحي  للظرف  املالئمة  املهرجان 

2021، فيما توؤّجل الفعاليات الأخرى التي يتعذر 

الأفالم واحلفالت اجلماهريية  اإقامتها مثل عرو�س 

يتم  �سوف   ،2021 العام  هذا  يف  اآخر  موعد  حتى 

الإعالن عنه لحًقا.

الأفالم  عربية  حتكيم  جلنة  ت�ساهد  و�سوف 

وذلك  ال�سينمائي؛  البحرين  مهرجان  يف  امل�ساركة 

يف  نتائجها  عن  والإعالن  الفائزة  الأفالم  لختيار 

�سهر اأبريل 2021، ، كما اأ�سارت اإدارة املهرجان اإىل 

ا وندوات حية �سُتنّظم  اأن هناك فعاليات �سيفية حمتملة ت�سمل عرو�سً

لحًقا يف حال تعذر اإقامة املهرجان ب�سكل كامل يف �سهر اأبريل 2021؛ 

ا منا على اإقامة مهرجان �سينمائي متكامل، وتقدمي حدث طال  وذلك حر�سً

انتظاره من ع�ساق ال�سينما يف املنطقة.

نظم مرنة للدفع.. جامعة �لعلوم �لتطبيقية:

��صتمر�ر �لقبول و�لت�صجيل للف�صل �لدر��صي �لثاين

التطبيقية  العلوم  تعمل جامعة 

التعليمية  منظومتها  تطوير  على 

التي  روؤيتها  حتقيق  اإىل  و�سولً 

اخلدمات  اأف�سل  توفري  على  تركز 

تعزيز  يف  ي�سهم  ما  للطلبة، 

م�سريتها الأكادميية وحت�سني نوعية 

املخرجات التعليمية.

عملية  فيه  ت�ستمر  وقت  ويف 

الراغبني  للطلبة  والت�سجيل  القبول 

الف�سل  يف  باجلامعة  اللتحاق  يف 

الأكادميي  العام  من  الثاين  الدرا�سي 

2020-2021، دعا رئي�س اجلامعة 

الأ�ستاذ الدكتور غ�سان عواد الطلبة 

اإىل ح�سور فعاليات اليوم التعريفي 

اخلمي�س  يوم  اجلامعة  تقيمه  الذي 

املقبل 14-1-2021، للتعرف اأكرث 

الأكادميية،  اجلامعة  برامج  على 

للطلبة،  تقدمها  التي  والت�سهيالت 

اجلامعة،  يف  امل�سوؤولني  مع  ولقاء 

بالإ�سافة اإىل جولة افرتا�سية داخل 

على  للتعرف  اجلامعي،  احلرم 

اإذ  الدرا�سية،  والقاعات  املختربات، 

الأ�سئلة  جميع  عن  الإجابة  �ستتم 

حول  احل�سور  قبل  من  املطروحة 

العملية التعليمية باجلامعة.

واأو�سح الأ�ستاذ الدكتور غ�سان 

عواد اأنه نظًرا للظروف ال�ستثنائية 

التي متر بها مملكة البحرين والعامل، 

وبناًء على تو�سيات جمل�س التعليم 

العايل، فاإن الت�سجيل باجلامعة لهذا 

الف�سل �سيكون اإلكرتونًيا عرب املوقع 

www.asu. للجامعة  الإلكرتوين 

الإلكرتوين  الربيد  اأو عرب   ،edu.bh
admission@asu.edu.bh، اأو من 
خالل رقم الوات�ساب 66633770، 

حفاًظا على �سحة الطلبة و�سالمتهم. 

باأن  اجلامعة  رئي�س  و�سرح 

للف�سل  املطروحة  التخ�س�سات 

الدرا�سي القادم ت�سمل البكالوريو�س 

يف احلقوق، اإدارة الأعمال، املحا�سبة، 

العلوم  واملحا�سبة،  املالية  العلوم 

الإدارية،  املعلومات  نظم  ال�سيا�سية، 

علم احلا�سوب، الت�سميم اجلرافيكي، 

وتخ�س�سات  الداخلي،  الت�سميم 

املاج�ستري يف اإدارة املوارد الب�سرية، 

واملحا�سبة والتمويل. 

غ�سان  الدكتور  الأ�ستاذ  واأ�سار 

�سّخرت  اجلامعة  اأن  اإىل  عواد 

الطلبة  مل�ساعدة  كافة  الإمكانات 

خالل هذه الظروف ال�ستثنائية، عرب 

جمموعة من الت�سهيالت التي ت�ساعد 

من  الدرا�سة  فرتة  اأثناء  يف  الطلبة 

خالل املرونة يف عملية دفع الأق�ساط 

ر�سومه  دفع  على  الطالب  وقدرة 

دفعات  جمموعة  على  الدرا�سية 

مي�ّسرة خالل الف�سل الدرا�سي الواحد، 

يف  املتفوقني  للطلبة  واخل�سومات 

واخل�سومات  العامة،  الثانوية 

اخلا�سة بالإخوة الدار�سني باجلامعة.

اإحدى  اأكملت �سركة بي اف �سي بيمنت�س، 

ال�سركات الرائدة يف تقدمي حلول التكنولوجيا 

اإجراءات  البحرين،  يف  واملدفوعات  املالية 

التقييم للتحقق من امتثالها ملعيار اأمان بيانات 

الإ�سدار   )PCI DSS( الدفع  بطاقات  �سناعة 

3.2.1، وهو معيار اأمان رائد ملعاجلة بطاقات 

اإجراء  بعد  ال�سهادة  على  احل�سول  مت  الدفع. 

اف  بي  �سركة  لعمليات  �سامل  م�ستقل  تدقيق 

الت�سديق  �سلطات  اأجرتها  التي  بيمنت�س  �سي 

عاملي  معيار  هي   )PCI( �سهادة  اخلارجية. 

جمل�س  قبل  من  جتميعه  مت  املعلومات  لأمن 

 PCI( الدفع  بطاقات  �سناعة  اأمان  معايري 

SSC(؛ ملنع الحتيال على البطاقات من خالل 
وتعر�سها  البيانات  حول  ال�سوابط  زيادة 

لالخرتاق.

تطوير  رئي�س  باراكال،  دي  ديفي�س  قال  

الأعمال وال�سراكات ال�سرتاتيجية والبتكار يف 

�سركة بي اف �سي بيمنت�س: »كان �سمان اأف�سل 

البطاقات  وحلول  املدفوعات  لأمن  املمار�سات 

بيمنت�س.  �سي  اف  بي  �سركة  اأولويات  من  هو 

اإن احل�سول على �سهادة ر�سمية �سيزيد ب�سكل 

نحن  ف�ساعًدا،  الآن  من  عمالئنا.  ثقة  من  كبري 

لبيانات  الأمان  معايري  بتح�سني  ملتزمون 

الرقمية«.  والقنوات  الدفع  وعمليات  العمالء 

والرئي�س  املنتدب  الع�سو  نونو  اإبراهيم  وقال 

�سركة  »تفخر  �سي:  اف  بي  التنفيذي ملجموعة 

اأمان  الآن بتقدمي معايري  بي اف �سي بيمنت�س 

معتمدة من PCI، مبا يتما�سى مع روؤية حكومة 

املركزي  البحرين  وم�سرف  البحرين  مملكة 

للتحرك نحو اقت�ساد رقمي اآمن«.

�فتتاح م�صت�صفى »كيمز هيلث« يف �أم �حل�صم
اأطلق املقّدم الرائد خلدمة الرعاية ال�سحية يف مملكة 

البحرين »كيمز هيلث«، اأحدث مرافقه الطبية؛ م�ست�سفى 

كيمز هيلث يف اأم احل�سم. ومع هذا امل�ست�سفى اأ�سبحت 

قطاع  يف  رعاية  مقّدم  اأكرب  هيلث«  »كيمز  جمموعة 

الرعاية ال�سحية اخلا�سة يف اململكة، وذلك مب�ست�سفيني 

واأربعة مراكز طبية.

الذي  الوعد  هيلث«  »كيمز  م�ست�سفى  اإطالق  وميّثل 

تتبّناه جمموعة كيمز بتقدمي رعاية م�ستندة اإىل القيمة، 

وهي رعاية عالية اجلودة باأ�سعار يف متناول اجلميع. 

اإىل  للو�سول  اأكرب  اإمكانية  بتوفري  امل�ست�سفى  وي�سمح 

هيلث«  »كيمز  انت�سار  من  ويزيد  ال�سحية،  الرعاية 

جغرافًيا، ويجعل خدماته اأقرب اإىل املجتمع. 

ويقع م�ست�سفى »كيمز هيلث« يف منطقة اأم احل�سم 

القدمية،  الآ�سيوية  املدر�سة  مبنى  يف  املوجود  ال�سكنية 

على ُبعد 400 مرت فقط عن مركز كيمز هيلث الطبي. وقد 

ّمم م�ست�سفى »كيمز هيلث« لتقدمي خدمات اإىل مر�سى  �سُ

العيادات اخلارجية والتنومي وغرف العمليات والولدة، 

والطوارئ.  الأ�سعة  وخدمات  واملختربات  وال�سيدلة 

املمار�سة  وهي  التخ�س�سات  بع�س  امل�ست�سفى  ويقدم 

العامة والطب الباطني والتوليد واأمرا�س الن�ساء وطب 

واحلنجرة  والأذن  والأنف  العظام  وجراحة  الأطفال، 

اجللدية  والأمرا�س  البولية  وامل�سالك  العيون،  وطب 

والعالج  الأ�سنان  وطب  القلب،  واأمرا�س  والتجميل 

اجلدد  الأطباء  عن  وف�سالً  ذلك.  من  واأكرث  الطبيعي 

امل�ست�سفى،  اإىل  �سُت�ساف  التي  الإ�سافية  والتخ�س�سات 

هيلث«  »كيمز  مركز  من  احلاليون  الأطباء  �سيكون 

الطبي يف امل�ست�سفى. و�سي�سمن ذلك ا�ستمرارية الرعاية 

اإىل  يحتاجون  الذين  اأولئك  خا�سة  احلاليني،  للمر�سى 

اإجراء عمليات جراحية اأو يحتاجون اإىل رعاية املر�سى 

تفوًقا  هيلث«  »كيمز  م�ست�سفى  يحقق  و�سوف  املقيمني. 

جديدة  مكانية  م�ساحة  توفري  مع  املري�س  جتربة  يف 

وكبرية، ومرافق اأف�سل لوقوف ال�سيارات.

ويف حديثه مبنا�سبة الإطالق، اأعرب الدكتور  حممد 

�سعداهلل رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة والع�سو املنتدب 

ملجموعة »كيمز هيلث«، عن خال�س �سكره لقيادة مملكة 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ال�سحة  ووزارة  البحرين 

امل�ستمر  ودعمهم  توجيهاتهم  على  ال�سحية؛  واخلدمات 

لتحقيق الأهداف الوطنية لل�سحة اجليدة. واأكد الدكتور 

�سعداهلل على املهمة اجلديدة التي تتبناها »كيمز هيلث« 

يف تقدمي رعاية عالية اجلودة وبتكلفة فّعالة مع التمتع 

هيلث«  »كيمز  وتخطط  والكفاءة.  والرحمة  بالحرتام 

خدمة  اأف�سل  لتقدمي  املجتمعات  يف  وجودها  لتو�سيع 

لل�سعب البحريني، وذلك من اأجل دعم املوؤ�س�سة لروؤيتها 

املتمثلة يف اأن تكون موؤ�س�سة رعاية �سحية رائدة، تت�سم 

رعاية  تقدمي  طريق  عن  حياتنا  يف  نقلة  يحدث  بتمّيز 

�سحية ا�ستثنائية. 

قد  هيلث(  )كيمز  »اإن  �سعداهلل:  الدكتور   قال  وقد 

من  بها  ُيقتدى  مثالية  �سمعة  ال�سنني  مر  على  اكت�سبت 

حتمل  على  والقدرة  والرعاية  اخلدمة  جودة  حيث 

�سيوفر  اجلديد  هيلث(  )كيمز  م�ست�سفى  واإن  التكاليف. 

هيلث(  )كيمز  مركز  احلاليني يف  واملر�سى  للمجتمعات 

الطبي و�سولً �سل�ًسا اإىل جميع خدماتنا اجلديدة«.

البحرينية،  الهندية  ال�سراكة  اأهمية  عن  وباحلديث 

قال اأحمد جواهري رئي�س جمل�س اإدارة مركز كيمز هيلث 

الطبي ورئي�س م�ست�سفى رويال البحرين: »اإن م�ست�سفى 

كيمز هيلث يهدف اإىل تلبية احتياجات �سريحة املجتمع 

باأ�سعار معقولة، و�سيقدم عدًدا كبرًيا من اخلدمات«.

كما اأن »كيمز هيلث« خري مثال على ال�سراكة الهندية 

مملكة  بعد  ما  اإىل  خدماتها  لتقدم  منت  التي  البحرينية 

البحرين، لتخدم دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى 

ودولة  ال�سعودية  العربية  واململكة  ُعمان  �سلطنة  مثل 

قطر والإمارات العربية املتحدة.

و�سّرح الدكتور�سريف م. �سعداهلل الرئي�س التنفيذي 

هيلث«  »كيمز  هدف  اإن  قائالً  هيلث«  »كيمز  ملجموعة 

التي  اخلدمات  من  متنوعة  جمموعة  تقدمي  يف  يكمن 

تغطي النطاق الكامل لتقدمي الرعاية ال�سحية للمري�س. 

الأولية  الرعاية  هيلث«  »كيمز  توفر  �سوف  وبالتايل، 

واملر�سى املقيمني واإعادة التاأهيل والرعاية يف املنزل بعد 

اخلروج من امل�ست�سفى.

كما قال جاكوب توما�س، املدير التنفيذي للعمليات 

وامل�ساريع )GCC( يف »كيمز هيلث«، اإن »كيمز هيلث« 

تقدم خدماتها للمواطنني البحرينيني واملقيمني يف اململكة 

منذ عام 2004.
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د. غ�سان عواد

»جامعة �ململكة« تتعاون

 مع »جامعة هدرزفيلد« �لربيطانية

تعاون  اتفاقية  اململكة  جامعة  وقعت 

 Huddersfield هدرزفيلد  جامعة  مع 

التعاون  ج�سور  مد  بهدف  الربيطانية؛ 

والبحث  التعليم  جمالت  يف  الطرفني  بني 

العلمي، وتبادل الطلبة والهيئة التدري�سية، 

واإن�ساء الربامج امل�سرتكة وتبادل اخلربات.

اململكة  جامعة  رئي�س  نائب  وا�ستقبل 

الدكتور  الب�ستكي،  نادر  الربوف�سور 

مبكتب  امل�ساريع  )مدير  القا�سي  م�سطفى 

من  امل�ساريع(  و  للبحث  الرئي�س  نائب 

توقيع  ومت  الربيطانية،  هدرزفيلد  جامعة 

حرم  يف  اجلامعتني  بني  التعاون  اتفاقية 

البدء  اجلامعتان  تبا�سر  اإذ  اململكة،  جامعة 

 ، املوقعة  التعاون  اتفاقية  بنود  بتنفيذ 

والتي تناولت عدًدا من الف�سول منها اقامة 

والزيارات  امل�سرتكة  الأكادميية  العالقات 

اإىل  بالإ�سافة  اجلامعتني،  بني  املتبادلة 

البحث  وم�ساريع  الطالب  وتدريب  تبادل 

وتقدمي  اجلامعتني  طلبة  بني  امل�سرتكة 

التدريب الأكادميي.

الربنامج  هذا  اأن  الفريقان  واعترب 

املهارات  تطوير  يف  مهًما  عامالً  �سيكون 

على  اجلامعة  لطلبة  والعلمية  الأكادميية 

اأن  امل�ستويني املحلي والعاملي، ومن املوؤمل 

م�سرتكة  برامج  طرح  يف  البدء  قريًبا  يبداأ 

بني اجلامعتني وطرح برامج م�ست�سافة.

 Huddersfield جامعة  اأن  ُيذكر 

مبادرة  من  الذهبي  التقييم  على  حا�سلة 

اجلامعة  نالت  اإذ  التعليمي،  التميز  اإطار 

للتميز  الذهبية  الفتتاحية  اجلائزة 

التعليمي، وح�سلت على املرتبة الأوىل على 

م�ستوى اململكة املتحدة وذلك بف�سل جودة 

طاقم املدر�سني وفًقا ملجل�س متويل التعليم 

.)HEFCE( العايل لإجنلرتا

�جلمعية �لبحرينية لالإعاقة 

�لذهنية و�لتوحد توّدع �إميان عبد�ل�صاحب

الإدارة  برئي�س جمل�س  والتوحد، ممثلة  الذهنية  لالإعاقة  البحرينية  اجلمعية  قامت 

الأ�ستاذة فريدة عبدالرحمن املوؤيد، بتكرمي اإميان عبدال�ساحب امل�سوؤولة الإدارية باجلمعية، 

وذلك مبنا�سبة انتهاء فرتة عملها يف اإدارة برامج اجلمعية بكل دقة واتقان واأمانة، متمنني 

لها النجاح والتوفيق ودوام ال�سحة والعافية يف حياتها العائلية واملهنية.

التحقت باجلمعية منذ عام 2005 لغاية  اإميان عبدال�ساحب قد  الأ�ستاذة  باأن  علًما 

2020، وذلك نزولً عند رغبتها يف التفّرغ لل�سوؤون العائلية.

رئي�س  نائب  الأنــ�ساري،  اهلل  مال  اأحمد  الدكــتور  الأ�ستــاذ  التكرمي  ح�سر  وقــد 

جمل�س الإدارة.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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�إجناز  ت�سريع  عن  تتحدَّث  حكومية  جهات 

يف  ز�لت  ما  وجهات  عملها،  ومنظومة  معامالتها 

مكانها تر�وح!

�إبد�ء ُح�سن �لنو�يا �أمر مهم يجب �أن تقوم به #قطر حتى 

ال ت�سبح خمرجات �تفاقية �لعال حربً� على ورق، خا�سة �أن 

�لبحرينيني  �ل�سيَّادين  حق  يف  �لتع�سفية  �النتهاكات  �سل�سلة 

�سوى  �الأفق  يف  يلوح  خمرًجا  هناك  نرى  وال  م�ستمًر�،  ماز�ل 

قبل �ملقرتح �لذي طرحته #�لبحرين بخ�سو�ص �لرجوع �إىل �لعرف �ل�سائد 

10 �سنو�ت.
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1922 - اأول حماولة ناجحة ملعاجلة مر�شى ال�شكري 

بعقار الإن�ش�لني.

