
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 7 سبتمبر 2020 

 اليوم :     اإلثنين



6Ω2020 ôÑªàÑ°S 7 - `g1442 Ωôëe 19 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15508) Oó©dG 2

 ¢``̀ù``̀ «``̀ Fô``̀ dG Å``̀ æ``̀ ¡``̀ j ∂```̀∏```̀ª```̀dG
∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’G iô`̀ cò`̀ H »`̀ ∏`̀ jRGô`̀ Ñ`̀ dG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 ô«jÉL  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈``̀dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y
 áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,ájOÉëJ’G  πjRGôÑdG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ hQÉfƒ°ùdƒH

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP

 ¢UôM ,∑QÉªédG ¿hDƒ°T ¢ù«FQ ,áØ«∏N ∫BG óªM øH óªMCG ï«°ûdG ócCG
 áYô°S  ∫ÓN  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  IQÉéàdG  ácôM  ô«°ù«J  ≈∏Y  IQGOE’G
 ,ájQÉéàdG äÉæë°ûdGh ™FÉ°†ÑdG ô«NCÉJ ΩóYh á«côªédG äGAGôLE’G RÉéfEG
 ∑QÉªédG  ¿hDƒ°ûd  ™HÉàdG  AÓª©dG  áeóN  õcôe  ¬Ñ©∏j  …òdG  QhódÉH  Égƒæe
 ¿ƒeóîà°ùj  øªe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  á«côªédG  äÉeóîdG  ºjó≤J  »a
 áæë°ûdG  ™bƒe  äGQÉ°ùØà°SG  ≈∏Y  Oô`̀dGh  ,á«fhôàμdE’G  IQÉéàdG  §FÉ°Sh
 πμH π«°UÉØàdG áaÉμH ºgójhõàd AÓª©dGh òaÉæªdG ø«H π°UƒdG Iõªg ¬fƒc

.á«æ¡eh á«aÉØ°T
 ™HÉàdG …ƒédG øë°û∏d ájó≤ØàdG ¬JQÉjR ∫ÓN ∑QÉªédG ¢ù«FQ QÉ°TCGh
 õjõ©J  »a  ∑QÉªédG  ¿hDƒ°T  ΩÉªàgG  ≈dEG  ,ájƒédG  òaÉæªdG  ∑QÉªL  IQGOE’
 ô«°ù«J  ∫Ó`̀N  øe  Iõ«ªàe  á«côªL  äÉeóN  ºjó≤Jh  …OÉ°üàb’G  ƒªædG
 ≈∏Y ™∏WG å«M ,áHƒ∏£ªdG IOƒédGh áYô°ùdÉH áμ∏ªªdG »a IQÉéàdG ácôM
 …ƒédG  øë°ûdG  ôÑY  ™FÉ°†ÑdG  ¢ü«∏îàH  ≥∏©àj  Éª«a  á°UÉN  πª©dG  ô«°S
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  ájÉbƒ∏d  IòîàªdG  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’Gh
 ∫ÓN øe …ƒédG  øë°ûdG  IQGOEG  ôÑY  äÉæë°ûdG  ∫ó©e  ´ÉØJQG  ≈dEG  G kô«°ûe
 ÉHÉéjEG ¢ùμ©æj ÉªH á«fhôàμdE’G IQÉéàdG §FÉ°Sƒd AÓª©dG ΩGóîà°SG IOÉjR

.ΩÉ©dG OGôjE’G ≈∏Y
 â©°Vh  É¡à«é«JGôà°SG  ∫Ó`̀N  ø`̀eh  ∑QÉªédG  ¿hDƒ°T  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 äGAGô``̀LEG  π«¡°ùàd  IOÉ`̀jõ`̀dG  √ò`̀g  áÑcGƒªd  á≤Ñ°ùªdG  èeGôÑdGh  §£îdG
 πÑb  ø`̀e  øë°ûdG  »`̀gh  π`̀MGô`̀e  Ió`̀Y  πª°ûJ  »`̀à`̀dGh  ,™FÉ°†ÑdG  ¢ü«∏îJ
 òNCG  øª°†àJ »àdGh ,ø«°ü∏îªdG πÑb øe ¢ü«∏îàdG äGAGôLEGh äÉcô°ûdG
 ¢†©H  ô«NCÉJ  »a  ÖÑ°ùàj  ób  …òdG  ôeC’G  á«HÉbôdG  äÉ¡édG  øe  äÉ≤aGƒªdG

 .ó«b É¡«∏Y óLh ¿EG ™FÉ°†ÑdG

:∑QÉªédG ¢ù«FQ

 ΩóYh äGAGôLE’G RÉéfEG áYô°S
 äÉæë``°ûdGh  ™FÉ``°†ÑdG  ô``«NCÉJ

 áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ó`̀cCG
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG
 á«°VÉe øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG »æWƒdG
 ±hô`̀¶`̀dG  á`̀aÉ`̀c  á¡LGƒe  »`̀a  É`̀ keó`̀b
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d äÉ``̀jó``̀ë``̀à``̀dGh
 äÉ©∏£Jh iDhôd G kò«ØæJ áeGóà°ùªdG
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 ÖMÉ°U  ΩÉªàgGh  ,ióØªdG  OÓÑdG
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ÖMÉ°U  øe  Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdGh
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀ dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 Oƒ¡édÉH  É kgƒæe  ,AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée
 áaÉc  É`̀¡`̀H  Ωƒ`̀≤`̀ j  »`̀à`̀ dG  á°ü∏îªdG
 AÉ°†YCG  øe  øjôëÑdG  ≥jôa  AÉ°†YCG

 á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG
 ¢UÉîdG  ø«YÉ£≤dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdGh  »∏gC’Gh

.™«ªédG ídÉ°U »a Ö°üj ÉªH
 ´É``ª``à``L’G ∫Ó````N ∂````dP AÉ````L
 Qƒ°†ëH  ,ó©H  øY  ¢ùeCG  ó≤Y  …òdG
 ø«æ«YƒÑdG  π°†a  øH  ºfÉZ  øe  πc
 iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô``̀jRh
 êGô©ªdG  óªëe  ó«°TQh  ÜGƒ`̀æ`̀dGh
 …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe ßaÉëe
 á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀ dG á``̀æ``̀é``̀∏``̀dG »``̀°``̀ù``̀«``̀FQ ™```̀e
 iQƒ°ûdG  »°ù∏éªH  ájOÉ°üàb’Gh
 äGóéà°ùe ôNBG á°ûbÉæªd ,ÜGƒædGh
 »a  …OÉ°üàb’Gh  »dÉªdG  ™°VƒdG
 QGôªà°SG  QÉ`̀WEG  »a  ∂`̀dPh  ,áμ∏ªªdG
 ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG

.á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG
 ±hô`̀¶`̀dG ¿CÉ``̀H ô`̀jRƒ`̀dG √ƒ``̀fh

 ™ªLCG ºdÉ©dG É¡¡LGƒj »àdG áægGôdG
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  QÉ°ûàfG  ÖÑ°ùH
 πª©dG  Éæ«∏Y  ºàëJ  (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 ∞JÉμàHh  Iƒb  πμH  ÉgRhÉéJ  ≈∏Y
 á«æWƒdG áë∏°üªdG ™°Vhh ™«ªédG

 áeõëdG  ¿CGh  ,∫hC’G  ΩÉ`̀≤`̀ª`̀dG  »`̀a
 ºJ »`̀à`̀ dG á`̀jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  ≥ah  É¡bÓWEG
 Ö«æéJ  »``̀a  â`̀ª`̀¡`̀ °`̀SCG  á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG
 ô«Z á`````̀eRCG  »``̀æ``̀Wƒ``̀dG  OÉ``°``ü``à``b’G

 ,Ió`̀jó`̀Y  á«Ñ∏°S  G kQÉ`````̀KBGh  á©bƒàe
 ™«ªédG  ø``̀e  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  π`̀ª`̀©`̀ dGh
 ≈∏Y  AÉæÑdG  á∏°UGƒªd  áª¡e  Iõ«cQ
 áaÉc ¢`̀TÉ`̀©`̀fEG  IOÉ`````YEGh ≥`̀≤`̀ë`̀J  É`̀ e

.ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG

 É k©e ô«°ùdG π°UGƒæ°S ÉæfEG ∫Ébh
 »àdGh á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëJ ƒëf
 ÉgôKCG  Oƒ©j  ÉªH  É¡≤«≤ëàd  ≈©°ùf
 á`̀aÉ`̀ch ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ™`̀Ø`̀æ`̀dÉ`̀H
.áμ∏ªªdG »a ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG

 ∫ÓN  ô`̀jRƒ`̀dG  ¢Vô©à°SG  Éªc
 ájOÉ°üàb’G  äGô°TDƒªdG  ´ÉªàL’G
 ¢†©H  ≈`̀∏`̀Y  á`̀Ñ`̀Jô`̀à`̀ª`̀dG  QÉ``````̀ KB’Gh
 äó¡°T  »àdG  ájƒ«ëdG  äÉYÉ£≤dG
 ó©H  äÉYÉ£≤dG  ¢†©H  »`̀a  É«aÉ©J
.ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áeõëdG ò«ØæJ
 á``̀«``̀dÉ``̀ª``̀dG ô````````jRh OÉ``````̀°``````̀TCGh
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H »`̀æ`̀Wƒ`̀dG OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀ b’Gh
 ø«H  ôªà°ùªdGh  ôªãªdG  »HÉéjE’G
 á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG
 ,IOƒ°ûæªdG  ±Gó```̀gC’G  ≥≤ëj  ÉªH
 äÉ©∏£J  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùJ  »àdGh

.ø«æWGƒªdGh øWƒdG

ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªH á«dÉªdG áæé∏dG »°ù«FQ ¬FÉ≤d ∫ÓN

¢``†©H ≈``∏Y á``ÑJôàªdG QÉ``KB’Gh ájOÉ``°üàb’G äGô``°TDƒªdG ¢Vô©à``°ùj á``«dÉªdG ô``jRh
ájOÉ``°üàb’Gh á«dÉªdG á``eõëdG ò``«ØæJ ó©H É``«aÉ©J äó¡``°T »àdG á``jƒ«ëdG äÉ``YÉ£≤dG
áeGóà``°ùªdG á«ªæàdG ≥``«≤ëàd äÉ``jóëàdG á``¡LGƒe »``a á«``°VÉe ø``jôëÑdG :ó``cDƒjh

 øH  óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ™`̀ bh
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 ôμ°ùdG  á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áë°ü∏d
 ƒaƒf{  ácô°T  ™`̀e  ºgÉØJ  Iô`̀cò`̀e  á«æjôëÑdG
 »a  á∏ãªe  zè«∏îdG  áYƒªée  -  ∂°ùjOQƒf
 ¢ù«FôdG  Ö`̀FÉ`̀f  »∏«μ«°ùcCG  ø`̀«`̀cCG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 »``̀ dhCG Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H á`̀cô`̀°`̀û`̀∏`̀d ΩÉ``̀©``̀dG ô`̀ jó`̀ª`̀ dGh
 º«≤ªdG  ô«Z  ∑QÉªfódG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  »Ñ°Sƒe
 äÉ°üæe  ô`̀Ñ`̀Y  ∂``̀ dPh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ió``̀d

.»°VGôàa’G π≤ædGh »fhôàμdE’G π°UGƒàdG
 iƒà°ùe  ôjƒ£J  ≈`̀ dEG  IôcòªdG  ±ó`̀¡`̀Jh
 ,áæª°ùdG  ≈°Vôªd  áeó≤ªdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 πÑ°S ô`̀ jƒ`̀£`̀ Jh π`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀J  ∫Ó```̀N ø``̀e ∂````dPh

 ±ó¡dG  Gòg  Ωóîj  Éªd  ø«à¡édG  ø«H  ¿hÉ©àdG
 É¡æe ,ácôà°ûªdG ™jQÉ°ûªdG øe OóY ∫ÓN øe
 áæª°ùdG  ¢Vôe  ∫ƒ`̀M  »`̀Yƒ`̀dG  iƒà°ùe  ™`̀aQ
 ÜÉàc  RÉéfEGh  ôjƒ£J  ∫ÓN  øe  ¬JÉØYÉ°†eh
 ≈dG ¬dÉ°üjEGh zøjôëÑdG »a áæª°ùdG ¢üî∏e{
 Gòg  ±ó¡j  å«M  ,™ªàéªdG  »a  áëjô°T  ôÑcCG
 ¢Vôe  QÉ°ûàfG  ióªH  ∞jô©àdG  ≈`̀dEG  ÜÉàμdG
 πeGƒ©dG  º`̀gCGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  áæª°ùdG
 ∫ÓN  øe  áæª°ùdGh  ¿Rƒ`̀dG  IOÉjõd  áÑÑ°ùªdG
 ∂dòch  á°ü°üîàªdG  á«ª∏©dG  çÉëHC’G  çóMCG
 áéJÉædG  äÉØYÉ°†ªdG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ
 á©ÑàªdG äÉ«é«JGôà°S’Gh áæª°ùdG ¢Vôe øY
 ¬LÓY ¥ôWh ¢VôªdG Gòg IQƒ£N øe óë∏d

 ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  èeGôH  ºjó≤Jh  ,áãjóëdG
 ø«°ùëàd  á«ë°üdG  QOGƒ`̀μ`̀∏`̀d  ¢ü°üîàªdG
 ¿ƒfÉ©j øªd áeó≤ªdG á«Ñ£dG ájÉYôdG iƒà°ùe
 äÓªëH ΩÉ«≤dGh ,É¡JÉØYÉ°†e hCG  áæª°ùdG øe
 iód  ΩRÓ`̀dG  »YƒdG  ™aôd  á«Ø«≤ãJh  ájƒYƒJ
 Öéj  øeõe  ¢Vôªc  áæª°ùdG  ø`̀Y  ™ªàéªdG
 z∂JÉ«M ¿RGh{ á∏ªM ∫ÓN øe ¬LÓYh ¬©æe
 ¿hÉ©àdÉH »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉ°üæe ≈∏Y

.á°üàîªdG á«ª∏©dG äÉ«©ªédG ™e
 øH  óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  √ƒ`̀fh
 ≈∏Y  ™«bƒàdG  πØM  ∫Ó`̀N  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 ¿hÉ©àdGh  ºgÉØàdG  Gòg  πãe  ¿CG  ≈dEG  IôcòªdG
 zè«∏îdG  ∂°ùjOQƒf  ƒaƒf{  ácô°T  ™e  ¥ÓîdG

 »a ™ªàéªdG äÉÄa πc QhO π«©ØJ ≈dEG  ±ó¡j
 á«YƒàdG  äÓªM  ∫Ó`̀N  øe  áæª°ùdG  áHQÉëe
 QOÉμ∏d á«ª∏©dG á«ÑjQóàdG á£°ûfC’Gh ™ªàéª∏d

.»Ñ£dG
 ôjóªdGh  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  OÉ°TCG  ¬ÑfÉL  øe
 ¿hÉ©àdÉH  z∂°ùjOQƒf  ƒ`̀aƒ`̀f{  ácô°ûd  ΩÉ`̀©`̀dG
 ôμ°ùdG  á`̀«`̀©`̀ª`̀L  ø`̀«`̀H  ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  ô`̀ª`̀ã`̀ª`̀dG
 ,∫É`̀é`̀ª`̀dG Gò```g »``̀a á`̀cô`̀ °`̀û`̀ dGh á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ôÑà©j  á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀dG  ÖjQóJ  ¿CG  Éë°Vƒe
 á«Ñ£dG  ájÉYôdG  ºjó≤àd  ’É`̀©`̀ah  Éª¡e  GAõ`̀L
 ¢Vôe  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ¢UÉî°TCÓd  ≈∏ãªdG
 è«∏îdG  á≤£æeh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  áæª°ùdG

.»Hô©dG

á`̀æ`̀ª`̀ °`̀ù`̀ dG ≈``̀ °``̀Vô``̀e á```̀ jÉ```̀YQ iƒ``à``°``ù``e ô``jƒ``£``à``d º``̀gÉ``̀Ø``̀J Iô```̀ cò```̀ e

.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ |

.á«HƒæédG ßaÉëe |

 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG õ``̀cGô``̀ª``̀ dG â``̀eó``̀b
 øY  á«Ñ£dG  äGQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G  á`̀eó`̀N
 »Jƒ°üdG  ∫É°üJ’G  »à«æ≤àH  ó©H
 ∞°üàæe  ø``̀e  AGó``̀à``̀HG  »``Fô``ª``dGh
 ≈àM  2020  á`̀æ`̀°`̀S  ø``̀ e  π```̀jô```̀HCG
 ≈∏Y  É k°UôM  ∂`̀dPh  »dÉëdG  ô¡°ûdG
 áëFÉL  ∫Ó`̀N  ø«©LGôªdG  áeÓ°S
 ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ≥∏£æe  øeh  ÉfhQƒc
 QÉWEG  »a  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  CGóÑe
 á«ë°üdG  äÉeóîdG  øe  OóY  ºjó≤J

.áæeBGh á∏¡°S ,áãjóM IQƒ°üH
 ô```̀NBG ≈``̀∏``̀Y ´Ó``````̀W’G ó``̀©``̀Hh
 ß`̀Mƒ`̀d á``̀eó``̀î``̀dG äÉ``̀«``̀FÉ``̀°``̀ü``̀MEG
 πÑb  øe  áeóîdG  ≈∏Y  ô«Ñc  ∫É`̀Ñ`̀bEG
 Éªc ,á`̀jô`̀ª`̀©`̀ dG  äÉ`̀Ä`̀Ø`̀ dG  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e
 á`̀æ`̀jó`̀e õ``̀cô``̀e ƒ``©``LGô``e Qó`̀ °`̀ü`̀J
 áeóN  º¡HÉ£≤à°SÉH  »ë°üdG  óªM

 øe  %6  áÑ°ùæH  ó©H  øY  Ö«Ñ£àdG
 ∫ÓN  á∏é°ùªdG  ó«YGƒªdG  ´ƒªée
 øe  16  ≈`̀dEG  πjôHCG  12  øe  IôàØdG
 ƒ©LGôe  º¡«∏j  »°VÉªdG  ¢ù£°ùZCG
 »dÉY õcôe :á«dÉàdG õcGôªdG øe πc
 ,»bô°ûdG  ´É`̀aô`̀dG  õcôe  ,»ë°üdG
 OGô©H »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH õcôe
 »ë°üdG  ≈°ù«Y  á`̀æ`̀jó`̀e  õ`̀ cô`̀eh
 Ö«Ñ£àdG  ó`̀«`̀YGƒ`̀e  º¡HÉ£≤à°SÉH
 ´ƒªée  ø`̀e  %4  áÑ°ùæH  ó©H  ø`̀Y
 ¢ùØf  ∫Ó`̀N  á∏é°ùªdG  ó«YGƒªdG

.√ÓYCG IQƒcòªdG IôàØdG
 ÜÉ£≤à°SG  Ö°ùf  âJhÉØJ  óbh
 ø«H õ`̀cGô`̀ª`̀dG »`̀bÉ`̀H »`̀a á`̀eó`̀î`̀dG
 ó`̀«`̀YGƒ`̀ª`̀dG  ´ƒ`̀ª`̀é`̀e  ø`̀e  %3  h  1
 »a  ô¡°TCG  á©HQC’G  ∫ÓN  á∏é°ùªdG
 ≈dEG  πjôHCG  12)  IQƒcòªdG  IôàØdG

.(2020 ¢ù£°ùZCG 16
 ≈∏Y áeóîdG √òg äRÉM ó≤dh
 ø«eóîà°ùªdG  øe  ójó©dG  ÜÉéYEG
 ádƒ¡°S  ió``̀e  ≈`̀∏`̀Y  Ghó```̀cCG  ø`̀jò`̀dG
 â°UôM  ó``̀bh  .á`̀eó`̀î`̀dG  ô``̀aGƒ``̀Jh
 øY ¿ÓYE’G ≈∏Y á«ë°üdG õcGôªdG
 øY  áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  áYƒªée
 ™bGƒe »a ó©H øY Ö«Ñ£àdG ≥jôW
 á«ª°SôdG  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG
 õcGôªdG  ™«ªL »a ∂dòch IQGRƒ∏d

:»dÉàdG πª°ûJ »àdGh á«ë°üdG
 á«Ñ£dG  äÉØ°UƒdG  ójóéJ  -  1
 á`̀æ`̀eõ`̀ª`̀dG ¢```̀VGô```̀eC’G ÜÉ``̀ë``̀°``̀UC’

.á«ë°üdG õcGôª∏d á©HÉàdG
 π«dÉëàdG  èFÉàf  á©LGôe  -  2

.á©°TC’G ôjQÉ≤Jh ájôÑàîªdG
 π`̀ «`̀ dÉ`̀ë`̀J  π``̀ª``̀Y  Ö``̀∏``̀W  -  3

.á©°TCG hCG ájôÑàîe
 äGQÉ°ûà°SGh äGQÉ°ùØà°SG - 4
 É k°üëa  Ö∏£àJ  ’  á£«°ùH  á«ÑW

.É k«μ«æ«∏cEG hCG É kjôjô°S
 Ö∏W  ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀∏`̀ d  ø`̀μ`̀ ª`̀ jh
 Ö∏W §`̀î`̀H ∫É`̀ °`̀ü`̀J’É`̀H  á`̀eó`̀î`̀dG
 ≈∏Y  á«ë°üdG  õcGôªdÉH  ó«YGƒªdG
 IQGOEG  åëJh  .80007000  ºbôdG
 ≈∏Y  ø«©LGôªdG  á«ë°üdG  õcGôªdG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ™«ªL  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G
 äGQÉ°ûà°S’G  áeóîc  IôaGƒàªdG
 á`̀jhOCG  π«°UƒJ  áeóNh  ;ó©H  øY
 êÓ©dG áeóNh ,áæeõªdG ¢VGôeC’G
 ±ó¡J É¡©«ªLh ,ó©H øY »©«Ñ£dG
 á`̀æ`̀eBGh  á∏¡°S  π`̀ FGó`̀H  º`̀jó`̀≤`̀J  ≈``̀ dEG
 ô«Z  äGQÉ`̀jõ`̀dG  π«∏≤J  É¡fCÉ°T  ø`̀eh

.á«ë°üdG õcGôª∏d ájQhô°V

zó©oH øY Ö«Ñ£àdG{ á``eóN ¿ƒeóîà``°ùj »ë``°üdG óªM áæjóe õcôe »©LGôe ø``e ٪6

ÜÉjO ó«dh :Öàc
 áæéd  ¢ù«FQ  Ωƒ∏°ùdG  ìÉÑ°U  ó`̀ª`̀MCG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ∞°ûc
 OƒLh øY ÜGƒædG  ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG
 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  AGOCG  »a  ®ƒë∏e  ø°ùëJ
 øe  ∫hC’G  ™HôdÉH  áfQÉ≤e ¢ù£°ùZCGh  ƒ«dƒj  …ô¡°T  ∫ÓN
 ¿CG  kGó`̀cDƒ`̀e  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  »°ûØJ  AGô`̀L  »dÉëdG  ΩÉ`̀©`̀dG
 ójó©dG äóYÉ°S áeƒμëdG É¡à≤ÑW »àdG ájOÉ°üàb’G áeõëdG

.ójóL øe »aÉ©àdG »a äÉYÉ£≤dG øe
 ø«H ¢ùeG ó≤Y …òdG ḿ ÉªàL’G ¢ûeÉg ≈∏Y Ωƒ∏°ùdG ∫Ébh
 ÜGƒædG  »°ù∏éªH  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG  »àæéd
 ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdGh  ,iQƒ`̀°`̀û`̀dGh
 ø«æ«YƒÑdG  π°†a  øH  ºfÉZh  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 êGô©ªdG ó«°TQh ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh
 ´É£≤dG  ¿EG  zó©H  øY{  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe  ßaÉëe

 200  ƒëæH  Qó≤J  áØ∏c  πªëJ  »æjôëÑdG  »`̀a  »aô°üªdG
 ¢Vhô≤∏d ájô¡°ûdG •É°ùbC’G ™aO π«LCÉJ AGôL QÉæjO ¿ƒ«∏e
 äGOGô`̀jG  ¿CG  kÉØ«°†e  ,ô¡°TCG  6  Ióe  äÉ°ù°SDƒªdGh  OGôaCÓd
 ôKDƒj Gògh ,áëFÉédG ÖÑ°ùH %50 áÑ°ùæH â°†ØîfG ∑ƒæÑdG
 IOÉYEG ºàëj Ée ƒgh ,á«dhódG øjôëÑdG äÓeÉ©e ≈∏Y kÉÑ∏°S
 ≈∏Y  ójóL  øe  πª©∏d  á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  √ò¡d  ∫ÉéªdG

.ÉgôFÉ°ùN ¢†jƒ©J
 á«dÉªdG IQGRh ¬àë°VhCG Ée Ö°ùëH ¬fCG Ωƒ∏°ùdG ø«H Éªc
 ¬Lƒ«°S …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe ¿EÉa »æWƒdG OÉ°üàb’Gh
 øe  øjQô°†àªdG  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  ∫ƒ∏M  OÉéjEG  ≈`̀dEG  ∑ƒæÑdG
.OGó°ùdG äÉ©aOh ¢Vhô≤dG ádhóL IOÉYEÉc ,ÉfhQƒc áëFÉL

 á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫ÓN â∏ªY áeƒμëdG  ¿G  ≈dG  QÉ°TCGh
 äAÉL  Éªc  ,πªY  äÉjƒdhCÉc  á«°ù«FQ  ±GógG  3  ò«ØæJ  ≈∏Y
 ∂∏J  ≥«≤ëJ  π``LG  ø`̀e  Égò«ØæJ  º`̀J  »`̀à`̀dG  á«dÉªdG  Ωõ`̀ë`̀dG
 ,á«æWƒdG  ádÉª©dG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  »a  á∏ãªàªdG  ±Gó``̀gC’G

 ™bƒªdÉH øjôëÑdG ™°Vhh ,GQô°V ôãcC’G äÉYÉ£≤dG OÉæ°SEGh
 Ée  ƒ`̀gh  ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  »aÉ©àdG  ø`̀e  IOÉØà°SÓd  Ö`̀°`̀ù`̀fC’G
 ´É£≤dG  »aÉ©J  ájGóH  øe  √Gô`̀f  Éeh  É«dÉM  ¬«∏Y  πª©dG  ºàj
 ,É°†jCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  ≈∏Y  ∂dP  ¢SÉμ©fGh  …OÉ°üàb’G
 IOÉjR  ≈∏Y πª©dGh äÉahô°üªdG  ¢†ØN »a QGôªà°S’G  ™e
 ,ΩÉ©dG  øjódG  IOÉ`̀jR  ΩóY  ≈∏Y  ôKDƒ«°S  Ée  ƒgh  ,äGOGô``jE’G
 èeÉfôÑH ÉeÉJ ÉeGõàdG ∑Éæg ¿G äócG áeƒμëdG ¿G ≈dG Éàa’

.¿ÉμeE’G Qó≤H äÉahô°üªdG ¢†ØNh »dÉªdG ¿RGƒàdG
 äGô``°``TDƒ``ª``dG ø``̀e GOó````̀Y á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 ƒjÉe  ô¡°T  ò`̀æ`̀e  »`̀é`̀jQó`̀à`̀dG  ìÉ`̀à`̀Ø`̀f’G  ó`̀©`̀H  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ƒ«fƒj  …ô¡°T  ∫ÓN ÉXƒë∏e Gƒªf  äó¡°T  å«M ,»°VÉªdG
 äÉYÉ£≤∏d  ájOÉ°üàb’G  äGô°TDƒªdG  ºgG  »aÉ©Jh  ,ƒ«dƒjh

.ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áeõëdG ¥ÓWEG ó©H á«°SÉ°S’G
 »aÉ©J ≈dG ájOÉ°üàb’G ájƒ«ëdG äGô°TDƒªdG äQÉ°TGh 
 á«dhódG  äGOQGƒ````̀dGh  ,%16  áÑ°ùæH  á`̀«`̀dhó`̀dG  äGQOÉ`̀°`̀ü`̀dG

 ,%13  zΩƒéf  5h4{  ¥OÉæØdG  ∫É¨°TG  ∫ó©eh  ,%52  áÑ°ùæH
 ájó≤ædG  äÉHƒë°ùdG  »dÉªLEGh  ,%40 ájQÉ≤©dG  äÓeÉ©ªdGh
 ájÉYôdG  äÉeóN äÉ©«Ñeh ,%61 ºYÉ£ªdG  äÉ©«Ñeh ,%15

.%124 áÑ°ùæH á«ë°üdG
 ¢ûbÉf ´ÉªàL’G ¿CÉH Ωƒ∏°ùdG OÉaCG á∏°U …P m¥É«°S »ah
 ¿CG  kÉë°Vƒe  ,ΩÉ©dG  øjódG  ∞≤°S  IOÉjR  »a  π«é©àdG  kÉ°†jCG
 èeÉfôH  »a kÉ≤Ñ°ùe  ¬«∏Y  ≥aGƒàdG  ºJ  Ée  Ö°ùëH  ºà«°S  Gòg
 á«£ØædG  äGOGôj’G  ¢VÉØîfG  ÖÑ°ùH  øμdh  ,áeƒμëdG  πªY

.ΩÉ©dG øjódG ∞≤°S IOÉjR ìôW »a π«é©àdG ºJ
 äGóæ°S  QGó`̀°`̀UEG  ºJ  »àdG  ≠dÉÑªdG  ¿CG  Ωƒ∏°ùdG  ô`̀cPh
 QÉæjO  QÉ«∏e  12^277^000^000  ≠∏ÑJ  É¡fCÉ°ûH  á«dÉe
 ∑Éæg  ¿CG  »æ©j  Ée  ,QÉæjO  QÉ«∏e  13 π°UCG  øe  »æjôëH
 ,äGóæ°S  QGó°UE’  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  673  ƒëæH  Qó≤j  É°†FÉa
 ÉgOóëà°S  á«aÉ°VE’G  ≠dÉÑªdG  ≈`̀dEG  áLÉëdG  ¿CG  ≈`̀dEG  kÉàa’

 .IójóédG áeÉ©dG á«fGõ«ªdG

ô¡``°TCG 6 »a ¢Vhô≤dG •É``°ùbCG π«LCÉJ á``Ø∏c QÉæjO ¿ƒ``«∏e 200 :Ωƒ∏``°ùdG Ö``FÉædG
ÉfhQƒc øe ø``jQô°†àª∏d ¢Vhô≤dG á``dhóL IOÉYEG ≈``dEG ∑ƒæÑdG ¬Lƒ«°S …õ``côªdG ±ô``°üªdG

 º``̀dÉ``̀°``̀S ìÉ```̀Ñ```̀°```̀U ™``````̀ aQ
 ôμ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCG …ô°ShódG
 Iô°†M  ≈dEG  ¿Éæàe’G  º«¶Yh
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 á≤ãdG  ≈`̀∏`̀Y  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 ¬æ««©àH  á`̀«`̀dÉ`̀¨`̀dG  á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée »a kGƒ°†Y
 »`̀a …ô```̀°```̀Shó```̀dG ∫É`````̀bh
 ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  ¬d  íjô°üJ
 π`̀gÉ`̀Y  …ó``«``°``S  π`̀°`̀†`̀Ø`̀J  ¿EG
 Gòg  »ëæªH  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 ó`̀MCG ¿ƒ```̀cCG ¿CÉ``̀ H ∞`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG
 iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  AÉ`̀ °`̀†`̀YCG

 á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG  πªëJ  ƒëf  É kØYÉ°†e  É k©aGO  »æ«£©j  ôbƒªdG
 πμH  πª©dGh  AÉ£©dGh  ó¡édG  øe  ójõªdG  ∫òÑd  ô`̀Ñ`̀cC’G  õaÉëdGh
 ¬àdÓL  πX  âëJ  ,õjõ©dG  Éfó∏H  áeóN  ¬«a  Éªd  ¢`̀UÓ`̀NEGh  áfÉeCG
 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH ,¬àeƒμMh
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á©HÉàeh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 Ö°üf ™°†«°S ¬fCÉH kÉgƒæe ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 ¬fGƒNEGh  ¬JGƒNCG  ácQÉ°ûeh  ¿ƒfÉ≤dGh  Qƒà°SódG  ΩGôàMG  ¬«æ«Y
 äÉMGôàb’Gh ø«fGƒ≤dGh äÉYhô°ûªdG á°SGQO »a ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG
 ¢ù∏éeh  ájò«ØæàdG  á£∏°ùdG  ™`̀e  ¿hÉ©àdG  ø`̀Y  kÓ°†a  ,ø«fGƒ≤H
 á«ªæàdG  ≥«≤ëJh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  á©aQh  ô«N  π`̀LCG  øe  ÜGƒædG

.É¡«a á∏eÉ°ûdG
 »©jô°ûàdG  πª©dG  á«ªgCG  …ô°ShódG  ºdÉ°S  ìÉÑ°U  ó«°ùdG  ócCGh
 »a  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  õjõ©J  »a  √QhOh  ôgGõdG  ó¡©dG  Gòg  »a
 ´hô°ûª∏d  IôªK »gh äGõéæªdG  øe ô«ãμdG  äó¡°T »àdG  ,áμ∏ªªdG
 ójõªdG  ≥«≤ëJ ≈dEG ±ó¡j …òdG ,ióØªdG OÓÑdG πgÉ©d »MÓ°UE’G

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh øWƒ∏d √ÉaôdGh AÉªædGh Ωó≤àdG øe

 á`̀≤`̀ ã`̀ dG ø``ª``ã``j …ô```̀ °```̀ Shó```̀ dG
á``̀ «``̀ eÉ``̀ °``̀ ù``̀ dG á```̀«```̀μ```̀∏```̀ª```̀dG

.…ô°ShódG ìÉÑ°U |

 Oƒ¡édG  õjõ©àH  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ΩÉªàgG  QÉ``̀WEG  »`̀a
 áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ócCG ,ø«æWGƒªdG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd ádhòÑªdG
 ¿CG  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  »∏Y  øH
 ™e  óàªe  è¡æc  π°UGƒàdG  Qƒ°ùL  óe  »a  Iôªà°ùe   á¶aÉëªdG
 äÉ°üæªdG ôÑY á«©ªàéªdG ácGô°ûdG CGóÑe ï«°Sôàd ∂dPh ,»dÉgC’G
 ±ó¡H á¶aÉëªdG  ÉgôaƒJ »àdG  á«còdG  äÉ≤«Ñ£àdGh á«fhôàμdE’G

.áeó≤ªdG äÉeóîdÉH AÉ≤JQ’G
 ójó©dG  ó¡°ûJ  á¶aÉëªdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ßaÉëªdG  ƒª°S  QÉ`̀°`̀TCGh
 »fhôàμdE’G  π°UGƒàdG  ÖcGƒJ  »àdG  á«FÉæãà°S’G  äGQOÉÑªdG  øe
 ácGô°ûdG  õjõ©J  QÉ`̀WEG  øª°V  »JCÉj  …ò`̀dGh  ,»ªbôdG  ∫ƒëàdGh

 »àdG  äGhOC’G  π°†aCG  QÉμàHG  ∫ÓN  øe  »dÉgC’G  ™e  á«©ªàéªdG
 ,á«∏YÉa  ôãcCG  ø«æWGƒªdG  ™e  ∫É°üJ’G  á«∏ªY  π©L  »a  º¡°ùJ
  »a  º¡JÉ©∏£Jh  º¡JÉLÉ«àMG  á©HÉàeh  ó`̀°`̀UQ  ≈∏Y  π`̀ª`̀©`̀dGh

.IóFGôdG ájƒªæàdGh á«YÉªàL’Gh á«æeC’G ä’ÉéªdG
 ô¡°T  ™∏£e  ò`̀æ`̀e  â≤∏J  á¶aÉëªdG  ¿CG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  í``̀°``̀VhCGh
 1963  »°VÉªdG  ¢ù£°ùZCG  ô¡°T   ájÉ¨dh  2020  ΩÉ©d  ôjÉæj
 »≤∏J  ºJ  Éªc  ,á«fhôàμdE’G  äÓeÉ©ªdG  øª°V   ÉÑ∏Wh  GQÉ°ùØà°SG
 ∫ÉéªdG  »a  ø«æWGƒªdGh  »dÉgC’G  äÉLÉ«àMG  øe  %  60  áÑ°ùf
 á¶aÉëªdG  ≥WÉæe  ∞∏àîe  øe  »eóîdGh  »YÉªàL’Gh  »æeC’G
 GOGó`̀à`̀eGh  áª¡e  IÉæb  ó©j  …ò`̀dG  ,»°VGôàa’G  ¢ù∏éªdG  ∫Ó`̀N

 øeC’G õjõ©J »a IóFGQ äÉeÉ¡°SEG øe ¬d Éªd ,»YƒÑ°SC’G ¢ù∏éª∏d
.á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG ≥«≤ëJh »©ªàéªdG

 ≈`̀dG  ,  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ß`̀aÉ`̀ë`̀e   ƒª°S  QÉ``°``TCG  ó``̀bh
 ∞∏àîe  »≤∏J  »`̀a  ôªà°ùªdG  É¡«©°S  π`̀°`̀UGƒ`̀J  á¶aÉëªdG  ¿CG
 ,ΩGô`̀μ`̀dG  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  »``dÉ``gC’G  ø`̀e  AGQB’Gh  äGQÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G
 ájò«ØæàdGh  á«æeC’G  äÉ¡édG  ∞∏àîe  ™`̀e  π°Uh  á≤∏M  É¡fƒc
 äÉ°üæe ôÑY ∂dPh ,∫OÉÑàªdG ≥«°ùæàdGh ácGô°ûdG áeƒ¶æe ≥ah
 kÉ≤«≤ëJ  ,á«°VGôàa’G  ¢ùdÉéªdGh  á«còdG  É¡JÉ°üæeh  π°UGƒàdG
 »àdG  ájQÉ°†ëdG  IQƒ°üdG  RGôHEGh  ø«æWGƒªdG  äÉ©∏£Jh  iDhôd

.á¶aÉëªdG É¡H ™àªàJ

á¶aÉëªdG AÉæHCG áeóîd ï°SGQ è¡f »dÉgC’G ™e π°UGƒàdG »a QGôªà°S’G :á«HƒæédG ßaÉëe

 ìÉÑ°üd iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y ó«°ùdG ∑QÉH
 G kƒ°†Y ¬æ««©àH á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG á≤ãdG ¬∏«f áÑ°SÉæªH ∂dPh ,…ô°ShódG ºdÉ°S

 .iQƒ°ûdG ¢ù∏ée »a
 Gòg ¿CG  ≈dEG  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ QÉ°TCG  ,É¡ã©H áÄæ¡J á«bôH »ah
 IOƒ¡°ûe IAÉØc  øe …ô°ShódG  ìÉÑ°U ó«°ùdG  ¬H  ™àªàj  Ée  ¢ùμ©j ø««©àdG
 ¬≤aƒj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  ÓFÉ°S  ,á°ü∏îe  Oƒ¡Lh  ,á«æWh  äÉeÉ¡°SEGh
 IOÉ«≤dG  πX »a øWƒdG  áeóNh AÉ£©dG  á∏°UGƒªd  ìÉéædÉH  √Oƒ¡L π∏μjh

.áª«μëdG

 …ô°Shó∏d ∑QÉÑj iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
iQƒ``°ûdG »a Gƒ``°†Y ¬æ««©J áÑ``°SÉæªH
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:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 ¢†©H  ΩÉ`̀«`̀b  Qƒ````eC’G  AÉ``̀«``̀dhCG  ø`̀e  Oó``̀Y  ≈μà°TG
 IójóL Öàc AGô°ûH áÑ∏£dG ΩGõdEÉH  á°UÉîdG ¢SQGóªdG
 á∏ª©à°ùe  Öàc  ôaGƒJ  º`̀ZQ  »dÉëdG  »°SGQódG  ΩÉ©∏d
 AGô°T  ∫ó`̀H  É¡eGóîà°SG  º¡æμªj  º¡æe  ¢†©ÑdG  ió`̀d
 .GQÉæjO  120 ≈dEG  π°üJ  á©ØJôe  QÉ©°SCÉH  IójóL Öàc
 »dh  Ωõ∏J  ¢SQGóªdG  ¢†©H  ¿EÉ`̀a  ∂`̀dP  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ≈∏Y  ó`̀MGh  πc  ΩCGƒ`̀à`̀dG  IƒNEÓd  ÖàμdG  AGô°ûH  ô`̀eC’G

 ÉcQÉ°ûàj ¿CG øμªjh ó©H øY á°SGQódG ¿CG º∏©dG ™e IóM
 .ÜÉàμdG ¢ùØf

 º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh øe QƒeC’G AÉ«dhCG Ö∏Wh
 AÉ«dhCG  QÉÑLEG  ΩóY á°UÉîdG ¢SQGóªdG  ΩGõdEGh πNóàdG
 ÖdÉ£dG iód ¿Éc GPEG IójóédG ÖàμdG AGô°T ≈∏Y QƒeC’G
 Ö∏£àJ  ó©H  øY  á°SGQódG  ¿CG  á°UÉNh  á∏ª©à°ùe  Öàc
 ,á«fhôàμd’G  Iõ¡LC’G  AGô°T  É¡æe  ,Iô«ãc  ∞jQÉ°üe
 IÉ«ëdG ≈∏Y ôKDƒJ Iô«Ñc AÉÑYCG πμ°ûJ ∞jQÉ°üe É¡∏ch

.ô°SCÓd á«°û«©ªdG

 ¢Sóæ¡ªdG ¿Éμ°SE’G ôjRh ócCG
 ¿CG ô`̀ª`̀ë`̀dG Üƒ`̀≤`̀©`̀j ø``H º`̀°`̀SÉ`̀H
 äÉÑ∏£dG ΩÉªàgÉH ™HÉàJ IQGRƒdG
 Iô``̀FGó``̀dG »``̀ dÉ``̀gC’ á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G
 ,á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdÉH  á«fÉãdG
 øª°V  É`̀¡`̀à`̀«`̀Ñ`̀∏`̀J  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀Jh
 á∏Ñ≤ªdG  á«fÉμ°SE’G  äÉ©jRƒàdG
 QÉ«©ªd  É`̀≤`̀ah  ¿Éª∏°S  áæjóªH

.á«eóbC’G
 ¬dÉÑ≤à°SG  ∫Ó``N  ∂``dP  AÉ``L
 IQGRƒ`````̀dG ≈`̀æ`̀Ñ`̀e »``̀a ¬`̀Ñ`̀à`̀μ`̀ª`̀H
 åëÑd  ,…ô£≤dG  áªWÉa  ÖFÉædG
 IôFGó∏d  á«fÉμ°SE’G  äÉLÉ«àM’G
 á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  »a  á«fÉãdG
 ∂dòch  ,á«fÉ°ùfE’G  ä’É`̀ë`̀dGh

.»fÉμ°SE’G ICGôªdG ∞∏e

 IQGRƒ`````dG  ¿CG  ≈````̀dEG  â``̀Ø``̀dh
 ÜÉ``̀ë``̀°``̀UCG á````̀ jƒ````̀ dhCG »```̀YGô```̀J
 ™«ªL  »a  á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£dG
 ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  áμ∏ªªdG  á¶aÉëe
 á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  äÉÑ∏Wh
 ¿CG  ≈`̀ dEG  Gô«°ûe  ,¢`̀UÉ`̀N  πμ°ûH
 Qô≤ªdG  á«∏Ñ≤à°ùªdG  ™jQÉ°ûªdG
 ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S á`̀æ`̀jó`̀e »``̀a É`̀gò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 ójó©dG  ÜÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀SG  É`̀¡`̀fCÉ`̀°`̀T  ø`̀e
 äGP á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ø`̀e
 á«fÉãdG  Iô`̀ FGó`̀ dG  »`̀a  á`̀«`̀eó`̀bC’G
 ,áæjóª∏d  IQhÉéªdG  ≥WÉæªdGh
 IQGRƒdG á°SÉ«°S ™e ≥aGƒàj ÉªH
 ™jQÉ°ûªdG  ™`̀jRƒ`̀J  »`̀a  áàHÉãdG

.áeÉ©dG
 ¿CG  ≈````̀dEG  ô`̀ª`̀ë`̀ dG  QÉ```̀°```̀TCGh

 É¡JÉ©jRƒJ  »a  »YGôJ  IQGRƒ`̀dG
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG Üô```̀b á`̀«`̀ fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G
 ,øjó«Øà°ùªdG  ¿ó``eh  iô`̀b  ø`̀e
 äÉÑ∏W  á«Ñ∏J  ƒ`̀ë`̀f  »`̀©`̀°`̀ù`̀dGh
 IÉYGôe  ™e  ,á«fÉ°ùfE’G  ä’ÉëdG
 è«°ùædG  á©«ÑW  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG

.≥WÉæªdG ∂∏àd »YÉªàL’G
 ™°†J  IQGRƒ`````̀dG  ¿CG  ó```̀ cCGh
 á«Ñ∏J  É`̀ ¡`̀ JÉ`̀ jƒ`̀ dhCG  ¢```̀ SCGQ  ≈`̀∏`̀Y
 ÜÉë°UC’  á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£dG
 …hP ø``̀e  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  ä’É``̀ë``̀ dG
 πeGQC’Gh  äÉ≤∏£ªdGh  ,áªjõ©dG
 ∞∏àîe  »```a  äGQƒ``̀é``̀ ¡``̀ ª``̀ dGh
 ∫Ó`̀N  ø`̀e  áμ∏ªªdG  äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e
 á`̀°`̀SGQO ä’É``̀ë``̀dG ∂`̀∏`̀J á``̀°``̀SGQO
.¿Éμ°SE’G áæéd ≥jôW øY á«aGh

 ƒª°ùH  äGOÉ```̀°```̀TE’G  â`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀J
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG
 ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀d ∂``̀∏``̀ª``̀dG á```̀dÓ```̀L π``̀ã``̀ª``̀e
 ó©H  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  á«fÉ°ùfE’G
 øe  áYƒªée  ™`̀e  √ƒª°S  ácQÉ°ûe
 áfÉjó∏d  zΩÉfhCG{  á«dÉØàMÉH  ø«∏eÉ©dG

.á«°Shóæ¡dG
 äÉ«°üî°ûdG  øe  Oó`̀Y  Üô``̀YCGh
 ƒª°ùd  ºgôjó≤Jh  ºgôμ°T  ≠dÉH  øY
 ≈∏Y áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
 »a  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y  √ƒª°S  ¢UôM
 √ƒª°S ácQÉ°ûe ¿EG å«M ,á«dÉØàM’G
 õjõ©J ≈`̀∏`̀Y  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ¢`̀Uô`̀M ó`̀cDƒ`̀J
 »àdGh  ájóæ¡dG  á«æjôëÑdG  äÉbÓ©dG

.πjƒW ïjQÉJ ôÑY óàªJ
 »a AÉ``̀Hô``̀¡``̀c ô````̀jRh ∞``̀ °``̀Uhh
 ácQÉ°ûe »fÉe .Ω ó«°ùdG ’ô«c áj’h
 :∫É`̀bh  ,zIó`̀jô`̀Ø`̀dG  áàØ∏dG{`H  √ƒª°S
 ƒª°S iQCG ¿CG É k≤M ICÉLÉØe âfÉc ó≤d{
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG

 ΩÉfhCG  ¿ÉLô¡ªH ô«ãe πμ°ûH πØàëj
 ™e √ô°üb »a ’ô«c áj’ƒH ¢UÉîdG
 áj’h  Ö©°T  øY  áHÉ«ædÉH  .¬«ØXƒe
 πμH  ±ôàYCG  ¿CG  »d  Gƒëª°SG  ,’ô«c
 ΩÉFƒdG  ø`̀e  IójôØdG  áàØ∏dÉH  ¥ó°U
 »àdG  Iƒ````̀NC’Gh á`̀Ñ`̀ë`̀ª`̀dGh »`̀æ`̀jó`̀dG

 áμ∏ªªd ¬d π«ãe ’ …òdG çGôàdG ºYóJ
.zÉæJÉ«æªJ ôMCG .øjôëÑdG

 ƒ°†Y ø`̀«`̀HÉ`̀c »`̀°`̀S »`̀fÉ`̀e É```eCG
 :∫Éb  ,»fƒfÉ≤dG  ’ô«c  áj’h  ™ªéJ
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S{
 äÉjÉμM  ,Üƒ∏≤dG  ôëH  øe  ,áØ«∏N

 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  É¡∏bÉæàJ  á`̀Ä`̀aGO
 πμH  ,ΩÉ`̀ jC’G  √òg  ∫ÓN  »YÉªàL’G
 áμ∏ªe øe IDƒdDƒd äóLh ,ìôah ôîa
 IôjõéH  ±ô`̀©`̀J  »`̀à`̀dGh  ,øjôëÑdG

.z∫ƒ≤dG øY »æZh .DƒdDƒ∏dG
 É kª«¶Y  G kô`̀eCG  ¿Éc  ¬fEG{  ±É°VCGh

 ï«°ûdG ƒª°S ógÉ°ûf ¿CG Éæd áÑ°ùædÉH
 º°†æj ƒgh áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf
 ∫ÉØàMÓd  ¬«ØXƒe  ≈dEG  ô«ãe  πμ°ûH
 á`̀j’ƒ`̀d ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ΩÉ```̀fhCG ¿É`̀Lô`̀¡`̀ª`̀H
 ¬fEG  ∫ƒ`̀bCG  ¿CG  G kó`̀L  »fó©°ùj  .’ô«c
 áeÓY ƒg πH ,ÖM πªY Oôée ¢ù«d
 ΩÉ`̀Fƒ`̀dGh  á«ªdÉ©dG  Iƒ`̀NCÓ`̀d  Iõ«ªe
 É¡fƒc ,øjôëÑdG âàÑKCG ó≤d .»aÉ≤ãdG
 ,’ô«c ¿Éμ°S øe ójó©∏d É k©FGQ É kæWƒe
 »∏ëªdG …ó∏H øe AGõ`̀YC’G OGô`̀aC’Gh
 iôNCG  Iôe  ,øjôNB’G  ø«Hôà¨ªdGh
 ájôëdG »a á∏ãªàªdG áî°SGôdG É¡ª«b
 .∫OÉÑàªdG  ΩGô`̀à`̀M’Gh  ¿É``̀jOC’G  ø«H
 ºæàZCG  ¿CG  »d  Gƒëª°SG  Qhô°S  πμH
 ôãcC’G  IOÉ≤dG  ôμ°TC’  á°UôØdG  √ò`̀g
 ƒª°Sh øjôëÑdG »a ájDhQh É keGôàMG
 íàØæªdG  º¡é¡f  ≈∏Y  ô°UÉf  ï«°ûdG
 Iôe  .»aÉ≤ãdG  ¢ûjÉ©àdG  õjõ©J  »a
 ≥«aƒàdG πch ºcƒª°S G kôμ°T ,iôNCG

.zá«fÉ°ùfE’G ºμà£°ûfCG ≈∏Y

zΩÉfhCG{ á«dÉØàMG »a ácQÉ°ûªdÉH √ƒª°S IQOÉÑªH GhOÉ°TCG

ájóæ¡dG á«æjôëÑdG äÉbÓ©dG õjõ©àd √ó¡L ¢Sôc óªM øH ô°UÉf  :’ô«c øe äÉ«°üî°T

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |.ø«HÉc »°S »fÉe |.»fÉe .Ω |

 á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh  ≈≤àdG
 »∏Y óªëe øH π«ªL á«YÉªàL’G
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée …ƒ°†Y ¿Gó«ªM
 º°SÉHh  …OGhò`̀ dG  áØ«∏N  ¬∏dGóÑY
 »a  óMC’G  ¢ùeCG  ,»μdÉªdG  ¿Éª∏°S

 .IQGRƒdÉH ¬Ñàμe
 å`̀ë`̀H AÉ``̀≤``̀∏``̀ dG ∫Ó````̀N º````̀Jh
 Ωƒ≤J  »àdG  äGAGô`̀LE’Gh §£îdG
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh  π`̀ ª`̀©`̀ dG  IQGRh  É`̀¡`̀H
 ä’ó©e  ø«°ùëàd  á«YÉªàL’G
 ø«ãMÉÑdG  ø«æWGƒª∏d  ∞«XƒàdG
 »àdG äGQOÉÑªdG Aƒ°V »a πªY øY
 á°UÉNh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée É¡≤∏WCG
 •hô°ûdGh  §HGƒ°†dG  ∫Éée  »a
 ¿ôªdG  πª©dG  ¢ü«NôàH á≤∏©àªdG
 »a  IôZÉ°ûdG  ∞FÉXƒdG  ¿Ó``̀YEGh
 Ωó≤àJ  »`̀à`̀dG  á«∏ëªdG  ∞ë°üdG
 ´É£≤dG  »a  á∏eÉ©dG  äBÉ°ûæªdG  É¡H
 »a  ôjRƒdG  í°VhCG  PEG  ,¢UÉîdG