1935 - اأميليا اإيرهارت تطري مبفردها من هاواي اإىل 

كاليف�رنيا، لتك�ن بذلك اأول امراأة تق�م بهذا العمل.

1944 - جمم�عة من الربج�ازية والأعيان يف املغرب 

يقّدم�ن وثيقة للمطالبة بال�شتقالل عن فرن�شا.

1972 - باك�شتان ال�شرقية تغرّي ا�شمها اإىل بنغالدي�ص.

1992 - ال�شاذيل بن جديد يرتك ال�شلطة ويتخلى عن 

رئا�شة اجلزائر.

بلقب  يف�ز  القدم  لكرة  ال�شع�دية  منتخب   -  2004

دولة  يف  املقامة  ع�شرة  ال�شاد�شة  اخلليج  كاأ�ص  بط�لة 

الك�يت.

اآيري  الأ�شجار تكت�شح �شبه جزيرة  2005 - حرائق 

يف جن�ب اأ�شرتاليا.

2015 - انتخاب ك�ليندا غرابار كيتاروفيت�ص رئي�ص 

لكرواتيا، وبذلك ت�شبح اأول �شيدة تراأ�ص كرواتيا.

بن�شخة  يف�ز  مي�شي  لي�نيل  الأرجنتيني   -  2016

2015 من كرة الفيفا الذهبية.

من�شب  �شعيد  اآل  طارق  بن  هيثم  ت�لية   -  2020

�شلطان ُعمان اجلديد بعد وفاة ال�شلطان قاب��ص بن �شعيد.

كورونا يخطف تلميًذا 

اآخر من مدر�شة امل�شاغبني

ُت�يف الفنان امل�شري الكبري هادي اجليار، ليل ال�شبت الأحد، متاأثًرا 

باإ�شابته بفريو�ص ك�رونا داخل م�شت�شفى الهرم عن عمر ناهز 71 عاًما. 

وكان اجليار قد دخل م�شت�شفى الهرم خالل الأيام القليلة املا�شية بعد 

اإ�شابته بفريو�ص ك�رونا، وما �شاعف من حالته املر�شية ه� اإجراوؤه 

عملية قلب مفت�ح خالل الأ�شهر املا�شية. ويف وقت �شابق، اأعلن هادي 

»�شربني فريو�ص  وقال:  »في�شب�ك«،  اإ�شابته عرب �شفحته يف  اجليار 

قد  امل�شري  الفنان  اأن  ُيذكر  بال�شفاء«.  الدعاء  ن�شاألكم  اللعني.  ك�رونا 

من  الثاين  اجلزء  امل�شاركة يف  على  �شيرنجي  �شركة  مع  م�ؤخًرا  تعاقد 

وفًقا  املقبل،  رم�شان  م��شم  خالل  عر�شه  املقّرر  »الختيار«  م�شل�شل 

على  اجليار  هادي  الفنان  وحاز  امل�شرية.  ال�شابع«  »الي�م  ل�شحيفة 

»مدر�شة  م�شرحية  بط�لة  يف  امل�شاركة  من  العربي  العامل  يف  �شهرته 

اإىل  املا�شي،  القرن  من  ال�شبعينات  اأوائل  ُعر�شت يف  التي  امل�شاغبني«، 

جانب عادل اإمام واأحمد زكي و�شعيد �شالح وي�ن�ص �شلبي.

»�شتالني« يغلق مطعًما يف مو�شكو بعد يوم من افتتاحه

تعّر�ص مالك مطعم جديد يف العا�شمة الرو�شية م��شك� 

اإىل م�قف �شعب، بعد ا�شطراره لالإغالق بعد ي�م واحد من 

اإنه  اإذ قال مالك املحل ل�كالة »رويرتز« لالأنباء  الفتتاح، 

احتجاج على  بعد  ال�شاورما يف م��شك�  لبيع  اأغلق حمله 

ج�زيف  طابع  حتمل  التي  ال�شتفزازية  التجارية  عالمته 

للزعيم  �ش�رة  دونر«  »�شتالني  متجر  واأظهر  �شتالني. 

ال�شي�عي املثري للجدل ف�ق بابه الأمامي، ويف الداخل كان 

رجل يرتدي زّي خدمة الأمن يف عهد �شتالني ويقّدم للعمالء 

لفائف اللح�م التي حتمل ا�شم القادة ال�ش�فييت ال�شابقني. 

وقال �شتاني�شالف ف�لتمان �شاحب املتجر: »افتتحنا املطعم 

هناك  تكن  »مل  واأ�شاف:  عميل«،   200 ح�ايل  وخدمنا 

اأ�شباب قان�نية لإغالق املحل«، لكنه قال اإن ال�شرطة اأجربته 

الهائل« من  »ال�شغط  اأجربه  ثم  �شتالني،  اإزالة عالمة  على 

ال�شلطات املحلية على الإغالق بالكامل. وناق�ص امل�اطن�ن 

الت�ا�شل  و�شائل  على  ال�شتفزازية  التجارية  العالمة  اأمر 

الجتماعي، اإذ اأدانها بع�ص املعلقني؛ وذلك ملا متيز به حكم 

�شتالني بالقمع اجلماعي ومع�شكرات العمل واملجاعة، كما 

اإعدام ما يقرب من 700000 �شخ�ص خالل »الإرهاب  مت 

الكبري« من 1936 اإىل 1938، وفًقا لتقديرات ر�شمية.

ُعمانيون يعيدون قرية اإىل احلياة بعد 30 عاًما من اختفائها

بعدما  عاًما   30 قبل  بالكامل  تختفي  العمانية  املر  وادي  قرية  كادت 

طم�شتها الرمال، ما دفع ال�شكان اإىل تركها، لكنها ت�شتقطب حالًيا اأعداًدا من 

املنطقة  اكت�شاف  اإعادة  يف  الراغبني  الف�ش�ليني  والزّوار  ال�شابقني  قاطنيها 

ال�اقعة يف قلب ال�شحراء.

الأ�شطح وجدران ت�شهد على وج�د  القرية �ش�ى بع�ص  ومل يتبقَّ من 

حياة �شابقة يف امل�قع، اختفت اإثر عا�شفة رملية غّطت كل �شيء.

»كل  اإن  القرية  اإىل  اأ�شله  يع�د  الذي  العرميي  �شامل  العماين  ويق�ل 

م�شاكن القرية تقع حتت الرمال التي دفنتها قبل 30 عاًما«.

ا  ومل يكن باإمكان �شكان القرية يف حينه م�اجهة هذه الظاهرة، خ�ش��شً

اإمداد بالكهرباء واملاء. وا�شطر  ب�شبب ُبعدها وعزلتها وعدم ت�افر �شبكات 

ال�شكان الذين كان�ا يعتمدون على تربية احلي�انات للعي�ص للفرار من قرية 

وادي املر، اإىل قرى جماورة.

وبح�شب العرميي، يروي كبار القرية اأن »النا�ص حاول�ا حينها الهروب 

مع اأ�شرهم« نح� القرى املجاورة، لكن »اآخرين مل يتمّكن�ا من الهروب منها 

ودفن�ا حتت الرمال«.

ة: 241 حالة كورونا وتعايف 249 ال�شحَّ

اأعلنت وزارة ال�شّحة 

بلغ  التي  الفح��شات  اأن 

يف   ،11720 عددها 

 ،2021 يناير   10 ي�م 

 241 ت�شجيل  اأظهرت 

جديدة؛  قائمة  حالة 

لعمالة  حالة   125 منها 

حالت  و105  وافدة، 

قائمة،  حلالت  ملخالطني 

من  قادمة  حالة  و11 

اخلارج، كما تعافت 249 

لي�شل  اإ�شافية  حالة 

للحالت  الإجمايل  العدد 

املتعافية اإىل 92362.

ال�شعودية تطلق مدينة »ذا الين«.. �شفر �شوارع و�شفر �شيارات

اأطلق الأمري حممد بن �شلمان ويل العهد ال�شع�دي رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة ني�م 

م�شروع »ذا لين« العمالق يف منطقة ني�م، والذي و�شفه باأنه �شيك�ن »ث�رة ح�شرية 

لالإن�شان، ت�شع الإن�شان اأولً، و�شتك�ن تفا�شيله كثرية، و�شيعر�ص املزيد منها لحًقا«. 

وت�شاءل الأمري حممد بن �شلمان؛ ملاذا ن�شّحي يف الطبيعة يف �شبيل التنمية؟ متحدًثا عن 

مفه�م املدن امل�شتدامة، واحلفاظ على البيئة، وتعزيز الذكاء ال�شطناعي، �شمن بيئة 

بال �ش��شاء ول تلّ�ث. وقال ويل العهد: »ملاذا ُيت�فى 7 ماليني اإن�شان �شن�ًيا ب�شبب 

التلّ�ث؟ وملاذا نفقد ملي�ن اإن�شان �شن�ًيا ب�شبب احل�ادث؟ وملاذا نقبل اأن تهدر �شن�ات 

املدن«. وقّدم ويل  اإىل »جتديد مفاهيم  م�ؤكًدا احلاجة  التنقل؟«،  الإن�شان يف  من حياة 

العهد مدينة »ذا لين« التي و�شفها باأنها »مدينة ملي�نية بط�ل 170 كلم، حتافظ على 

95% من الطبيعة يف ني�م«. 

و�شفر  �شيارات  و�شفر  �ش�ارع  »�شفر  فيها  �شتك�ن  لين«  »ذا  مدينة  اأن  و�شرح 

انبعاثات كرب�نية«. وقال اإنه »ميكن ق�شاء احل�ائج مبدة م�شي 5 دقائق يف ذا لين، 

كما اأن تكلفة البنية التحتية فيها اأقل بن�شبة 30%، بينما ج�دة اخلدمات اأعلى بن�شبة 

30%، وبطاقة متجّددة %100«.
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المعاودة: »شعبة شؤون 
المجني عليهم والشهود« 

تتماشى مع المعايير الدولية
ثمن األمي��ن العام للتظلمات 
ن��واف محم��د المع��اودة قرار 
النائ��ب الع��ام الدكت��ور علي 
ب��ن فضل البوعينين، بإنش��اء 
ضم��ن  متخصص��ة  ش��عبة 
لوح��دة  الداخل��ي  الهي��كل 
بمس��مى  الخاص��ة  التحقي��ق 
»شعبة شؤون المجني عليهم 
تخت��ص  والت��ي  والش��هود« 
بالتواصل م��ع المجني عليهم 
وذويه��م والش��هود وكل من 
يدلي بمعلوم��ات في القضايا 

التي تختص بها الوحدة«. 
وأك��د أن ه��ذا القرار يع��د تعزيزا ل��دور ومهام وح��دة التحقيق 
الخاصة بما يتماش��ى م��ع المعايير المطبقة دولي��ًا في مجاالت 
العدالة الجنائية، بحسب الرؤية التطويرية التي تنتهجها والتي 
عبر عنه��ا القائم بأعمال المحامي الع��ام رئيس وحدة التحقيق 
الخاصة محمد خالد الهزاع، ومما س��وف يسهم أيضا في تحقيق 
مزي��د م��ن النجاح في نتائ��ج التحقيق��ات التي تجريه��ا الوحدة 
وينعكس بالتال��ي إيجابيًا على المنظومة المتكاملة التي تعمل 
م��ن خاللها الوح��دة داخل النيابة العامة بش��كل عام أو في إطار 
المؤسس��ات المس��تقلة األخرى مثل األمانة العام��ة للتظلمات 

التي تربطها عالقة مهنية وثيقة بالوحدة.
وأض��اف المعاودة أن هذا القرار يأتي في الس��ياق الريادي العام 
الذي تنتهجه مملكة البحرين فيما يتعلق بالضمانات التنفيذية 
واآلليات اإلجرائية التي تكفل الحفاظ على احترام حقوق اإلنسان 
على الصعيدين الرس��مي والمجتمعي على حد سواء، األمر الذي 
جع��ل المملكة تتبوأ مكانة مرموقة عربي��ًا وإقليميًا في مجاالت 

تعزيز حقوق اإلنسان.

نواف المعاودة

 »الصحة«: تطبيق اإلجراءات
الوقائية لـ»كورونا« واجب وطني

قال��ت وزارة الصحة إن االلت��زام بالتعليمات واإلج��راءات الوقائية الصادرة من 
الجهات المعنية والحرص على تنفيذها بالش��كل الصحيح عنصر أساسي لنجاح 
جه��ود التص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد19( إل��ى جانب تقليل ع��دد الحاالت 
القائمة الت��ي ارتفعت مؤخرًا مع زيادة عدد المخالطين، منوهة إلى أن تطبيق 
هذه اإلجراءات واجب وطني، السيما وأن النتائج المترتبة على التراخي واإلهمال  
تش��كل خطرًا على المجتم��ع. ودعت الوزارة إلى االلتزام بلب��س الكمام وأقنعة 
الوجه والمحافظة عل��ى تطبيق معايير التباعد االجتماع��ي وتجنب التجمعات 
العائلية والتجمعات في المناس��بات، واستمرار اختصار التجمعات على األسرة 
الواح��دة ف��ي المن��زل والمحي��ط االجتماعي في النط��اق المعت��اد والمحدود، 
واألماك��ن الخارجي��ة المفتوحة ب��دل المغلقة من أجل تقليل معدالت انتش��ار 

الفيروس بين أفراد المجتمع.
وبين��ت أن الهدف من التباعد االجتماعي خالل هذه الفترة هو المس��اعدة على 
إبطاء انتش��ار كورونا )كوفيد19(، حيث أن الحفاظ على مس��افة بين األشخاص 
يساعد على الحد من انتشار الفيروس، وحيث إن المسافة المطلوبة تقدر ب�1.5 

متر على األقل بين كل شخص وآخر، ويعد الحفاظ على التباعد االجتماعي أمرًا 
مهمًا، حتى لو لم يعان األشخاص من أي أعراض.

ووجهت وزارة الصحة بضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والتي تش��مل االتصال 
عل��ى الرقم 444 وذلك فور الش��عور بأية أع��راض مرتبطة بالفي��روس واتباع 
اإلرش��ادات تجنب��ًا لحدوث أي مضاعف��ات صحية خطيرة خاص��ة لألطفال وكبار 
الس��ن وذوي األمراض المزمنة، مؤكدًة أن مضاعف��ات الفيروس قد تؤثر على 
مختل��ف الفئات العمرية من الح��االت القائمة وال تقتصر عل��ى مخاطر معينة 
لذل��ك يجب االلت��زام باإلجراءات االحترازي��ة وعدم التراخي والته��اون فيها مع 
أهمية مواصلة تطبيق االحترازات الصحية المتبعة والمعلن عنها وذلك لتقليل 
عدد الحاالت القائمة الجديدة. وأكدت أن ذلك يستلزم بذل المزيد من التعاون 
وزيادة تفعيل الشراكة المجتمعية لدعم جهود الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفي��روس كورونا )كوفي��د19( وتعزيز الجهود الوطني��ة لتطبيق هذه اإلجراءات 
والتعليم��ات وتفعيلها بالش��كل األمثل بما يحفظ صحة وس��المة المواطنين 

والمقيمين في المملكة.

 »السلمانية«: 
 مريض »بطارية الدماغ« 

يحظى برعاية كاملة
أكدت إدارة مجمع الس��لمانية الطبي اهتمامها ومتابعتها لحالة 
المواطن البحريني الذي شكا ذووه من تدهور صحته نتيجة خلل 
فني أصاب البطارية الكهربائي��ة الخاصة بتحفيز دماغ المريض 
المذكور، حيث تم نقله وف��ق البروتوكوالت الطبية المتبعة إلى 
المجمع الطبي، والكش��ف على حالته من قبل استش��اري الدماغ 
واألعصاب، وتقديم العالج الالزم له تحت إش��راف الطاقم الطبي 
والتمريضي المختص، مش��يرًا إلى أّن حالة المريض مس��تقرة، 

حيث يخضع حاليًا للرعاية والمراقبة، وأنه ال خطر على حياته.
وأوضح��ت إدارة المجم��ع ف��ي بيان له��ا أنه وحرص��ًا على صحة 
المري��ض فق��د تم اتخ��اذ اإلج��راءات الالزمة لترتي��ب زيارة أحد 
الفنيين المختصين لفحص البطارية والتأكد من سالمتها، إال أنه 
ونظرًا إلغالق المنافذ الحدودية في المملكة العربية الس��عودية 
بسبب جائحة كورونا )كوفيد19(، فقد تعّذر وصول الفني المعني 
بفح��ص البطارية، األمر الذي دفع األطب��اء المختصين في مجمع 
الس��لمانية الطبي إلى التواصل م��ع المختصين بمثل هذا النوع 
من البطاريات في السعودية عبر برنامج زوم، والذين أكدوا عدم 

صالحية البطارية للعمل.
وأضاف��ت أنه وعلى ضوء ذلك، فقد وافقت لجنة العالج في الخارج 
عل��ى طلب بطارية جديدة للمريض على وجه الس��رعة، حيث تم 
التنس��يق مع الش��ركة المعنية في المملكة العربية الس��عودية 
إلرس��ال البطارية مصحوب��ة بطبيب مختص لتركي��ب البطارية 
وإع��ادة برمجتها، إال أّن اإلجراءات تعطلت بس��بب إغالق المنافذ 
الحدودي��ة نتيجة ظروف جائح��ة كورونا )كوفي��د19(، مما تعّذر 

وصول البطارية والطبيب.
وش��ّددت إدارة مجم��ع الس��لمانية الطب��ي عل��ى أّن المري��ض 
يتلق��ى الرعاية الطبية الكاملة والعالج المناس��ب تحت إش��راف 
المختصين، مع استمرار إجراءات تأمين وصول البطارية في أسرع 
وقت ممكن، حيث س��يقوم الفريق الجراحي والطبي في المجمع، 
بتبدي��ل وبرمجة البطاري��ة الجديدة حال وصوله��ا من المملكة 
العربية الس��عودية، متمنية اإلدارة الصحة والس��المة للمريض 

المذكور.