 á«HÉéj’G ä’ó©ªdG  ¥É«°ùdG  Gòg
 »a  Égó°UQ  ºàj  »àdG  áXƒë∏ªdG
 ,ø«æWGƒªdG ∞«XƒJ Oƒ¡L QÉWEG
 á«∏Ñ≤à°ùªdG  Qƒ`̀£`̀à`̀dG  ¢``Uô``ah
 ø«ãMÉÑdG  äÉÑ∏Wh äÉÑZQ á«Ñ∏àd
 ∞∏àîe  »a  º¡LÉeOEGh  πªY  øY
 á«æ¡ªdGh  á«æØdG  äÉjƒà°ùªdG

.πª©dG ¥ƒ°ùH
 ¿ÉÑFÉædG  OÉ°TCG  Éª¡ÑfÉL  øe
 iDhô``̀dÉ``̀H »`̀μ`̀ dÉ`̀ª`̀ dGh …OGhò``````dG
 »`̀ à`̀ dG á``̀ë``̀ °``̀VGƒ``̀ dG §``̀£``̀î``̀ dGh
 ¢Uôa  ô«aƒàd  áeƒμëdG  É¡©°†J
 »a  á°UÉNh  ø«æWGƒª∏d  πª©dG
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX

 øjôëÑdG  áμ∏ªeh ºdÉ©dG  Égó¡°ûj
 ™`̀°`̀Vƒ`̀dG ≈`̀∏`̀Y ∂```dP äÉ``̀«``̀YGó``̀Jh
 øjôëÑdG  ó¡°ûJ  PEG  ,…OÉ°üàb’G
 …OÉ``°``ü``à``b’G •É`̀°`̀û`̀æ`̀∏`̀ d IOƒ````̀Y
 π«gCÉJh  ,πª©dG  ¢UôØd  ódƒªdG
 »a  á°UÉNh  á«æWƒdG  äGAÉØμdG
 ájó«∏≤àdG  ô«Z ø¡ªdGh äÉYÉ£≤dG

 ≈∏Y ó`̀ª`̀à`̀©`̀J  »``̀à``̀dG  á`̀ ã`̀ jó`̀ë`̀ dGh
 É«LƒdƒæμJh  á«æ≤àdG  äGQÉ¡ªdG
 Oƒ¡éH  ø«gƒæe  ,äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ò«ØæJ  »`̀a  IQGRƒ````dG
 á«dÉª©dG  ä’ÉéªdG  »a  Iójó©dG
 í`̀FGô`̀°`̀T ∞`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀d á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh

.™ªàéªdG äÉÄah

πª©dG IQGRh §``£N »μdÉªdGh …OGhò``dG ø``«ÑFÉædG ™``e åëÑj ¿Gó``«ªM
¢``UÉ`î`dG  ´É``£`≤dG  »``a ø``«æ`WGƒ`ª`dG  ∞``«`XƒJ ä’ó``©`e ø«``°ùë`àd

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 á«dBG  Oƒ`̀Lh  Ωó`̀Y  á°UÉîdG  äÉ©eÉédG  ÜÓ`̀W  øe  Oó`̀Y  Éμ°T
 π°üØdG  πÑb  äÉ©eÉédG  »a  º«∏©àdG  á«dBG  ¢Uƒ°üîH  áë°VGh
 »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  áfÉeC’G  ¿CG  ºZQ  ΩOÉ≤dG  »°SGQódG
 ¿Éc ¿EG º«∏©àdG á«dBG ójóëJ »a QÉ«àN’G ájôM äÉ©eÉédG â£YCG

.»°üî°ûdG Qƒ°†ëdG á«eGõdEG hCG ó©H øY
 Qô≤J ºd äÉ©eÉédG ¢†©H ¿CG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d áÑ∏£dG ø«Hh
 π°üØdG  ÜGƒ``̀HCG  ≈∏Y  º¡fCG  øe  ºZôdÉH  º«∏©àdG  á«dBG  ¿B’G  ≈àM
 º«∏©àdG  á`̀«`̀dBG  ∫ƒ`̀M  QÉ°ùØà°S’ÉH  Gƒeó≤J  ÉeóæYh  ,»`̀°`̀SGQó`̀dG
 ¢ù∏ée  øe  É«FÉ¡f  GQGô`̀b  ¿hô¶àæj  º¡fCÉH  Oô`̀dG  AÉL  äÉ©eÉé∏d

.»dÉ©dG º«∏©àdG
 GóMƒe  GQGô`̀ b  Ö∏£àj  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  Oó`̀Y  ´É`̀Ø`̀JQG  ¿CG  Gƒæ«Hh
 á©eÉL ¬JòîJG »àdG QGô≤dG QGôZ ≈∏Y á°UÉîdG äÉ©eÉédG ™«ªéd
 É¡æe  ÉeGõàdG  É¡àÑ∏W  ™«ªéd  ó©H  øY  º«∏©àdG  ≥«Ñ£àH  øjôëÑdG
 ™°VƒdG  ¿CGh  ,»ª«∏©àdG  QOÉμdGh  áÑ∏£dG  áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØëdÉH
 ∂dòc á«FÉæãà°SG äGQGôb Ö∏£àj OÓÑdG ¬«a ôªJ …òdG »FÉæãà°S’G

 äGô°û©dG  ¿CG  É°Uƒ°üNh  ,É¡àÑ∏W  ™e  ¿hÉ©àdÉH  äÉ©eÉédG  øe

 ôLÉëªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a ¿ƒYƒ£àe ºg äÉ©eÉédG áÑ∏W øe

.ÉfhQƒc áeRCG á¡LGƒªd øWƒdG AGóf GƒÑd Éeó©H á«Ñ£dG

 QGôªà°SG QGôb iôNC’G á°UÉîdG äÉ©eÉédG øe OóY äòîJGh

 äQÉàNG  Éª«a  ,á«ª∏©dG  É¡JÉ°ü°üîJ  ™«ªéd  ó©H  øY  º«∏©àdG

 πÑb  É¡àÑ∏£d  »°üî°ûdG  Qƒ°†ëdG  á«eGõdEG  QGôb  á°UÉN  á©eÉL

 QGô≤dG  »a  ô««¨J  ∑Éæg  ¿ƒμj  ó`̀bh  ,ø«HÉ°üªdG  OGó``̀YCG  ´É`̀Ø`̀JQG

 º∏a á°UÉîdG äÉ©eÉédG øe ôÑcC’G Oó©dG ÉeCG ,á∏Ñ≤ªdG ΩÉjC’G ∫ÓN

 OƒLh ¿hO øe ¿B’G ≈àM º«∏©àdG á«dBG ∫ƒM »FÉ¡ædG QGô≤dG òîàJ

.∂dP ∫ƒM áë°VGh ÜÉÑ°SCG

 ¿CÉH  zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  ∫hDƒ°ùe  Qó°üe  ìô°U  ,∂`̀dP  πHÉ≤e

 äÉ©eÉédG  ≈dEG  Éª«ª©J  â∏°SQCG  »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  áfÉeC’G

 ä’ÉªàM’G  πμd  OGó©à°S’ÉH  º¡«°UƒJ  ™«HÉ°SCG  πÑb  á°UÉîdG

 ,ôÑªàÑ°S  »a  ΩOÉ≤dG  »°SGQódG  π°üØdG  ∫ÓN  É¡àÑ∏W  ∫ÉÑ≤à°S’

 Oƒ©H íª°ùj QGô≤dG  ¿Éc ¿EG  ájRGôàM’G äGAGôLE’G πc ≥«Ñ£Jh

 ¿Éc  ¿EG  á«fhôàμd’G  äÉ°üæªdG  øe  IOÉØà°S’G  á«fÉμeEGh  ,áÑ∏£dG

 äÉ©eÉédG  ¿CG  GócDƒe  ,ó©H  øY  º«∏©àdG  QGôªà°SG  ¿ƒμ«°S  QGô≤dG

 »°SGQódG π°üØdG ¥Ó£fG πÑb äGQÉ«îdG ™«ªéd IõgÉL á°UÉîdG

 ô°TDƒe  ≈∏Y  óªà©«°S  »FÉ¡ædG  QGô≤dG  ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,ôÑªàÑ°S  »a

 QGô≤dG  PÉîJG  ºà«°S  √ôKCG  ≈∏Yh  ,øjôëÑdG  »a  äÉHÉ°UE’G  OGóYCG

 ™«ªL  äGQó`̀≤`̀H  ≥ãj  »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¿CGh  ,äÉ©eÉédG  πÑb  øe

 ™e  Ö°SÉæàJ  »àdG  º«∏©àdG  äÉ«dBG  ≥«Ñ£J  »a  á°UÉîdG  äÉ©eÉédG

.áÑ∏£dG ™«ªL

 »a  ø««é«∏îdG  áÑ∏£dG  äÉÄe  ÖdÉW  ,¬``̀JGP  ¥É«°ùdG  »`̀ah

 ¿EG  º«∏©àdG  ô«°üe  ójóëàH  á«æjôëÑdG  á°UÉîdG  äÉ©eÉédG

 Qƒ°†ëdG  á«eGõdEG  hCG  ó©H  øY  ôªà°ù«°S  »©eÉédG  º«∏©àdG  ¿Éc

 QGô`̀≤`̀dG  ≈∏Y  óªà©J  ’  ádCÉ°ùªdG  ¿CG  É°Uƒ°üNh  ,»°üî°ûdG

 øe  á«é«∏îdG  ∫hó`̀dG  »a  äGQGô≤dÉH  §ÑJôJ  ÉªfEGh  ,»æjôëÑdG

 GƒÑdÉW  ∂`̀dò`̀dh  ,á`̀jOhó`̀ë`̀dG  ôHÉ©ªdGh  äGQÉ`̀£`̀ª`̀dG  íàa  á«MÉf

 ,ô¡°T »dGƒM ó©H CGóÑà°S á°SGQódG  ¿CG  É°Uƒ°üNh í°VGh QGô≤H

 π«é°ùàdG ™«ªé∏d ìÉàj ≈àM ó©H øY º«∏©àdG QGôªà°SÉH ø«ÑdÉ£e

.ΩOÉ≤dG »°SGQódG π°üØdG ∫ÓN

ΩÉ¶àf’G hCG ó©H øY º«∏©àdG ø«H QÉ«àNÓd º¡d ájôëdG ≈£YCG »dÉ©dG º«∏©àdG

ójóédG ΩÉ©dG »a º«∏©àdG á«dBG ÜQÉ°†J øe ¿ƒμ°ûj á°UÉîdG äÉ©eÉédG áÑ∏W
º``°SÉëdG É``gQGô≤H É``¡àÑ∏W ≠``∏ÑJ º``d á``°UÉîdG äÉ``©eÉédG á``«ÑdÉZ :Gƒ``dÉb

 ≈∏Y  á«≤«Ñ£àdG  Ωƒ∏©dG  á©eÉL  πª©J
 …QGOE’Gh  »```ª```jOÉ```cC’G  É```gQOÉ```c  ô`̀jƒ`̀£`̀J
 k’ƒ°Uh  äGAÉ`̀Ø`̀μ`̀dGh  äGôÑîdG  ÜÉ£≤à°SGh
 ô«aƒJ  ≈∏Y  õcôJ  »àdG  É¡àjDhQ  ≥«≤ëJ  ≈`̀dEG
 õjõ©J »a º¡°ùj Ée ,áÑ∏£∏d äÉeóîdG π°†aCG
 á«Yƒf  ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀Jh  á`̀ «`̀ª`̀ jOÉ`̀cC’G  É¡Jô«°ùe

.áÑ∏£∏d á«ª«∏©àdG äÉLôîªdG
 ÖFÉf óªMCG ∞°Sƒj óªëe QƒàcódG ócCGh
 á«dÉªdGh  á`̀jQGOE’G  ¿hDƒ°û∏d  á©eÉédG  ¢ù«FQ
 πc äCÉ«g á©eÉédG IQGOEG ¿CG ™ªàéªdG áeóNh
 ΩÉ©dG »a áÑ∏£dG ∫ÉÑ≤à°S’ áÑ°SÉæªdG ±hô¶dG
 øe áÑîf ∞«XƒJ ∫ÓN øe ójóédG »°SGQódG
 ¿Éª°†d ájQGOE’Gh á«ªjOÉcC’G äGAÉØμdG …hP
 ™e  ≥aGƒàj  ÉªH  ,á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  ô«°S
 É¡∏≤f  ≈dEG  ±ó¡J  »àdG  á«é«JGôà°S’G  á£îdG
 ™e  ¿hÉ©àdG  ∫Ó`̀N  øe  »ªdÉ©dG  ≥``aC’G  ≈`̀ dEG
 á«ªjOÉcCG  èeGôH  ìôWh  á«ªdÉ©dG  äÉ©eÉédG
 ø«éjôîH  πª©dG  ¥ƒ`̀°`̀S  AGô```̀KEG  »`̀a  º¡°ùJ

 IOÉØà°S’G  ôÑY  Iõ«ªe  á«ª∏Y  äGQó`̀ b  …hP
 áμ∏ªªdÉH  á≤jô©dG  äÉ©eÉédG  ÜQÉ`̀é`̀J  ø`̀e
 ΩÉ¡°SEÓd Qƒ£àe m∫ÉY º«∏©J ºjó≤Jh ,IóëàªdG
 »é«∏îdGh  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  áeóN  »a

.»Hô©dGh
 á©eÉédG  ¿CG  ¢ù«FôdG  Ö`̀FÉ`̀f  í`̀ °`̀VhCGh
 É¡àÑ∏W  áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á£N  äó``̀YCG
 áÑ∏£dG  IOƒ``Y  ∫É`̀M  »`̀a  É¡«Ñ°ùàæe  ™«ªLh
 áYƒªée ∫Ó``̀N ø`̀e á`̀°`̀SGQó`̀dG  ó`̀YÉ`̀≤`̀e  ≈``̀ dEG
 »àdG  ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh  äGAGô`̀LE’G  øe
 äôî°S å«M ,á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ô«°S øª°†J
 »a º¡JóYÉ°ùeh áÑ∏£dG áeóîd äÉ«fÉμeE’G πc
 ôÑcCG  ≥«≤ëJh  »ª∏©dG  º¡∏«°üëJ  ∫Éªμà°SG
.á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg »a º¡d IOÉØà°SG

 ≈dEG  óªMCG  ∞°Sƒj óªëe QƒàcódG  √ƒfh
 √QÉÑàYÉH  ÖdÉ£dG  ≈``dEG  ô¶æJ  á©eÉédG  ¿CG
 äGƒ£îdG  ¿CGh  ,á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  Qƒëe
 Iôªà°ùªdG É¡££Nh á©eÉédG É¡H Ωƒ≤J »àdG

 ôªJ »`̀à`̀dG ±hô`̀¶`̀ dG √ò``g »`̀a IOó`̀é`̀à`̀ª`̀dGh
 ájRƒ¡L  ócDƒJ  ºdÉ©dG  ∫hO  øe  ójó©dG  É¡H
 ±hô`̀¶`̀dG  ∞∏àîe  ™`̀e  πeÉ©à∏d  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 ôjƒ£J  ôÑY  áeGóà°ùªdG  ∫ƒ∏ëdG  OÉ`̀é`̀jEGh
 k’ƒ`̀°`̀Uh  É¡àÑ∏£d  É¡eó≤J  »`̀à`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ô«aƒJ  ≈∏Y  õcôJ  »àdG  É¡àjDhQ  ≥«≤ëJ  ≈`̀dEG
 »a  º¡°ùj  Ée  ƒgh  ,áÑ∏£∏d  äÉeóîdG  π°†aCG
 á«Yƒf ø«°ùëJh á«ªjOÉcC’G É¡Jô«°ùe õjõ©J

.á«ª«∏©àdG äÉLôîªdG
 äGAGôLEG  ¿CG  ≈dEG  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  QÉ°TCGh
 áÑ∏£dG ¥GQhCG ∫ÉÑ≤à°SGh ,π«é°ùàdGh ∫ƒÑ≤dG
 âdGRÉe  iô``NC’G  äÉ©eÉédG  øe  ø«dƒëªdG
 äÉ°ü°üîJ  á°SGQO  »a  ø«ÑZGô∏d  Iôªà°ùe
 IQGOEG  ,¥ƒ``̀≤``̀ë``̀ dG  »```̀a  ¢``̀Sƒ``̀jQƒ``̀dÉ``̀μ``̀Ñ``̀dG
 ,á«°SÉ«°ùdG  Ωƒ∏©dG  ,áÑ°SÉëªdG  ,∫É`̀ª`̀YC’G
 ,Üƒ°SÉëdG  º∏Y  ,á``̀jQGOE’G  äÉeƒ∏©ªdG  º¶f
 »∏NGódG  º«ª°üàdG  ,»μ«aGôédG  º«ª°üàdG
 ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  »`̀a  ô«à°ùLÉªdG  äÉ°ü°üîJh

 IQGOEGh ,∫ÉªYC’G IQGOEGh ,…QÉéàdG ¿ƒfÉ≤dGh
 .πjƒªàdGh  áÑ°SÉëªdGh  ,ájô°ûÑdG  OQGƒªdG
 »àdG  á°Sóæ¡dG  á«∏c  èeGôH  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 IOÉ¡°T  ≈`̀∏`̀Y  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  É`̀¡`̀dÓ`̀N  ø`̀e  π°üëj
 ¿óæd  á©eÉL  ø`̀e  á«fÉ£jôH  ¢SƒjQƒdÉμH
 á«fóªdG á°Sóæ¡dG »°ü°üîJ »a ∂fÉH çhÉ°S

.ájQÉª©ªdGh
 ¿CG  óªMCG  ∞°Sƒj  óªëe  QƒàcódG  ó`̀cCGh
 √QÉÑàYÉH …QGOE’G QOÉμdG ≈dEG  ô¶æJ á©eÉédG
 ,»ªjOÉcC’G  πª©dG  ô«°ùd  ófÉ°ùªdG  ô°üæ©dG
 QOÉμdG  ôjƒ£àd  Iô«Ñc  á«ªgCG  »dƒJ  å«M
 øe  º¡JGQÉ¡e  π≤°Uh  …QGOE’Gh  »ªjOÉcC’G
 ô«aƒJh »LQÉîdGh »∏NGódG ÖjQóàdG ∫ÓN
 IQó≤dG  ™aQ  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  äÉ«fÉμeE’G  πc
 õ«ØëJ á°SÉ«°S  ´ÉÑJGh ,ÉgQOGƒμd  á«LÉàfE’G
 πμ°ûH ¢ùμ©æj Ée ,º¡H ®ÉØàM’Gh ø«ØXƒªdG
 ∞∏àîe  »a  á©eÉédG  Iô«°ùe  ≈∏Y  »HÉéjEG

.ájQGOE’Gh á«ªjOÉcC’G ä’ÉéªdG

∫ÉÑ≤à°S’ äGOGó``©à°S’G ™«ªL »¡æJ á«≤«Ñ£àdG Ωƒ``∏©dG á©eÉL
∫hC’G  »``°SGQódG  π``°üØdG  »``a  ø``«dƒëªdGh  Oó``édG  á``Ñ∏£dG

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e â`̀cQÉ`̀ °`̀ T
 á«fóªdG  áeóîdG  ¿Gƒ`̀jó`̀H  á∏ãªe
 áæé∏d  ô°ûY  ådÉãdG  ´ÉªàL’G  »a
 á«fóªdG  áeóîdG  ¿hDƒ°ûd  á«æØdG
 ¢ù∏éªH  á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG  OQGƒ```̀ª```̀dGh
 á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀ d  ¿hÉ©àdG
 ,»`̀Fô`̀ª`̀dG ∫É``°``ü``J’G ô`̀Ñ`̀Y ∂```̀ dPh
 á°ûbÉæe  ´ÉªàL’G  ∫ÓN ºJ  å«M
 AGQRh  á`̀ æ`̀é`̀ d  á``«``é``«``JGô``à``°``SG
 á«fóªdG  áeóîdG  Iõ¡LCG  AÉ°SDhQh
 áeóN ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ±ó¡J »àdGh
 ∫hO »a áeGóà°ùe á∏eÉμàe á«fóe
 ≈∏Y  π`̀ª`̀©`̀dGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée
 ácôà°ûe á«é«∏N πªY áÄ«H OÉéjEG
 »bô∏d á«fóªdG áeóîdG Iõ¡LCG »a

 á«eƒμëdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  iƒà°ùªH
.áeó≤ªdG

 á«æØdG  áæé∏dG  â°ûbÉf  Éªc
 á``«``fó``ª``dG á```eó```î```dG ¿hDƒ```̀°```̀û```̀d
 ¢ù∏éªH  á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG  OQGƒ```̀ª```̀dGh
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  ±Gó```gC’G  ¿hÉ©àdG
 QÉªãà°S’G  á`̀«`̀ª`̀gCG  ó`̀cDƒ`̀J  »`̀à`̀dG
 …ô°ûÑdG  ∫ÉªdG  ¢`̀SCGQ  »a  πãeC’G
 äÉ©jô°ûàdG »a äGôÑîdG ∫OÉÑJh
 π«ãªàdGh ¿hÉ©àdGh äÉ°SÉ«°ùdGh
 ∫OÉ``Ñ``Jh ,»```̀dhó```̀dGh »`̀ª`̀ «`̀ ∏`̀ bE’G
 äÉ°SQÉªªdG π°†aCG  ∫ƒM áaô©ªdG
 OQGƒªdG  äÉ°SÉ«°S  »a  á«ªdÉ©dG

 .ájô°ûÑdG
 áZÉ«°U  ≈∏Y  mQÉ``̀L  π`̀ª`̀©`̀dGh

 É`̀¡`̀à`̀¨`̀«`̀°`̀ü`̀H á``̀«``̀é``̀«``̀JGô``̀à``̀°``̀S’G
 ≈dG É¡©aôd kGó«¡ªJ ∂dPh ,á«FÉ¡ædG
 áeóîdG  AÉ°SDhQh  AGQRh  ´ÉªàLG
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hó`̀H  á«fóªdG
 ô¡°T  ájÉ¡f  »`̀a  ó≤©«°S  …ò```dGh

 .…QÉédG ôÑªàÑ°S
 »`̀Fô`̀ª`̀dG ´É``ª``à``L’G ô`̀°`̀†`̀M
 á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG á``̀eó``̀î``̀dG ¿Gƒ`````̀jO ø``̀e
 ó«°ùdG  øe  πc  øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 QÉ°ûà°ùe  OÉ qªëdG  óæ°S  »∏Y  óæ°S
 …QGOE’G ôjƒ£à∏d ¿GƒjódG ¢ù«FQ
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ¿hDƒ°T  ≥°ùæe
 ó«°ùdGh  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G  ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ dGh
 IQGOEG  ôjóe  »©«ØædG  ∑QÉÑe  ó©°S

 .íFGƒ∏dG ¿hDƒ°Th äÉ°SÉ«°ùdG

 ¿hÉ©àdÉH  º«∏©àdGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh  äQó``̀°``̀UCG
 ìÉààaG  IOÉ``̀YEG  á©HÉàªH  ∞∏μªdG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ™e
 π«dódG øe ájõ«∏éfE’G áî°ùædG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG
 äÉ°ù°SDƒªdG  ™«ªL  ≈dEG  áæeB’G  IOƒ©∏d  …OÉ°Tôà°S’G
 á«Hô©dG áî°ùædG  ÖfÉL ≈dEG  ,ÉMÉàe ¿ƒμ«d  ,á«ª«∏©àdG
 ¢VÉjQh  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  ™«ªéd  ,¬æe
 É©Lôe  ¿ƒμ«dh  ,»dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒeh  ∫ÉØWC’G
 á«ª«¶æàdGh ájQGOE’G äGAGôLE’ÉH ≥∏©àj Ée qπc »a º¡d

 .z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc áëFÉéH á°UÉîdG á«ª«∏©àdGh
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ¬«àî°ùæH  π`̀ «`̀ dó`̀ dG  QGó```°```UEG  »``̀JCÉ``̀jh
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJ  ájõ«∏éfE’Gh
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
 ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 äGOGó©à°S’G QÉWEG »a ∂dPh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 »ªjOÉcC’G ΩÉ©dG ájGóH ™e á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG IOƒ©d

 .Ω2021-2020 ójóédG
 á«HôàdG  IQGRh  ¬`̀JQó`̀°`̀UCG  …ò`̀ dG  π«dódG  »£¨jh
 ∞∏μªdG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  º«∏©àdGh
 ≥∏©àj  Ée  πc  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ìÉààaG  IOÉ`̀YEÉ`̀H
 ,áëFÉédG ±hôX qπX »a á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG πª©H
 º¡dƒNO  º«¶æJh  áÑ∏£dG  äÓ°UGƒªH  π°üàj  Ée  AGƒ°S
 ,á«°SGQódG ±ƒØ°üdG »a º¡°Sƒ∏L øcÉeCGh º¡LhôNh
 ≥aGôe  ΩGóîà°SGh  ¢ü°üëdG  º«¶æJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH
 Qƒ`̀eC’G  AÉ`̀«`̀dhCG  ∫ƒ`̀NO  äGAGô`̀LEÉ`̀H  kAÉ¡àfG  ,á°SQóªdG

 .º¡©e á°SQóªdG IQGOEG π°UGƒJh
 πÑb  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  π«dódG  øª°†J  óbh
 Qƒ°†ëdG  AÉæKCGh  á«ª«∏©àdG  á°ù°SDƒªdG  ≈`̀dEG  ∫ƒNódG
 π«μ°ûJ ∂dP »a ÉªH ,áFQÉ£dG ä’ÉëdG ™e πeÉ©àdGh É¡«a
 ≥«Ñ£Jh º«¶æJ øY ∫hDƒ°ùe á°SQóe πμH »ë°U ≥jôa
 áÑ∏£dG ∫ÉÑ≤à°SG §HGƒ°V ™°Vhh ,á«ë°üdG äGAGôLE’G
 äÉ`̀LQO  ¢üëa  É¡«a  ÉªH  ,»°SGQódG  Ωƒ«dG  ájGóH  »a
 ΩGóîà°SGh  π«¨°ûJ  §HGƒ°V  ≈`̀dEG  káaÉ°VEG  ,º¡JQGôM
 ™e  ,IQGRƒ```̀ dG  πÑb  ø`̀e  áeó≤ªdG  äÓ`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG  á`̀eó`̀N
 ,äÓaÉëdG ô«¡£Jh »YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©e IÉYGôe
 å«ëH  »°SGQódG  ∞°ü∏d  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ójóëJh
 »°SGôc ø«H ôàªdG ∞°üfh ôàe øY π≤J ’ áaÉ°ùe ∑ôàJ
 äÉYƒªée  ≈dEG  á«°SGQódG  ∫ƒ°üØdG  º«°ù≤Jh  ,áÑ∏£dG
 äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG ™``̀°``̀Vhh ,π`̀ °`̀ü`̀a π``̀c »``̀a Iô`̀«`̀¨`̀°`̀U

 hCG  É¡àHÉ°UEG  »a  ¬Ñà°ûe  ádÉM  ójóëJ  óæY  áHÉéà°S’G
 øe  ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  É¡àHÉ°UEG  ó«cCÉJ
 øcÉeCG  »a  ∫õ©dGh  ,ôeC’G  »dh  ™e  π°UGƒàdG  :É¡æª°V
 á«ë°üdG  äÉ¡édG  QÉ`̀©`̀°`̀TEGh  ,á°SQóªdÉH  á°ü°üîe
 ô«¡£àdG  ≈dEG  káaÉ°VEG  ,ø«£dÉîªdG  ójóëJh  ,á°üàîªdG
 á«fÉμeEG  ™`̀e  ,≥`̀aGô`̀ª`̀dG  ™«ªéd  ôªà°ùªdG  º«≤©àdGh
 ,IQGRƒ∏d ™HÉàdG ∫É°üJ’G õcôe ™e ôªà°ùªdG π°UGƒàdG

 .á°üàîªdG IQGRƒdG äGQGOEÉH ¢SQGóªdG §Hôj …òdG
 ¬«àî°ùæH  …OÉ°Tôà°S’G  π«dódG  π«ªëJ  qºJ  óbh
 á«HôàdG  IQGRh  ™`̀bƒ`̀e  ≈∏Y  á`̀jõ`̀«`̀∏`̀é`̀fE’Gh  á«Hô©dG
 ™«ªL  ≈∏Y  É«fhôàμdEG  ¬ª«ª©J  qº`̀ J  Éªc  ,º«∏©àdGh
 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒeh  ∫É`̀ Ø`̀WC’G  ¢`̀VÉ`̀jQh  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG

.»dÉ©dG
 åjóëàH  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  Ωƒ≤à°Sh
 ôªà°ùe  πμ°ûH  …OÉ°Tôà°S’G  π«dódG  »a  äGOÉ`̀°`̀TQE’G
-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CÉ°ûH äGQƒ£J …CG áÑcGƒªd
 øe äÉ``MGô``à``b’G  π`̀μ`̀H  IQGRƒ````̀ dG  Ö`̀Mô`̀J  É`̀ª`̀c  ,(19
 ójôÑdG  ôÑY  Qƒ`̀eC’G  AÉ`̀«`̀dhCGh  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 hCG  institutions@moe.bh  :»fhôàμdE’G

.parent@moe.bh

 AÉ``̀ °``̀ SDhQh  AGQRh  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG  á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e
¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ∫hó``̀ d á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG á`̀eó`̀î`̀dG Iõ``¡``LCG

 …OÉ°Tôà°S’G π«dódG øe ájõ«∏éfE’G áî°ùædG QGó°UEG
á``«ª«∏`©à`dG äÉ``°ù°SDƒ`ª`dG ≈``dEG á``æ`eB’G IOƒ``©`∏`d

IójóL Öàc AGô``°T ≈∏Y á``Ñ∏£dG ôÑéJ ¢``SQGóe

á«fÉμ°SE’G á«dÉª°ûdG á«fÉK äÉLÉ«àMG …ô£≤dG ™e åëÑj ôªëdG



 á`̀dÉ`̀cƒ`̀dÉ`̀H ΩÉ``̀©``̀ dG ø```̀«```̀eC’G ó````̀cCG
 »æjôëÑdG  ô``ª``MC’G  ∫Ó`̀¡`̀ dG  á«©ªéd
 ∑QÉÑe  PÉà°SC’G  á«©ªé∏d  ΩÉ©dG  ôjóªdG
 á∏°UGƒe ≈∏Y á«©ªédG ¢UôM …OÉëdG
 ôªMC’G  Ö«∏°üdG  ™e  πYÉØdG  ≥«°ùæàdG
 øe  øμªj  Ée  ºjó≤J  πLCG  øe  »fÉæÑ∏dG
 QÉéØfG  ÉjÉë°†d  »fÉ°ùfEGh  »KÉZEG  ºYO
 º¡ª¶©e  ∫GR  ’  øjòdGh  ,ähô«H  CÉaôe
 Ghó≤a ¿CG ó©H ºYódG ∂dòd á°SÉe áLÉëH

.º¡bRQ OQGƒeh º¡dRÉæe
 ácQÉ°ûe  ¢ûeÉg  ≈∏Y  ∂``dP  AÉ``L
 ká∏ãªe »æjôëÑdG ôªMC’G ∫Ó¡dG á«©ªL
 áæéd ¢ù«FQ ¿óe ºXÉc »∏Yh …OÉëdÉH
 AÉ°†YC’G  ¿hDƒ`̀°`̀Th  áeÉ©dG  äÉbÓ©dG
 »a  »fÉ°ùfE’G  ™°VƒdG  º««≤J  ´ÉªàLÉH
 »a  »fÉ°ùfE’G  ™°VƒdG  ºYód  ähô`̀«`̀H
 GôNDƒe  ¬ª«¶æJ  iôL  …ò`̀dGh  ähô«H
 ∫Ó¡∏d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG  π`̀Ñ`̀b  ø``̀e

.ôªMC’G Ö«∏°üdGh ôªMC’G
 á«©ªL ¿CG  ≈`̀ dEG  …OÉ`̀ë`̀dG  QÉ`̀°`̀TCGh
 âHÉéà°SG  »æjôëÑdG  ôªMC’G  ∫Ó¡dG
 äGóYÉ°ùªdG  ºjó≤àd  øμªj  Ée  ´ô°SCÉH
 CÉaôe  »`̀a  QÉ`̀é`̀Ø`̀f’G  ø`̀e  øjQô°†àª∏d
 QÉWEG  »a  º¡d  ¿ƒ©dG  ój  óeh  ,ähô«H

.áMÉàªdG äÉ«fÉμeE’G

 »àdG  Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H  √ƒ```fh
 »a  »fÉæÑ∏dG  ôªMC’G  Ö«∏°üdG  É¡dòÑj
 á«Hô©dG  á`̀«`̀KÉ`̀ZE’G  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ≥«°ùæJ
 PÉ`̀≤`̀fE’G  äÉ«∏ªY  ò«ØæJh  ,á`̀«`̀ dhó`̀dGh
 ,äÉ`̀eó`̀î`̀ dG ø``̀e É`̀gô`̀«`̀Zh á```̀KÉ```̀ZE’Gh
 πμ°ûH  á``̀«``̀fB’G  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh
 äÉÑ∏£àeh QÉéØf’G ôFÉ°ùN øY º¶àæe
 Gó«°ûe  ,ähô«H  »a  »fÉ°ùfE’G  ™°VƒdG
 Ö«∏°üdG ¬H Ωƒ≤j …òdG …OÉjôdG QhódÉH
 ¬H  ¥ƒKƒe  ∂jô°ûc  »fÉæÑ∏dG  ô`̀ª`̀MC’G
 Ö©°û∏d  äGó`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG  ∫É``̀°``̀ü``̀jEG  »``̀a
 AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ∫Ó```̀Nh .≥`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG »`̀fÉ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀dG
 ô`̀ª`̀MC’G  Ö«∏°ü∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  Ωó`̀ b
 ∫ƒM  É k°VôY  »fÉàμdG  êQƒL  »fÉæÑ∏dG
 ¬H  Ωƒ`̀≤`̀j  É`̀eh  Iôªà°ùªdG  ájRƒ¡édG
 QGôªà°SG  øe  IQô°†àªdG  á≤£æªdG  »a

 ºjó≤Jh  Ωó`̀dG  π≤fh  ±É©°SE’G  ∫ÉªYC’
 ∫Ó°S ø``e  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 AGƒjEÓd øcÉeCG ô«aƒJh áaÉ¶fh á«FGòZ
 á«ÑW äÉæjÉ©eh á«dhCG á«ë°U ájÉYQh
 ∫ÓN øe »°ùØf ºYOh ájhOCG  ™jRƒJh
 áaÉ°VEG  ,™bƒªdG  »a  IOƒLƒªdG  ¥ôØdG

.äÓFÉ©dG πª°T ºd ≈dEG
 á«Ø«c  »fÉàμdG  ¢Vô©à°SG  Éªc
 ≥ah  á`̀«`̀KÉ`̀ZE’G  äGóYÉ°ùªdG  π«°UƒJ
 √DhGô`̀LEG  ºJ  …ò`̀dG  »FÉ°üME’G  í°ùªdG
 ô``̀ª``̀MC’G Ö`̀«`̀ ∏`̀ °`̀ü`̀ dG ¥ô````̀a π``̀Ñ``̀b ø```̀e
 πª©dG  á«Ø«ch  äÉjóëàdGh  ,»fÉæÑ∏dG
 ºjó≤J  QGôªà°SG  πLCG  øe  É¡∏«dòJ  ≈∏Y
 áLÉëH  ºg  ø`̀eh  øjQô°†àª∏d  ºYódG
 ¿ƒ°U πLCG øe á«fÉæÑ∏dG »°VGQC’G ≈∏Y

.º¡àeGôc
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 »æjôëÑdG êGõªdG
áª¡e IAGôb ..ΩÉ©dG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG
 ôØ°S äÉÑ«JôJ »dƒàH áªjôμdG É¡JQOÉÑe ≈∏Y á«LQÉîdG IQGRh ôμ°ûf
 ÉfhQƒc ¢üëah ôØ°ùdG ôcGòàH πØμàdGh ¿OQC’G ≈dEG ø««æjôëÑdG áÑ∏£dG
 É¡àª«b Qó≤J »àdGh ,»ë°üdG ôéëdGh ¥óæØdG ≈dEG QÉ£ªdG øe ∫É≤àf’Gh
 ∞dCG  (372)  áHGôb  …CG  ,ÖdÉW  (600)  ƒëæd  ,É«æjôëH  GQÉæjO  (620)``̀H

.øjôëÑdG ≥jôØd Gôμ°Th ,á«LQÉîdG IQGRƒd Gôμ°T ..»æjôëH QÉæjO

:áª¡e IAGôb ..ΩÉ©dG »æjôëÑdG êGõªdG
 ,ΩÉ©dG  …CGô`̀dG  ¢SÉ«b  äGhOCG  øe  áª¡e  IGOCG  záàμædG{  âfÉc  ÉªdÉ£d
 »a á°SÉ°ùM Iõ¡LCG ¢†©H ¿CG áLQO ≈dEG ,»©ªàéªdG êGõªdG ≈∏Y ±ô©àdGh
 »a äGOÉ«≤dG ≈dEG É¡©aôJh zâμædG{ øY á«eƒj ôjQÉ≤J ó°UôJ âfÉc ∫hódG
 äGQƒ£àdGh çGóMC’G AGREG ΩÉ©dG …CGôdG äÉ¡LƒJ áaô©e πLCG øe ,ÉgOÓH

.áª«∏°ùdG äGQGô≤dG PÉîJG »a É¡JófÉ°ùe πLCG øeh ,á∏°UÉëdG
 ,á`̀jô`̀«`̀JÉ`̀μ`̀jQÉ`̀μ`̀dG äÉ`̀eƒ`̀ °`̀ Sô`̀ dGh äÉ`̀≤`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ,±ô``̀£``̀ dGh â`̀μ`̀æ`̀dG
 »a  zô«μà°ùdG{  Qƒ°Uh  ÜÉ°ùJGƒdG  πFÉ°SQh  ,áÑcôªdG  äÉgƒjó«ØdGh
 èeGôHh  ,∑ƒÑ°ù«ØdG  äÉ≤«∏©Jh  ôàjƒàdG  äGójô¨Jh  ,ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dG
 É¡©«ªL  ..á«Jƒ°üdG  äÓ«é°ùàdG  ≈àMh  ,äÉ°T  ÜÉæ°ùdGh  ∑ƒJ  ∂«àdG
 »©ªàéªdG êGõªdG ¢SÉ«b äGô°TDƒe øe Éª¡e Gô°TDƒe ó©J -ô«ãc Égô«Zh-

.É«LƒdƒæμàdG á«æ≤J Qƒ£J πX »a ,ΩÉ©dG
 ¢SQGóªdG  »`̀a  á`̀°`̀SGQó`̀dG  π«LCÉàH  QGô``̀b  Qó`̀°`̀U  ,ó```MC’G  ¢`̀ù`̀eCG  á∏«d
 ,äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dGh ,ø«jQGOE’Gh ø«°SQóªdG IOƒY π«LCÉJh ,á«eƒμëdG
 ¥É£f  ≈∏Y  ´ƒ°VƒªdG  ∫hGó``̀J  º`̀J  ≈àM  IOhó`̀©`̀e  ≥`̀FÉ`̀bO  ’EG  »`̀g  É`̀eh
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY  ,IójóY  ¥ô£H  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  »a  ™°SGh
 ¿CG  áLQO  ≈dEG  ,áaô£dGh  áàμædGh  ágÉμØdG  ìhôH  ÉLhõªe  ,»YÉªàL’G
 Gòg  πc  ô¡X  øjCG  øe  :ÉHô¨à°ùeh  ÉÑé©àe  ∫AÉ°ùàj  ¿Éc  Éæe  ¢üî°ûdG
 ôÑ©J  »àdG  ,äGôμ«à°ùdGh  äÉeƒ°SôdGh  πFÉ°SôdGh  äÉ≤«∏©àdG  øe  ºμdG
 ≈æ°ùJ ≈àeh ?≥FÉbO ¢ùªN ¬«∏Y ôªj ºd ´ƒ°Vƒe ≈∏Y π©ØdG OhOQ øY
 ,zƒjó«a{ GƒÑcôj hCG ,zôμ«à°S{ Gƒªª°üj hCG ,zGQƒ°U{ Gƒª°Sôj ¿CG ¢SÉæ∏d

 ??...áYô°ùdG √ò¡H ..zÉàμf{ GƒØdDƒj hCG ,É°ü°üb GƒYôàîj hCG
 ,∑ƒæÑdG ¢Vhôb •É°ùbCG ∞bh ójóªJ ΩóY ádCÉ°ùe ™e QôμJ ¬JGP ôeC’G
 π°SƒJh  ∑ƒæÑdG  Ö`̀gCÉ`̀J  ∫ƒ`̀M  ô«JÉμjQÉc  äÉ`̀eƒ`̀°`̀SQ  äô°ûàfG  Éªæ«M
 hCG  ôjRh  íjô°üJ  ≈∏Y  ≥«∏©àdG  »a  á°UÉN  πFÉ°ùe  ÖfÉéH  ..øWGƒªdG
 π©ØdG IOQ â∏°üëa ,ΩÉ©dG êGõª∏d RGõØà°S’G øe ´ƒf ¬«a ¿Éc ,∫hDƒ°ùe

.ó≤ædG »a IóM ôãcCG ÉªHQh ,GQÉ°ûàfG ôãcCG ,IôjÉ¨e á≤jô£H ¢SÉædG øe
 ,AÉæãà°SG ÓH ™«°VGƒªdG πc ∫hÉæàJ ΩÉ©dG êGõªdGh ¢SÉædG π©a OhOQ
 ¬«∏Y •É≤°SE’G á°SQÉªe hCG  ,Gô°S ¬«dEG  CÉé∏j Éæ∏Y ¬fÉ«H »a øμªàj ’ Éeh
 É¡dÉμ°TCG  ∞∏àîªH  ±ô£dGh âμædG  QÉ°ûàfG  ¿EÉa  »dÉàdÉHh ,¬«a  ¬jƒªàdGh
 Iô«Ñc áLQóHh ,ΩÉªàg’G ø«©H òNDƒj ¿CG Öéj ™ªàée …CG »a É¡∏FÉ°Shh
 êGõªdG  ¢ù«≤j  ôeC’G  ájÉ¡f  »a  ¬fC’  ,á°SGQódGh  ó°UôdG  »a  ájÉæ©dG  øe
 π©ØdG  IOQ ≈dEG  Aƒé∏dG  ÖÑ°S  »a AGƒ°S ,Iô«ãc  QƒeC’  ΩÉ©dG  »©ªàéªdG
 Gô°VÉM  ,π°UÉëdG  ôeCÓd  ¢SÉædG  πÑ≤J  »a  hCG  ,Gòg  ≥«∏©àdG  Üƒ∏°SCG  hCG

 .ÓÑ≤à°ùeh

:ô£°ùdG ôNBG
 »a ÉfhQƒc ¢üëa AGôLEG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ∫ÉÑbEG  IOÉjR
 ¿ÉÑLƒà°ùj  É¡«a  ájô°ûÑdG  ô«HGƒ£dG  ∫ƒWh  »FGƒ°û©dG  ¢üëØdG  ™bGƒe
 ºbÉ£dG  πªëj  ¬`̀fCG  ÖfÉéH  ,¬JÉYÉ°S  ójóªJh  ,¢üëØdG  ™bGƒe  IOÉ``jR
 ≥jôa  ¿ƒY  »a  ¬∏dG  ¿É`̀ch  ,áØYÉ°†e  GOƒ¡L  »Ñ£dG  ≥jôØdGh  »ë°üdG

.øjôëÑdG

 ÖdÉ£j »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀H  ìGô`̀à`̀bÉ`̀H  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ø`̀e Oó``̀Y  Ωó`̀≤`̀J  *
 »ë°üdG  QOÉμ∏d  ihó`̀Y  ô£N  IhÓ`̀Y  ¢ü«°üîàH  áeƒμëdG
 º¡eÉ«b  óæY  á«eƒμëdG  á«ë°üdG  õcGôªdGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a

.êÓ©dGh ¢üëØdÉH
 ,¬∏ëe »`̀a ¬`̀fEÉ`̀a Gô`̀NCÉ`̀à`̀e AÉ`̀L ¬``̀fCG º`̀ZQ ìGô`̀ à`̀ b’G Gò`̀g
 ,âbh  ´ô°SCG  »ah  ™bGƒdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  ¬≤«Ñ£J  ≈dEG  áLÉëHh
 ¿hODƒj á¶ëd πc »a ô£î∏d º¡JÉ«M ¿ƒ°Vô©j π©ØdÉH A’Dƒ¡a
 Éªd ôjó≤J πbCG »g IhÓ©dG √òg ¿ƒμJ ºK øeh ,º¡ÑLGh É¡«a
 ≈dhC’G  ±ƒØ°üdG  »a  º¡©°†j  »fÉ°ùfEG  πªY  øe  ¬H  ¿ƒeƒ≤j

 .á¡LGƒª∏d
 ∫hód »FÉ°üME’G õcôªdG øY QOÉ°U »ª°SQ ôjô≤J ô¡XCG *
 ÖfGƒédG  ≈∏Y  ÉfhQƒc  áëFÉL  ô«KCÉJ  ¿CÉ°ûH  á«Hô©dG  è«∏îdG
 ±ó¡dG  ≥«≤ëJ  ¿CG  ,ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’Gh  á«ë°üdG
 √ÉaôdGh Ió«édG áë°üdÉH á£ÑJôªdG áeGóà°ùªdG á«ªæà∏d ådÉãdG
 ó«édG  º«∏©àdG  ≈∏Y  ô«KCÉàdG  áÑ°ùf  ¿CGh  ,%100  áÑ°ùæH  ôKCÉJ

.%50 â¨∏H
 IÉ«ëdG ÖfGƒL áaÉμH §ÑJôJ »àdGh á«Ñ∏°ùdG äÉ©ÑàdG √òg
 äÉ¡édG πÑb øe ,É¡à°SGQOh ,É¡ãëHh ,ÉgóæY ∞bƒàdG øe óH ’
 OÉéjEGh ,É¡æe áÑ°ùf ôÑcCG »aÓJ á«Ø«c ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ,á«æ©ªdG
 ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d ,√OGôaCGh ,™ªàéªdG áeÓ°S øª°†J »àdG πFGóÑdG

 .¿GhC’G äGƒa πÑb ∂dPh ,áæμªªdG ôFÉ°ùîdG πbCG
 »ë°üdG  »ª∏©dG  OÉ≤àY’G  ¿É`̀c  â°†e  Qƒ¡°T  ∫Gƒ`̀W  *
 øe  ¿Ó``̀YE’G  º`̀J  Gô`̀NDƒ`̀eh  ,»°ùØæJ  ¢Vôe  É`̀fhQƒ`̀c  ¿CG  ƒ`̀g
 ,»ª°†¡dG  RÉ¡édG  Ö«°üj  ób  É`̀fhQƒ`̀c  ¿CG  ø«°üàîªdG  πÑb
 ä’õædG  ä’ÉM  ™e  ÉeÉªJ  ¬HÉ°ûàJ  Éæg  á«°VôªdG  ¢VGôYC’Gh

.»FGò¨dG ºª°ùàdG hCG ájƒ©ªdG
 Qƒëàe  ¢Shô«a  ÉfhQƒc  ¿CG  Éæjód  ócCÉàj  Ωƒj  ó©H  Éeƒj
 áeOÉ≤dG ΩÉjC’G Éæd »ØîJ GPÉe º∏©f ’ ∂dòdh ,å«ÑNh Oóéàeh
 iƒ°S ÉæeÉeCG ¢ù«d ∂dòdh ,≈Øîàj ±ƒ°S ÜƒK …CG »ah ,¬©e
 ´ÉÑJGh  ájÉbƒdG  Ö«dÉ°SCG  êÉ¡àfGh  á«©«Ñ£dG  áYÉæªdG  ™`̀aQ
 ¬©e πeÉ©àdGh ∂dP »a ¿hÉ¡àdG ΩóYh ájRGôàM’G äGAGôLE’G

 .IôeGDƒªdG ájô¶æH ÉehO
 á«≤«≤ëdG  áHÉ°UE’G  Ö°ùf  ¿CG  GôNDƒe  »ë°U  ô«ÑN  ócCG  *
 ΩÉbQC’G  äGôe  ô°ûY  ¥ƒØJ  ób  ºdÉ©dG  ∫ƒM  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH
 iód  á«°Vôe  ¢VGôYCG  Qƒ¡X ΩóY  ÖÑ°ùH  ∂dPh  ,É¡æY  ø∏©ªdG
 áHÉ°UE’G  óæY  çóëJ  ób  áØ«ØW  ¢VGôYCG  Qƒ¡X  hCG  ,øjô«ãμdG

.ájOÉ©dG Gõfƒ∏ØfE’ÉH
 óæY  É≤∏£e  ¿É`̀æ`̀Ä`̀ª`̀W’G  hCG  »`̀NGô`̀à`̀dG  Ωó``̀Y  »æ©j  Gò``̀g
 QGôªà°S’G ºK øeh ,ádhO …CG iód ø«HÉ°üªdG Ö°ùf ¢VÉØîfG
 ¢Shô«ØdÉa  ¢SÉªëdG  ¢ùØæH  ájÉbƒdGh  ø«eCÉàdG  äGAGô`̀LEG  »a

.»Øàîj ødh ºdh OƒLƒe
 ≈∏Y •ôØªdG ¢†©ÑdG ∫ÉÑbEG  á≤HÉ°ùdG IôàØdG »a ßMƒd *
 ,á°UÉN IQƒ°üH É¡æ«©H ´GƒfCGh ΩÉY πμ°ûH äÉæ«eÉà«ØdG ∫hÉæJ
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G ¢Uôa øe π∏≤j ób ∂dP ¿CÉH GOÉ≤àYG

.äÉ«dó«°üdÉH ôaGƒàe ô«Z äÉH É¡°†©H ¿CG ≈àM
 ¿ƒ«ë°üdG  AGôÑîdG  ¬«dEG  π°UƒJ  Ée  ¿ƒª∏©j  A’Dƒg  â«d
 Gò¡H  áHÉ°UEÓd  á°VôY  ô`̀ã`̀cC’G  ¢UÉî°TC’G  ¿CG  ≈``dEG  Gô`̀NDƒ`̀e
 π¡a  ,äÉæ«eÉà«ØdG  ∫hÉæJ  »a  ¿ƒdÉ¨j  øjòdG  ºg  ¢Shô«ØdG
 óæY  ∫Gó`̀à`̀Y’Gh  π≤©àdG  øe  ÉYƒf  áeOÉ≤dG  ΩÉ``jC’G  »a  ó°Uôf
 πμ°ûdG  Gò¡H  É¡eÉ¡àdG  øe  óëdGh  ô«bÉ≤©dG  √òg  ™e  πeÉ©àdG

!?»FGƒ°û©dG

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

äÉ«fhQƒc

 áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ
 ó`̀°`̀TGQ QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø``∏``YCG
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  áªéfƒH  óªëe
 è`̀ FÉ`̀ à`̀ f ÜGƒ````̀ æ````̀ dG ¢``ù``∏``é``ª``d
 á`̀eÉ`̀©`̀dG  á``̀fÉ``̀eC’G  AGOCG  ¢`̀SÉ`̀«`̀b
 OÉ≤©f’G  QhO  ∫Ó`̀N  ¢ù∏éª∏d
 »©jô°ûàdG  π°üØdG  øe  »fÉãdG
 á`̀fÉ`̀eC’G  ¿CG  kGó`̀cDƒ`̀e  ,¢ùeÉîdG
 É`̀¡`̀JGQó`̀b π``c äô`̀î`̀°`̀S á`̀eÉ`̀©`̀dG
 á```̀eRCG π``̀X »``̀a É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEGh
 âØXhh ,ÉfhQƒc AÉHh QÉ°ûàfG
 øe Ió«Øà°ùe ,É¡«Ñ°ùàæe Oƒ¡L
 øe  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG  π°†aCG
 πª©dG  ájQGôªà°SG  º`̀YO  π``̀LCG