المالكي: على قطر عدم 
التعرض للبحارة البحرينيين

استنكر النائب باسم المالكي توقيف السلطات القطرية لعدد 
من البحارة والصيادين البحرينيين والتي تهدد األمن الوطني 
والغذائ��ي للبحري��ن، مؤك��دًا أن هذه التصرف��ات تتنافى مع 

حسن الجوار والعالقات بين الشعبين الشقيقين.
وق��ال إن توقي��ف الس��لطات القطري��ة للبح��ارة والصيادين 
البحرينيين، ال يعكس أي بوادر للتقارب وحل الخالفات العالقة 
واس��تمرار للنهج العدائي وغير اإلنس��اني ضد البحرين، الفتًا 
إلى أن هذه االعتداءات القطرية المس��تمرة منذ أكثر من 10 

سنوات تمثل تعقيدًا ألي تقارب وحل للخالفات. 
وأكد أن تجاوز األزمة يأتي من خالل فتح صفحة جديدة وترك 
الممارس��ات المرفوضة والتي تسيئ للعالقات األخوية، داعيًا 
قطر إل��ى إبداء حس��ن النوايا تج��اه البحرين م��ن خالل عدم 
التعرض للبحارة والصيادين البحرينيين والتعامل اإلنس��اني 

واحترام العالقات األخوية.

»الصحة«: 50٪ من الحاالت القائمة 
لمخالطي األهل واألقارب بتجمعات عائلية

سجلت وزارة الصحة األسبوع الماضي ارتفاعًا 
ملحوظًا في عدد الحاالت القائمة لفيروس 
كورونا )كوفيد19(، حيث أظهر تحليل للحاالت 
القائمة المسجلة بعد إجراء عمليات تتبع أثر 
المخالطين إلى ارتفاع الحاالت القائمة بين 
األطفال وربات المنازل، ونقلت لهم العدوى 
بسبب عدم االلتزام والمخالطة المجتمعية 
بين األهل واألقارب، وقدرت نسبة الحاالت 
القائمة في هذه الفئة 50%، من بينها %13 
ألطفال في فئات عمرية بين 0 و17 عامًا، 
وهو ما شكل ارتفاعًا ملحوظًا لهذه الفئات 
العمرية. وكشف الوزارة أن 40% من الحاالت 
هي بسبب مخالطة حاالت قائمة، بينما %5 
هي لقادمين من الخارج فيما بلغت نس��بة 
البحرينيين من الحاالت القائمة 51%، بينما 

كانت 49٪ للوافدين.
وحذرت وزارة الصحة م��ن مخاطر التراخي 
في تطبيق اإلج��راءات االحترازية للحد من 
انتش��ار الفيروس واالس��تهتار بخطورته، 
وال��ذي يؤدي إل��ى بلوغ مع��دالت الحاالت 
القائمة إلى مستويات أكبر مما كانت عليه 
في السابق، مؤكدًة على أهمية التقليل من 
نسب الحاالت القائمة عبر االلتزام المسؤول 

من كل ف��رد بالمجتمع بتنفيذ التعليمات 
الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19( والجهات ذات 
العالق��ة، ووضع مصلحة الوطن والمجتمع 

فوق كل اعتبار.
ونوهت وزارة الصحة بجهود مملكة البحرين 
الكبي��رة بتكاتف وتنس��يق الجه��ات ذات 
العالقة، التي وضعت س��المة المواطنين 
والمقيمين هدفًا وأولوية بذلت من أجلها 
الجهود الحثيثة، موجهًة إلى ضرورة مواصلة 
العمل الج��اد من أجل التص��دي لفيروس 
كورون��ا )كوفي��د19(، وحث��ت المواطني��ن 
والمقيمي��ن عل��ى ض��رورة االبتع��اد عن 
التجمعات حفاظًا على صحة أفراد المجتمع، 
موضحًة رغبة الجميع ف��ي أن تعود الحياة 
إلى طبيعتها، إال أنه في ظل تراخي البعض 
في اتباع التعليمات الوقائية من المؤسف 
رؤية ارتفاع معدالت انتشار العدوى بشكل 
ملحوظ ومتزايد بعد انخفاض عدد الحاالت 
القائمة األمر الذي يشكل عبئًا مضاعفًا على 
الجه��ات والكوادر الصحية التي تعمل ليل 
نه��ار من أج��ل التصدي لفي��روس كورونا 

)كوفيد19(.

 »الخارجية« تستنكر إيقاف 
قطر للحداد وتدعو إلفراج فوري 
أعربت وزارة الخارجية، عن استنكارها الشديد لقيام خفر 
السواحل القطرية بإيقاف بطل كمال األجسام البحريني 
س��امي الحداد، بينما كان في رحل��ة صيد بحري مع عدد 

من رفاقه في المياه اإلقليمية البحرينية.
ودع��ت »الخارجي��ة«، الس��لطات القطري��ة إل��ى اإلفراج 
الف��وري عن المواطن البحريني س��امي الح��داد ورفاقه، 
والتوقف ع��ن التعرض للصيادين البحرينيين في عرض 

البحر وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق.

 »خارجية الشورى« 
ُتدين قيام قطر بإيقاف الحداد

أدان��ت لجنة الش��ؤون الخارجي��ة والدفاع واألمن 
الوطن��ي بمجل��س الش��ورى، برئاس��ة العض��و 
يوس��ف ب��ن أحم��د الغتم، قي��ام خفر الس��واحل 
القطري��ة بإيقاف بطل كمال األجس��ام البحريني 
س��امي الح��داد، وذلك عندم��ا كان برفق��ة عدٍد 

م��ن أصدقائه في رحل��ة صيد بحري ف��ي المياه 
اإلقليمية لمملكة البحرين.

وفيم��ا جددت لجنة الش��ؤون الخارجي��ة والدفاع 
واألمن الوطني اس��تنكارها الس��تمرار السلطات 
القطري��ة في التع��رض للصيادي��ن البحرينيين، 

والقبض عليهم والتضييق عليهم خالل ممارسة 
مهنته��م، طالب��ت اللجن��ة الس��لطات القطرية 
باإلفراج الف��وري عن المواطن البحريني س��امي 
الحداد ورفاقه، وضمان سالمتهم وعدم تعريض 

حياتهم للخطر.

 »خفر السواحل«: ال معلومات إضافية 
من قطر بخصوص القبض على القارب »بالك سميث«

ص��رح مدير مرك��ز عمليات خفر الس��واحل بأن مركز 
العمليات تلقى »فاكس« عند الس��اعة 8 من مس��اء 
الجمع��ة 8 يناي��ر 2021 م��ن اإلدارة العام��ة ألمن 
الس��واحل والحدود بدولة قطر، مف��اده القبض على 
الق��ارب البحريني المس��مى »بالك س��ميث« بدعوى 
الدخول إلى المياه اإلقليمية لدولة قطر بطريقة غير 

مشروعة.
وأفادت إدارة أمن الس��واحل والحدود القطرية، بأنه 
تم القبض على المواطني��ن البحرينيين اللذين كانا 
عل��ى متن القارب وهما س��امي إبراهيم الحداد »48 
عامًا« ومحمد يوسف الدوسري »37 عامًا« وأنه سيتم 

إحالتهما إلى الجهات المختصة في دولة قطر.

وأشار مدير مركز عمليات خفر السواحل إلى أن قيادة 
خفر الس��واحل طلبت م��ن نظيرته��ا القطرية ومنذ 
تلق��ي هذا الب��الغ معلومات ع��ن حال��ة المواطنين 
البحرينيين ومالبس��ات القبض عليهما، موضحًا أنه 
وحتى إعداد هذا التصريح لم يتم تلقي أي معلومات 

إضافية.

 »األولمبية البحرينية« تستنكر
إيقاف السلطات القطرية للبطل الحداد

أعربت اللجنة األولمبية البحرينية عن بالغ اس��تنكارها، وشديد أسفها 
لقيام خفر السواحل القطرية بإيقاف بطل كمال األجسام سفير اللجنة 
األولمبي��ة البحرينية س��امي الحداد دون وجه ح��ق، وذلك خالل قيامه 
برحلة صيد بحرية مع عدد من أصدقائه في المياه اإلقليمية البحرينية.

ودعت اللجن��ة األولمبية البحرينية الس��لطات القطري�ة إلى اإلف��راج 
ف��ورًا ع��ن المواطن س��ام��ي ال��ح��داد وأصحاب��ه، والك��ف عن تلك 
التج��اوزات غي��ر المقبول��ة الت��ي تمثل انته��اكًا صريح��ًا للمواثيق 

والقوانين الدولية.

قبول نتائج الفحص عبر التطبيقات المعتمدة

الفريق الوطني الطبي: تطوير إجراءات 
المسافرين القادمين للبحرين عبر الجسر

برئاس��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل 
آل خليف��ة رئيس المجلس األعل��ى للصحة رئيس 
لفي��روس  للتص��دي  الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق 
كورونا )كوفيد19( واص��ل الفريق الوطني الطبي 
اجتماعاته الدورية لمناقشة مستجدات اإلجراءات 
االحترازي��ة والتدابير الوقائية الت��ي تم اتخاذها 
للتصدي لفي��روس كورونا )كوفي��د19(. وقد أكد 
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي عل��ى أهمي��ة مواصلة 
االلتزام بح��ذر بكافة اإلج��راءات االحترازية حرصًا 
على س��المة كاف��ة أف��راد المجتمع، منوه��ًا بأن 
التزام كل ف��رد بالمجتمع وحث أس��رته ومحيطه 
عل��ى ذلك سيس��هم ف��ي رف��د الجه��ود الوطنية 
للتص��دي للفيروس حت��ى الوصول للنج��اح الذي 

تنش��ده المملك��ة عب��ر التنفي��ذ الس��ليم لخطط 
التعام��ل م��ع في��روس كورونا )كوفي��د19( خالل 

المراحل المختلفة.
واس��تعرض الفري��ق الوطني الطبي المؤش��رات 
واإلحصائيات المتعلقة بجهود التصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد19(، وناقش اإلج��راءات المتعلقة 
بالمس��افرين القادمي��ن إل��ى مملك��ة البحرين، 
وحرص��ا عل��ى تس��هيل الس��فر أم��ام القادمي��ن 
للمملكة عبر جس��ر الملك فهد واستيعاب األعداد 
المتزايدة من المس��افرين وتوفير الخيارات التي 
تص��ب في التيس��ير عليهم، وفي إط��ار المراجعة 
الدوري��ة لإلجراءات فقد تقرر، بن��اًء على توصيات 
الفريق الوطني الطب��ي وتنفيًذا لتوجيهات اللجنة 

التنس��يقية، ب��دًءا من األح��د المواف��ق 17 يناير 
2021 حيث سيستمر قبول نتائج الفحص السالبة 
الت��ي لم تم��ض عليها 72 س��اعة قب��ل الوصول 
لمملك��ة البحري��ن عل��ى أن يت��م إثب��ات النتيجة 
عن طري��ق تطبيقات الهواتف الرس��مية الخاصة 
بفيروس كورونا )كوفيد19( مثل تطبيق »مجتمع 
واع��ي، وتطمن، وصحتي، والحص��ن« وغيرها من 
التطبيقات الرسمية المعتمدة، أو إبراز الشهادات 
المطبوع��ة لفح��ص PCR التي تحت��وي على رمز 
كيو آر »QR code«، إلى جانب إلغاء خدمة فحص 
في��روس كورونا PCR عند الوصول لجس��ر الملك 
فه��د لجمي��ع المس��افرين القادمين إل��ى مملكة 

البحرين من مواطنين ومقيمين وزائرين.
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حبر جاف

قرار غير موفق
لم توفق لجنة الخدمات بمجلس الش��ورى من وجهة نظري في قرارها 
الرافض للمش��روع بقان��ون الذي يهدف إلى اس��تحقاق الزوج لنصيب 
ف��ي معاش زوجته المتوفاة وذلك أس��وة باس��تحقاق لمعاش زوجها 
المتوف��ي مهم��ا كانت المب��ررات واألس��باب التي تفنن��ت اللجنة في 

ذكرها. فهذا القرار يأتي حتما ضد مبدأ المساواة بين الجنسين. 
والغريب هو إقحام الش��رع في رد اللجنة الرافض للمشروع على الرغم 
من أن الشرع يتم تجاوزه وركنه في كثير من القضايا األخرى. فالشرع 
أصبح أداة تس��تخدم حس��ب الم��زاج وليس إيمانًا وتطبيق��ًا فتارة هو 
المنظم لحياة الن��اس وحقوقهم وتارة أخرى ال يلتفت إليه بل ويعتبر 

أمرًا قديمًا ال يصلح لزمن ما بعد الحداثة! 
وم��ن ضمن حيثي��ات الرف��ض تعللت اللجن��ة بعدم وج��ود ضوابط 
متعلقة باس��تحقاق الزوج في المشروع بقانون أسوة بالضوابط التي 
تحكم حصول األبناء على معاش أمهم في حال وفاتها! وأتس��اءل ألم 
يكن من الممكن إرجاع مشروع القانون للنواب القتراح الضوابط بداًل 
من رفض المش��روع بقانون برمته؟ أو ألم يكن بمقدور اللجنة إضافة 

الضوابط من نفسها وثم الموافقة عليه؟ 
عمومًا، مش��روع القانون هذا ليس مهمًا للغاية، فالمرأة وحس��ب كل 
اإلحصائيات ومن ضمنها المحلية تعمر أكثر من الرجل والغالب أنها 
هي من تترمل وليس العك��س وهذا يعود لحكمة يعلمها الخالق عز 
وج��ل وحده فهو من بيده األعم��ار ويقال أيض��ًا، ألن المرأة ال تصاب 
بأمراض القلب القاتلة مثل الرجل. لذلك، حتى لو تمت الموافقة على 

مشروع القانون، فلن يستفيد منه سوى قلة قليلة جدًا من الرجال. 
ومع ذلك يتس��اءل البع��ض بعد قرار الرفض ح��ول الفائدة من عمل 
الم��رأة وحصولها عل��ى المعاش إذا كانت المرأة غي��ر ملزمة بالنفقة 
على أس��رتها في حياتها ويحرم زوجها من نصيب - حتى لو بسيط - 

من معاشها في مماتها؟ 
وق��د بدأ الكثيرون يستش��عرون حال��ة من التطرف ف��ي التعامل مع 
الرج��ل »الزوج« وقضاي��اه ومطالباته ويخش��ون أن يصل به الحال أن 
يكون نكرة ومهمشًا في زمان قريب. وليعلم المشرعون أنه إذا همش 
الرجل »بالقانون« فالعواقب وخيمة على األس��رة والمجتمع، فالحياة 
قائمة على الجنس��ين، الذكر واألنثى، وكل منهما يجب أن يش��عر أنه 
مق��در ويعام��ل بالمثل. أيض��ًا، إذا همش الرجل اخت��ل التوازن داخل 
األس��رة خصوصًا -وهو مختل نسبيًا اآلن من ناحية الحقوق والواجبات 
التي تخص الزوج والزوجة مهما قيل غير ذلك- وبذلك من المتوقع أن 

يخرج لنا جيل ضائع مسكين ومعوج في مبادئه وقيمه. 
ولس��ت متأك��دًا لماذا علي أن أطل��ق التحذير القادم لك��ن لحاجة في 
نف��س يعقوب س��أتطرق إليه في س��ياق هذا المقال وه��و باختصار: 
الح��ذر ثم الح��ذر أن ننجرف وراء أفكار ونظري��ات -ما أنزل اهلل بها من 
س��لطان- ومنها نظرية »المجتمع الذكوري« وما شابهها من خرافات 
المتفلس��فين -وأصبح��ت تجد لها حض��ور عندنا حالي��ًا- ألنها كانت 
دافع��ًا لتجاهل الرجل »الزوج«، وإقصائ��ه مما أدى إلى خلل مجتمعي 
عظي��م يعيش��ه الغرب هذه األي��ام وال يراه إال من انقش��ع عنه ضباب 

االنبهار بكل ما هو غربي.

هل نحن على أعتاب حرب مباشرة مع إيران؟
المتابعي��ن  م��ن  الكثي��ر  يتس��اءل 
والمحللي��ن للسياس��ات الدولي��ة، ه��ل 
هناك نية لضرب مواق��ع إيرانية بهدف 
إضعاف ترسانتها النووية؟ وما مصلحة 

دول الخليج العربي في ذلك؟
لإلجابة على التساؤل األول يجب تحليل 
الموضوع بش��كل أعمق، فإسرائيل قبل 
فترة بس��يطة قدمت تصريحات مهمة 
من قبل مسؤوليها وعلى رأسهم رئيس 
وزرائه��م بنيامين نتنياهو أن »تل أبيب 
لن تس��مح إليران بامتالكه��ا أو تطوير 
برنامجها النووي«، وفي المقابل الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية قالت إن »طهران 
قامت بزيادة تخصيب اليوارنيوم بنسبة 
20٪، وهذا يخالف االتفاق النووي الحالي 

التي يتمسك به االتحاد األوروبي«.
وفي الوقت الذي يتجه الرئيس المنتخب 
جو بايدن لتسلم مفاتيح البيت األبيض 
فانه يسعى إليجاد اتفاق نووي جديد مع 
إيران قد يجع��ل طهران تتنفس مجددًا 
وتدعم أذرعها بالمنطقة لنرجع للمربع 
األول ف��ي عهد ب��اراك أوباما في فوضى 
جديدة يكون االستهداف األول فيها هي 

دول الخلي��ج العرب��ي وهذا ق��د ال يكرره 
باي��دن بعد تعلم��ه الدرس جي��دًا من 
أخط��اء تلك اإلدارة وما تس��ببت به من 
أضرار لمصالح أمريكا العليا بالمنطقة.