.»fÉªdôÑdG
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ¿CG  ≈```̀dEG  QÉ``̀°``̀TCGh
 »©°ùdG  øe  â≤∏£fG  ádhòÑªdG
 á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG iDhô``````̀ dG á`̀ª`̀Lô`̀à`̀ d
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U pIô°†ëd
 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 ¬HÉ£N  »``̀a  ,ió``Ø``ª``dG  OÓ``̀Ñ``̀dG
 QhO ìÉ`̀à`̀à`̀aG  ∫Ó``̀N »`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG
 π°üØdG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  OÉ`̀≤`̀©`̀f’G
 ¿CÉ°ûH  ,¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG  »©jô°ûàdG
 ô°ü©dG  äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e  á`̀Ñ`̀cGƒ`̀e
 ,»``̀ª``̀bô``̀dG OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G º``̀Yó``̀ d
 AÉcòdG ä’Éée »a QÉªãà°S’Gh
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀Hh ,»`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G
 πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  øe
 ºJ  PEG  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ
 äÉjóëàdG  ∫ƒëJ  ≈∏Y  πª©dG
 ≈``̀dEG É``̀ fhQƒ``̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L ∫Ó```̀N
 ≈∏Y  ¢UôëdGh  ,»HÉéjEG  πeÉY
 ΩÉ«≤dGh  πª©dG  ô«°S  QGôªà°SG

 áWƒæªdG  ΩÉ¡ªdGh  ∞FÉXƒdÉH
 â`̀∏`̀°`̀UGh å`̀«`̀M ,¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dÉ`̀H
 Iô«JƒH πª©dG ¢ù∏éªdG Iõ¡LCG
 ∫ÓN  ≈àM  ,á«HÉ«°ùfG  áª¶àæe

.á«fÉªdôÑdG IRÉLE’G
 ô``̀ª``̀JDƒ``̀ª``̀dG ∫Ó````̀N ô``````cPh
 áfÉeC’G  ¬àeÉbCG  …òdG  »Øë°üdG
 ¢ùeCG  ÜGƒædG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG
 ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ΩÉ«b
 äÉ«æ≤àdG  ∞«XƒJ  ≈∏Y  πª©dÉH
 §£îdG  á`̀ª`̀Lô`̀Jh  ,á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG
 É¡à©°Vh  »àdG  á«é«JGôà°S’G
-2019  ΩGƒ````YCÓ````d  á````fÉ````eC’G
 ôÑY ,¢Sƒª∏e ™bGh ≈dEG  2022
 á«ªbQ  á«°ù°SDƒe  IóYÉb  ™°Vh
 ,ábƒÑ°ùe  äGƒ£îHh  ,á∏eÉ°T
 áëFÉéd  »ªdÉ©dG  ¿Ó`̀YE’G  πÑb
 á`̀fÉ`̀eC’G  ¿CG  Gó``cDƒ``e  ,É``̀fhQƒ``̀c
 ÜGƒ`̀æ`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e »``̀a á`̀eÉ`̀©`̀ dG
 »a á`̀eó`̀≤`̀à`̀e π``̀MGô``̀e â`̀©`̀£`̀b
 Éªc ,»`̀ª`̀bô`̀dG ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG ∫É`̀é`̀e
 ™jQÉ°ûªdG  øe  ójó©dG  äõéfCG
 AGOC’G  ôjƒ£J  »a  äGQOÉÑªdGh

.…QGOE’G
 áeÉ©dG  á``̀fÉ``̀eC’G  ¿CG  ó```̀cCGh
 á°üæe  ´hô`̀°`̀û`̀e{  âKóëà°SG
 ô```jQÉ```≤```à```dGh äÉ```eƒ```∏```©```ª```dG
 …ò``̀dG zá``̀«``̀cò``̀dG á`̀«`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 π`̀ª`̀©`̀dG äGô```̀°```̀TDƒ```̀e ¢``̀Vô``̀©``̀j
 äÉ`̀ «`̀ FÉ`̀ °`̀ü`̀ME’Gh »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀ dG
 äÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG π`̀ª`̀©`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 ΩÉ¶fh ,ôªà°ùe πμ°ûH ¿Éé∏dGh
 Óg{ Chatbot »dB’G  Oô`̀ dG
 AÉ≤JQ’G ≈dEG ±ó¡j …òdG zäƒH
 ™`̀e π```°```UGƒ```à```dG iƒ``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀H

 ∞«XƒJ  ∫ÓN  øe  ø«æWGƒªdG
 Éª«a »YÉæ£°U’G AÉcòdG äGQób
 k´  á``̀HÉ``̀LE’Gh  º∏©àdG  ¢üîj
 zQGhõdG ΩÉ¶f{h ,äGQÉ°ùØà°S’G
 êQÉN  øe  QGhõ``dG  øμªj  …ò`̀dG
 á`̀dhó`̀L  ø`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 IQƒ°üdG  ôaƒj  Éªc  ,º¡JGQÉjR
 ,á«LQÉîdG  äGQÉjõ∏d  á£≤à∏ªdG
 äÉØ∏ªdG  ∫É°SQEG  áeóN  í«àjh

 .É¡¶ØMh
 ΩÉ``©``dG ø```̀«```̀eC’G ó````̀cCG É``ª``c
 OQGƒ```̀ª```̀dG  á`̀ «`̀ª`̀ æ`̀ J  º``°``ù``b  ¿CG
 πªμà°SG  ¢ù∏éªdÉH  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀dG ´hô`̀ °`̀û`̀e
 Éªc  ,2020-2019  á`̀dhó`̀∏`̀ d
 ≈∏Y  Iôªà°ùe  áHÉbQ  ∑Éæg  ¿CG
 èFÉàæd  Ó«∏ëJh  ,äÉahô°üªdG
 áaÉ°VEG  ,äÉ`̀ bhô`̀ Ø`̀ dGh  ,AGOC’G
 ,á«dÉªdG  ádƒ«°ùdG  IQGOEG  ≈``dEG
 äGOGô`̀jE’  πãeC’G  ΩGóîà°S’Gh
 ó«°TôJ  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ,¢ù∏éªdG
 íFGƒ∏dGh  º¶ædG  ≥ah  ¥ÉØfE’G
 IQGRh  øe  IOQGƒ`̀dG  º«eÉ©àdGh

.»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
 á«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG ¿CG ôcPh
 ∫ÓN âcQÉ°T øjôëÑdG áμ∏ªªd
 øe »fÉãdG …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO
 »a ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG
 GócDƒe  ,á«fÉªdôH  äÉYÉªàLG  5
 √òg  ∫ÓN  πØ¨J  ºd  áfÉeC’G  ¿CG
 á«°SÉeƒ∏HódG QhO á«ªgCG IôàØdG
 ≈∏Y â°UôM  PEG  ,á«fÉªdôÑdG
 ¢ù∏éªdG  º`̀YO  »`̀a  QGôªà°S’G
 QGô``̀ª``̀à``̀°``̀S’G ≈``̀∏``̀Y »``̀HÉ``̀«``̀æ``̀dG
 äÉbÓ©dG  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  á«ªæJ »a

 ó`̀eh á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh á`̀bGó`̀°`̀ü`̀dG Qƒ`̀°`̀ù`̀L
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG äÉ``fÉ``ª``dô``Ñ``dG ø`̀ «`̀ H
 ΩÉ¡°SE’G  πLCG  øe  ºdÉ©dG  ∫hód
 ¿hÉ©àdGh  ΩÓ°ùdG  á«∏ªY  »`̀a

.ø««dhódG
 ájQGôªà°SG  ≈∏Y  É k°UôMh
 πª©dG á∏°UGƒe ºJ áÑ©°ûdG πªY
 ä’É°üJ’G  πFÉ°Sh  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 á«fhôàμdE’G  äÉ«æ≤à∏d  áãjóëdG
 ,»`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É``̀°``̀ü``̀J’G  ô`̀Ñ`̀Y  hCG
 äÉ``̀YÉ``̀ª``̀à``̀LG ó``̀≤``̀Y º``̀à``̀j É``̀ª``̀c
 áÑ©°û∏d  á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG
 ΩÉ¶f  ΩGóîà°SÉH  á«fÉªdôÑdG
 Video ó©H  ø`̀Y  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 Gô``¶``f  ,conference
 ∂``dPh ,ø``̀gGô``̀ dG ±ô``¶``dG ≈```̀dEG
 ™«°VGƒªdG  øe  OóY  »a  åëÑ∏d
 ,∫ÉªYC’G  ∫hóL  ≈∏Y  áLQóªdG
 ø`̀e IOQGƒ````````̀dG äÉ``̀HÉ``̀£``̀î``̀ dGh
 á«Hô©dG  á«fÉªdôÑdG  äGOÉëJ’G
 Égô«Zh  á«dhódGh  á«eÓ°SE’Gh

.ábÓ©dG äGP QƒeC’G øe
 ¢UôëJ  ∂`̀dP  ÖfÉL  ≈``̀dEGh
 ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á``̀μ``̀∏``̀ª``̀e á``̀Ñ``̀©``̀°``̀T
 ójhõJ  ºàj  ¿CG  ≈∏Y  á«fÉªdôÑdG
 Oƒ¡éH  á`̀«`̀dhó`̀dG  äÉ`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG
 á°UÉNh  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 á«Ø«c  »``̀a  ÜGƒ```æ```dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ¢Shô«Ød  …ó°üàdGh  πeÉ©àdG
 ®ÉØëdGh  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c
 ≈`̀∏`̀YCG  ≥``̀ah  π`̀ª`̀©`̀dG  ô«°S  ≈`̀∏`̀Y

.¿ÉeC’Gh ájÉªëdG ô«jÉ©e

:ÜGƒædG ¢ù∏ée ΩÉY ø«eCG

 ¿CÉ``̀ °``̀û``̀H ∂``̀ ∏``̀ ª``̀ dG á```̀ dÓ```̀ L äÉ``̀ ¡``̀ «``̀ Lƒ``̀ J á``̀ ª``̀ Lô``̀ J
á`̀ eÉ`̀ ©`̀ dG á````̀fÉ````̀eC’G π``̀ª``̀Y »```̀a »``̀ ª``̀ bô``̀ dG ∫ƒ``̀ ë``̀ à``̀ dG

. áæWÓ°ùdG ô«eC’GóÑY π«eõdG Ωôμj áªéfƒH ó°TGQ QÉ°ûà°ùªdG |

 ø`̀H ΩÉ``̀°``̀û``̀g ï``̀«``̀°``̀û``̀dG ΩÉ`````̀b
 ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY
 ô≤ªd  IQÉjõH  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe
 ,z¿Gƒ``````̀jO{ ∫É```̀ª```̀YC’G á`̀æ`̀ °`̀VÉ`̀M
 …ÉæÑdG  QÉ`̀ª`̀Y  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Qƒ°†ëH
 ódÉNh  ,ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y
 …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  »`̀ë`̀«`̀eô`̀dG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG äÉ`̀μ`̀∏`̀ à`̀ª`̀e á`̀cô`̀ °`̀û`̀ d
 áæ°VÉëdG  Ωƒ≤J  å«M  ,á°†HÉ≤dG
 ≈dEG  OÉ`̀°`̀TQE’Gh  ¬«LƒàdG  ºjó≤àH
 á«∏ëªdG  áÄ°TÉædG  äÉ°ù°SDƒªdG
 äÉ©ªàée  º`̀YO  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 ™`̀«`̀é`̀°`̀û`̀Jh ∫É`````̀ª`````̀YC’G IOÉ```````̀jQ

.QÉμàH’G
 äÉæ°VÉë∏d ¿CG ßaÉëªdG ócCGh

 kGQhO  ∫É`̀ª`̀YC’G  ƒªf  äÉYô°ùeh
 ™jQÉ°ûªdG  OGó```̀eEG  »`̀a  kÉ`̀jô`̀gƒ`̀L
 øe  ¬LÉàëJ  É`̀e  πμH  Iô«¨°üdG
 ∫ÓN  IófÉ°ùªdGh  ºYódG  πeGƒY
 ∂dP  Ωóîj  ÉªH  ¥Ó£f’G  á∏Môe
 ´É£≤dG  ΩÉ```eCG  QÉªãà°S’G  ¥É```aBG
 ∫É``̀ª``̀YC’G ∫É````̀LQ ø``̀e ¢``̀UÉ``̀î``̀dG
 ™e  ≈°TÉªàj  É`̀ª`̀H  ø««æjôëÑdG
 á``jDhô``∏``d á`̀ «`̀eÉ`̀ °`̀ù`̀ dG ±Gó```````̀gC’G
 ≈dEG  kÉgƒæe  ,2030  ájOÉ°üàb’G
 AÉ°ûfEÉH  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG  ¿CG
 áμ∏ªe  ôjó≤J  ô¡¶j  äÉæ°VÉëdG
 ≈∏Y  ∫ÉªYC’G  ™ªàéªd  øjôëÑdG
 »`̀dhó`̀dGh  »∏ëªdG  øjó«©°üdG
 ô«aƒJ  »`̀a  äÉ`̀æ`̀°`̀VÉ`̀ë`̀dG  Qhó```̀dh

 πª©J  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀dÉ`̀ã`̀ª`̀dG  á°üæªdG
 ¥ÓWE’  ∫ÉªY’G  OGhQ  ΩÉ¡dEG  ≈∏Y
 á°UôØdG  á``̀MÉ``̀JEGh  º`̀¡`̀©`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e
 á`̀ª`̀Lô`̀Jh º``̀¡``̀eÓ``̀MCG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d

.¢Sƒª∏e ™bGƒd ºgQÉμaCG
 É`̀ª`̀H ß``̀ aÉ``̀ë``̀ª``̀ dG OÉ`````̀°`````̀TCGh
 äÉ`̀Yô`̀°`̀ù`̀eh äÉ`̀æ`̀°`̀VÉ`̀M ¬`̀eó`̀≤`̀J
 øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ∫ÉªYC’G

 ∫ÉªYC’G  OGhô`̀ d  IOó©àe  äÉeóN
 äÉ``̀cô``̀°``̀û``̀dGh äÉ``̀°``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀ª``̀dGh
 ,IOóëe  áfÉ°†M  IôàØd  áÄ°TÉædG
 OGó`````eEG á``̀«``̀fÉ``̀μ``̀eEG Ö``̀fÉ``̀L ≈`````dEG
 É¡æ«©J »àdG äÉeóîdÉH ™jQÉ°ûªdG
 ≥«≤ëJh  É`̀¡`̀JGQó`̀b  ôjƒ£J  ≈∏Y
 »`̀LQÉ`̀î`̀dGh  »`̀∏`̀NGó`̀dG  ™°SƒàdG
 ,á``̀«``̀ª``̀dÉ``̀©``̀dG ƒ``̀ë``̀f ¥Ó```£```fÓ```d

 ôaƒJ  äÉæ°VÉëdG  ¿CG  ≈dEG  kGô«°ûe
 ∫OÉÑJh  á°ûbÉæª∏d  áª¡e  äÉ°üæe
 ºYód IôμàÑªdG iDhôdGh äGôÑîdG
 É¡«©°S  »a  áÄ°TÉædG  äÉ°ù°SDƒªdG
 á``̀eRÓ``̀dG äGô`̀«`̀ «`̀¨`̀ à`̀ dG AGô``````LE’
 á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀e º``¡``dÉ``ª``YCG í`̀Ñ`̀°`̀ü`̀à`̀d
 OÉ°üàb’G  ≥«≤ëJ  »`̀a  º¡°ùJh

.kÓÑ≤à°ùe ΩGóà°ùªdG

Ωó≤`J ∫Éª``YC’G á``æ``°VÉM :á``ª``°UÉ©dG ß``aÉ``ëe
äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀∏`̀d IOó`̀©`̀ à`̀e äÉ`̀ eó`̀ N

ähô«H QÉéØfG ÉjÉë°V áKÉZE’ á``«fÉæÑ∏dG É¡Jô«¶f ™e ≥«°ùæàdG π°UGƒJ zôªMC’G ∫Ó``¡dG{
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 »`̀g á``̀ «``̀ dhó``̀ dG á``̀Yô``̀°``̀û``̀dG
 ¢``̀SÉ``̀°``̀SC’G ΩÉ``̀¶``̀æ``̀dG á`̀ HÉ`̀ ã`̀ª`̀ H
 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d »```̀dhó```̀dG ¿ƒ``fÉ``≤``∏``d
 »¡a  á«Yô°ûdG  É`̀ eCG  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 »`̀æ`̀©`̀j »`̀ °`̀ SÉ`̀ «`̀ °`̀ S í`̀∏`̀£`̀°`̀ü`̀e
 ÇOÉÑªdG øe áYƒªéªH ΩGõàd’G
 ¬LƒJh ºμëJ »àdG ø«fGƒ≤dGh

.á«dhódG äÉbÓ©dG
 áYô°ûdG  »`̀a  »æª¡j  É``eh
 Ωƒ≤J  ÉªH  É¡£HQ  ƒg  á«dhódG
 πªY  ø`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬`̀H

 á«æWƒdG  á£îdG  RÉéfE’  ÜhDhO
 IGOCG ÉgQÉÑàYÉH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd

 áæeÉ°†dG á«dhódG áYô°ûdÉH É¡eGõàdG ≈∏Y ádhódG É¡dÓN øe øgôÑJ
 ¥ƒ≤ëd É«∏©dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ∞μ©J PEG ..¥ƒ≤ëdG ∂∏J ájÉªëd
 πL »fÉjõdG ∞«£dGóÑY .O á«LQÉîdG ôjRh É¡«dƒj »àdG ¿É°ùfE’G
 »a º°†Jh …ô°ShódG ¬∏dGóÑY ôjRƒdG óYÉ°ùe É¡°SCGôàjh ΩÉªàg’G
 ¢TQh  ò«ØæJh  OGóYEG  ≈∏Y  äGôÑîdG  øe  É«æWh  É≤jôa  É¡àjƒ°†Y
 πª©dG á£N OGóYEG  πLCG øe äGôÑîdGh QÉμaC’G ∫OÉÑJ ≈dEG  ±ó¡J
 ¥ƒ≤M ájÉªMh õjõ©àd IójóL á«dBG áHÉãªH ¿ƒμà°S »àdG á«æWƒdG

.á«aÉ≤ãdGh á«fóªdG ¢üNC’ÉHh ¿É°ùfE’G
 ,IóFGôdG  äGQOÉÑªdG  á∏°ù∏°S  á«æWƒdG  á£îdG  π∏μJ  ÉªàMh
 áeÉ©dG áfÉeC’Gh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG áÄ«¡dG ¢ù«°SCÉJ ÉgRôHCG
 ¿ƒfÉb  QGô`̀bEGh  ,ìÓ°UE’Gh  π«gCÉàdG  õcGôe  ôjƒ£Jh  ,äÉª∏¶à∏d
 ,ô°ûÑdÉH  QÉéJ’G  áëaÉμe  Oƒ¡L  õjõ©Jh  ,á∏jóÑdG  äÉHƒ≤©dG
 ¥ƒ≤M ¢ù∏ée ájƒ°†Y π«f  øe øjôëÑdG  âæμe É¡©«ªL »àdGh
 ™ªàéªdG  øe  Éëjô°U  ÉaGôàYG  ôÑà©j  Ée  ,áãdÉãdG  Iôª∏d  ¿É°ùfE’G
 øjôëÑdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ádÉM  ¬«dEG  â∏°Uh  ÉªH  »`̀dhó`̀dG
 ΩGó`̀YE’G  ÉjÉ°†b  ∫ƒ`̀M  QÉãJ  »àdG  äÉ°ùLƒàdG  º`̀ZQh  .Ωó≤J  øe
 á≤Ñ£e  ΩGóYE’G  áHƒ≤Y  ¿CÉH  ô≤j  ¬°ùØf  ºdÉ©dG  ¿EÉa  …CGôdG  ájôMh
 ’h  ÜÉ`̀gQE’G  ºFGôéH  ≥∏©àj  Éª«a  á°UÉNh  ∫hódG  øe  ójóY  »a
 ÉjÉ°†b  øY  É`̀eCG  ,É¡HÉμJQG  »a  ø«WQƒàªdG  ™e  ¿hÉ¡àdG  øμªj
 Ωõ∏J  ¢Uƒ°üîdG  ¬Lh  ≈∏Y  øjôëÑdÉa  ô«Ñ©àdGh  …CGô`̀dG  ájôM
 ΩóY  ¿ƒfÉ≤dG  ôÑY  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  »eóîà°ùe

.øjôNB’G ≈∏Y ¢†jôëàdGh …ó©àdG
 Iô«ãc  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∫Éée  »a  á«æjôëÑdG  äGRÉéfE’G  ¿EG
 :πãe  ,ºdÉ©∏d  ìÉéf  ¢ü°ü≤c  ÉgRGôHEG  ≈dEG  áLÉëHh  IQƒ£àeh
 IQƒ°üdG  É«fÉ£jôH  »`̀a  ø««fÉªdôÑdG  äÉYÉªàLG  äô«Z  ∞«c
 á«°VƒØe ™e º¡YÉªàLG óæY øjôëÑdG  øY äÉ£dÉ¨ªdGh á«Ñ∏°ùdG
 áeóîd  ≈°ù«Y  Iõ`̀FÉ`̀L  ìÉéf  á°üb  ∂`̀dò`̀ch  ?AÉæé°ùdG  ¥ƒ≤M
 πª©dG OGhQ øe ójó©dG âeôch ºdÉ©dG ÉgGó°U ∞d »àdG á«fÉ°ùfE’G
 ∂«gÉf  ,πªYh  ¿É`̀c  ÉªæjCG  ¿É°ùfE’G  áª«b  ™`̀aQ  π`̀LC’  »fÉ°ùfE’G
 á£îdG  RÉéfEG  ™e  ¬`̀fEG  …ôª©dh  ,»æjódG  íeÉ°ùàdG  ¢ü°üb  øY
 áYô°ûdG  ≈∏Y kÓFÉg ÉLPƒªfCG  âeób  ób  øjôëÑdG  ¿ƒμJ  á«æWƒdG

.IOƒ°ü≤ªdG

 .ó¡a ¿GóLh .O |

 ¿É``̀ °``̀ù``̀fE’G ¥ƒ``̀≤``̀ë``̀d É`̀ æ`̀ à`̀ £`̀ N
á`̀ «`̀ dhó`̀ dG á`̀Yô`̀ °`̀û`̀ ∏`̀ d á`̀ æ`̀ eÉ`̀ °`̀ V

 QƒàcódG  øcôdG  ó«ª©dG  QÉ`̀°`̀TCG
 áØ«∏N  ∫BG  óªëe  ø`̀H  óªM  ï«°ûdG
 ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe
 QGôªà°SG  ≈dEG  ÖjQóàdGh  äÉ«∏ª©dG
 »a  á«æeC’G  äÉjôjóªdGh  äGQGOE’G
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äGQGô``̀b  ò«ØæJ
 ÉfhQƒc  áëFÉL  á¡LGƒªH  á°UÉîdG
 â°UôM  PEG  ,ÉgQÉ°ûàfG  øe  óëdGh
 øe  ¬«LƒàH  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  á`̀°`̀SÉ`̀FQ
 ø°ùëdG  ø°ùM  ø`̀H  ¥QÉ``̀W  ≥jôØdG
 AGOCG  ≈`̀∏`̀Y  ΩÉ``̀©``̀dG  ø````̀ eC’G  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 »a  á«æWƒdG  É`̀¡`̀JÉ`̀Ñ`̀LGhh  É¡eÉ¡e
 »a Égƒæe ,»≤«°ùæJh »∏eÉμJ QÉWEG
 äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG  Oó°üdG  Gò`̀g
 PÉ`̀î`̀J’ á``jƒ``Yƒ``à``dGh á`̀«`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG
 áHƒ∏£ªdG  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 á©HÉàe  É`̀¡`̀æ`̀«`̀H  ø``̀e  ,É`̀¡`̀à`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh
 á≤∏©àªdG  äGQGô``̀≤``̀ dÉ``̀ H  ΩGõ```̀à```̀d’G
 AÉ``̀Hƒ``̀dG QÉ``°``û``à``fG ø``̀e á``̀jÉ``̀bƒ``̀dÉ``̀H
 AGó`̀JQÉ`̀H  ∂``̀ dPh  ,™«ªédG  πÑb  ø`̀e
 áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »a  ¬LƒdG  áeÉªc
 áªMOõªdG  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dGh  ¥Gƒ``̀°``̀SC’Gh
 ,…ó`̀ °`̀ ù`̀é`̀ dG ó``̀YÉ``̀Ñ``̀à``̀dG ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀ Jh
 ô«¡£àdG ∫ÉªYCG ò«ØæJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 ,ájƒ«ëdG  ≥aGôªdGh  ´QGƒ°ûdG  »a
 äÉØdÉîe  ´ƒªée  ¿CG  ≈`̀ dEG  kGô«°ûe
 øcÉeC’G »a ¬LƒdG áeÉªc ¢ùÑd ΩóY
 »àdG  ájQÉéàdG  äÓëªdGh  áeÉ©dG
 »a äÉ`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG á`̀Wô`̀°`̀T É`̀¡`̀Jó`̀°`̀UQ
 IQGRh äGQGOEGh  áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe
 ≠∏H  QGô`̀≤`̀dG  ≥«Ñ£J  òæe  á«∏NGódG

.áØdÉîe 23729
 øeC’G  ¢ù«FQ  óYÉ°ùe  í°VhCGh
 ÖjQóàdGh  äÉ«∏ª©dG  ¿hDƒ°ûd  ΩÉ©dG
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  á`̀Wô`̀ °`̀T  á``jô``jó``e  ¿CG
 É¡JGAGôLEG  PÉîJÉH  âeÉb  á«dÉª°ûdG
 ø«eõà∏ªdG  ô«Z  áØdÉîªd  á«fƒfÉ≤dG
 á°UÉîdG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äGQGô≤H
 áeÉªc AGóJQGh »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH

 5306 á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e º``J  å`̀«`̀M ¬``Lƒ``dG
 á`̀eÉ`̀ª`̀c AGó`````̀JQG Ωó``©``d ¢`̀UÉ`̀î`̀ °`̀TCG
 AGô```̀LEG  1538  PÉ``̀î``̀JGh  ,¬``̀Lƒ``̀dG
 ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d
 á∏ªM 530````̀ H  ΩÉ`̀«`̀≤`̀dG  Ö`̀fÉ`̀L ≈```̀dEG

.ájƒYƒJ
 áWô°T  á`̀jô`̀jó`̀e  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 ò«ØæàH  â`̀eÉ`̀b  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe
 ø«æWGƒª∏d  ájƒYƒJ  äÓªM  607
 äGQGô≤dG  ò«ØæàH  ó«≤à∏d  ø«ª«≤ªdGh
 »YÉªàL’G óYÉÑàdG ¿CÉ°ûH IQOÉ°üdG
 ôjôëàH âeÉb PEG  ,áeÉªμdG  AGóJQGh
 áeÉªc  AGó`̀ JQG  ΩóY  áØdÉîe  3853
 AGô`````̀LEG  369  äò```̀î```̀ JGh  ,¬`````̀Lh
.»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d
 á`̀jô`̀jó`̀e â`̀eÉ`̀ b ,É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e
 ò«ØæàH  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  á¶aÉëe  áWô°T
 á«FÉbƒdG  äGAGô````̀LE’G  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG
 PÉ`̀î`̀JG º``̀J å`̀«`̀M ,á```̀jRGô```̀à```̀M’Gh
 óYÉÑàdG  ≈∏Y ®ÉØë∏d  AGôLEG  1138
 5974  ô``̀jô``̀ë``̀Jh  ,»``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 ,¬Lh  áeÉªc  AGó``̀JQG  Ωó`̀Y  áØdÉîe
 1026`H ájôjóªdG áWô°T âeÉb Éªc
 ∞∏àîe »a á«fGó«e  ájƒYƒJ á∏ªM

.á¶aÉëªdG ≥WÉæe
 áWô°T  ájôjóe  âeÉb  ÉgQhóH
 á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀H á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 ò«ØæJ  ôÑY  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 á`̀Wô`̀°`̀T  äó```̀°```̀UQh  ,á``∏``ª``M  378
 AGóJQG ΩóY áØdÉîe 3313 ájôjóªdG
 AGôLEG  2312  äòîJG  Éª«a  ,áeÉªc
 ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d
 á°SÉFôH äÉ«∏ª©dG  IQGOEG  âeÉb  Éª«a
 IóéædG  äÉjQhO  ô°ûæH  ΩÉ©dG  øeC’G
 ΩÉ«≤∏d  áμ∏ªªdG  ≥WÉæe  ∞∏àîe  »a
 áHÉéà°S’G áYô°S ¿Éª°Vh ÉgQhóH
 øª°V  ∂``̀dPh  ,ÆÓ``̀H  …CG  »≤∏J  óæY
 ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  ºYO  »a  ÉgOƒ¡L
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh äGAGô```````̀LE’G õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d

 Éªc  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  á«FÉbƒdG
 AGóJQG  ΩóY  áØdÉîe  5186  äQôM
 áeÉ©dG  ø``̀cÉ``̀eC’G  »`̀a  ¬``̀Lh á`̀eÉ`̀ª`̀c
 ≥«≤ëàd  AGô````̀LEG  340  äò``̀î``̀JGh
 ∞∏àîe  »`̀a  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG

.áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe
 á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  â``̀∏``̀°``̀UGhh
 äÉ°UƒëØ∏d  É¡æ«eCÉJ  òaÉæªdG  ø`̀eC’
 Oó``̀Y ≠``̀∏``̀H å``̀«``̀M ,ø``jô``aÉ``°``ù``ª``∏``d
 ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùª∏d  äÉ°UƒëØdG
 Éªc  ,É°üëa  80864  êQÉ`̀î`̀dG  ø`̀e
 äGAGô``̀LEG  π«¡°ùàH  IQGOE’G  âeÉb
 øe iô```̀NC’G ∫hó``̀ dG É`̀jÉ`̀YQ AÓ``̀LEG
 º`̀gOó`̀Y ≠`̀ dÉ`̀Ñ`̀ dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 Oó``Y  ≠``̀∏``̀Hh  ,kGô``̀aÉ``̀°``̀ù``̀e  17048
 ¬LƒdG  áeÉªc  ¢ùÑd  Ωó`̀Y  äÉØdÉîe

.áØdÉîe 97
 IQGOE’G  âeÉb  ∂`̀dP  ÖfÉL  ≈`̀dEG
 ò«ØæàH  »`̀fó`̀ª`̀ dG  ´É`̀ aó`̀ ∏`̀ d  á`̀eÉ`̀©`̀ dG

 áØ∏àîe  ô«¡£J  äÉ«∏ªY  67904
 á«eƒμëdG  äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dGh  »fÉÑª∏d
 ,Égô«Zh  äÉ`̀bô`̀£`̀dGh  ´QGƒ`̀°`̀û`̀dGh
 á«ÑjQóJ  IQhO  362  ó≤Y  º`̀J  Éª«a
 ò«Øæàd  áë«ë°üdG  ¥ô`̀£`̀ dG  ∫ƒ``̀M
 »a  …RGô`̀ à`̀M’G  ô«¡£àdG  äÉ«∏ªY
 á«eƒμëdG  äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dGh  »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 2147  É¡«a  ∑QÉ°T  ,πª©dG  øcÉeCGh
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ø```e kÉ`̀ °`̀ü`̀î`̀°`̀T
 äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdGh á«eƒμëdG
 kÉYƒ£àe  5719  ΩÉb  Éª«a  ,á°UÉîdG
 OóY »a ô«¡£J á«∏ªY 1223 ò«ØæàH
 áeÉ©dG  ø`̀jOÉ`̀«`̀ª`̀dGh  ´QGƒ`̀°`̀û`̀dG  ø`̀e
 ,¥Gƒ`̀°`̀SC’Gh  ájQÉéàdG  äÓëªdGh
 øe  kÉ°üî°T  858  Ö`̀jQó`̀J  º`̀J  Éªc
 ô«¡£àd  ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dGh  QOGƒ``̀μ``̀ dG
 äÉ«∏ªY 107 ò«ØæJ ºJh ,óLÉ°ùªdG
 äÉ`̀cô`̀°`̀T ™``̀e ¿hÉ``©``à``dÉ``H ô`̀«`̀¡`̀£`̀J

.∞«¶æàdG

 §`̀Ñ`̀°`̀V :ΩÉ````̀ ©````̀ dG ø```````̀ eC’G ¢``̀ ù``̀ «``̀ FQ ó``̀YÉ``̀°``̀ù``̀e
á`̀ eÉ`̀ ª`̀ μ`̀ dG  ¢``̀ù``̀Ñ``̀d  Ωó`````Y  á``̀Ø``̀dÉ``̀î``̀e  23729

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

 Ωó`̀°`̀U …ƒ``̀«``̀°``̀SBG ≈`̀ ∏`̀ Y ¢`̀†`̀ Ñ`̀≤`̀ dG
Üô`̀ gh …Qhô```̀e çOÉ``̀ M »`̀ a ô``̀ NBG

 …ƒ«°SBG ≥FÉ°S ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øeC’G äGƒb â≤dCG áYÉ°S 24 øe πbCG ∫ÓN
 ∂dPh áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG ¬àdÉME’ G kó«¡ªJ ¬àÑcôe õéM äQôbh (É keÉY 24)
 37) ôNBG É kjƒ«°SBG ¬«a Ωó°U É kjQhôe É kKOÉM ¬HÉμJQG ™bƒe øe ¬Hhôg ôKEG
 ≈∏Y π≤f á¨«∏H áHÉ°UE’ ¬°Vô©J ≈dEG  iOCG Ée ≥jô£dG √QƒÑY AÉæKCG (É keÉY

.êÓ©dG »≤∏àd ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ÉgôKCG

 iôÑμdG  áªμëªdG  â`̀∏`̀°`̀UGh
 á«HÉgQEG á«∏N á«°†b ô¶f á«FÉæédG
 ¢Sôë∏d  É`̀©`̀HÉ`̀J  Éª¡àe  52  º°†J
 äQô`̀b  å«M ,»``̀fGô``̀jE’G  …Qƒ`̀ã`̀ dG
 á°ù∏L ≈dEG á«°†≤dG π«LCÉJ áªμëªdG
 âØ°ûc  PEG  ,á©aGôª∏d  ôÑªàÑ°S  13
 ¢SôëdG  äGOÉ``«``b  ¿CG  äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀dG
 ∞æ°üªdGh  »```̀fGô```̀jE’G  …Qƒ``̀ã``̀dG
 ÉjÓN  π«μ°ûJ  ≈∏Y  â∏ªY  É«HÉgQEG
 ∫hO  ±ó¡à°ùJ  á«HÉgQEG  ájOƒ≤æY
 É¡æeh  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 ¬à°†Ñb ∞©°V ó©H ∂dPh ,øjôëÑdG
 »a  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  äÉ«°û«∏ªdG  ≈∏Y
 ,øª«dGh  ÉjQƒ°Sh  ¿ÉæÑdh  ¥Gô©dG
 √ÉjÓN  AÉ«MEG  ádhÉëe  ≈`̀dEG  óª©a
 »a OóL AÉ°†YCG ó«æéJ ≥jôW øY

 äÉ«∏ªY  ò«ØæJ  ¢Vô¨H  øjôëÑdG
.áμ∏ªªdG πNGO á«HÉgQEG

 á«°†≤dG  ¥GQhCG  ø`̀e  ø`̀«`̀Ñ`̀Jh
 QÉ```̀Ñ```̀NCG{ É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y â``̀©``̀∏``̀WG »``̀à``̀ dG
 ±Gô°üdG ¥ôM á©bGh ¿CG  zè«∏îdG
 ΩÉ©dG øe ôÑªaƒf »a â©bh »dB’G
 äÉ«∏ª©dG  ió`̀MEG  âfÉch  »°VÉªdG
 QÉ`̀WEG  »`̀a  É¡d  §«£îàdG  º`̀J  »àdG
 »a  áeÉ©dG  äBÉ°ûæªdG  ±Gó¡à°SG
 á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG ™``̀bGƒ``̀ª``̀ dGh á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 äCGó`̀H  PEG  ,ΩÉ`̀©`̀dG  π≤ædG  π`̀FÉ`̀°`̀Shh
 ó≤Y  »a  …QƒãdG  ¢SôëdG  äGOÉ«b
 ô`̀ã`̀cCG ™``̀e äGAÉ``̀≤``̀ dh äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG
 É«HÉgQEG  Gô°üæYh  ÉHQÉg  15  øe
 ¥ÉØJ’G É¡dÓN ºJ øjôëÑdG êQÉN
 »dÉªdG  πjƒªàdÉH  º`̀gOGó`̀eEG  ≈∏Y

 ò«Øæàd »à°ùLƒ∏dGh »æØdG ºYódGh
 áμ∏ªªdG  »a  á«HÉgQE’G  º¡JÉ££îe
 äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG ¢`̀†`̀©`̀H ±Gó``̀¡``̀à``̀°``̀SGh
 äGõcôªJh  á«æeC’Gh  ájOÉ°üàb’G

,øeC’G äGƒb
 øe  OóY  ôØ°ùd  Ö«JôàdG  ºJ  PEG
 ¿Gô```̀jEGh  ¥Gô`̀©`̀ dG  ≈``̀ dEG  ø«ª¡àªdG
 ájôμ°ùY  äÉ``̀jQhó``̀H  º`̀¡`̀bÉ`̀ë`̀dEGh
 á«HÉgQEG äÉª«¶æJ IOÉ«≤d º¡∏«gCÉJh
 ó`̀°`̀UQh  á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀H  º¡Ø«∏μJ  º``̀ Jh
 á«∏NGódG IQGRƒd á©HÉàdG äBÉ°ûæªdG
 ájOÉ°üàb’Gh  á«æeC’G  äBÉ°ûæªdGh
 ø`̀e Oó````̀Y AÉ```̀°```̀û```̀fEGh á`̀ «`̀£`̀ Ø`̀ æ`̀ dGh
 ≈∏Y  É¡©jRƒJh  ájô°ùdG  ¿RÉîªdG
 º∏°ùàd  áμ∏ªªdG  »`̀a  Ió``̀Y  ø`̀cÉ`̀eCG
 ÖjQóàdGh  äGôéØàªdGh  áë∏°SC’G

 IójóL  ô°UÉæY  ÜÉ£≤à°SG  ≈∏Y
 IôéØàªdG  äGƒÑ©dG  ´QR  á«Ø«ch
 èjQÉ¡°U  ô«°S  •ƒ£N  áÑbGôeh
 ≈∏Y  äÉ«KGóME’G  ójóëJh  §ØædG
 âfÉch  ,á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  §`̀FGô`̀î`̀dG
 »`̀dB’G  ±Gô°üdG  ±Gó¡à°SG  á«∏ªY
 Éª«a  ,á«HÉgQE’G  º¡JÉ«∏ªY  ió`̀MEG
 º¡«≤∏J  ø``̀Y  äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀ dG  â`̀Ø`̀°`̀û`̀c
 äÉÑcôªdG  ±Gó¡à°SÉH  äÉª«∏©J
 äÉjôëàdG  ∞«ãμJ  º``Jh  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG
 OóY ≈∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dEG ≈dEG ’ƒ°Uh
 á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  áYÉªédG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø`̀e
 »a º`̀¡`̀Yhô`̀ °`̀T ∫É```̀M ø`̀«`̀°`̀ù`̀Ñ`̀∏`̀à`̀e
 á©HÉJ  ΩÉ`̀Y  π≤f  áÑcôe  ±Gó¡à°SG
 ÉgQhôe  AÉæKCG  äÓ°UGƒe  ácô°ûd

.™jóÑdG ´QÉ°ûH

 á©aGôª∏d á«HÉgQE’G …QƒãdG ¢SôëdG á«∏N á«°†b π«LCÉJ

 á«°†b  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  äõéM
 áªjóà°ùe  ágÉ©H  ôNBG  áHÉ°UEÉH  …ƒ«°SBG  É¡«a  º¡àe
 ±ÓîdG  ¿Éch  ,ºμë∏d  ôÑªàÑ°S  13  á°ù∏éd  ∂dPh
 áaôZ QGƒfCG  ≥∏Z ≈∏Y ±ÓN ÖÑ°ùH Éª¡æ«H Ö°ûf
 ¢†©H  â`̀¡`̀à`̀fGh  ø«jƒ«°SBG  5  É¡H  ∑ôà°ûj  »`̀à`̀dG
 áªjóà°ùe ágÉY ¬d ÖÑ°Sh ô«NC’G ™Ñ°UE’ ÉªgóMCG

.%4 áÑ°ùæH äQób
 áaôZ »a øμ°ùj ¬fCG ≠∏HCG ¬«∏Y »æéªdG ¿Éch
 ™e  á©bGƒdG  Ωƒ`̀j  É°ùdÉL  ¿É`̀ch  ø`̀jô`̀NBG  4  á≤aôH
 ¢ùØf »a ¬©e πª©j …òdG º¡àªdG ô°†Mh ¬d ≥jó°U
 ¬«∏Y  ßØ∏àdÉH  ΩÉbh  ôμ°S  ádÉM  »a  ¿Éch  ácô°ûdG
 ≥∏Z  ÖÑ°ùH  ±ÓN  Ö°ûfh  á«bÓNG  ô«Z  ®ÉØdCÉH
 ≠∏ÑªdG ¢†©H º¡àªdG ΩÉ«b ≈dEG Qƒ£J áaô¨dG QGƒfCG

 ≈Ø°ûà°ùe  ≈``dEG  ÜÉ`̀gò`̀dG  ≈Yóà°SG  Éªe  ¬©Ñ°UEÉH
 ™£b  øμªªdG  øe  ¬fCÉH  √hôÑNCG  å«M  á«fÉª∏°ùdG

.¬H ºdCG …òdG Qô°†dG ÖÑ°ùH ó«dG
 Ωƒj  ¬`̀fCG  ≈`̀YOGh  á©bGƒdG  º¡àªdG  ôμfCG  Éªæ«H
 ¬æe  Ö`̀∏`̀Wh  ¬«∏Y  »æéªdG  ¬`̀«`̀dEG  ô°†M  á`̀©`̀bGƒ`̀dG
 ≈dEG  Oƒ∏îdG  ójôjh  Ö©àe  ¬fC’  áaô¨dG  QGƒfCG  ≥∏Z
 ôeC’G  ≈¡àfGh  ∂dP  ÖÑ°ùH  IOÉ°ûe  âKóMh  ΩƒædG
 ºjó≤àH  º¡àªdG  ΩÉ«≤H  ÅLƒa  ¬`̀ fCGh  ôLÉ°ûJ  ¿hO
 ¿CG  áaô¨dG  »`̀a  Oƒ¡°ûdG  ó``cCG  Éªæ«H  ,√ó`̀°`̀V  ÆÓ`̀H
 ≥∏Z  á©bGƒdG  Ωƒj  º¡àªdG  øe  Ö∏W  ¬«∏Y  »æéªdG
 º¡àªdG ¢†aQ ÖÑ°ùH IOÉ°ûe âÑ°ûfh áaô¨dG QGƒfCG
 »æéªdG  •ƒ≤°Sh  Éª¡cÉÑà°TG  ≈`̀dEG  ô`̀eC’G  Qƒ£Jh
 ,¬©Ñ°UG »a ìôL ÖÑ°ùH ΩO É¡Hh √ój Éμ°ùªe ¬«∏Y

 áªjóà°ùe  ágÉY  »a  âÑÑ°ùJ  áHÉ°UE’G  ¿CG  ø«ÑJh
.% 4 áÑ°ùæH äQób

 ƒjÉe 25 »a ¬fCG º¡àªdG ≈dEG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
 ióàYG  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  ø`̀eCG  IôFGóH  2020
 ¬H  çó````MCGh  ¬«∏Y  »æéªdG  º°ùL  á`̀eÓ`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y
 ,»Yô°ûdG  »Ñ£dG  ôjô≤àdÉH  áaƒ°UƒªdG  äÉHÉ°UE’G
 áªjóà°ùe  ágÉY  ∞∏îJ  ≈dEG  AGóàY’G  ≈°†aCG  óbh
 »a %4 áÑ°ùæH ∂dPh É¡KGóMEG ó°ü≤j ¿CG ¿hO øe ¬H
 É°†jCG ¬«∏Y »æéªdG ≈dEG äóæ°SCG Éªc ,º¡àªdG ™Ñ°UEG
 º°ùL áeÓ°S ≈∏Y ióàYG ¬fCG  »fÉãdG  º¡àªdG  ƒgh
 ¬°Vôe ≈dEG AGóàY’G »°†Øj ¿G ¿hO ∫hC’G º¡àªdG
 ójõJ Ióe á«°üî°ûdG ∫ÉªYCÉH ΩÉ«≤dG øY √õéY hCG

.Éeƒj 20 øY

áaôZ IAÉ°VEG ÖÑ°ùH ágÉ©H ôNBG ÜÉ°UCG …ƒ«°SBG ≈∏Y ºμëdG ôÑªàÑ°S 13

 :¢UÉ q°ü≤dG óª Öàc
 ó©H  623 ™ªéªH »°ù«FôdG  ´QÉ°ûdG  §Ñ°V á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ôμ©dG  »dÉgCG  ó°TÉf

 ´ƒbh  QGôªà°SG  ∞bƒd  ∫ƒ∏ëdG  OÉéjEGh  πNóàdÉH  ø«ÑdÉ£e  ,¬«∏Y  çOGƒëdG  Iôãc

 ≈dEG  ó≤àØJ  »àdG  IôÑ≤ª∏d  á«dÉª°ûdG  ájhGõdG  ∞£©æe  øe  Üô≤dÉH  á°UÉN  çOGƒëdG

 .á°ùcÉ©dG IBGôªdG

 »Hô¨dG πNóªdG ΩÉeCG ™bGƒdG ´QÉ°ûdG øe É¡àdGREG ºJ »àdG äÉ©ØJôªdG ¿G Gƒæq«Hh

 ,ÉjQÉÑLEG  áYô°ùdG  ∞«ØîàH  ¥Gƒ°ùdG  Ωõ∏J  PEG  ´QÉ°ûdG  ≈∏Y º¡e QhO É¡d  ¿Éc  IôÑ≤ª∏d

 äGQÉ«°ùdG  ácôM øe CGó¡j  ’  …òdG  »°ù«FôdG  ´QÉ°ûdG  ≈dEG  GOóée É¡JOÉYEÉH  øjó°TÉæe

 »a iôNC’G á«YôØdG  ´QGƒ°ûdG  …ò¨j …ƒ«ëdG  ´QÉ°ûdG  Gòg ¿CG  ≈dEG  GhQÉ°TCGh  .¬«∏Y

 Ó°†a (ájƒfÉãdG- ájOGóY’G- á«FGóàH’G) ¢SQGóªdG ÜÓ£d ™ªéJ á£≤f ôÑà©jh ájô≤dG

.á©eÉédG ÜÓW øY

¬«∏Y çOGƒ``ëdG ójGõJ ó©H º``¡YQÉ°T §Ñ°V ¿hó``°TÉæj ôμ©dG »``dÉgCG

ó¡©dG »dh ƒª°S øe º«μM QGôb
ä’É°üJ’G äÉcô°ûd Ió°TÉæeh ..

 íLQCÉJ  ÖÑ°ùH  Iô≤à°ùªdG  ô«Zh ,áÑ∏≤àªdG  á«ªdÉ©dG  ´É°VhC’G  √òg πX »a
 ∑Éægh)  ÉWƒÑgh  GOƒ©°U  ÉfhQƒc  ¢Vôe  äÉHÉ°UE’  áÑ°ùædÉH  ´É°VhC’G  øjÉÑJh
 øjôëÑ∏d  Ö°ùëj  ´É°VhC’G  √òg  πX  »a  (áÄLÉØªdG  IOÉjõ∏d  ∂μ°T  ÓH  ÜÉÑ°SCG
 ™°†îJh  á∏YÉØàe  ¿ƒμJ  Ée  ÉªFGO  áëFÉédG  äGQƒ£àH  á≤∏©àªdG  äGQGô≤dG  ¿CG

.çóëj Qƒ£J …CG ≈∏Y ÉØ£Y QGôªà°SÉH á©LGôªd
 ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dGh IôbƒªdG áeƒμë∏d Ö°ùëj ôeC’G Gògh
 »dh ƒª°S Qó°UCG ó≤a ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ≈∏Y  ÉØ£Y  ø«YƒÑ°SCG  Ióe  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdÉH  á°SGQódG  π«LCÉàH  GQGôb  ó¡©dG

.GôNDƒe âKóM »àdG äÉHÉ°UE’G OGóYCG IOÉjR
 áëFÉL  á©HÉàªH  »æ©ªdG  »Ñ£dG  QOÉ`̀μ`̀dG  ø`̀e  á«°UƒàH  AÉ`̀L  QGô`̀≤`̀dG  Gò`̀g
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ód øe º«μMh ÖFÉ°U QGôb ƒgh ,ÉfhQƒc

.óªM øH
 ¬aô©j ôeC’G Gòg ,øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM äÉjƒdhCG ≈dhCG »a »JCÉj º«∏©àdG
 πch ,äÉª∏©ªdGh ø«ª∏©ªdGh äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG áë°Uh áeÓ°S ¿CG ô«Z ,™«ªédG

.A»°T …CG πÑb »JCÉJ …QGOE’G QOÉμdG
 á≤jôWh  áÑ∏£dG  IOƒYh  º«∏©àdG  äGQGô`̀b  ¿CG  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  »a  âÑàc
 »dój  ¿CGh  á°SGQOh  ájÉæY  ≈dEG  êÉàëJ  Éª«∏©Jh  É«ë°U  ô`̀eC’G  Gòg  ™e  πeÉ©àdG
 ¿ƒ°SQój  øjòdG  áÑ∏£dG  Ωƒ≤j  ’  ≈àM  ,ºgƒdóH  ÖfÉédG  Gòg  »a  ¿ƒ°üàîªdG
 √ògh  É¡∏ªcCÉH  Iô°SCG  ÜÉ°üJ  ºK  øeh  ºgô°SCG  ≈dEG  ¢VôªdG  π≤æH  »eÉ¶f  πμ°ûH

.Iô«Ñc á∏μ°ûe
 á«HôàdG  IQGRh π©éj ¿CG  »¨Ñæj áÑ∏£dG IOƒY π«LCÉJ  ¿EÉa  ¬JGP  âbƒdG  »a
 Ωƒ≤J  ¿CGh  ,π°†aCG  πμ°ûH  áÑ∏£dG  IOƒ©d  áÑ°SÉæªdG  á«°VQC’G  ó©J  º«∏©àdGh
 äÉμÑ°ûdG  áÄ«¡Jh  ôjƒ£àH  á°üàîªdG  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  IQGRƒdG
 øeh ¢ù∏°S  πμ°ûH  áμÑ°ûdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  øe  ™«ªédG  øμªàj  ≈àM á«fhôàμdE’G

.ô«NCÉJ hCG äÉYÉ£≤fG ¿hO
 ä’É°üJ’G äÉcô°T ™e QhÉ°ûàdGh ¿hÉ©àdG ∫ÓN øeh ádhódG øe ≈æªàf Éªc
 øe áÑ∏£dG ™«ªL øμªàj ≈àM GóL ájõeQ äÉeóN ºjó≤àH äÉcô°ûdG √òg Ωƒ≤J ¿CG
 AÉÑYCG  ±hô¶dG  √òg  â∏μ°T  ó≤a  ,áØ∏c  πbCÉH  á«fhôàμdE’G  áμÑ°ûdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG
.âfôàfE’G ô«JGƒa ¬≤gôJ âëÑ°UCG øe ∑Éæ¡a ,QƒeC’G AÉ«dhCG ≈∏Y á«aÉ°VEG á«dÉe

 äÉeóN  ºjó≤àH  äÉcô°ûdG  Ωƒ≤J  ¿CG  º¡eh  ¢ûbÉæj  ¿CG  GóL  º¡e  ô`̀eC’G  Gòg
.º«∏©àdÉH ôeC’G ≥∏©J GPEG á°UÉNh ø«æWGƒª∏d á«YÉªàLG

 ºgÉØàdG  ºàj  ¿CG  πLCG  øe  äÉcô°ûdG  ≈dEGh  ádhódG  ≈dEG  É¡¡Lƒf  ádÉ°SQ  √òg
 ™«ªédG  ™«£à°ùj  ≈àM  »fÉée  hCG  …õ`̀eQ  πμ°ûH  â`̀fô`̀à`̀fE’G  äÉ`̀eó`̀N  ºjó≤àd

.äÉYÉ£≤fG ¿hO øeh ™jô°S πμ°ûH º«∏©àdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
 äÉcô°T  πÑb  øe  ô`̀eC’G  Gò¡d  áHÉéà°S’G  ºàJ  ¿CG  ≈æªàf  ,áª¡e  á£≤f  √òg
 IÉ«M  Üƒ∏°SCG  ™«ªédG  ≈∏Y  â°Vôa  »àdG  áëFÉédG  √ò`̀g  πX  »a  ä’É°üJ’G

 .ÉØ∏àîe

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com
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Vacancies Available
HIDD POWER CO. B.S.C. (CLOSED)
 has a vacancy for the occupation of

CHEMIST

17679414  or  hr@hpc.com.bh

ABDULHADI ALAFOO WLL
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

17874756  or  alafoo@batelco.com.bh

R.P. CONSTRUCTION
 has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR

17215122  or  ashokrma@gmail.com

PACIFIC ALUMINUM
 has a vacancy for the occupation of 

 SALES SPECIALIST

17672294  or  naiminfc@yahoo.com

SECOND  WIFE RESTAURANT
 has a vacancy for the occupation of 

 COOK(GENERAL)