كل ه��ذه األمور في ظل توقيع اتفاقيات 
الس��الم وإع��الن الس��الم، بي��ن دول��ة 
اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة ومملك��ة 
البحري��ن مع إس��رائيل وأن يك��ون هذا 
التحال��ف اس��تراتيجي لدعم االس��تقرار 
األمريكي��ة  اإلدارة  ف��إن  بالمنطق��ة، 
المتعاقبة التي تض��ع ضمن أولوياتها 
في الشرق األوسط حماية إسرائيل وأن 
ال تك��ون قوى نووية ف��ي المنطقة غير 
تل أبي��ب بات األم��ر ال يقب��ل النقاش، 
فإن إضعاف الترس��انة النووية اإليرانية 
قبل االتفاق الن��ووي الجديد أصبح ليس 
ضرورة ملح��ة بل هي الح��ل أو الطريق 
األنس��ب إلرغ��ام إي��ران التف��اق جديد 

بشروط أمريكية.
وبالتال��ي يدفعن��ا األم��ر لإلجاب��ة على 
دول  مصلح��ة  ع��ن  الثان��ي  التس��اؤل 
الخلي��ج العربي من ذلك، فمع التحركات 
االس��تعدادات  ومس��توى  األمريكي��ة 

لهجمات مرتقب��ة على إيران فقد قامت 
دول الخلي��ج العربي بتس��وية الخالفات 
الت��ي به��دف ل��م الصف��وف للمواجهة 
أو  عس��كرية  كان��ت  إن  المرتقب��ة 
دبلوماسية لتكون طرف رئيس باالتفاق 
النووي ال��ذي تعت��زم اإلدارة األمريكية 

الجديدة أن تعقده مع طهران.
خالصة الموضوع، إذا أردنا التعمق أكثر 
بخصوص إيجابيات وس��لبيات الضربات 
العسكرية األمريكية، علينا التفطن من 
دروس الدبلوماسية في علم التفاوض، 
أحيانًا يكون لألسلوب العسكري منفعة 
إلرغام الطرف اآلخر على القبول بشروط 
الط��رف األول وكمث��ال قري��ب ولي��س 
ببعي��د فهجم��ات دول التحال��ف لدعم 
الش��رعية باليمن قد جلب��ت الحوثيين 
لطاول��ة التفاوض إليجاد حل سياس��ي 
لألزم��ة، ومع مقاربة ذل��ك فان الضربة 
العسكرية األمريكية إذا كانت مدروسة 
بش��كل متقن س��تجلب طهران لطاولة 
ش��روط  لتنفي��ذ  مرغم��ة  التف��اوض 
واش��نطن الجديدة التي س��تكون دول 

الخليج العربي طرفًا فيها.

الحكومة اإللكترونية.. »الُمْنَجَزات والمعّوقات«
ص��رح نائب الرئيس للتح��ول اإللكتروني في هيئة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكترونية زكريا الخاجة قبل نحو أس��بوعين، بأن 
هن��اك توج��ه لحكومتن��ا بإغالق المكات��ب األمامي��ة للجهات 
الحكومية وتحويلها للقن��وات اإللكترونية، وذلك ضمن عملية 
اس��تكمال التح��ول اإللكترون��ي الش��امل، وأن هن��اك قراب��ة 
500 خدم��ة حكومية متاح��ة على مواقع ومنص��ات الحكومية 
اإللكتروني��ة والتطبيقات المختلفة س��تكون متاحة ابتداًء من 

هذا الشهر.
ب��كل تأكي��د، ف��إن حكوم��ة مملك��ة البحرين هي س��باقة في 
االنخراط السريع نحو العالم اإللكتروني الحكومي، بل ربما هي 
س��بقت الكثير من دول المنطق��ة بالعمل المتقن على تفعيل 
الحكومة اإللكترونية بش��كل واضح وصريح وفعال. كما لم تأُل 
هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية جهدًا في ادخار كل ما 
في وسعها ألجل وضع الخدمات الحكومية على خارطة العالمية، 
وقد نجحت بقوة بقيادة رئيس��ها، الس��يد محم��د علي القائد، 
وكل العاملين ف��ي الهيئة من تحقيق هذا الطموح الكبير. وما 
زال العمل جار الستكمال شكل الحكومة اإللكترونية بالكامل.

اليوم، سنتخلص قريبًا من المعامالت البيروقراطية، ومن كافة 
أشكال المعامالت الورقية، كما سنتخلص من بعض الموظفين 
الكسالى في الصفوف األمامية من الجالسين على »الكاونترات« 
في بعض المؤسس��ات الحكومية والخدمية، وكذلك سنتخلص 

م��ن أمناء الصناديق النقدية، كما إننا س��نتخلص من الطوابير 
الممل��ة والمزعجة التي كنَّ��ا نعاني منها حي��ن نضطر للقيام 

بإجراء معاملة »عادية« قد ال تستغرق بضع ثوان.
لكن، ما يمكن أن يش��كل لنا بع��ض القلق والتحديات في هذا 
الجان��ب، هو أن تتأخر بعض المعام��الت الحكومية لو تحولت 
جلها لإللكترونية، وذلك لسببين مهمين جدًا، يجب على هيئة 

الحكومية اإللكترونية االنتباه لهما.
الس��بب األول، هو عدم قيام الموظفين ف��ي المكاتب الخلفية 
من القيام بمهامهم بش��كل صحيح، أو تقاعسهم عن متابعة 
كل المعام��الت اإللكتروني��ة، وإهمالها، وربم��ا تأخيرها دون 
وجود ما يبرر لهم ذلك. وعليه ربما تتكدس المعامالت بسبب 

هذه النوعية من الموظفين.
الس��بب الثاني، هو ع��دم إمكانية المواط��ن مراجعة المكاتب 
الحكومي��ة لو أراد مراجع��ة معامالته التي أجراه��ا إلكترونيا، 
والتي تأخرت أو لم تنجز في وقتها، أو عدم الس��ماح له بدخول 
المبن��ى الحكوم��ي عل��ى اعتب��ار أن كل المعام��الت أصبح��ت 
إلكترونية، وما يعقد األمر للمواطن، هو عدم وجود خط ساخن 

يمكن له متابعة تلكم المعامالت.
ه��ذه النق��اط المهمة جدًا، ه��ي التي نح��اول إثارتها في هذا 
المش��هد، حتى نحص��ل على إنجاز س��ريع وفعل��ي للمعامالت 

الحكومية اإللكترونية من دون إهمال أو تأخير.

ال بد من وقفة حازمة وشديدة ضد كل مستهتر!
بع��د ما يقارب الش��هر، س��ُتكمل مملكة البحري��ن عامها األول 
ف��ي مكافحة جائح��ة فيروس كورونا، وندع��و اهلل أن يكون األول 
واألخير. وخالل ه��ذه الفترة العصيبة وخصصت البحرين ماليين 

الدنانير لمجابهة هذه الجائحة وآثارها على المجتمع.
منه��ا ما وض��ع لتجهيز وتهيئة الكوادر الطبي��ة بمختلف واحدث 
التقنيات وقتها، وقت الطلب المتزايد عالميًا على المس��تلزمات 
الطبية لمجابهة هذه الجائحة. كما قسمت الدولة جزءًا كبيرًا من 
الميزاني��ة المخصصة لدعم االقتصاد المحلي وما يش��تمله من 
مختلف الطبقات، سواء المؤسسات الخاصة والمرتبطة بمصائر 
ومعيش��ة عائالت بحرينية وغيرها، أو الدعم المباشر للمواطنين 
وما انعكس على مستوى معيشتهم لألفضل وقت كان مواطني 

مختلف الدول المتقدمة يعانون من تدهور الوضع االقتصادي.
ماليين الماليين صرفت وال تزال تصرف في سبيل أن ننعم ببيئة 
أمنة مس��تقرة. تضحية كبيرة قدمتها الدولة، وهو أمر ال ينكره 
حتى أكثر المتش��ائمين لدينا، مقابل طلب بسيط من المجتمع 

اختصرت في أن يكونوا على قدر من الوعي والمسؤولية فقط.
وه��و ما وجدناه في الش��ريحة العظمى م��ن المجتمع البحريني، 
من الت��زام وح��رص. إال أن القاعدة الذهبية تق��ول إن »الحلو ال 
يكتمل«، فبمجرد ظهور عناصر بس��يطة مس��تهترة ال تبالي وال 
تق��در حجم الخطر والمس��ؤولة تضطر الدول��ة والمجتمع معها 

لتحمل حماقة هذه الفئة المستهترة. 
فئة تعتقد بأنها محصنة ومحمية من الوباء، فئة ال تزال تؤمن 
بنظرية المؤامرة، فئة ال تلتزم بالشروط واإلجراءات المفروضة، 
فئ��ة تس��بب لعائالتها وللمجتم��ع كثيرًا م��ن اآلالم والمعاناة، 

ناهيكم عن الخسائر المادية المترتبة.
أعتق��د أن الوقت ح��ان بأن يتحم��ل كل فرد مس��تهتر ومخالف 
نتائ��ج أفعاله، فالبد أن تش��دد القوانين والج��زاءات على هؤالء 
المخالفين من أفراد أو مؤسس��ات، فليس من المعقول أن تبحر 
س��فينة الدولة في بحٍر من المخاطر وهناك شقي يضرب مسمارًا 
في جسد هذه السفينة من أجل أن يعلق سروال متعته وتسليته 

فقط. 
الدولة لم تحرمنا من الخروج وممارسة حياتنا اليومية في أصعب 
مراح��ل الجائح��ة يقينًا بوع��ي المجتمع وحرص��ه، وانتظرت في 
المقابل أن يكون هذا المجتمع على قدر هذه المس��ؤولية، وهو 
ما أظهره معظم أفراد هذا المجتمع، واليوم نتمنى أن ال تتسبب 

فئة مستهترة في هدم هذه الثقة والشراكة.
لذا البد من وقفة حازمة وش��ديدة على كل من تس��ول له نفسه 
في العبث واالستهتار في تضحيات مملكتنا الغالية، فكل نفس 
تزهق بس��بب الجائحة هي جريمة س��ببها االستهتار، وكل ضرر 

مادي يحدث وهو جريمة سببها االستهتار.

نحو شرق أوسط جديد.. 
بأيٍد خليجية ال أمريكية

في كتاب ش��هير جدًا بعنوان »النجاح عل��ى فوضى« للعالم توم بيترز 
أح��د أعمدة علم اإلدارة، يحكي فيه عن تجارب ناجحة لش��ركات كبرى 
ُبن��ي نجاحها على أس��اس من الفوض��ى، وال أعلم إذا أث��ر هذا الكتاب 
عل��ى وزيرة الخارجية األمريكية الس��ابقة كوندولي��زا رايس -فكالهما 
من نف��س المدرس��ة »جامعة س��تانفورد«- وجعلها تخ��رج بمقولة 

»الفوضى الخالقة«. 
راي��س كان��ت تعتقد أن الش��رق األوس��ط ال يمك��ن أن يتغير وتعم 
الديمقراطية في��ه قبل أن تحدث فوضى عارمة تدمره لينهض مجددًا 
من خالل قوى جديدة أس��متها »الشرق األوس��ط الجديد«. فما كانت 
تقصده بالش��رق األوسط الجديد هو تقس��يم بعض البلدان العربية 
م��ن خالل بث الفوضى فيها، ونش��ر القلق وزعزعة الخوف والش��ك في 
مختلف طبقات المجتمع عبر وس��ائل التواصل االجتماعية واإلعالمية. 
لألس��ف، هذه الخطة نجحت بالفعل على إحداث فوضى هائلة جدًا في 
الوطن العربي ولكنها وقفت عند هذا الحد ألنها فوضى فقط. فمر ما 
يس��مى ب�»الربيع العربي« ولكن بقيت الدول العربية شبه متماسكة، 
واألهداف نحو ش��رق أوس��ط جديد بأيدي أمريكية لم يتحقق كما تم 

التخطيط له.
فمن مكر التاريخ أن ينقلب الس��حر على الساحر، و»الفوضى الخالقة« 
ردت إل��ى منبعه��ا في أمري��كا، فارتف��ع عي��ار الفوضى بع��د جائحة 
كورون��ا وعمت المظاه��رات في ش��تى الواليات األمريكي��ة، فما نراه 
اآلن أن أمري��كا فقدت الس��يطرة، فالوباء أصبح يه��دد صحة المجتمع 
فحت��ى اللحظ��ة خلف الوباء ثالث مائة وس��بعين ألف وف��اة وأكثر من 
اثنين وعش��رين مليون مصاب، ونرى كذلك عش��رات اآلالف من أنصار 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب يخرجون في مظاهرات سياس��ية في 
محي��ط البيت األبيض والكونغرس، ونرى أن معدالت البطالة تتفاقم 

والجرائم تزداد وتخرج عن السيطرة!!
الغريب في هذا المش��هد أنه وعلى الرغم م��ن هذه الفوضى العارمة 
الت��ي اجتاح��ت أمريكا إال أن كوندالي��زا رايس لم تظه��ر لتبدي رأيها 
-حت��ى وإن اختلف الزمان والمكان-عن هذا المش��هد اآلن بعد الدمار 

الذي خلفته في المنطقة العربية!! 
عل��ى نقيض الفوض��ى في أمريكا، فما نش��ر ف��ي البي��ان الختامي ل� 
»قمة العال الخليجية« هو انعكاس لتصور منتظر لش��رق أوسط جديد 
متماس��ك وقوي بأيدي خليجية، ونموذج للتفكير المثالي المبني على 
قوة وتماس��ك الدول العربية، والسعي نحو تحقيق التكامل والترابط 
ليس بي��ن دول الخليج العربي فحس��ب وإنما بين جمي��ع دول الوطن 

العربي ودول الشرق األوسط في شتى الميادين.
فاألح��داث المتتالية والمتس��ارعة االقتصادية والسياس��ية واألمنية 
والقرارات الجريئة المبنية على وحدة الصف تكش��ف لنا أن هناك شرق 

أوسط جديد بأيدي خليجية ال أمريكية.



قالـــت وزارة الصحـــة إن االلتزام بالتعليمـــات واإلجراءات 
الوقائيـــة الصـــادرة مـــن الجهـــات المعنيـــة والحـــرص على 
تنفيذهـــا بالشـــكل الصحيح عنصر أساســـي لنجـــاح جهود 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا )كوفيد 19-( إلـــى جانب تقليل 
عـــدد الحاالت القائمة التي ارتفعـــت مؤخرًا مع زيادة عدد 
المخالطيـــن، منوهة إلى أن تطبيق هذه اإلجراءات واجب 
وطني، السيما وأن النتائج المترتبة على التراخي واإلهمال 
تشـــكل خطرًا على المجتمـــع. ودعت الـــوزارة إلى االلتزام 
بلبـــس الكمـــام وأقنعـــة الوجـــه والمحافظـــة علـــى تطبيـــق 
معاييـــر التباعـــد االجتماعي وتجنـــب التجمعـــات العائلية 

والتجمعات في المناســـبات، واستمرار اختصار التجمعات 
على األسرة الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي في 
النطاق المعتاد والمحـــدود، واألماكن الخارجية المفتوحة 
بـــدل المغلقـــة من أجـــل تقليل معـــدالت انتشـــار الفيروس 
بيـــن أفراد المجتمع. وبينـــت الوزارة أن الهدف من التباعد 
االجتماعـــي خـــال هذه الفتـــرة هو المســـاعدة على إبطاء 
انتشـــار )كوفيـــد 19-(، حيث أن الحفاظ على مســـافة بين 
األشـــخاص يساعد على الحد من انتشـــار الفيروس حيث 
أن المســـافة المطلوبـــة تقدر بــ 1.5متـــر على األقل بين كل 
شـــخص وآخـــر، ويعـــد الحفـــاظ علـــى التباعـــد االجتماعي 
أمـــًرا مهًمـــا، حتـــى لو لم يعان األشـــخاص مـــن أي أعراض. 

ووجهت وزارة الصحة بضـــرورة التقيد بالتدابير الوقائية 
والتي تشـــمل االتصال على الرقم 444 وذلك فور الشـــعور 
االرشـــادات  واتبـــاع  بالفيـــروس  مرتبطـــة  أعـــراض  بأيـــة 
تجنبـــًا لحـــدوث أي مضاعفـــات صحيـــة خطيـــرة خاصـــة 
لألطفال وكبار الســـن وذوي األمراض المزمنة، مؤكدًة بأن 
مضاعفات الفيروس قد تؤثر على مختلف الفئات العمرية 
مـــن الحاالت القائمة وال تقتصر علـــى مخاطر معينة لذلك 
يجـــب االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة وعـــدم التراخي 
والتهـــاون فيهـــا مـــع أهميـــة مواصلـــة تطبيـــق االحترازات 
الصحيـــة المتبعة والمعلن عنها وذلك لتقليل عدد الحاالت 

القائمة الجديدة.

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أوضـــح 
الزياني أن بيان القمة الخليجية الذي عقد 
فـــي محافظـــة العا فـــي المملكـــة العربية 
الـــدول  تقـــوم  أن  علـــى  نـــص  الســـعودية 
الخليجيـــة مـــن خـــال مباحثـــات ثنائيـــة 
التعـــاون والتنســـيق فيمـــا بينهـــا  بتعزيـــز 
حيـــال القضايـــا والموضوعات المشـــتركة 
مصالحهمـــا،  يخـــدم  بمـــا  الطرفيـــن  بيـــن 
واألمنيـــة  السياســـية  الملفـــات  وإنهـــاء 
الخاصـــة المعلقـــة بينهمـــا، علـــى أن تجري 
تلـــك المباحثـــات بينهمـــا خال أســـبوعين 
من تاريخ توقيع البيان، من أجل الوصول 
إلـــى تفاهمات حيـــال اآلليات التـــي تكفل 
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق وإنهـــاء تلـــك 
الملفـــات، وأن تتضمـــن اآلليـــات تشـــكيل 
للمتابعـــة  إحداهمـــا  ثنائيتيـــن  لجنتيـــن 
واألخـــرى قانونيـــة، وذلـــك لوضـــع الســـبل 
التـــي تكفل متابعة تطبيق ما يتم التفاهم 
بشأنه بشكل دوري، ووضع وسائل باتفاق 
ثنائي لمعالجة أي اختافات قد تنشأ عند 

التطبيق أو التفسير.
وكان اجتمـــاع برلماني حكومي مشـــترك، 
قـــد عقد صباح أمس عبر االتصال المرئي، 
برئاســـة رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزيـــة 
زينل، ، وبمشـــاركة رئيس مجلس الشورى 
علـــي الصالـــح، وبحضور وزيـــر الخارجية 
شـــؤون  ووزيـــر  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
البوعينيـــن،  والنـــواب  الشـــورى  مجلســـي 
وكل من رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
وبحضـــور  والنـــواب،  الشـــورى  بمجلســـي 
مساعد وزير الخارجية عبدهللا الدوسري، 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  ووكيـــل 
ال  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  الدوليـــة 
خليفة، ووكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
اإلقليميـــة ومجلس التعاون وحيد ســـيار، 
وذلـــك الطـــاع الســـلطة التشـــريعية على 
نتائـــج القمـــة الخليجيـــة التـــي عقدت في 
محافظة العا بالمملكة العربية السعودية 

الشقيقة.
زينـــل،  أكـــدت   بدايـــة االجتمـــاع،   وفـــي 
أن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة عاهـــل الباد  
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، قدمـــت جهوًدا ثرية ومســـاهمات 
رفيعة في ســـبيل تعزيز لم الشمل ووحدة 

الصـــف والتضامن وفتح آفـــاق أرحب من 
العمل المشـــترك بين دول مجلس التعاون 

ودعم مسيرة العمل الخليجي الموحد.
 كمـــا أكدت حرص المجلـــس النيابي على 
تقديم الدعم للجهود الوطنية المســـتنيرة 
بـــرؤى جالة الملك، وانطاًقا من الثوابت 
مملكـــة  نهـــج  بهـــا  اتســـم  التـــي  والقيـــم 
البحريـــن القائـــم على االحتـــرام المتبادل 
والتكاتـــف والتكامل على مســـتوى العمل 
بين دول مجلس التعاون وتقوية اللحمة 
الخليجيـــة بما يحقق المصالح المشـــتركة 
تطلعـــات  وترجمـــة  المجلـــس،  لـــدول 
الشـــعوب الخليجية والدفـــع باتجاه مزيد 
يخـــدم  الـــذي  والتنســـيق  التعـــاون  مـــن 
المســـاعي التنموية الشاملة لدول الخليج 
ويعزز من األمن والســـام واالستقرار في 

المنطقة.
 مـــن جهته؛ أكد  الصالـــح، أهمية القرارات 
الصـــادرة عـــن اجتمـــاع الـــدورة الحاديـــة 
لمجلـــس  األعلـــى  للمجلـــس  واألربعيـــن 
التـــي  العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
بالمملكـــة  العـــا  محافظـــة  فـــي  عقـــدت 
ذات  فـــي  مشـــيًدا  الســـعودية،  العربيـــة 
الســـياق بالمشـــاركة الفاعلـــة لوفـــد مملكة 
البحرين برئاسة ولي العهد رئيس مجلس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  الوزراءصاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي أعمال 
االجتمـــاع والجهود التي بذلتها الشـــقيقة 
الكبرى المملكة العربية السعودية لتطوير 
وتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون 
نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل 
بيـــن دولـــه وشـــعوبه الشـــقيقة وتحقيـــق 
المزيد من اإلنجازات في جميع المجاالت 
وبما يخـــدم تطلعات وطموحات مواطني 

دول المجلس.
 وأعـــرب  عـــن تطلـــع مجلس الشـــورى بأن 
تســـاهم القرارات التي تـــم اتخاذها خال 
القمة الخليجية في تطوير مســـيرة العمل 
التعـــاون  وتعزيـــز  المشـــترك  الخليجـــي 
والتنســـيق بيـــن دول المجلـــس لتحقيـــق 
تطلعـــات وآمـــال شـــعوبه الشـــقيقة نحـــو 
مزيـــد من الترابط والتعـــاون والتكامل مع 
التأكيد على أهمية المحافظة على حقوق 
المواطنين لكل مـــا فيه الخير للجميع، بما 
يدفع بالعمـــل الخليجي المشـــترك وتعزيز 

التعاون بين األشقاء.

 مـــن جانبـــه؛ أعـــرب الزيانـــي عـــن اعتـــزاز 
مملكـــة البحريـــن بترؤس المملكـــة للدورة 
الحاديـــة واألربعيـــن للمجلس األعلى التي 
ســـتكون هذا العام بقيادة صاحب الجالة 
الـــذي  الكبيـــر  بالحـــرص  مشـــيًدا  الملـــك، 
يبديه جالة الملك، لتعزيز مســـيرة العمل 

الخليجي المشترك.
 وقـــال إن قمـــة العـــا كانـــت قمـــة مهمـــة، 
معرًبا عـــن خالص الشـــكر والتقدير لعاهل 
المملكة العربية السعودية خادم الحرمين 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بن عبـــد العزيز 
آل ســـعود، وإلـــى ولـــي العهـــد نائب رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الدفـــاع  وزيـــر  الـــوزراء 
بـــن  ســـلمان  بـــن  محمـــد  األميـــر  الملكـــي 
عبدالعزيـــز آل ســـعود، على الجهـــود التي 
بذلتها القيادة السعودية الستضافة القمة.
اعتـــزاز  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب   
مملكـــة البحرين وتقديرهـــا الكبير للجهود 
الكويـــت،  دولـــة  بذلتهـــا  التـــي  المخلصـــة 
لتسوية األزمة الخليجية بمساعي حثيثة 
من صاحب الســـمو الشـــيخ صباح األحمد 
الجابـــر الصباح، رحمـــه هللا، وبجهود أمير 
دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف 
األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، كمـــا أعـــرب عن 
تقديـــر مملكـــة البحريـــن لجهـــود المملكـــة 
العربية الســـعودية، وتوجهاتها المخلصة، 
الشـــمل  للـــم  المهـــم  الرئيســـي  ودورهـــا 
وتوحيـــد الصف الخليجـــي، وتعزيز العمل 
الخليجي المشـــترك والمحافظة على أمن 
واســـتقرار دول المجلـــس واألمن القومي 

العربي.
وأوضـــح أن القمـــة الخليجيـــة فـــي العـــا 
وضروريـــة  مهمـــة  بمخرجـــات  خرجـــت 
الخليجـــي  التعـــاون  مســـيرة  لمواصلـــة 
المشـــترك، وتعزيز تضامـــن دول المجلس 
وتعاونهـــا وتكاملهـــا لما فيه خيـــر وصالح 

الدول األعضاء.
وأشـــار وزيـــر الخارجيـــة الـــى أن )البيـــان 
الختامـــي( للقمـــة تضمـــن القـــرارات التـــي 
اعتمدهـــا المجلـــس األعلـــى فـــي مجاالت 
العمـــل الخليجي المشـــترك والموضوعات 
المعروضة على القادة إلقرارها واعتمادها، 
إضافـــة إلـــى مواقـــف دول المجلس تجاه 

القضايا السياسية واألمنية اإلقليمية.
)إعـــان  أن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأضـــاف 
العا( هـــو أحد مخرجـــات القمـــة المباركة 

وهـــو وثيقـــة مهمـــة تتحدث عـــن تطلعات 
وتوجهـــات دول المجلـــس فـــي الســـنوات 
الخليجـــي  العمـــل  وتعزيـــز  المقبلـــة، 
المشـــترك فـــي المرحلـــة المقبلـــة، وخاصة 
تجاه تداعيـــات جائحة كورونـــا ومعالجة 
االقتصاديـــة  األوضـــاع  علـــى  تأثيراتهـــا 

واالجتماعية والصحية لدول المجلس.
وتحـــدث عن بيـــان العا الخاص بتســـوية 
األزمـــة الخليجية، الذي تـــم التوقيع عليه 
فـــي القمة، وقال إن بيـــان العا هو خطوة 
مهمـــة لبدء حوار خليجـــي يعالج الملفات 
السياســـية واألمنيـــة العالقـــة بيـــن الـــدول 
ثنائًيـــا، للوصـــول الى األهداف المنشـــودة 
في المستقبل، والعمل جماعًيا على ضمان 

عدم العودة إلى ما أدى إلى األزمة.
توطيـــد  علـــى  أكـــد  البيـــان  أن  وأضـــاف 
العاقـــات بين الـــدول وتغليـــب مصالحها 
العليا بمـــا يعزز أواصر الـــود والتآخي بين 
شـــعوبها ويرســـخ مبـــادئ حســـن الجـــوار 
واالحتـــرام المتبادل بينها، تعزيًزا وحماية 
إطـــاره  فـــي  المشـــترك  العمـــل  لمســـيرة 

الخليجي والعربي واإلسامي.   
فـــي  أكـــدت  األطـــراف  الـــدول  إن  وقـــال 
عـــدم  فـــي  بالتضامـــن  التزامهـــا  البيـــان 
المســـاس بســـيادة أي منها أو تهديد أمنها 
أو اســـتهداف اللحمـــة الوطنيـــة لشـــعوبها 
مـــن  شـــكل  بـــأي  االجتماعـــي  ونســـيجها 
األشـــكال، ووقوفهـــا التام فـــي مواجهة ما 

يخـــل باألمن الوطني واإلقليمي ألي منها، 
وتكاتفهـــا في وجـــه أي تدخات مباشـــرة 
أو غيـــر مباشـــرة فـــي الشـــؤون الداخليـــة 
ألي منهـــا، إضافـــة إلى تعزيـــز التعاون في 
مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات 
اإلرهابيـــة أو التـــي تمـــس أمـــن أي منهـــا 

وتستهدف استقرارها.
األطـــراف  الـــدول  أن  الزيانـــي  وأضـــاف  
بإنهـــاء  التزمـــت  البيـــان  علـــى  الموقعـــة 
جميـــع الدعـــاوى والشـــكاوى واإلجراءات 
والنزاعات  واالعتراضـــات  واالحتجاجات 
بشـــكل تلقائـــي عنـــد انتهاء الســـنة األولى 
أن  علـــى  البيـــان،  توقيـــع  تاريـــخ  مـــن 
الدعـــاوى  تلـــك  جميـــع  تجمـــد  أو  تعلـــق 
والشـــكاوى واإلجـــراءات واالحتجاجـــات 
واالعتراضـــات والنزاعـــات لـــدى المحاكم 
وغيرهـــا  والهيئـــات  واللجـــان  والجهـــات 
وذلـــك  والدوليـــة،  واإلقليميـــة  الداخليـــة 
خال أســـبوع مـــن تاريـــخ توقيـــع البيان، 
وأن تتخـــذ كل دولـــة طـــرف اإلجـــراءات 

التنفيذية الكفيلة بذلك.
أمـــن  علـــى  “المحافظـــة  أن  علـــى  وشـــدد 
فـــي  يأتـــي  والمنطقـــة  دولنـــا  واســـتقرار 
مقدمـــة األولويـــات التـــي ينبغـــي أن نعنى 
بها عناية كبيـــرة، ألنه تحدي مازال يبعث 
علـــى القلق، وأن نعمـــل على تعزيز تعاوننا 
التـــي  المشـــترك تحقيًقـــا آلمـــال شـــعوبنا 
تتطلع إلى السام واالستقرار واالزدهار”.

وفي نهايـــة االجتماع رد وزيـــر الخارجية 
علـــى االستفســـارات التـــي أبداهـــا ممثلـــو 
وجـــه  وعلـــى  التشـــريعية،  الســـلطة 
الخصـــوص بشـــأن االســـتفزازات القطرية 
تجاه الصياديـــن البحرينيين ومضايقتهم 
فـــي مصـــادر رزقهم فـــي الميـــاه اإلقليمية 
لمملكـــة البحريـــن، بما في ذلـــك قيام خفر 
األول،  أمـــس  يـــوم  القطريـــة،  الســـواحل 
بإيقـــاف بطـــل كمـــال األجســـام البحريني 
ســـامي الحداد وعدد مـــن رفاقه بينما كان 
فـــي رحلـــة صيد بحريـــة، حيث أكـــد وزير 
الخارجية اهتمام القيادة الحكيمة بقضية 
الصياديـــن البحرينييـــن، وحرصهـــا التـــام 
على حفظ حقوق المواطنين البحرينيين.

وقـــال إن مملكة البحرين تســـتنكر ايقاف 
المواطن البحريني ســـامي الحداد ورفاقه 
من قبل خفر السواحل القطرية بينما كان 
في رحلة صيد بحرية في المياه اإلقليمية 
البحرينية، وتدعو الســـلطات القطرية إلى 
اإلفراج الفوري عنه ورفاقه، والتوقف عن 
التعرض للصيادين البحرينيين في عرض 
البحـــر وإلقـــاء القبـــض عليهـــم دون وجـــه 
حق، مؤكًدا على أهمية التعاون والتنسيق 
المشـــترك بين السلطة التنفيذية والسلطة 
التشـــريعية لـــكل مـــا فيـــه خيـــر وصالـــح 

الوطن والمواطنين.

المنامة - بنا

مباحثـات خليجيـة إلنهاء الملفات العالقـة خالل أيام
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 تعزيز التعاون في 
مكافحة الكيانات والتيارات 

والتنظيمات اإلرهابية
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المنامة- بنا

المنامة - وزارة الصحة

عبـــر البحار يوســـف خميـــس العليـــوي عن 
معاناتـــه الطويلة جراء ممارســـات دوريات 
أمن الســـواحل والحـــدود القطريـــة، والتي 
ظلت على امتداد عمله بالصيد، تســـتهدفه 
فـــي  البحرينييـــن  البحـــارة  مـــن  وغيـــره 
أرواحهـــم وأرزاقهـــم، حيـــث قـــال “أوقفنـــا 
الدوريـــات  مضايقـــات  بســـبب  بوانيشـــنا 
قمـــت  أن  بعـــد  ببيعهـــا،  وقمنـــا  القطريـــة 
بدفع مبالـــغ كبيرة من الغرامات للســـلطات 
القطريـــة، حوالي 5 مـــرات تقريبا، بقيمة ما 
يعـــادل 25 ألـــف دينـــار ومصادرة مـــا نقوم 

بصيـــده”. وأوضح أنه من أجل ســـداد هذه 
الغرامـــات، كنـــا نأخذ قروضـــا، حتى نتمكن 
مـــن اســـتعادة البوانيـــش وإطـــاق ســـراح 
البحـــارة، مضيفـــا أن الدوريـــات القطريـــة، 
كانت تقبض علينا وتنقلنا للدوحة وتقدمنا 
للمحاكمة، باإلضافة إلى أنهم كانوا يبيعون 
ما نصطاده من أسماك، بمبلغ 20 أو 30 ألف 
ريـــال قطري، والمبلـــغ يذهب لهم مباشـــرة 
الحـــال. وتابـــع: كســـروا جوانـــب  بطبيعـــة 
البانـــوش، ورفضوا أن أنقله للبحرين، وبعد 
تســـليمي الغرامـــة لهـــم، أرجعـــت البانـــوش 
بتصليحـــه.  قمـــت  حيـــث  البحريـــن،  إلـــى 

وتحـــدث العليـــوي عـــن موقـــف لـــه داخـــل 
المحاكـــم القطريـــة، أثناء محاكمتـــه هناك، 
مفـــاده أن القاضـــي قـــال لـــه نحـــن ال نريـــد 
منكـــم المـــرور في بحـــر قطر. واســـتعرض 
العليـــوي، جانبـــا مـــن حياتـــه أثنـــاء الصيـــد 
فـــي البحر، مشـــيرا إلى أنـــه كان وغيره من 
الصياديـــن البحرينييـــن، يصطـــاد في مياه 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة، 
بنـــاء علـــى تعليمـــات وموافقـــة المغفور له 
بإذن هللا ســـمو الشـــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيـــان حيـــث لـــم يتعرضـــوا ألي مضايقات 
أو ممارســـات علـــى نحـــو ما تقـــوم به قطر، 

منوهـــا إلـــى أن هـــذا األمـــر، تعاقبـــت عليـــه 
األجيال ويعرفه كل من يقوم بالصيد.
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يوسف خميس العليوي

الرفاع - قوة الدفاع

لقـــوة  العامـــة  القيـــادة  أعلنـــت 
قيامهـــا  عـــن  البحريـــن  دفـــاع 
بالبـــدء فـــي )المرحلـــة األولـــى( 
عن فتح باب التطوع للمدنيين 
االحتياطية،  بالقـــوة  لالتحـــاق 
العامليـــن،  ألقـــارب  وذلـــك 
والمتقاعديـــن فـــي قـــوة دفـــاع 
الوطنـــي  والحـــرس  البحريـــن، 
لـــذا  والمدنييـــن(،  )العســـكريين 
علـــى الراغبيـــن التقـــدم بطلـــب 
التطـــوع القيام بالتســـجيل في 
الخـــاص  اإللكترونـــي  الموقـــع 
بقوة دفاع البحرين على الرابط 
 .)http://www.bdf.bh( :اآلتي

مقـــدم  فـــي  تتوافـــر  أن  علـــى 
الطلب الشروط اآلتية: 

1. أن يكون بحريني الجنسية. 
 )18( 2. أن ال يقـــل عمـــره عـــن 
 )55( علـــى  يزيـــد  وال  عاًمـــا، 
الحـــد  مـــن  ويســـتثنى  عاًمـــا، 
الفنيـــون،  للعمـــر،  األعلـــى 
حســـب  أو  واالختصاصيـــون، 
متطلبـــات الواجب. 3. أن يكون 
حسن الســـيرة والســـلوك، وغير 
محكوم عليه بجناية، أو جنحة 
األمانـــة.   أو  بالشـــرف،  مخلـــة 
صحًيـــا  الئًقـــا  يكـــون  أن   .4
للخدمـــة العســـكرية فـــي القـــوة 
بنجـــاح  ويجتـــاز  االحتياطيـــة، 
الفحـــص الطبـــي المقرر حســـب 
نظام اللجان الطبية العســـكرية 
فـــي قـــوة دفـــاع البحريـــن.  5. 
أن يقـــدم طلًبـــا للتطـــوع علـــى 

بالموقـــع  الخـــاص  النمـــوذج 
اإللكترونـــي.  إن المســـاهمة في 
والمحافظـــة  الوطـــن،  حمايـــة 
على أمنه واســـتقراره وســـامة 
وطنـــي  واجـــب  هـــو  أراضيـــه 
مقدس وشرف للمواطنين، وقد 
نّظـــم قانون القـــوة االحتياطية 
الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم 
واألنظمـــة  1987م،  لســـنة   )5(
والتعليمـــات الصـــادرة بمقتضاه 
والواجبـــات  الحقـــوق  جميـــع 
االحتياطيـــة  بالقـــوة  الخاصـــة 
باعتبارهـــا قـــوة )رديفـــة( لقـــوة 
تضمـــن  كمـــا  البحريـــن،  دفـــاع 
المزايا واالستحقاقات المترتبة 
على ذلك.  وسيتم في )المرحلة 
األولى( االقتصار على فتح باب 
)الذكـــور(  للمواطنيـــن  التطـــوع 
منتســـبي  أقـــارب  مـــن  فقـــط 
قوة دفـــاع البحريـــن، والحرس 
الوطني العســـكريين والمدنيين 
والمتقاعدين منهم، فيما سيتم 
فـــي )المرحلـــة الثانيـــة( اإلعان 
عـــن فتـــح بـــاب التطـــوع لباقي 
)ذكـــور  مـــن  المجتمـــع  فئـــات 
وإنـــاث(، وذلـــك بعـــد اســـتكمال 

المرحلة األولى.