RADHEYA YUSUF GHULOOM ABBAS
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

HAJWAERI RESTURENT
 has a vacancy for the occupation of 

 WAITER (RESTURANTS)

MOHAMMED HASAN ALMAHROOS CO (B.S.C)
 has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR

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

 SECURITY GUARD

77996666  or  sbarboza@securitysolutions.me

SUPER FUTURE CONTRACTING CO. W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 CONSTRUCTION WORKER

17682652  or  sfc.ms@live.com

SOUQ SIYANA TECHNICAL SOLUTIONS
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

APEX FUND SERVICES BAHRAIN WLL
 has a vacancy for the occupation of 

 GENERAL MANAGER

DAIREX BUILDING CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

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

 SPECIALISED DENTIST

THE DOMAIN HOTEL AND SPA
 has a vacancy for the occupation of 

 AUDITOR

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

YOUR HEALTH FOR CLEANING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

33179393  or  nnna1446@hotmail.com

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

 SECURITY GUARD

77996666  or  sbarboza@securitysolutions.me

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

 SECURITY GUARD

77996666  or  sbarboza@securitysolutions.me

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

 SECURITY GUARD

77996666  or  sbarboza@securitysolutions.me

LEVER WORLD SANDWICHES
 has a vacancy for the occupation of 

 ACCOUNTANT

SWAT BAKERY
 has a vacancy for the occupation of 

 BAKER(GENERAL)

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL
 has a vacancy for the occupation of 

 SPECIALISED DOCTOR

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL
 has a vacancy for the occupation of 

 PARAMEDIC

WORLEYPARSONS SERVICES PTY

 has a vacancy for the occupation of 
 SUPERVISOR

CHOHAN FOOD STUFF
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

33988964  or  imarif786@yahoo.com

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

 SPECIALISED DOCTOR (DERMATOLOGY)

ALBUARKI CARPENTRY WORKSHOP
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

34161935  or  albuarki99@hotmail.com

TASTE LAND CAFETERIA
 has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER

ESKEBDARANI RESTAURANT
 has a vacancy for the occupation of 

 HEAD OF COOK

DAWHAT ALGHARBI TO SELL
VEGETABLES AND FRUITS

 has a vacancy for the occupation of 
 SALESMAN

KHAIR DIN CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

33447225  or  ch.kashifgorsi@gmail.com

NEW MOON CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

SAMRA CARGO HANDLING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

DORO BAHRAIN TRADING W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

17295488  or  atlasbms@batelco.com.bh

SUPER REDHA DOCUMENT CLEARANCE
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

 has a vacancy for the occupation of 
 PACKER

GULF INTEGRATED VERTICAL SOLUTIONS WLL
 has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR

HARMONY HOMES CONSTRUCTION
 has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER

GUANG MING ZHENG LIGHTING W.L.L.
 has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN

32322578  or  48796193@qq.com

FOURTH PYRAMID FOR  THE MANAGEMENT 
OF RESTAURANTS AND CAFES W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 SECRETARY

33171734  or  capital1bh@gmail.com

EMMAY ASSOCIATES W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 
 ACCOUNTANT(FINANCIAL)

SULWAN PSYCHIATRIC CENTER S.P.C 
OWNED BY ABDULATTEEF MAJEED

HAMAD AL HAMADA
 has a vacancy for the occupation of 

 SPECIALISED DOCTOR

BFG ADVANCED CONCRETE FACADES W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 MASON

SAJID CARGO HANDLING  S.P.C
OWNED BY SAJID MAHMOOD

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

HAZEL AND VIOLA ROOFTOP LOUNGE 
AND BISTRO TOURIST RESTAURANT W.L.L

 has a vacancy for the occupation of 
 WAITER/BARTENDER

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

 DIR. OF INFORMATION TECHNOLOGY

PARTNERSHIP COMPANY
 has a vacancy for the occupation of 

 CARPENTER

SUNRISE MARKETING & PROMOTION CO. W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

AL HASHIR AC REPAIRS AND
REFRIGERATOR WORKSHOP

 has a vacancy for the occupation of 
 MECHANIC

33927373  or  saima.huma@yahoo.com

MIMAS BEAUTY LOUNGE
 has a vacancy for the occupation of 

 BEAUTICIAN

NURILO GENERAL TRADING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

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

 SECURITY GUARD

77996666  or  sbarboza@securitysolutions.me

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

 SPECIALISED DOCTOR

MANARA MEDICAL LABORATORIES
 has a vacancy for the occupation of 

 MANAGER

DIGITAL TELECOMMUNICATIONS
SOLUTIONS S.P.C

 has a vacancy for the occupation of 
 TELECOMMUNICATIONS TECHNI-

CIAN

DREAMY DESTINATIONS TRAVELS S.P.C
 has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN

BISFAWI INDO BAHRAIN CONSTRUCTION W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

33862221  or  usmanbah46@gmail.com

BU FAISAL FURNITURE SHOWROOM
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

34145555  or  bufaisal.77@hotmail.com

AL BASEERA GENERAL TRADING
AND CONSTRUCTIONS COMPANY W.L.L

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

37383999  or  info@albaseeragroup.com

ARHAM AIR CONDITIONING AND
REFRIGERATION INSTALLATION AND MAINTE

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

34371747  or  ans6852@gmail.com

MOZUMDER INTERIOR DECORATION S.P.C 
OWNED BY NOWAB MIAH

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

SMART RUN SERVICES CO. W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

MARRUECOS SWEETS AND RESTAURANT W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 COOK(ASSISTANT)

MOHAMMED MOHSIN ALI ABDULHUSAIN
 has a vacancy for the occupation of 

 AGRICULTURAL SUPERVISOR

MOHAMED NASER AHMED ALKHAIRANI /

 has a vacancy for the occupation of 
 SEAMAN

33511889  or  bu.nasser888@gmail.com

DAIREX BUILDING CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

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

 SECURITY GUARD

77996666  or  sbarboza@securitysolutions.me

BUNAIR LINE CONST.
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

ALQASSIMI BUILDING MAINTENANCE EST
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

MOHAMMED ABDULMOHSIN AL KHARAFI &
SONS FOR GENERAL TRADING GENERAL

CONTRACTING AND INDUSTRIAL STRURES
 has a vacancy for the occupation of 

 SAFETY OFFICER

13666665  or  nasser.hakim@makharafi.ae

ALMARAYA WORLD TRAVEL
 has a vacancy for the occupation of 

 TRAVEL TICKET FARE CLERK

17779961  or  safaamar@batelco.com.bh

ARABIAN HOUSES CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 

 AIRCONDITIONERS MECHANIC

BAHRAIN S.P.C
 has a vacancy for the occupation of 

 WELDER

BAHRAIN S.P.C
 has a vacancy for the occupation of 

 FITTER

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

 SECURITY GUARD

77996666  or  sbarboza@securitysolutions.me

RUWAD ALBAHRAIN SERVICES
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

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

 MASON

ABDULAMIR EBRAHIM YOUSIF 

 has a vacancy for the occupation of 
 SEAMAN

 has a vacancy for the occupation of 
 RECEPTIONIST

NOORA CAFETERIA
 has a vacancy for the occupation of 

 COOK(GENERAL)

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

 MACHINE OPERATOR

17722333  or  info@alghanah.com

AL FATEH CLEANING AND
MAINTENANCE COMPANY W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR (SITE)

AL RAKB AL HOSAINI CONTRUCTING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

NATIONAL READYMIX CO. W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 PLANT / UNIT OPERATOR

17211211  or  hashim.ali@nccbahrain.com

ABUL FOOD TRADING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

 has a vacancy for the occupation of 
 WAITER

ALBAQDEER CONSTRUCTION
 has a vacancy for the occupation of 

 MASON

 á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG Qhó````̀d Ó`̀«`̀©`̀Ø`̀J
 ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G ¥ƒ``̀≤``̀ë``̀d á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 ¿ƒ``fÉ``b »```a OQGƒ``````̀ dG »``̀HÉ``̀bô``̀ dG
 É¡à£N  ≈`̀∏`̀Y  AÉ``æ``Hh  ,É`̀¡`̀FÉ`̀°`̀û`̀fEG
 ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀ dG ≥`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀J á`̀©`̀ HÉ`̀ à`̀ ª`̀ d
 ¥ƒ≤M õjõ©Jh ájÉªëH á£ÑJôªdG
 ∫Éª©dG  øμ°S  øcÉeCG  »a  ¿É°ùfE’G
 ,É¡d áMƒæªªdG äÉ«MÓ°üdG ≥ah
 IQÉjõH  á°ù°SDƒªdG  øe  ó`̀ah  ΩÉ`̀b
 á«Hô©dG  ácô°ûdG  ô≤ªd  á«fGó«e
 á`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀dGh ø`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG í`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀à`̀d
 ≈∏Y ±ƒ`̀bƒ`̀∏`̀d  ∂``̀dPh ,(…ô``̀°``̀SCG)
 øe IòîàªdG ájRGôàM’G ô«HGóàdG
 áëFÉL  øe  ájÉbƒ∏d  ácô°ûdG  πÑb
 áØ°üH  (19  ó`̀ «`̀ aƒ`̀c)  É``̀fhQƒ``̀c
 ¢``̀VQCG ≈`̀∏`̀Y ´Ó``̀WÓ``̀dh á`̀°`̀UÉ`̀N
 ¥ƒ≤M  IÉYGôe  ióe  ≈∏Y  ™bGƒdG
 ≥ëdÉc  É¡«∏Y ±QÉ©àªdG  ¿É°ùfE’G
 »a  ≥`̀ë`̀dGh  ºFÓªdG  øμ°ùdG  »`̀a
 É«°SÉ°SCG  É≤M  ó©j  …ò`̀dG  áë°üdG
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ôaGƒJh ¿É°ùfEÓd

.áeÉY IQƒ°üH áØ∏àîªdG
 èeÉfôÑdG  á°ù°SDƒªdG  âæªK
 ácô°ûdG  ¬`̀Jó`̀YCG  …ò``dG  πeÉμàªdG
 ìƒ°VƒdGh  á«aÉØ°ûdG  OÉ`̀ª`̀à`̀YGh
 å«M ,óaƒ∏d  äÉeƒ∏©ªdG  π≤f  »a
 ≥aGôe  ¢†©H  ≈∏Y  ´Ó``̀W’G  º`̀J
 »Ñ£dG õcôªdGh ºYÉ£ªdÉc ácô°ûdG
 AGƒ`̀°`̀S  ,∫É`̀ª`̀©`̀dG  øμ°S  á≤£æeh
 ácô°ûdG  ≈`̀dEG  ¿ƒÑ°ùàæªdG  ∂ÄdhCG
 iô`̀NC’G  äÉcô°û∏d  ¿ƒ©HÉàdG  hCG

 ¿CG  ø«ÑJ  ó`̀bh  ,É¡©e  áfhÉ©àªdG

 äGƒ£N  PÉîJÉH  âeÉb  ácô°ûdG

 QÉ°ûàfG áëaÉμªd Iõ«ªe á«bÉÑà°SG

 ,∫Éª©dG  ø«H  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a

 ≈∏Y äÉ«∏ªY áaôZ AÉ°ûfEG ºJ å«M

 èeÉfôÑH  IOhõ``̀e  áYÉ°ùdG  QGó``̀e

 ´É``̀°``̀VhCG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀d »``fhô``à``μ``dEG

 OóY QÉéÄà°SÉH âeÉbh ,ø«∏eÉ©dG

 ≈æÑe êQÉN á«æμ°ùdG  ≥≤°ûdG  øe

 ,»ë°üdG ôéëdG ¢Vô¨d ácô°ûdG

 áëaÉμe  ¥ô`̀£`̀d  π`̀«`̀dO  QGó``̀°``̀UEGh

 OóYh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG

 Oó©H  ájOÉ°TQE’G  äÉ≤°ü∏ªdG  øe

 Ó°†a  ,á`̀ «`̀ Ñ`̀ æ`̀LC’G  äÉ`̀¨`̀∏`̀ dG  ø``̀e

 á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  AGô``̀LEG  øY

 ºjó≤Jh ,Iôªà°ùe áØ°üH ø«∏eÉ©∏d

 ,áÑ°SÉæªdG  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  äGhOC’G

 øμ°S  ±ô````Z  á``aÉ``¶``f  ß```Mƒ```dh

 äGAGô`̀LEG  áaÉc  ôaGƒJh  ,∫Éª©dG

 Éªc ,ÇQGƒ£dG êQÉîeh áeÓ°ùdG

 á«FGò¨dG  äÉÑLƒdG  ´ƒæJ  ßMƒd

 OóY  OÉ°TCG  óbh  ,∫Éª©∏d  áeó≤ªdG

 óah  ºgÉ≤àdG  ø`̀jò`̀dG  ∫Éª©dG  ø`̀e

 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  iƒà°ùªH  á°ù°SDƒªdG

 áeó≤ªdG  áØ∏àîªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh

 √òg  ∫Ó``Nh  áeÉY  IQƒ°üH  º¡d

.á°UÉN áØ°üH áëFÉédG

 QGó°UEÉH  á°ù°SDƒªdG  Ωƒ≤à°Sh

 ,IQÉjõdG  ∂∏J  ∫ƒM  πeÉ°T  ôjô≤J

 äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L É`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀e

 IQÉjõdÉH  á≤∏©àªdG  äÉ¶MÓªdGh

 ô«jÉ©ªdÉH  ácô°ûdG  ΩGõàdG  ióeh

 ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M ájÉªëd á«dhódG

 äÉ©jô°ûàdG  ™e  É¡≤aGƒJ  ió`̀eh

 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀ dG á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG

.πeÉ©dG

á«bÉÑà°SG äGƒ``£N äòîJG z…ô°SCG{ :¿É``°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á``«æWƒdG
∫É``ª©dG  ø``«H  É``fhQƒc  ¢``Shô«a  QÉ``°ûàfG  á``ëaÉμªd  Iõ``«ªe

 ôjRh ∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG  ócCG
 »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G
 á≤£æªdG  áeóîd  á«μdÉªdG  ¥ƒ°S  π«¨°ûJ  IOÉ``̀YEG
 ≈∏Y  ¬dÉªà°TG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  IQhÉ`̀é`̀ª`̀dG  ≥WÉæªdGh
 ºë∏dGh ∑Éª°SC’G äÉ°TôØc á«°SÉ°SC’G äÉLÉ«àM’G

.Égô«Zh äGhGô°†îdGh
 ΩÉb  »àdG  ájó≤ØàdG  IQÉ`̀jõ`̀dG  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 π«ch  á≤aôH  á«μdÉªdG  ¥ƒ°S  ™bƒªd  ô`̀jRƒ`̀dG  É¡H
 óªMCG øH óªëe ï«°ûdG äÉjó∏ÑdG ¿ƒÄ°ûd IQGRƒdG
 ájó∏ÑdG  äÉeóî∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdGh  áØ«∏N  ∫BG
 ΩÉY  ôjóeh  ¿Gó«ªM  á«bƒ°T  á°Sóæ¡ªdG  ácôà°ûªdG
 ádÉ°†ØdG AÉ«ªd á°Sóæ¡ªdG á«dÉª°ûdG á≤£æªdG ájó∏H

.IQGRƒdG »dhDƒ°ùe øe OóYh
 IOÉ`̀YEG  ≈`̀ dEG  ô`̀jRƒ`̀dG  ¬`̀Lh ¥É«°ùdG Gò`̀g »`̀ah
 ™bƒªdG áÄ«¡Jh ∞«¶æJ ∫ÓN øe ¥ƒ°ùdG π«¨°ûJ
 áHÉbôdGh  ¢û«àØàdG  äÉ«∏ªY  QGôªà°SGh  GOó`̀é`̀e
 áHƒ∏£ªdG  á«eóîdG  äÉLÉ«àM’G  ô«aƒJ  πLCG  øe

.á≤£æªdG »dÉgC’
 Ωƒ≤J  IQGRƒ`̀ dG  ¿CG  ≈`̀dEG  ∞∏N  ôjRƒdG  QÉ°TCGh
 óMCGh  ,º`̀FGO  πμ°ûH  ≥WÉæªdG  äÉLÉ«àMG  á°SGQóH
 QÉ≤Y  ¿EG  å«M  ,á«μdÉªdG  ájôb  »g  ≥WÉæªdG  ∂∏J
 970^97  ¬àMÉ°ùe  ≠∏ÑJ  »`̀à`̀dG  »dÉëdG  ¥ƒ°ùdG
 »a  äÉeóî∏d  á«Yƒf  áaÉ°VEG  πμ°û«°S  É©Hôe  Gôàe
 Gô«Ñc  GOó`̀Y  ¬HÉ©«à°SG  á«MÉæd  á«μdÉªdG  á≤£æe
 øe  ¬H  ™àªàj  Éªd  ó`̀MGh  ™bƒe  »a  äÉeóîdG  øe
 á«aÉμdG  äGQÉ«°ùdG  ∞bGƒe  ôaGƒJh  õ«ªe  ™bƒe

.™bƒªdG »a
 ≈``dEG IQÉ``̀jõ``̀dG ∫Ó``̀N ∞`̀∏`̀N ô``̀jRƒ``̀dG ¬```̀Lhh
 ¬Ø«¶æJh  ¬àÄ«¡J  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ™bƒªdÉH  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G
 ôjƒ£J  ø«M  ≈``dEG  ¬æe  IOÉØà°S’G  ≈∏Y  πª©dGh

.á«FÉ¡ædG ¬JQƒ°üH ´hô°ûªdG
 á`̀HÉ`̀bô`̀dG ∫É``̀ª``̀YCG QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ≈`̀∏`̀Y Oó`̀°`̀T É`̀ª`̀c
 ≈dEG áaÉ¶ædG iƒà°ùªH ΩÉªàg’G ∂dòch ¢û«àØàdGh
 ÖfGƒédG ∞∏àîe øe ™bƒªdG πjó©J IOÉYEG ÖfÉL
 áYƒªée  Ö∏£àJ  »àdGh  ,É¡æe  á«æØdG  É°Uƒ°üNh

 øe  øμªà∏d  ÉgPÉîJG  ºà«°S  »àdG  äGAGô``̀LE’G  øe
.É«eóN ™bƒªdG ∫Ó¨à°SG IOÉYEG

 ¬LƒJ  ∞∏N  ôjRƒdG  ócCG  ¬°ùØf  ó«©°üdG  ≈∏Y
 ≥WÉæªdG ∞∏àîe »a ¥Gƒ°SC’G AÉæH ƒëf IQGRƒdG
 ¥Gƒ°SC’G  hCG  Iô«¨°üdG  á«eóîdG  ¥Gƒ°SC’G  AGƒ°S
 äÉLÉ«àM’G ™e Ö°SÉæààd ∂dPh Iô«ÑμdG ájõcôªdG
 ≥WÉæªdG  ôjƒ£Jh  á«ªæJ  π``̀LCG  ø`̀eh  áØ∏àîªdG
 øe  ójõªdG  ô«aƒàd  ájó∏ÑdG  OQGƒªdG  á«ªæJ  ∂dòch

.äÉeóîdG

 IOÉ````````̀ YEG ≈````````̀ dEG ¬````̀Lƒ````̀j ∫É`````̀¨`````̀°`````̀TC’G ô````````̀ jRh
á`̀≤`̀£`̀ æ`̀ª`̀ dG á``̀eó``̀î``̀d á``̀«``̀μ``̀dÉ``̀ª``̀dG ¥ƒ```°```S π`̀ «`̀ ¨`̀ °`̀ û`̀ J

 áeÉæªdG  õcôe  á°ù«FQ  äó`̀cCG
 ÉæjO  á«eÉëªdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 áëFÉL  ¿CG  »¶∏dG  øªMôdGóÑY
 ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG ø``̀e Ö`̀∏`̀£`̀à`̀J É```fhQƒ```c
 á«FÉæãà°SG  äÉ`̀eGõ`̀à`̀dGh  äGQGô``̀b
 π`̀ bCÉ`̀ H á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀ dG √ò```̀g ô`̀ª`̀J »``̀c
 Éª∏ãeh  ,áμ∏ªªdG  ≈∏Y  ôFÉ°ùîdG
 äGQGô``````̀b ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG äò```̀î```̀ JG
 äÉYÉ£≤dG  É¡«a  âªYO  á«FÉæãà°SG
 ∫ÓN øe ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  á`̀eõ`̀ë`̀dG
 É¡à∏Jh QÉæjO äGQÉ«∏e 4^3 áª«≤H
 øe óH Óa ,á«fÉK ájOÉ°üàbG áeõM
 á«FÉæãà°SG  äGQGôb  ∂dP  πHÉ≤J  ¿CG
 øe ∞«Øîà∏d ¢UÉîdG ´É£≤dG øe
 ≈∏Y É kjOÉ°üàbG áëFÉédG √òg QÉKBG
 ¢SQGóªdG  Ωƒ°SQ É¡æeh ™ªàéªdG
 á∏°†©e Ωƒ«dG âJÉH »àdG á°UÉîdG
 Qƒ```̀eC’G  AÉ``̀ «``̀ dhCG  ΩÉ````̀eCG  á«≤«≤M
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ¥ƒ``≤``M QOÉ``̀°``̀ü``̀Jh
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »`̀a  ø«ª«≤ªdGh
 ôªà°ù«d  õ`̀«`̀ª`̀eh  ¢`̀UÉ`̀N  º«∏©J
 ¿hO  º``̀¡``̀°``̀SQGó``̀e  »```̀a  ÜÓ```̀£```̀dG
 ¢SQGóe ≈dEG ∫É≤àfÓd ºgQGô£°VG
 ¢SQGóe  hCG  iƒà°ùe  πbCG  á°UÉN
 ÖdÉ£dG  É¡«a  ô°ùîjh  á«eƒμM
 É¡«∏Y OÉàYG »àdG á«ª«∏©àdG ¬JÉ«M
 ¬`̀FÓ`̀eRh  ¬«ª∏©e  §«ëe  §`̀°`̀Sh

 äGQGOEG  ¢`̀†`̀©`̀H  â`̀æ`̀©`̀J  Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H
 É`̀¡`̀°`̀Vô`̀ah á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG ¢``̀SQGó``̀ª``̀dG
 øe  º`̀Zô`̀dG  ≈∏Y  á∏eÉc  Ωƒ°Sô∏d
 É¡fƒc  ó©oH  øY  á°SGQódG  OÉªàYG
 QƒeC’G  AÉ«dhCG  øe  ôÑcC’G  QÉ«îdG
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  …C’  É`̀ k©`̀æ`̀e  º``¡``FÉ``æ``HCGh
 äOÉ`̀Y  »`̀à`̀dGh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 ójóL  øe  ´ÉØJQ’G  ≈dEG  ¬JÉHÉ°UEG
 äÉ¡«LƒJ  Qhó°U  ≈`̀ dEG  iOCG  Éªe
 »a  á`̀°`̀SGQó`̀dG  π«LCÉàH  á`̀ë`̀°`̀VGh
 ø«YƒÑ°SC’  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG
 »`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG QOÉ````̀μ````̀ dG ¢``ü``ë``Ø``d
 º¡àeÓ°S  øe  ócCÉàdGh  …QGOE’Gh

.º¡dÉªYC’ º¡Jô°TÉÑe πÑb
 ≈∏Y  Öéj  ¬fCG  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 äGAGô`̀LE’G  ºYO  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 QÉ``̀KB’G  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀a  á«eƒμëdG
 É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ≈∏Y  áÑJôàªdG
 ¢`̀ù`̀eÓ`̀J »``̀à``̀dG ∂`̀ ∏`̀ J á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀Hh
 á°SGQódG ¿CGh ,ø«æWGƒªdG á°û«©e
 ôaƒJ  π`̀H  áØ∏μe  â°ù«d  ó©oH  ø`̀Y
 á«∏«¨°ûàdG  áØ∏μdGh  äÉ«fGõ«ªdG
 áfÉ«°üdGh  äÓ°UGƒªdG  Ωƒ°SQh
 äÉeõ∏à°ùª∏d  ó`̀jQƒ`̀à`̀dG  Oƒ`̀≤`̀Yh
 ∞jQÉ°üªdG øe Égô«Zh ájòZC’Gh
 äGQGOEG  É`̀gó`̀Ñ`̀μ`̀à`̀J  â`̀ fÉ`̀ c  »`̀ à`̀ dG
 QÉ«N  ™`̀eh  ,á°UÉîdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG
 óYÉÑàdG  CGóÑeh  ó©oH  øY  á°SGQódG

 øe º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG π`̀©`̀L »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 π`̀ °`̀†`̀aC’G QÉ``«``î``dG ƒ``̀g ∫õ``æ``ª``dG
 ,º¶YC’G  OGƒ°ùdG  iód  π°†ØªdGh
 ¢†«ØîJ ∂dP πHÉ≤j ¿CG øe óH ’h
 Ö∏£e  ƒ`̀gh  á«°SGQódG  Ωƒ°Sô∏d
 »fÉãdG  »°SGQódG  π°üØdG  òæe  CGóH
 »àdGh  á≤HÉ°ùdG  á«°SGQódG  áæ°ù∏d
 »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG QÉ``°``û``à``f’G É`̀¡`̀«`̀a CGó````̀H
 z19  ó«aƒc{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 â°†aQh  G kô«Ñc  É`̀ kcÉ`̀ HQEG  ÖkÑ°Sh
 øe  π«∏≤àdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ø`̀e  ô«ãc
 ÜÓ`̀£`̀dG ¢`̀Sƒ`̀∏`̀L º``̀ZQ Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG
 É`̀¡`̀à`̀bh ø`̀μ`̀ j º```̀dh º`̀¡`̀dRÉ`̀æ`̀e »``̀a
 IQƒ°üdÉH  kÓ©Øe  ó©H  øY  º«∏©àdG
 ¬d  OGó```̀YE’G  ºàj  Éªc  áë«ë°üdG

.»dÉëdG »°SGQódG π°üØ∏d
 ôjRh  Oƒ¡L  ¿CG  ≈`̀ dEG  âàØdh
 óLÉe  QƒàcódG  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 »a  áã«ãMh  á`̀ë`̀°`̀VGh  »ª«©ædG
 º«∏©àdG  QGôªà°SG  ≈∏Y  ¢UôëdG
 ±hô¶dG  øe  ºZôdÉH  áμ∏ªªdG  »a
 É``̀fhQƒ``̀c ¢``Shô``«``Ø``d á`̀«`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG
 á≤jô£H  »°SGQódG  ΩÉ©dG  ≈¡àfGh
 ∫hó`̀dG  øe  ô«ãc  ±ÓîH  Iô°ù«e
 Iô«°ùªdG  É`̀¡`̀jó`̀d  â`̀μ`̀Ñ`̀JQG  »`̀à`̀dG

.á«ª«∏©àdG
 É`̀ æ`̀ jO á``̀«``̀eÉ``̀ë``̀ª``̀dG â```̀ dÉ```̀ bh
 ≥M  ø`̀e  ¿EG  »¶∏dG  øªMôdGóÑY

 ¬àÄ«H  »`̀ a  ôªà°ùj  ¿CG  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG
 ,É¡«∏Y  OÉ`̀ à`̀YG  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG
 äGQGOEG øe AÉah ¬∏HÉ≤j ¿CG Öéjh
 AÉ«dhC’  G kôjó≤J  ∂dPh  ,¢SQGóªdG
 º¡à°SQóªH  ø«μ°ùªàªdG  Qƒ``̀eC’G
 ™aóH º¡eGõàdGh É¡ª«∏©J ΩÉ¶æHh
 ió`̀e ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG
 »a  º¡FÉæHCG  ¥ÉëàdG  øe  äGƒæ°S
 ÖdÉ£e ¿CG ≈∏Y IOó°ûe ,á°SGQódG
 Gòg  »a  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG
 øe  ™ÑæJh  G kóL  áë°VGh  ÖfÉédG
 ¢†«ØîàH ÖdÉ£ªdG ´QÉ°ûdG ¢†Ñf
 áHƒ©°U  ≈``̀dEG  G kô`̀¶`̀fh  ,Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG
 π≤æd  ¿hô«ãμdG  ô£°VG  ´É°VhC’G
 á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  ≈dEG  º¡FÉæHCG
 ºJh  ,á«°SÉ°SC’G  º¡àÑZQ  ±ÓîH
 áeƒμëdG ™bƒe ôÑY áeóN ¥ÓWEG
 √ò``̀g π`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀à`̀d á``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀ dE’G
 ºéM  ¢ùμ©j  Gò``̀gh  äÓ`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG
 ≈∏Yh ¢``SQGó`̀ª`̀ dG  ø`̀e  ∫É`̀≤`̀ à`̀ f’G
 ó«©J ¿CG  º«∏©àdGh á«HôàdG  IQGRh
 Ωƒ≤Jh  ójóL  øe  ¿RGƒ`̀à`̀dG  ≥∏N
 ™e ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG »``̀a ∫É``̀©``̀a Qhó````̀H
 Ö°SÉæàJ  »c  á°UÉîdG  ¢SQGóªdG
 πc  ¬eó≤J  Ée  ºéM  ™e  Ωƒ°SôdG
 »ª«∏©J  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ø``e  á`̀°`̀SQó`̀e
 á«dÉëdG  ´É`̀°`̀VhC’G  ™e  Ö°SÉæàe

.ÜQÉ≤dG ≈∏Y πÑëdG ∑ôJ ΩóYh

áØ∏μe ô«Z ó© oH øY á°SGQódG ¿CG äócCG

¢``SQGóªdG  ƒ``YóJ ¿É``°ùfE’G  ¥ƒ``≤ëd á``eÉæªdG  õ``côe  á``°ù«FQ
Qƒ``eC’G  AÉ``«dhC’  IÉ``YGôe  Ωƒ``°SôdG  ¢``†«ØîJ  ≈``dEG  á``°UÉîdG
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تعافــي قطاعـــات حيويـــة.. وزيــر �ملاليـــة:

بت �القت�صاد �أزمة غري متوقعة �حلزم �ملالية جنَّ

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأكد 

واالقت�ساد الوطني اأن البحرين ما�سية قدًما يف مواجهة جميع 

الظروف والتحديات لتحقيق التنمية امل�ستدامة.