فتح باب التطوع للمدنيين في القوة االحتياطية

المرحلة األولى 
للذكور من أقارب 

العسكريين 

العليوي: السلطات القطرية تكبدني 25 ألف دينار غرامات

“الصحة” تحذر: التراخي... خطر على المجتمع

لحسابهم وبــاعــوه  السمك  ــادروا  وصـ البانوش  كسروا 

ــار ــ ــم ــ ــف األع ــل ــت ــخ ــى م ــلـ ــر عـ ــ ــؤث ــ ــروس ت ــ ــي ــ ــف ــ ــات ال ــفـ ــاعـ ــضـ مـ

إنهاء جميع الدعاوى 
عند انتهاء السنة 

األولى من توقيع البيان

العمل جماعًيا على 
ضمان عدم العودة 
إلى مسببات األزمة

التكاتف في وجه أي 
تدخالت في الشؤون 

الداخلية لدول المجلس

المحافظة على أمن 
دولنا والمنطقة تحد 

مازال يبعث على القلق

القيادة حريصة بالكامل 
على حفظ حقوق 

المواطنين والصيادين
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لم يأت ببدعة

أوضح وزير شئون المجلسين غانم 
بن فضل البوعينين “أنه بغض النظر 
للصناديق  الــمــالــيــة  األوضـــــاع  عـــن 
ــعــدالــة أن  الــتــقــاعــديــة، فــإنــه مــن ال
تبقى صفة العجز شرًطا الستحقاق 

الزوجة معاش زوجته المتوفاة.
وتابع “بالنظر إلى القوانين المقارنة 
نــرى أن  الــتــعــاون  فــي دول مجلس 
في  مبتدعة  بمادة  يأت  لم  القانون 
هــذا الــســيــاق وهــو يــتــوافــق مــع كل 
األنظمة التقاعدية في دول الخليج 

فضال عن بعض الدول العربية”.

محمد علي: يجب أن يعمل المجلس والبلدية كجناحين للرقي بالمصلحة العامة

تحويل المجالس البلدية إلى إدارات محلية

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على 
مشـــروع قانون بتعديل بعـــض أحكام قانون 
البلديـــات الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقـــم 
)35( لســـنة 2001م، ومشروع قانون بتعديل 
البلديـــات الصـــادر  )20( مـــن قانـــون  المـــادة 

بالمرسوم بقانون رقم )35( لسنة 2001م.
يهدف المشروعان إلى تفعيل دور المجالس 
إلـــى  بلـــدي  مجلـــس  كل  وتحويـــل  البلديـــة 
إدارة محليـــة فـــي نطاق حـــدود بلديته وفًقا 
الخدمـــات  أفضـــل  وإيصـــال  الختصاصـــه، 
محافظـــة  لـــكل  التحتيـــة  البنيـــة  وتطويـــر 

وفًقا للسياســـة العامة للمملكة بالتنســـيق مع 
الوزارات والهيئات المختصة، والحفاظ على 
اســـتقالل المجالـــس البلدية، كمـــا يهدف إلى 

ســـد الثغرة القانونيـــة في آليـــة الرقابة التي 
يمارســـها وزير شؤون البلديات على قرارات 

المجالس البلدية وتوصياتها.
من جهته، أشـــار رئيس لجنة المرافق العامة 
والبيئـــة محمـــد علـــي حســـن إلـــى أن قانون 
البلديات ال ينتقص من اســـتقاللية البلديات 
وهـــي جـــزء مـــن الســـلطة التنفيذيـــة إال أنـــه 
يقتضـــي ان تعمـــل بالتنســـيق مـــع األجهـــزة 
اختـــالف  أن  موضحـــا  األخـــرى،  التنفيذيـــة 
طبيعة المهام بيـــن المجلس البلدية والجهاز 
التنفيـــذي يقتضي أن ال يكـــون احدهما تابع 
لآلخـــر بل يجب أن يعمـــال كجناحين للبلدية 

للرقي بالمصلحة العامة.

محمد علي حسن
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النائب األول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو

رفض توريث معاش الزوجة المتوفاة للزوج
فخـــرو: وضـــع الصناديـــق التقاعديـــة ســـيىء... الحـــداد: المـــرأة تعمـــل وتســـاهم

رفـــض مجلـــس الشـــورى توريـــث راتب 
بالمداولـــة  لزوجهـــا  المتوفـــاة  الزوجـــة 

الثانية للتشريع.
الغرفـــة  المجلـــس عـــن  قـــرار  واختلـــف 
التشـــريعية المنتخبـــة، وبما يعني احالة 
التشريع للحسم لجلسة خاصة للمجلس 
الوطنـــي. وقبـــل التصويت، أكـــد النائب 
االول جمـــال فخـــرو أن وضع الصناديق 
التقاعديـــة المالي ســـيئ وال يتحمل أي 

تعديالت تزيد من العجز فيها. 
وأضـــاف “أتمنـــى كل من يريـــد التعديل 
االجتماعـــي  التأميـــن  قانـــون  فـــي 
العســـكري  أو  الخـــاص  أو  الحكومـــي 
بإضافـــة أي مزايـــا يجـــب أن يعلم ليس 
هناك موارد مالية في الصناديق لتغطية 

أي مزايا اضافية”.
وذكرت رئيســـة لجنـــة الخدمـــات جهاد 
الفاضـــل أن موقـــف اللجنـــة والمجلـــس 
مســـتند علـــى الحجـــة القانونيـــة التـــي 
الزوجـــة فضـــال عـــن  تـــورث معـــاش  ال 
اعتبـــر مجمـــع  الشـــرعي، حيـــث  الـــرأي 
الفقه اإلســـالمي التابع لمنظمة التعاون 

علـــى  تجـــب  ال  الـــزكاة  أن  االســـالمي 
الصناديـــق  فـــي  الموجـــودة  األمـــوال 
التقاعديـــة ألنهـــا أمـــوال عامـــة خاضعة 

لرقابة الدولة وعدم اعتبارها إرثا.
 فـــي حيـــن ذكـــر العضـــو أحمـــد الحـــداد 
أن “الشـــرع يلـــزم الـــزوج بالمصروفـــات 
الخاصـــة بالعائلة وغيرهـــا، إال أننا اليوم 

نـــرى بـــأن الزوجـــة تعمـــل وتســـاهم في 
وهـــي  والمصروفـــات  العائلـــة  ميزانيـــة 

تتساوى مع الرجل في هذا الشأن”.
أكد العضو نوار المحمود أنه ليس هناك 
خلل في القانون النافذ فهو يحتاج إلى 
ىتعديـــل ألن هنـــاك اســـتثناء للزوج في 
حالة العجز، مضيفا “لم يســـاو مشـــروع 

القانـــون بين الـــزوج والزوجة في حين 
أن األرملـــة إذا تزوجت ينقطع معاشـــها 
وينتقـــل إلـــى أبنائها بالتســـاوي، أما في 
حالة الزوج الذي يتزوج مرة أخرى فإن 
المعـــاش يســـتمر التقاعـــدي وال ينقطع، 
مؤكـــدا أن اســـتحقاق الـــزوج دون قيـــد 

يؤثر على نصيب المستحقين.

جانب من جلسة مجلس الشورى

المقـــرر أن تبـــدأ جولـــة اجتماعـــات   مـــن 
لمجلـــس  المشـــتركة  الماليـــة  اللجنـــة 
الشورى والنواب لمناقشة مشروع قانون 
الجهـــات  مـــع  للدولـــة  العامـــة  الميزانيـــة 
الحكوميـــة يـــوم األربعـــاء مـــن األســـبوع 

الجاري.
  وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال رئيـــس اللجنة 
البحرانـــي  محمـــود  النيابيـــة  الماليـــة 
لصحيفـــة “البـــالد” إنه عقـــد اجتماعا نهار 
أمـــس مع نظيـــره بمجلس الشـــورى خالد 
رئاســـة  نائبـــي  وبمشـــاركة  المســـقطي 
اللجنتيـــن واتفقـــوا على جدولـــة لقاءات 
اللجنة المشتركة مع الجهات الحكومية.

 وأضـــاف البحراني أنـــه تقرر عقد لقاء مع 
وزارة التربيـــة والتعليـــم وديوان الخدمة 
يـــوم  الكهربـــاء والمـــاء  المدنيـــة وهيئـــة 
األربعاء، وتقرر عقد لقاء مع وزارة العمل 

والتنميـــة االجتماعيـــة ووزارة الصناعـــة 
والتجارة والســـياحة ووزارة الصحة يوم 
الخميس. ووفقا لالئحة الداخلية لمجلس 
النـــواب تجتمـــع لجنـــة الشـــؤون الماليـــة 
واالقتصاديـــة للمجلس مع لجنة الشـــئون 
الماليـــة واالقتصاديـــة لمجلـــس الشـــورى 
فـــي اجتماع مشـــترك لمناقشـــة مشـــروع 
قانـــون الميزانيـــة مـــع الحكومـــة، وتقدم 
كل لجنـــة للمجلـــس الـــذي تتبعـــه تقريـــرًا 
منفصالً يتضمن عرضًا عامًا لألسس التي 
يقـــوم عليهـــا مشـــروع الميزانيـــة، وبيانـــًا 
مناسبًا عن كل باب من أبوابها مع التنويه 
بالمالحظـــات واالقتراحـــات التي يقدمها 
أو  الشـــورى والنـــواب  أعضـــاء مجلســـي 

اللجنتان بشأنهما.

البحراني لـ “^”: بدء مناقشة الميزانية العامة للدولة األربعاء

محمود البحراني

برئاســـة معالـــي الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة رئيس 
المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
الوطنـــي  الفريـــق  واصـــل  كورونـــا 
الطبـــي اجتماعاتـــه الدوريـــة لمناقشـــة 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مســـتجدات 
والتدابيـــر الوقائيـــة التي تـــم اتخاذها 
وقـــد  كورونـــا.  لفيـــروس  للتصـــدي 
علـــى  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  أكـــد 
أهميـــة مواصلـــة االلتزام بحـــذر بكافة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة حرصـــًا علـــى 
ســـالمة كافـــة أفـــراد المجتمـــع، منوهًا 
بـــأن التـــزام كل فـــرد بالمجتمـــع وحث 
أســـرته ومحيطـــه علـــى ذلك سيســـهم 
فـــي رفـــد الجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي 
للفيروس حتـــى الوصول للنجاح الذي 
تنشـــده المملكـــة عبـــر التنفيذ الســـليم 
لخطـــط التعامـــل مـــع فيـــروس كورونا 
خـــالل المراحل المختلفة.واســـتعرض 
المؤشـــرات  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
واالحصائيات المتعلقة بجهود التصدي 
لفيـــروس كورونا، وناقـــش اإلجراءات 
المتعلقـــة بالمســـافرين القادميـــن إلـــى 
مملكة البحرين، وحرًصا على تســـهيل 
للمملكـــة عبـــر  القادميـــن  أمـــام  الســـفر 
جســـر الملك فهـــد واســـتيعاب األعداد 
وتوفيـــر  المســـافرين  مـــن  المتزايـــدة 
الخيـــارات التـــي تصـــب فـــي التيســـير 
عليهـــم، وفـــي إطار المراجعـــة الدورية 
علـــى  بنـــاًء  تقـــرر،  فقـــد  لإلجـــراءات 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  توصيـــات 

وتنفيًذا لتوجيهات اللجنة التنســـيقية، 
بدًءا من يوم األحـــد الموافق 17 يناير 
2021 حيـــث سيســـتمر قبـــول نتائـــج 
تمضـــي  لـــم  التـــي  الســـالبة  الفحـــص 
عليها 72 ســـاعة قبل الوصـــول لمملكة 
البحريـــن علـــى أن يتم إثبـــات النتيجة 
عن طريق تطبيقات الهواتف الرسمية 
الخاصة بفيـــروس كورونا مثل تطبيق 
“مجتمـــع واعـــي، وتطمـــن، وصحتـــي، 

التطبيقـــات  مـــن  وغيرهـــا  والحصـــن” 
الرســـمية المعتمدة ، أو إبراز الشهادات 
المطبوعة لفحـــص PCR التي تحتوي 
علـــى رمـــز كيـــو آر ) QR code ( ، إلـــى 
جانـــب إلغـــاء خدمـــة فحـــص فيروس 
لجســـر  الوصـــول  عنـــد   PCR كورونـــا 
الملك فهد لجميع المسافرين القادمين 
إلـــى مملكـــة البحريـــن مـــن مواطنيـــن 

ومقيمين وزائرين.

الفريق الوطني الطبي: قبول نتائج الفحص عبر التطبيقات المعتمدة للقادمين من جسر الملك فهد

الستيعاب األعداد المتزايدة من المسافرين
راشد الغائب

قـــال مصدر لـ “البالد” بأن مســـؤولة في الهيئـــة العامة للتأمينات 
اإلجتماعيـــة قامت مؤخرا بإلزام جميع الموظفين الذين يعملون 
عـــن بعـــد فـــي قســـم معالجـــة البيانـــات وعددهـــم )14( موظفـــا 
وموظفـــة، بالعـــودة إلـــى رأس العمـــل فـــورًا، دون مبـــرر ودون 

الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية، كجهة اختصاص.
وأضاف المصدر “بعد دوام الموظفين، تم اكتشاف إصابة إحدى 
الموظفـــات منهم بفيروس كورونـــا والتي نقلته بدورها لزميلتها 
بالقســـم”. وتابع “تســـببت الواقعة بحدوث بلبلـــة بين الموظفين، 
وعليـــه تـــم إغـــالق القســـم المذكـــور بالكامـــل، وتحويـــل جميـــع 

الموظفين به للحجر الصحي لفترة ال تقل عن 10 أيام”.

وبيـــن  المصـــدر بـــأن القســـم المذكـــور يختـــص بمعالجـــة بيانات 
موظفي الدولة ككل، ويعتبر أحد أهم األقسام.

وأوضـــح المصدر “أن إدارة الموارد البشـــرية قامـــت فور معرفة 
الواقعـــة، باطـــالع الموظفيـــن بالقســـم بضـــرورة إخـــالء القســـم 
مباشـــرة عبر إرسال ايميل عاجل لهم، إال أن المسؤولة المذكورة 
رفضـــت االنصيـــاع لهذا القـــرار، وطلبـــت من الموظفين بالقســـم 
البقـــاء فـــي مكاتبهـــم دون أخذ باالعتبـــار الظرف الطـــارئ، األمر 

الذي القى الرفض منهم”.
واختتـــم المصدر بأنه قام بالتواصل مـــع ديوان الخدمة المدنية 
الطالعهم بالتفصيل على الواقعة، حيث أكد له أحد المسؤولين 
هنالك بأن هذا التصرف من المسؤولة خاطئ تمامًا، وبأن جميع 

الجهات ملزمة بتنفيذ بروتوكول الدولة في هذا السياق.

مسؤولة ألزمت 14 موظفا بالعمل المكتبي.. واطالع “الخدمة” بالواقعة

“كورونا” تصيب موظفتين بقسم معالجة البيانات في “التأمينات”

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل
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فـــي قـــراءة للتأثيـــرات الكبيرة لجائحـــة كورونا علـــى القطاعـــات التعليمية 
المختلفـــة فـــي العالم، اطلعت علـــى تقرير صادر عـــن “اإلندبندنت” عن مدى 
قـــدرة األنظمـــة التعليميـــة فـــي العالم علـــى التأقلـــم ووضع الحلـــول الفعالة 
والخطـــط البديلـــة فـــي ظـــل الجائحـــة، واالختـــاف الكبيـــر والتفـــاوت في 
التعاطـــي مـــع األزمـــة الشـــديدة على مـــدى عام كامـــل، حيـــث تفاوتت هذه 
األنظمـــة بين التفـــوق واإليفاء بالمتطلبات األساســـية للتعليـــم في مختلف 
المراحل الدراســـية، وبيـــن الضعف والتوقف، وصوال النهيـــار بعض األنظمة 
التعليميـــة فـــي دول كانـــت تفاخر بــــ “نظامها التعليمي العريـــق” نتيجة عدم 
وضع الخطط البديلة ألوقات األزمات والكوارث، واالعتماد فقط على مدى 
ســـنوات على التعليـــم التقليدي المباشـــر، وقارنتها بتفعيـــل مملكة البحرين 
االنتقال الســـريع للتعلم عـــن بعد مع توفير المنصـــات واالحتياجات الازمة 
إلنجـــاح المرحلـــة بتوجيهات ومتابعة مباشـــرة من القيادة الرشـــيدة، حيث 
كانـــت التوجيهـــات تصـــب فـــي أن يكـــون اســـتمرار التعليم عن بعـــد مقترنا 
بالحفاظ على ســـامة أبنائنا الطلبة التي شـــكلت ومازالت أولوية قصوى ال 

يمكن التهاون فيها.
مـــن هنـــا شـــكلت هـــذه االنتقالـــة خطـــوة رائـــدة لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم، 
حيـــث بنـــت “التربيـــة” على مدى ســـنوات نظاما مســـتداما بتوفيـــر األجهزة 
التكنولوجيـــة المختلفـــة مثـــل الكاميـــرا الوثائقيـــة وأجهـــزة التصويـــت في 

الحصص المدرســـية، وإدخـــال األدوات الرقمية المتنوعـــة التي اعتاد عليها 
أبناؤنـــا الطلبـــة وبذلك تـــم تطبيقها بســـهولة أثناء الجائحة، ومـــا رافقها من 
خطـــوات تطويريـــة للمناهج التعليميـــة والتي ال تزال مســـتمرة حتى اليوم 
وبجهـــود مضاعفة، باإلضافـــة لنقل “البوابة التعليميـــة” - التي أطلقت عليها 
شـــخصيا مســـمى المنصة التعليميـــة الوطنية للدور الكبير الـــذي لعبته أثناء 
جائحـــة كورونـــا والتي حققت إنجازا كبيرا قبل أيام بفوزها بجائزة الشـــيخ 
ســـالم الصبـــاح للمعلوماتيـــة ضمـــن أفضل المشـــاريع التقنية لعـــام 2020م - 
على ســـيرفرات شـــركة أمازون العالمية وبناء الشـــراكات الفعالة مع شـــركة 

ميكروسوفت وغيرها من الشركات المرموقة عالميا.

نقطة أخيرة

لفـــت نظري وأســـعدني الخبـــر الذي نشـــرته “الديلـــي تربيـــون” وتحدث عن 
اســـتمرار ســـبع مدارس بالمملكة في التدرب علـــى الروبوتات عن بعد حتى 
فـــي فترة جائحـــة كورونا، واســـتعداد وجاهزيـــة المعلمين وطلبـــة المرحلة 
الثانوية للمشـــاركة في المسابقات واألولمبياد العالمية الخاصة بالروبوتات، 
ومـــن هنـــا دعوة للتوســـع في حقـــل الـــذكاء االصطناعـــي ببنـــاء أكاديميات 
صناعـــة الروبوتات كتجربة القت نجاحا هائا في الشـــقيقة الكبرى المملكة 

العربية السعودية.

قمة الُعـال..
فـــي ديـــوان وزارة الخارجيـــة التقـــى الدكتـــور عبداللطيـــف بـــن 
راشـــد الزياني برؤســـاء تحرير الصحف المحلية بمعية نخبة من 
كتـــاب الصحافـــة، وأطلعهم علـــى مجريات “القمـــة 41” الخليجية 
ومخرجاتها، موضًحا أن القمة انعقدت بدعوة من خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمحافظة الُعــــا 
بالســـعودية ــ “بقاعة مرايا”، والتي ســـميت “قمة السلطان قابوس 
والشـــيخ صباح” تقديًرا لمكانتهما الوطنيـــة والخليجية والعربية 
وإســـهاماتهما الجليلة في مسيرة مجلس التعاون، وتم في القمة 
تدارس عدد من الموضوعات من سياسية واقتصادية واجتماعية 
بمـــا يعـــود بالخير علـــى المجلس ومواطنيـــه، مع اســـتمرار العمل 
علـــى تحقيق التنســـيق والتكامـــل في مختلف مشـــاريع المجلس 

والترابط المستدام بين أعضائه.
إن انعقاد القمة يعكس حرص الجميع على بذل الجهود الصادقة 
الستمرار مسيرة مجلس التعاون الذي ُيَعلق مواطنوه عليه اآلمال 
لتعزيز قوة ومنعة المجلس وتماســـكه والحفاظ على مكتســـباته، 
كما أن انعقادها في هذه الظروف الصحية االستثنائية الخليجية 
والعربيـــة واإلقليميـــة والدولية يؤكد قـــدرة المجلس على تجاوز 
كل المعوقـــات والتحديـــات ليكـــون أكثـــر ترابًطـــا ومتراًصـــا لدفع 
عجلـــة التنمية الخليجية إلـــى األمام وُيحقق ألقطـــاره والمنطقة 
العربية األمن واالزدهار، وقرأ الوزير فقرات من البيان الصادر عن 
“قمة 41”، وندرك من هذا البيان أنه قام على ركائز راسخة وبنهج 
وطنـــي قومي لتحقيق المصالـــح الُعليا الخليجيـــة والعربية، وأن 
المجلس وأعضاءه يعملون مًعا على تحقيق االزدهار واالستقرار 
بفضـــل تكاتفهـــم وتاحـــم الشـــعوب، وهـــو طريـــٌق صحيـــح ُيعزز 
قـــوة الجســـد الخليجـــي وجوًدا وصابـــًة، فالدم الذي يســـري في 
عـــروق أبناء الخليج العربي واحد، ومامحنا واحدة، وموروثاتنا 
وتقاليدنـــا وعاداتنـــا متشـــابهة، ونتحدث بلهجـــة واحدة، ونعيش 
فـــي بقعـــة جغرافية واحـــدة ويجمعنـــا التاريخ والديـــن والمصير 

المشترك.
إن مخرجـــات بيان القمـــة الجامعة يؤكد أن مجلس التعاون ُوِجد 
ليبقى، وبتماســـك أعضائه ســـتتبدد أوجاعه، وبتعاضدهم ستنير 
ظلَمتـــه، وأكـــدت المخرجـــات أهميـــة َلْم الشـــمل وتوحيـــد الكلمة 
بفضل ِحكمة قادة المجلس والرغبة في مواصلة العمل والتعاون 
مًعا لحفظ المجلس، والقيادة البحرينية تنهض بدورها الخليجي 
في دعم خطواته وترســـيخ مكوناته ومساندة أهدافه الخليجية 
والعربيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، والبحرين ُملتزمـــة بما صدر عن 
القمـــة من التزامات تؤكـــد على وحدة المجلـــس وأمنه الخليجي 
والقومي، وأنها ســـتبذل المزيد من الُجهد لتعزيز وجوده وأواصر 
الود بين أقطاره وتحقيق الرفاه لشعبه العربي. “المقال كاما في 

الموقع اإللكتروني”.

أطماع توسعية مغلفة بطابع ديني
علينا االســـتفادة من التاريخ ألنه يبين غدر إيران جارة الســـوء وتآمرها 
علينا، ولو أردنا ســـرد مؤامراتها لخرجنا عن المســـاحة الممنوحة لنا في 

هذا المقال.
لكن حســـبنا التاريـــخ المعاصر منذ احتال إيـــران أرض األحواز وتغيير 
هويتهـــا في عشـــرينيات القرن الماضـــي، وما تبعها فـــي عصرنا هذا من 
احتـــال العراق وســـوريا ولبنان واليمن بالمليشـــيات، نعـــم أقولها بملء 

الفم احتال، فمن صادر قرار اآلخر فهو محتل.
األطمـــاع التوســـعية المغلفـــة بطابع دينـــي لن تتوقف من جارة الســـوء، 
وعاجها الوحيد أال نضّيع البوصلة، فعدونا ذكي ويعمل على نار هادئة 
ولـــه وســـائل خبيثة لتغير الوعـــي وتخريبه حتى يجعـــل اآلخر عمياً ال 

شعوريا له.
مـــن يتحـــدث اليـــوم عـــن االحتـــال اإليرانـــي لألحـــواز؟ وهـــي أضعاف 
مضاعفة في المســـاحة عن فلســـطين، فإيران تاجرت بقضية فلســـطين 
وشـــكلت الجيـــوش والفيالق باســـمها كفيلق القدس، وصدعت رؤوســـنا 
بتحريـــر فلســـطين ومحـــو إســـرائيل مـــن الخارطـــة، لكـــن وجدنـــا فيلق 
القـــدس هـــذا يســـفك دماء األبريـــاء من المســـلمين في العراق وســـوريا 
ولبنان واليمن والقائمة قابلة للزيادة، لكن لم نره حتى ساعة كتابة هذه 

السطور في القدس!.

خطوات تعليمية رائدة وصوال لبناء “أكاديميات صناعة الروبوتات”

أقر بأن موضوع المقال ليس جديدا أال وهو “قروبات” 
نافـــع  فبعضهـــا  بيننـــا،  المنتشـــرة  الكثيـــرة  الواتســـاب 
جـــًدا، والبعـــض اآلخـــر ال يغنـــي وال يســـمن مـــن جوع، 
بـــل مزعـــج وخطيـــر فـــي بعـــض األحيـــان. وقـــد تؤثـــر 
ســـلًبا على عاقاتنا الشـــخصية مع األهـــل واألصدقاء، 
وأعلم أن ذلك حدث بالفعل مع العديد من األشـــخاص 
ألســـباب مختلفـــة كالجهـــل واالختاف في المســـتوى 
التعليمـــي وفـــارق الســـن، وأعتقد أن اختيـــار األعضاء 
يجـــب أن يكـــون مدروًســـا جيـــًدا لتحقيـــق االســـتفادة 
القصوى. كنـــت ومازلت أنادي بضرورة اختيار وتقنين 
المعلومـــات واألخبار المتداولـــة واألهم من ذلك التأكد 
مـــن مـــدى صحتهـــا، فكـــم الرســـائل المتداولـــة مهـــول 
وعلينـــا التأني فيهـــا، فتلك المعلومـــات غير الصحيحة 
ومـــن مصـــادر مجهولـــة لهـــا مفعـــول الســـحر، فالبشـــر 
بطبيعتهم يتأثرون بســـرعة بتلك اإلشـــاعات المغرضة 

والمحرضـــة التـــي تخـــدم جهـــة معينـــة، وفـــي المقابل 
تصلنـــا معلومات مفيدة لزيـــادة معارفنا وثقافتنا ولكن 
ال نجـــد من األعضـــاء أي اهتمـــام لقراءتهـــا أو التعليق 
عليهـــا. إن وســـائل التواصـــل االجتماعـــي فـــي مجملها 
تعتبـــر مـــن أهـــم وأخطـــر األدوات اإلعاميـــة وتأثيرها 
قوي جًدا، ومن الضروري عدم االستعجال في تشكيل 
أو االنضمـــام إلـــى قروبـــات إال بعد التأكد مـــن أعضائها 
ومراجعتها بين حين وآخر لمعرفة جدواها من عدمه، 
فـــا ضيـــر في أن تقوم باالعتذار لمديـــر القروب وعدم 
المواصلـــة وتشـــرح لـــه األســـباب بـــكل شـــفافية، نعـــم 
دعونـــا نعـــود أنفســـنا علـــى أســـلوب المواجهـــة الراقية 
والصادقـــة وأن نكـــون أكثـــر جرأة وتحرًرا فـــي تعاملنا 
مع الناس. وعودة إلى هذا الســـاح اإلعامي الخطير، 
فتأثيره الكبير شـــاهدناه فيما حصل مع أنصار الرئيس 
األميركـــي ترامـــب ودعوتـــه لتعطيـــل التصديـــق علـــى 

نتائـــج االنتخابـــات وتنصيـــب الرئيس الجديـــد بايدن، 
فترامـــب يملـــك ٨٨ مليـــون متابع في تويتـــر! تصوروا 
تأثيـــر ذلك على متابعيـــه، فقد تابعنـــا جميًعا ما حصل 
في مبنى الكونجـــرس األميركي ووصول المتظاهرين 
حتى إلى مكتب رئيســـة مجلس النواب وسرقة المنبر 
الخاص بها! وما ترتب على ذلك من وفيات وإصابات، 
تلك المسرحية بقيت لغًزا محيًرا لمفهوم الديمقراطية 
األميركيـــة العريقـــة على حـــد وصفهـــم! ونتيجة لذلك 
اتخـــذت “تويتر” قراًرا شـــجاًعا ويحـــدث ألول مرة في 
التاريـــخ الحديـــث بإغاق حســـاب “ترامـــب” إلى نهاية 
فترة رئاســـته بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض 
علـــى العنـــف. تعمـــدت ذكـــر هـــذا الخبـــر لتوضيـــح مـــا 
يمكـــن أن تقوم به هـــذه األدوات والمنصات اإلعامية 
المختلفة ليس على األفراد فحســـب، بل على الشـــعب 

بأكمله. وهللا من وراء القصد.

“قروبات” غير مجدية

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ال نريد أن تخرج المشكلة عن طورها المألوف
فـــي وقـــت ســـابق ذكرنا أن أهم كلمـــة يتم ترديدها فـــي كل المجتمعات 
اليوم هي “االلتزام” لمحاربة فيروس كورونا، والخروج بأقل الخســـائر، 
وهـــذا يعنـــي أن الفرد هو المســـؤول األول واألخير عـــن صحة المجتمع 
بأكمله، وباجتهاده ســـتتحقق المعادلة، فااللتزام ســـاح فتاك في حربنا 
ضـــد وبـــاء كورونا، كمـــا أن كل المنظمات الدوليـــة واألهلية لها دور مهم 
جدا، لكن الدور األكبر واألهم هو دور األفراد، ونجاح أية خطة لمكافحة 
الوبـــاء يعـــود في النهايـــة لمدى التزام األفـــراد بأدوارهم، مثل ممارســـة 
التباعـــد االجتماعـــي والمداومـــة علـــى غســـل اليدين وتجنـــب مخالطة 
المصابيـــن، ولن تنجـــح أية دولة مهما كانت إمكانياتهـــا في أداء المهمة 

بدون تعاون األفراد.
مـــن الناحية العملية اســـتطاعت الحكومة وباعتبارها الجهة المســـؤولة 
عـــن توفير الرعاية الصحية للمواطنيـــن والمقيمين القيام بواجبها على 
الوجـــه األكمـــل، وتميـــزت باألســـلوب الرائع فـــي التخطيـــط والمنهجية 
والرؤية الواضحة والتوجه السليم من أجل تحديد ومعالجة المشكات 
واالحتياجـــات ذات األولويـــة، والمجتمع الدولي أشـــاد كثيرا بما حققته 

حكومـــة البحرين في محاربتها جائحـــة كورونا، ولكن مازالت هناك فئة 
فـــي مجتمعنـــا تتحـــرك في دائرة مغلقة وهذا يفســـر لنـــا ازدياد الحاالت 
القائمـــة الجديدة بفيـــروس كورونا وعدم انتظام العملية بشـــكل مقلق، 
فعلـــى مســـتوى حجم البحريـــن فإن تســـجيل 397 حالة قائمـــة جديدة 
بكورونـــا فـــي يـــوم واحد علـــى ســـبيل المثال أمـــر مقلق فعـــا، والصفة 
األساســـية لما يحصل ودخولنا في الدوامة هو عدم الوعي واالستهتار، 
فلغايـــة اليوم ورغـــم التوجيهات والتحذيرات، مـــازال بعض المواطنين 
والمقيميـــن ال يرتـــدون “الكمـــام” فـــي األماكـــن العامـــة، والبعـــض اآلخر 
يضعـــه كشـــكل “نص ونص”، بمعنى أنه ينـــزل “الكمام” على فكه ويدخل 
المجمعـــات والمطاعـــم بعقلية غبية ال تنتهـــي وال تضمحل، كما أن هناك 
عوائـــل غير ملتزمة إطاقا بالتعليمات بكل المعاني والقوافي وتتكدس 
فـــي بيت “الوالدة أو الوالد” نهاية األســـبوع علـــى اعتبار أن هذا التجمع 

العائلي بمنزلة كنز ال يمكن التفريط فيه أبدا!!
باختصار.. إذا لم يلتزم الفرد بالتعليمات ســـنظل ندور وندور بكل عنف 

وقسوة ولربما تخرج المشكلة عن طورها المألوف.
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مبنى المسافرين الجديد أضخم منشأة خضراء بالبحرين
يشــكل توجيــه ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفــة ببدء العمليــات التشــغيلية لمبنى 
المســافرين الجديــد ضمــن مشــروع توســعة مطار البحريــن الدولي في 28 يناير الجاري نقلــة نوعية كبيرة في قطاع النقــل الجوي في مملكة 
البحرين، كما يعد التدشــين خطوة واســعة في مســيرة المملكة الحثيثة نحو تحقيق أهداف التنوع االقتصادي واالســتدامة. وتحقيق رؤية 

المملكة الطموحة الرامية إلى تبوء مكانة رائدة في القطاعات المالية والثقافية والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها.

ويمثـــل مبنـــى المســـافرين الجديد أحد 
أهم األســـس للبرنامج الضخم والشامل 
لتحديـــث مطار البحريـــن الدولي، الذي 
بالمكانـــة  لالرتقـــاء  خصوًصـــا  ُصمـــم 
االســـتراتيجية للمطـــار وتحفيـــز النمـــو 
االقتصادي وجذب االســـتثمارات، وهو 
مـــا يتفـــق مـــع أهـــداف رؤيـــة البحريـــن 

االقتصادية 2030.
ويمتـــد مبنـــى المســـافرين الجديد على 
مربـــع،  متـــر  آالف   210 تبلـــغ  مســـاحة 
بمـــا يعـــادل 4 أضعـــاف المبنـــى الحالي، 
الســـعة  مضاعفـــة  فـــي  سيســـاهم  كمـــا 
 14 إلـــى  لتصـــل  للمطـــار  االســـتيعابية 

مليون مســـافر ســـنوًيا. وتتميز المنشأة 
الجديـــدة بأحـــدث التقنيـــات المتطورة 
فـــي صناعـــة الطيـــران وأعلـــى المعايير 
العالميـــة في مجـــال البنـــاء والتصميم، 
إذ ســـتضمن اســـتمتاع مرتـــادي المطـــار 
بتجربة ال ُتنسى تتسم بأعلى مستويات 

األمان والراحة والرفاهية.
ويعتبر مبنى المسافرين الجديد أضخم 
منشـــأة خضـــراء فـــي مملكـــة البحرين، 
تحصـــل على الشـــهادة الذهبيـــة للريادة 
فـــي مجـــال التصميـــم الُمراعـــي للبيئـــة 
والطاقـــة )LEED(، والتـــي تمثل أيقونة 
عالميـــة لإلنجاز في مجال االســـتدامة، 

التصنيـــف  نظـــام   )LEED( يمثـــل  كمـــا 
األشهر في العالم للمباني الخضراء.

 وتشـــمل أهم معالـــم مبنى المســـافرين 
األمتعـــة،  أحزمـــة الســـتالم   8 الجديـــد 
و104 مكاتـــب إلنهاء إجراءات الســـفر، 
وصالتيـــن إلنهـــاء إجـــراءات مســـافري 
الدرجـــة األولى ودرجة رجـــال األعمال، 
و36 مكتًبـــا لمراجعـــة جـــوازات الســـفر، 
منطقـــة  فـــي  إلكترونيـــة  بوابـــة  و12 
المغـــادرة، و10 بوابـــات إلكترونيـــة في 
منطقـــة الوصـــول، وصـــاالت لتســـجيل 
متـــًرا   8,520 بمســـاحة  الســـفر  بيانـــات 
مربًعـــا، وصالة مغادرة بمســـاحة 4,780 

متـــًرا مربًعـــا، وصالـــة وصول بمســـاحة 
تجزئـــة  ومنطقـــة  مربـــع،  متـــر   6,600
بمســـاحة 10,002 متـــر مربـــع، وســـوق 
حـــرة فـــي منطقـــة المغـــادرة بمســـاحة 
3,300 متـــر مربـــع، وســـوق حـــرة فـــي 
منطقـــة الوصـــول بمســـاحة 541 متـــًرا 

مربًعا.
المخصصـــة  المنطقـــة  مســـاحة  وتبلـــغ 
للسوق الحرة بمبنى المسافرين الجديد 
4 أضعـــاف مســـاحة المنطقـــة الحاليـــة، 
رائـــدة  تجاريـــة  عالمـــة   30 وتتضمـــن 

تدخل السوق البحرينية للمرة األولى. 
الجديـــد  المســـافرين  مبنـــى  ويضـــم 
فندق وســـبا مطـــار البحرين، الذي يوفر 
للمســـافرين العابرين مجموعة متنوعة 
مـــن خيـــارات اإلقامـــة ومرافقهـــا. وفي 
الوقـــت ذاتـــه، يتوافر فريـــق متخصص 
الصحيـــة  الرعايـــة  خبـــراء  أمهـــر  مـــن 
لتقديـــم أفضـــل الخدمـــات الطبية على 

مدار الساعة في عيادة المطار.
كذلـــك تتميـــز خدمـــة إيقاف الســـيارات 
فـــي مبنى المســـافرين الجديـــد بالراحة 

إذ  االقتصاديـــة،  والتكلفـــة  والفاعليـــة 
تتوافـــر مجموعـــة واســـعة مـــن مواقف 
الســـيارات للفترات القصيـــرة والطويلة 
ويقـــع  ســـيارة.   5500 لحوالـــي  تتســـع 
موقف الســـيارات متعدد الطوابق غرب 
المبنـــى الجديد، ويتألـــف من 3 طوابق. 
أما موقف السيارات المخصص للفترات 
الطويلة، فيقع مقابل مبنى المســـافرين 
الجديـــد، كما يوفر خدمـــة حافالت نقل 

المسافرين من المبنى الجديد وإليه.

بدء العمليات 
التشغيلية في 28 

يناير الجاري

مضاعفة السعة 
االستيعابية للمطار 

لـ 14 مليون 
مسافر سنوًيا
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تعمـــل جامعة العلوم التطبيقية على 
تطوير منظومتهـــا التعليمية وصوالً 
إلـــى تحقيق رؤيتها التـــي تركز على 
للطلبـــة  الخدمـــات  أفضـــل  توفيـــر 
مســـيرتها  تعزيـــز  فـــي  يســـهم  ممـــا 
نوعيـــة  وتحســـين  األكاديميـــة  

المخرجات التعليمية.
عمليـــة  فيـــه  تســـتمر  وقـــت  وفـــي 
القبـــول والتســـجيل للطلبة الراغبين 
الفصـــل  فـــي  بالجامعـــة  بااللتحـــاق 
الدراسي الثاني من العام األكاديمي 
2021-2020، دعـــا رئيـــس الجامعـــة 
إلـــى حضـــور  غســـان عـــواد الطلبـــة 
فعاليات اليوم التعريفي الذي تقيمه 
الجامعـــة يوم الخميـــس المقبل -14
2021-1، للتعـــرف أكثـــر على برامج 
الجامعـــة األكاديميـــة، والتســـهيالت 
مـــع  ولقـــاء  للطلبـــة،  تقدمهـــا  التـــي 
المســـؤولين في الجامعـــة، باإلضافة 
إلـــى جولـــة افتراضية داخـــل الحرم 
الجامعي، للتعـــرف على المختبرات، 
حيـــث  الدراســـية،  والقاعـــات 
ســـتتم اإلجابـــة علـــى كافة األســـئلة 
المطروحـــة من  قبـــل الحضور حول 

العملية التعليمية بالجامعة.
للظـــروف  نظـــرًا  أنـــه  وأوضـــح  
االســـتثنائية التـــي تمـــر بهـــا مملكـــة 
علـــى  وبنـــاء  والعالـــم،  البحريـــن 
العالـــي  التعليـــم  توصيـــات مجلـــس 
فإن التسجيل بالجامعة لهذا الفصل 
الموقـــع  عبـــر  إلكترونيـــًا  ســـيكون 
www.asu. للجامعـــة  اإللكترونـــي 
edu.bh، أو عبـــر البريـــد اإللكتروني 
مـــن  أو   ،admission@asu.edu.bh
خـــالل  رقم الواتســـاب 66633770، 
الطلبـــة  صحـــة  علـــى  حفاظـــًا 

وسالمتهم.  
بـــأن  الجامعـــة  رئيـــس  وصـــرح 
المطروحـــة  التخصصـــات 
تشـــمل  القـــادم  الدراســـي  للفصـــل 
إدارة  الحقـــوق،  فـــي  البكالوريـــوس 
األعمـــال، المحاســـبة، العلـــوم المالية 
والمحاســـبة، العلوم السياسية، نظم 
المعلومات اإلدارية، علم الحاسوب، 
التصميـــم  الجرافيكـــي،  التصميـــم 
الداخلـــي، وتخصصـــات الماجســـتير 
البشـــرية،  المـــوارد  إدارة  فـــي 

والمحاسبة والتمويل. 
وأشار عواد إلى أن الجامعة سخرت 
كافـــة اإلمكانيـــات لمســـاعدة الطلبة 
خـــالل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية 

عبـــر مجموعة من التســـهيالت التي 
تســـاعد الطلبة أثناء فترة الدراســـة 
من خـــالل المرونـــة فـــي عملية دفع 
األقســـاط وقـــدرة الطالـــب على دفع 
رســـومه الدراســـية علـــى مجموعـــة 
الفصـــل  خـــالل  ميســـرة  دفعـــات 
والخصومـــات  الواحـــد،  الدراســـي 
الثانويـــة  فـــي  المتفوقيـــن  للطلبـــة 
الخاصـــة  والخصومـــات  العامـــة، 

باألخوة الدارسين بالجامعة.
تبـــدأ  الجامعـــة  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
الفصـــل الدراســـي الجديـــد فـــي ظل 
سلســـلة كبيرة مـــن اإلنجـــازات التي 
حققتهـــا علـــى المســـتويات المحلية 
واإلقليميـــة والدوليـــة، ففي تصنيف 
QS للجامعـــات العالميـــة تعتبـــر أول 
جامعـــة خاصـــة فـــي البحريـــن يتـــم 
 651-700 المركـــز  فـــي  تصنيفهـــا 
عالميًا، باإلضافة إلى تصنيفها ضمن 
أفضل 150 جامعة ناشئة تحت عمر 
50 عام على مســـتوى العالم، كما أن 
تصنيـــف QS للجامعات العربية لعام 
2021، أظهـــر تقـــدم الجامعة للســـنة 
الثالثـــة على التوالـــي بحصولها على 
المرتبة التاســـعة والعشرين من بين 
العربـــي،   الوطـــن  جامعـــات  أفضـــل 
هـــذا باإلضافـــة إلـــى كونهـــا الجامعة 
الوحيدة في البحرين الحاصلة على 
 QS ترتيب أربع نجـــوم في تصنيف
الجامعـــة  أن  كمـــا  العالمـــي،    Stars
فـــي   401+ المركـــز  علـــى  حاصلـــة 
تصنيـــف التايمز العالمـــي في التأثير 
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
تصنيـــف  فـــي  عربيـــًا   37 والمركـــز 
جرين ماتريـــك للجامعات الخضراء 
والصديقـــة للبيئة. وجددت الجامعة 
حصولهـــا علـــى شـــهادة اآليـــزو فـــي 
العمـــل اإلداري للســـنة الثالثـــة علـــى 
التوالـــي، وشـــهادة اآليـــزو الخاصـــة 
بأنظمة إدارة المؤسســـات التعليمية 

للسنة الثانية.

“العلوم التطبيقية” تعلن استمرار التسجيل للفصل الدراسي الثاني

“البحرين الطبية”: تكريم طالبين بـ”مسابقة البحث العلمي”
ــتــعــلــيــم ــي بـــرعـــايـــة وزيـــــر الــتــربــيــة وال ــراضـ ــتـ فـــي حــفــل افـ

تـــم تكريـــم طالبيـــن مـــن الكليـــة الملكيـــة 
للجراحين في أيرلنـــدا - جامعة البحرين 
حفـــل  فـــي   )RCSI Bahrain( الطبيـــة 
التكريم االفتراضي الذي تم برعاية وزير 
التربيـــة والتعليم ورئيس مجلس التعليم 
العالـــي، الدكتور ماجد بـــن علي النعيمي، 
ونفذتـــه إدارة البحـــث العلمي في األمانة 
العامة لمجلـــس التعليم العالـــي بالتعاون 
مـــع المجلس الثقافي البريطاني وشـــبكة 
 )SIN( البريطانيـــة  واالبتـــكار  العلـــوم 
لإلعـــالن عـــن الفائزين بمســـابقة الوطنية 
مرحلـــة  لطلبـــة  العلمـــي  للبحـــث  األولـــى 
البكالوريـــوس بمؤسســـات التعليم العالي 
فـــي  والخاصـــة  واإلقليميـــة  الحكوميـــة 

مملكة البحرين.
وكّرم الدكتور عبدالغني الشويخ، األمين 
العام لمجلس التعليم العالي ســـعد مالّح، 

طالـــب كلية الطـــب من جامعـــة البحرين 
الطبيـــة والـــذي حصل علـــى المركز االول 
فـــى فئة العـــروض التقديميـــة لبحثه عن 
“مجال الفحص المجهـــري لرؤية الهياكل 
الخلويـــة” وعبد الرحمـــن صليبيخ، طالب 
جامعـــة  مـــن  والقبالـــة  التمريـــض  كليـــة 
المركـــز  والحائزعلـــى  الطبيـــة  البحريـــن 
الثانـــي فـــي فئـــة الملصقـــات عـــن بحثـــه 
بعنـــوان “تقييـــم الثقافـــة الصحيـــة لـــدى 

مرضى الرعاية األولية”.
أتكيـــن،  ســـتيفن  البروفيســـور  وحضـــر 
رئيـــس كلية الدراســـات العليـــا واألبحاث 

في جامعة البحرين الطبية
 الحفـــل االفتراضـــي وقـــال فـــي كلمتـــه 
للحضور “أتقدم بكل الشـــكر والتهنئة إلى 
ســـعادة الدكتـــور ماجد بن علـــي النعيمي 
وزيـــر التربيـــة والتعليـــم والدكتـــور عبـــد 

الغنـــي الشـــويخ األميـــن العـــام لمجلـــس 
فرزانـــة  والدكتـــورة  العالـــي  التعليـــم 
العلمـــي  البحـــث  إدارة  مديـــر  المراغـــي، 
الســـفير  درامونـــد،  رودريـــك  والســـيد 
علـــى  البحريـــن  فـــي مملكـــة  البريطانـــي 
الجهـــود التي تـــم بذلها والدعـــم الذي تم 

أهنـــئ  أن  ويســـعدني  للطـــالب  تقديمـــه 
جميـــع الفائزيـــن فـــي المســـابقة الوطنية 
لطـــالب الجامعـــات البحرينيـــة باألخـــص 
طـــالب الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن فـــي 
أيرلنـــدا - جامعـــة البحريـــن الطبية ســـعد 

مالح وعبد الرحمن صليبيخ”.

تتيح لزبائنه إجراء مدفوعات آمنة ال تالمسية

لتشــغيل بطاقات االئتمان ومســبقة الدفع

“البحرين اإلسالمي” ُيصدر بطاقات افتراضية

“ِسناد” و “اإلثمار” يوقعان شراكة

اإلســـالمي  البحريـــن  بنـــك  أطلـــق 
ابتكاراتـــه  أحـــدث  أخيـــًرا   )BisB(
الرقميـــة وهـــي “بطاقـــات اإلســـالمي 
الحاجـــة  ُتلغـــي  التـــي  االفتراضيـــة” 
مـــع  الفعليـــة  البطاقـــات  الســـتخدام 
تمتعها بذات المزايا ومستوى األمان 
التوصيـــل  وقـــت  وتقليـــل  المطلـــق، 
ألي بطاقـــة. ويأتـــي هـــذا تماشـــًيا مع 
مســـاعي البنـــك لتبســـيط المعامالت 
المصرفيـــة لزبائنـــه ومنحهـــم تجربة 
مصرفيـــة ُمغايـــرة لتلـــك التقليديـــة، 
إجـــراء  مـــن  تمكينهـــم  عبـــر  وذلـــك 
مختلـــف المعامـــالت المصرفيـــة بكل 
البطاقـــة  وســـتتضمن  وُيســـر.  أمـــان 
االفتراضيـــة معلومات الزبائن وكافة 
التفاصيـــل المطلوبة لتســـهيل عملية 
إجـــراء المعامـــالت المصرفية والتي 

ســـيتم حفظها تلقائًيا فـــي الخدمات 
المصرفيـــة عبـــر تطبيـــق “اإلســـالمي 

الرقمي” الهواتف الذكية.
االفتراضيـــة  البطاقـــات  وتتوافـــر 
بإمكانهـــم  الذيـــن  الجـــدد  للزبائـــن 
االختيار من ضمن مجموعة متنوعة 
أوالبطاقـــات  الخصـــم  بطاقـــات  مـــن 
االئتمانية أو بطاقات الدفع المســـبق 
عبـــر  المصرفيـــة  الخدمـــات  فـــي 
تطبيـــق الهواتـــف الذكية واســـتالمها 
على الفـــور. وكذلك، بإمـــكان الزبائن 
إلصـــدار  بطلـــب  التقـــدم  الحالييـــن 
بطاقـــة افتراضيـــة مقابـــل أي بطاقة 
خصم أو بطاقـــة ائتمانية أو بطاقات 
مسبقة الدفع متوافرة لديهم بالفعل.

الرئيـــس  قالـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
المصرفيـــة  للخدمـــات  التنفيـــذي 

لألفراد في بنك البحرين اإلســـالمي، 
دالل الغيـــص “نســـعى جاهديـــن فـــي 
بنك البحرين اإلســـالمي إلى تبسيط 
المعامـــالت المصرفيـــة لزبائننا وذلك 
عـــن طريق االســـتمرار بطـــرح حلول 
مبتكـــرة مـــن شـــأنها المســـاعدة على 
تبســـيط أمورهـــم الماليـــة. ومع هذه 
الجديـــدة،  االفتراضيـــة  البطاقـــات 
سيحظى زبائننا الحاليين والمرتقبين 
بطرق دفع رقمية يسيرة، إضافة إلى 
فرصـــة ســـانحة إلجـــراء معامالتهـــم 
بشـــكل فـــوري وآمـــن عند اســـتخدام 
والبطاقـــات  الخصـــم  بطاقـــات 

االئتمانية وبطاقات الدفع المسبق”.
وأضافـــت “لقد أردنـــا أن نوفر لزبائننا 
أقصـــى مســـتويات الراحـــة واألمـــان 
البطاقـــات  لمخاطـــر  تجنًبـــا  وذلـــك 

الفعلية فـــي ظل جائحة كوفيد - 19 
المســـتمرة. لـــذا قمنـــا بإطـــالق ميـــزة 
“البطاقـــة االفتراضية” في الخدمات 
المصرفيـــة عبـــر تطبيـــق “اإلســـالمي 
الرقمي” للهواتف الذكية، إذ سيتمكن 
زبائننا من االســـتمتاع فـــوًرا بتجربة 
دفع ســـريعة وبســـيطة وآمنة، سواء 
نقـــاط  معامـــالت  أو  اإلنترنـــت  عبـــر 
البيـــع، دون الحاجـــة النتظار توصيل 

البطاقات”.

وقعـــت “ِســـناد”، الشـــركة الرائـــدة في 
وإفريقيـــا  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 
لحلـــول وخدمـــات معالجـــة بطاقـــات 
الدفع، اتفاقية شراكة مع “بنك اإلثمار، 
الذي يدير أكبر شـــبكة فروع مصرفية 

إسالمية في البحرين.
وتهـــدف هـــذه الشـــراكة القيمـــة إلـــى 
تسهيل قدرة بنك اإلثمار على تشغيل 
خدمـــات البطاقـــات من خـــالل أنظمة 
وخدمـــات متطـــورة وفريـــدة لتطوير 
عمليـــة معالجة البطاقات بكل ســـهولة 

ويسر.
وقـــال مديـــر عـــام، مجموعـــة األعمال 
المصرفية لألفراد، محمد جناحي “إن 
بنـــك اإلثمار ملتـــزم أن يصبـــح أفضل 
بنـــك تجزئـــة إســـالمي فـــي البحريـــن. 

يجـــب  ذلـــك،  لتحقيـــق  أنـــه  وأدركنـــا 
علينا االســـتماع جيًدا لعمالئنا والعمل 
على ضمـــان تلبيـــة توقعاتهم أو حتى 

تجاوزها”. 
وأضـــاف جناحي “تأتي هذه االتفاقية 
مع شركة ِسناد بهدف توسيع خدماتنا 
إذ إن  التميـــز،  مـــن  المزيـــد  وتحقيـــق 
الدمج بيـــن طموح البنك فـــي الريادة 
لـــدى  المتطـــورة  البطاقـــات  وحلـــول 
شركة ِسناد وخبراتها في هذا المجال 
ســـيؤدي إلى نجاح ملحوظ في تعزيز 
خدمـــات الدفـــع. كمـــا أن شـــراكتنا مع 
شركة ِسناد ستمكنا من طرح منتجات 
وخدمـــات جديـــدة والتـــي ســـتتجاوز 
توقعـــات العمالء، في بيئـــة أكثر أماًنا 
وحمايـــة عند اســـتخدام بطاقات بنك 

اإلثمار”. 
وقالـــت مديـــر عـــام شـــركة ِســـناد، رنا 
المعيلـــي “يســـعدنا تقديـــم المزيـــد من 
يعـــد  الـــذي  اإلثمـــار،  لبنـــك  خدماتنـــا 
مـــن أكثـــر البنـــوك اإلســـالمية الرائـــدة 
فـــي البحريـــن. وبموجـــب االتفاقيـــة، 
ســـوف يســـتخدم بنك اإلثمـــار حلولنا 
المضمونـــة والموثوقـــة والشـــاملة، ما 
يتيـــح بذلك لكافة العمالء االســـتمتاع 
التـــي  الممتـــازة  البطاقـــات  بخدمـــات 
والثقـــة  اســـتخدامها  بســـهولة  تتميـــز 

واآلمان”.
وأضافت المعيلي “أن تعامل أحد أكبر 
البنـــوك اإلســـالمية فـــي البحريـــن مـــع 
نظام شـــركة ِســـناد يعد عالمـــة فارقة 
فـــي خطتنـــا االســـتراتيجية للتوســـع. 

ونظـــًرا ألننـــا نهـــدف دائًمـــا إلـــى تنويع 
جميـــع  ِســـناد  تبنـــت  فقـــد  خدماتنـــا، 
الشـــريعة  مـــع  المتوافقـــة  المفاهيـــم 
اإلسالمية، وكانت دائًما حريصة على 
تلبية احتياجات البنوك بشـــكل أفضل 
مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  خـــالل  مـــن 
الخدمـــات والمنتجـــات. ونحـــن نتطلع 
للعمل مع المزيد من البنوك اإلسالمية 

في المستقبل القريب”.
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