وزير  البوعينني  غامن  مع  ُبعد،  عن  اجتماع  يف  واأ�سار 

حمافظ  املعراج  ور�سيد  والنواب،  ال�سورى  جمل�سي  �سوؤون 

املالية  اللجنة  رئي�سي  مع  املركزي،  البحرين  م�سرف 

اآخر  ملناق�سة  والنواب،  ال�سورى  مبجل�سي  واالقت�سادية 

اأن  اإىل  اململكة،  يف  واالقت�سادي  املايل  الو�سع  م�ستجدات 

احلزمة املالية واالقت�سادية التي مت اإطالقها وفق التوجيهات 

امللكية ال�سامية اأ�سهمت يف جتنيب االقت�ساد الوطني اأزمة غري 

اجلميع  من  امل�سرتك  والعمل  عديدة،  �سلبية  واآثاًرا  متوقعة 

اإنعا�ش  واإعادة  حتقق،  ما  على  البناء  ملوا�سلة  مهمة  ركيزة 

القطاعات االقت�سادية كافة.

املوؤ�سرات االقت�سادية  الوزير خالل االجتماع  وا�ستعر�ش 

والتي  احليوية،  القطاعات  بع�ش  على  املرتتبة  واالآثار 

املالية  احلزمة  تنفيذ  بعد  القطاعات  بع�ش  يف  تعافًيا  �سهدت 

واالقت�سادية.

اأكد النائب اأحمد ال�سلوم رئي�ش جلنة ال�سوؤون  من جهته، 

يف  امل�سريف  القطاع  اأن  النواب  مبجل�ش  واالقت�سادية  املالية 

البحرين حتّمل تكلفة تقدر بـ200 مليون دينار؛ جّراء تاأجيل 

 6 ملدة  واملوؤ�س�سات  لالأفراد  للقرو�ش  ال�سهرية  االأق�ساط  دفع 

اأ�سهر، م�سيًفا اأن اإيرادات البنوك انخف�ست بن�سبة 50% ب�سبب 

اجلائحة، وهذا يوؤثر �سلًبا على معامالت البحرين الدولية، ما 

يحتم اإعادة املجال لهذه املوؤ�س�سات املالية للعمل من جديد على 

تعوي�ش خ�سائرها.

فاإن  املالية،  وزارة  اأو�سحته  ما  بح�سب  اأنه  ال�سلوم  وبنّي 

بالن�سبة  حلول  الإيجاد  البنوك  �سيوّجه  املركزي  امل�سرف 

للمت�سّررين من جائجة كورونا، كاإعادة جدولة القرو�ش.

تر�جع طفيف يف �أعد�د �ل�صجالت �لتجارية

خطة لتنظيم �لتجارة �الإلكرتونية

قتيل وجرحى يف عمليتي طعــن بفرن�صــا وبريطانيا

كاظم عبداهلل:

اخلطة  وتو�سيات  نتائج  اأن  الزياين  زياد  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  وزير  اأكد 

الوطنية للتجارة االإلكرتونية �سرُتفع اإىل جمل�ش الوزراء قبل نهاية العام اجلاري.

التجارة  عملية  تنظم  االإلكرتونية  للتجارة  الوطنية  اخلطة  اأن  اإىل  الزياين  واأ�سار 

االإلكرتونية بني املتعاملني، باالإ�سافة اإىل اأنها �ستكون البوابة الرئي�سة لالنطالق نحو اآفاق 

واأ�سواق عاملية اأكرث رحابة، وقال اإن هناك تراجًعا طفيًفا يف اأعداد ال�سجالت التجارية.

ريـــن مـــــن كــــورونــــا ــــقــــرو�ــــض لـــلـــمـــتـــ�ـــصـــرِّ �ب: �إعــــــــــادة جـــــدولـــــة �ل ـــة �لـــــــنـــــــوَّ ـــي مـــال

وزير املالية

رجال اأمن كويتيون يف �شورة اأر�شيفية

�أمر ملكي: �لدو�صري ع�صًو�

بـ»�ل�صورى« خلًفا للرميحي

�سدر عن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى، اأمر ملكي بتعيني 

�سباح �سامل الدو�سري ع�سًوا مبجل�ش ال�سورى خلًفا 

خلمي�ش حمد حممد الرميحي، وتكون مدة ع�سويته 

اإىل نهاية الف�سل الت�سريعي اخلام�ش.

اأمني  م�سدر  عن  نقالً  كويتية،  اإعالم  و�سائل  ك�سفت 

القومي  االأمن  ت�ستهدف  موؤامرة خطرية  اإحباط  رفيع، عن 

�سابطني  على  القب�ش  اإلقاء  مت  اأنه  واأو�سحت  البالد.  يف 

ي�سغالن اأعماالً ح�ّسا�سة، وبا�سرت النيابة العامة التحقيق 

مبا�سرة معهما، بتهمة خيانة الوطن واالأمانة الوظيفية بعد 

اأن قاما ب�سرقة م�ستندات وت�سجيالت �سّرية تتعلق باالأمن 

القومي للكويت يف 2019.

واأكدت اأن ال�سابطني يعمالن مع �سبكة وا�سعة، ت�سم 

ع�سكريني ونواًبا ومتنفذين، و�سرَّبا م�ستندات خطرية جًدا 

يف  اأطراف  مع  توا�سلهما  ر�سدت  اإذ  الكويت،  خارج  اإىل 

لندن. على �سعيد مت�سل، �سرح النائب ريا�ش العد�ساين، 

ومتخاذلون  متواطئون  فهناك  حقائق،  »�ستنك�سف  قائالً: 

من  اأن  العد�ساين  واأ�ساف  والوظيفة«.  للوطن  وخيانة 

كان يتكلم عن الدولة العميقة فهم اأدواتها املاأجورة اليوم، 

فهناك ت�سريبات عن ال�سندوق املاليزي بتواطوؤ من بع�ش 

ذلك  فكل  وداخلها،  الكويت  الداخلية خلارج  وزارة  رجال 

�سينك�سف يف القريب العاجل من االأيام.

ذين �ًبا ومتنفِّ ت�صم ع�صكريني ونوَّ

�إحباط موؤ�مرة خطرية ت�صتهدف �أمن �لكويت

متام اأبو�سايف:

العراق  جمهورية  �سفارة  يف  باالأعمال  القائم  نفى 

لل�سلطات  يكون  اأن  عدنان،  حممد  البحرين،  لدى 

اإعالنات  من  ُن�سر  مبا  عالقة  اأي  العراقية  الر�سمية 

على  م�سدًدا  العراق،  اإىل  رحالت  تنظيم  عن  دعائية 

اأن تعليق التاأ�سريات اإىل العراق ما زال قائًما منذ بدء 

انت�سار جائحة كورونا »كوفيد-19«.

 �ل�صفارة �لعر�قية:

ا ال تاأ�صري�ت لدخول �لعر�ق حاليًّ

ة: 3 وفيات حلاالت قائمة بالفريو�ض.. �ل�صحَّ

644 �إ�صابة جديدة بفريو�ض »كورونا«

باري�ش / لندن- وكاالت:

الفرن�سية  العا�سمة  ال�سمال يف   وقعت عملية طعن �سخ�ش قرب حمطة 

توا�سل  فيما  فاًرا،  يزال  ال  الطعن  عملية  منفذ  اأن  ال�سرطة  وذكرت  باري�ش. 

عنا�سر ال�سرطة مالحقته.

 وتاأتي عملية الطعن بعد �ساعات من عملية طعن م�سابهة �سهدتها مدينة 

منهم  اثنني  جرحى؛  و�سبعة  قتيل  عن  اأ�سفرت  بريطانيا،  و�سط  برمنغهام 

اإ�سابتهما خطرية. واأطلقت ال�سرطة الربيطانية عملية مطاردة بحًثا عن املنفذ. 

موؤمتر  خالل  غراهام،  �ستيف  ميدالندز  وي�ست  منطقة  �سرطة  قائد  وقال 

�سحايف، اإنه مت فتح حتقيق يف ق�سية قتل. واأ�ساف: »نبحث عن م�ستبه به، 

والتحقيقات لك�سف هويته ثم العثور عليه م�ستمرة«.  رجل اأمن يف منطقة برمنغهام بعد �شل�شلة الطعن

�شباح الدو�شري

02

0804

اأعلنت  وزارة ال�سّحة، اأم�ش، ت�سجيل 3 حاالت وفاة قائمة لفريو�ش كورونا، ملواطنات 

يبلغن من العمر 76 عاًما، و78 عاًما، و77 عاًما.

بلغ  التي  الفحو�سات  اأن  »تويرت«  يف  ح�سابها  عرب  ال�سّحة  وزارة  اأعلنت  ذلك،  اإىل 

عددها 10459 اأم�ش، اأظهرت ت�سجيل 644 حالة قائمة جديدة، منها 87 لعمالة وافدة، 

و546 حالة ملخالطني حلاالت قائمة، و11 حالة قادمة من اخلارج، لي�سل عدد امل�سابني 

حالة حتت  و47  القائمة،  احلاالت  من  العالج  تتلقى  حالة  منها 69  حالة،  اإىل 4270 

لي�سل  اإ�سافية،  حالة   301 تعايف  الوزارة  اأعلنت  حني  يف  م�ستقّرة.  و4238  العناية، 

العدد االإجمايل للحاالت املتعافية اإىل 50946.



الإ�سكان  وزي���ر  اأك���د 

يعقوب  بن  با�سم  املهند�س 

تتابع  ال��وزارة  اأن  احلمر 

باهتمام الطلبات الإ�سكانية 

الثانية  ال��دائ��رة  لأه���ايل 

ال�سمالية،  باملحافظة 

�سمن  تلبيتها  على  وتعمل 

الإ�سكانية  التوزيعات 

�سلمان وفًقا  املقبلة مبدينة 

ملعيار الأقدمية.

ج�����اء ذل�����ك خ���ال 

مبنى  يف  مبكتبه  ا�ستقباله 

فاطمة  النائب  ال����وزارة 

القطري، لبحث الحتياجات 

الثانية  للدائرة  الإ�سكانية 

ال�سمالية  املحافظة  يف 

واحلالت الإن�سانية، وكذلك 

ملف املراأة الإ�سكاين.

ال��وزارة  اأن  اإىل  ولفت 

اأ�سحاب  اأول��وي��ة  تراعي 

الطلبات الإ�سكانية يف جميع 

عام  ب�سكل  اململكة  حمافظة 

وطلبات املحافظة ال�سمالية 

ب�سكل خا�س، م�سرًيا اإىل اأن 

املقرر  امل�ستقبلية  امل�ساريع 

�سلمان  مدينة  يف  تنفيذها 

العديد  ا�ستيعاب  من�ساأنها 

من الطلبات الإ�سكانية ذات 

الثانية  الدائرة  الأقدمية يف 

واملناطق املجاورة للمدينة، 

�سيا�سة  ي��ت��واف��ق  ومب��ا 

توزيع  يف  الثابتة  الوزارة 

امل�ساريع العامة.

اأن  اإىل  احلمر  واأ�سار 

الوزارة تراعي يف توزيعاتها 

امل�ساريع  قرب  الإ�سكانية 

من قرى ومدن امل�ستفيدين، 

وال�سعي نحو تلبية طلبات 

مع  الإن�سانية،  احل��الت 

مراعاة احلفاظ على طبيعة 

لتلك  الجتماعي  الن�سيج 

املناطق.

ت�سع  الوزارة  اأن  واأكد 

اأول��وي��ات��ه��ا  راأ����س  على 

الإ�سكانية  الطلبات  تلبية 

لأ�سحاب احلالت اخلا�سة 

ال��ع��زمي��ة،  ذوي  م���ن 

وامل��ط��ل��ق��ات والأرام�����ل 

خمتلف  يف  وامل��ه��ج��ورات 

حمافظات اململكة من خال 

درا�سة تلك احلالت درا�سة 

جلنة  طريق  ع��ن  واف��ي��ة 

الإ�سكان.
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احلزمة املالية جّنبت االقت�صاد الوطني اأزمة غري متوقعة.. وزير املالية: 

موا�صلة العمل على مواجهة كافة التحديات بتكاتف اجلميع
والقت�ساد  املالية  وزير  اأكد 

الوطني ال�سيخ �سلمان بن خليفة 

البحرين  مملكة  اأن  خليفة  اآل 

كافة  مواجهة  يف  قدماً  ما�سية 

لتحقيق  والتحديات  الظروف 

لروؤى  تنفيذاً  امل�ستدامة  التنمية 

وتطلعات ح�سرة �ساحب اجلالة 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

�ساحب  واهتمام  الباد،  عاهل 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو 

الوزراء،  اآل خليفة رئي�س  �سلمان 

�ساحب  من  امل�ستمرة  واملتابعة 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

باجلهود  منوهاً  الوزراء،  جمل�س 

كافة  بها  يقوم  التي  املخل�سة 

اأع�ساء فريق البحرين من اأع�ساء 

والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطتني 

اخلا�س  القطاعني  وموؤ�س�سات 

واملقيمني مبا  واملواطنني  والأهلي 

ي�سب يف �سالح اجلميع.

الجتماع  خال  ذلك  جاء 

الذي عقد اأم�س عن بعد، بح�سور 

جمل�سي  �سئون  وزير  من  كل 

بن  غامن  والنواب  ال�سورى 

حممد  ر�سيد  و  البوعينني  ف�سل 

البحرين  املعراج حمافظ م�سرف 

املركزي مع رئي�سي اللجنة املالية 

ال�سورى  مبجل�سي  والقت�سادية 

اآخر م�ستجدات  والنواب، ملناق�سة 

يف  والقت�سادي  املايل  الو�سع 

ا�ستمرار  اإطار  يف  وذلك  اململكة، 

بني  امل�سرتك  والتعاون  التن�سيق 

ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية.

الظروف  باأن  الوزير  ونوه 

العامل  يواجهها  التي  الراهنة 

فريو�س  انت�سار  ب�سبب  اأجمع 

حتتم  )كوفيد-19(  كورونا 

بكل  جتاوزها  على  العمل  علينا 

وو�سع  اجلميع  وبتكاتف  قوة 

امل�سلحة الوطنية يف املقام الأول، 

والقت�سادية  املالية  احلزمة  واأن 

التوجيهات  اإطاقها وفق  التي مت 

يف  �ساهمت  ال�سامية  امللكية 

اأزمة  الوطني  القت�ساد  جتنيب 

غري متوقعة واآثاًرا �سلبية عديدة، 

اجلميع  من  امل�سرتك  والعمل 

على  البناء  ملوا�سلة  هامة  ركيزة 

كافة  اإنعا�س  واإعادة  حتقق  ما 

القطاعات القت�سادية. 

ال�سري  �سنوا�سل  اإننا  وقال 

التنمية  اأهداف  حتقيق  نحو  معاً 

والتي ن�سعى لتحقيقها مبا يعود 

اأثرها بالنفع على املواطنني وكافة 

القطاعات القت�سادية يف اململكة.

خال  الوزير  ا�ستعر�س  كما 

القت�سادية  املوؤ�سرات  الجتماع 

بع�س  على  املرتتبة  والآثار 

�سهدت  والتي  احليوية  القطاعات 

بعد  القطاعات  بع�س  يف  تعافيا 

تنفيذ احلزمة املالية والقت�سادية.

واأ�ساد وزير املالية والقت�ساد 

الوطني بالتعاون الإيجابي املثمر 

وامل�ستمر بني ال�سلطتني التنفيذية 

الأهداف  يحقق  مبا  والت�سريعية 

املن�سودة. والتي ت�سهم يف حتقيق 

تطلعات الوطن واملواطنني.

جاللة امللك يهنئ رئي�س الربازيل بذكرى اال�صتقالل

احلمر يبحث مع القطري احتياجات ثانية 

ال�صمالية االإ�صكانية واحلاالت احلرجة واالإن�صانية

بعث ح�سرة �ساحب اجلالة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل الباد املفدى، برقية 

الربازيل الحتادية،  الرئي�س جايري بول�سونارو رئي�س جمهوري����ة  اإىل فخام��ة  تهنئة 

وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقال باده.

حميدان يبحث خطط حت�صني 

معدالت التوظيف مع النائبني الذوادي واملالكي

لتطوير م�صتوى رعاية مر�صى ال�صمنة

»ال�صكر البحرينية« توقع مذكرة تفاهم مع »نوفو نوردي�صك اخلليج«

والتنمية  العمل  وزير  التقى 

علي  حممد  بن  جميل  الجتماعية، 

النواب،  جمل�س  ع�سوي  حميدان، 

وبا�سل  الذوادي،  خليفة  عبداهلل 

�سلمان املالكي، وذلك يوم اأم�س يف 

مكتبه بالوزارة. 

اللقاء بحث اخلطط  ومت خال 

وزارة  بها  تقوم  التي  والإجراءات 

الجتماعية  والتنمية  العمل 

التوظيف  معدلت  لتح�سني 

عمل  عن  الباحثني  للمواطنني 

اأطلقها  التي  املبادرات  �سوء  يف 

خا�سة  املوقر،  الوزراء  جمل�س 

وال�سروط  ال�سوابط  جمال  يف 

املرن  العمل  برتخي�س  املتعلقة 

ال�ساغرة  الوظائف  عن  والإعان 

تتقدم  التي  املحلية  ال�سحف  يف 

القطاع  يف  العاملة  املن�ساآت  بها 

يف  الوزير  اأو�سح  حيث  اخلا�س، 

الإيجابية  املعدلت  ال�سياق،  هذا 

يف  ر�سدها  يتم  التي  امللحوظة 

املواطنني،  توظيف  جهود  اإطار 

لتلبية  امل�ستقبلية  التطور  وفر�س 

رغبات وطلبات الباحثني عن عمل 

امل�ستويات  خمتلف  يف  واإدماجهم 

الفنية واملهنية ب�سوق العمل.

النائبان  اأ�ساد  جانبهما،  من 

بالروؤى  واملالكي  الذوادي 

ت�سعها  التي  الوا�سحة  واخلطط 

فر�س  لتوفري  املوقرة  احلكومة 

يف  خا�سة  للمواطنني  العمل 

التي  ال�ستثنائية  الظروف  ظل 

البحرين  ومملكة  العامل  ي�سهدها 

الو�سع  على  ذلك  وتداعيات 

البحرين  ت�سهد  حيث  القت�سادي، 

واملولد  القت�سادي  للن�ساط  عودة 

الكفاءات  وتاأهيل  العمل،  لفر�س 

القطاعات  يف  وخا�سة  الوطنية 

واحلديثة  التقليدية  غري  واملهن 

التقنية  املهارات  على  تعتمد  التي 

منوهني  املعلومات،  وتكنلوجيا 

بجهود الوزارة يف تنفيذ املبادرات 

العمالية  املجالت  يف  العديدة 

وفئات  �سرائح  ملختلف  والتنموية 

املجتمع.

وّقع الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

جمعية ال�سكر البحرينية مذكرة تفاهم مع �سركة »نوفو 

نوردي�سك - جمموعة اخلليج« ممثلة يف الدكتور اأكني 

اأك�سيكيلي نائب الرئي�س واملدير العام لل�سركة بح�سور 

لدى  املقيم  غري  الدمنارك  مملكة  �سفري  مو�سبي  اأويل 

مملكة البحرين، وذلك عرب من�سات التوا�سل الإلكرتوين 

والنقل الفرتا�سي.

وتهدف املذكرة اإىل تطوير م�ستوى الرعاية ال�سحية 

املقدمة ملر�سى ال�سمنة، وذلك من خال ت�سهيل وتطوير 

�سبل التعاون بني اجلهتني ملا يخدم هذا الهدف من خال 

الوعي  م�ستوى  رفع  منها  امل�سرتكة،  امل�ساريع  من  عدد 

تطوير  خال  من  وم�ساعفاته  ال�سمنة  مر�س  حول 

واإجناز كتاب »ملخ�س ال�سمنة يف البحرين« واإي�ساله 

الكتاب  هذا  يهدف  حيث  املجتمع،  يف  �سريحة  لأكرب 

مملكة  يف  ال�سمنة  مر�س  انت�سار  مبدى  التعريف  اإىل 

البحرين واأهم العوامل امل�سببة لزيادة الوزن وال�سمنة 

وكذلك  املتخ�س�سة  العلمية  الأبحاث  اأحدث  خال  من 

مر�س  عن  الناجتة  امل�ساعفات  على  ال�سوء  ت�سليط 

املتبعة للحد من خطورة هذا  ال�سمنة وال�سرتاتيجيات 

التعليم  برامج  وتقدمي  احلديثة،  املر�س وطرق عاجه 

لتح�سني  ال�سحية  للكوادر  املتخ�س�س  والتدريب 

م�ستوى الرعاية الطبية املقدمة ملن يعانون من ال�سمنة 

اأو م�ساعفاتها، والقيام بحمات توعوية وتثقيفية لرفع 

مزمن  كمر�س  ال�سمنة  عن  املجتمع  لدى  الازم  الوعي 

»وازن  حملة  خال  من  وذلك  وعاجه،  منعه  يجب 

حياتك« على من�سات التوا�سل الجتماعي بالتعاون مع 

اجلمعيات العلمية املخت�سة.

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  ونوه 

خليفة خال حفل التوقيع على املذكرة اإىل اأن مثل هذا 

التفاهم والتعاون اخلاق مع �سركة »نوفو نوردي�سك - 

اخلليج« يهدف اإىل تفعيل دور فئات املجتمع يف حماربة 

والأن�سطة  للمجتمع  التوعية  ال�سمنة من خال حمات 

التدريبية العلمية للكادر الطبي.
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ح�سن عبداهلل املدين

كلمة جاللة امللك

 دالالت التوقيت وامل�سمون

َطيَِّبًة  َكِلَمًة  َمَثالً   ُ اللهَّ َرَب  �ضَ َكْيَف  َتَر  »اأََلْ  تعاىل:  الل  قال 

ُكلََها ُكلهَّ  َماآِء* ُت�ؤِْتي اأُ لَُها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِف ال�ضهَّ َك�َضَجرٍة َطيَِّبٍة اأَ�ضْ

ُروَن«.  ُ االأَْمَثاَل ِللنهَّا�ِس َلَعلهَُّهْم َيَتَذكهَّ ِرُب اللهَّ ِحنٍي ِباإِْذِن َربَِّها َوَي�ضْ

)من �ض�رة اإبراهيم(. 

حل�ضرة  ال�ضامية  الكلمة  مب�ضامني  االإ�ضادة  تقت�ضر  ل 

البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�ضى  امللك حمد  �ضاحب اجلاللة 

املفدى حفظه الل ورعاه بعد ختام اإحياء مرا�ضم عا�ض�راء على 

اجلهات املعنية بالتنظيم فح�ضب، بل تعدت ذلك لت�ضبح حديث 

ال�ضارع البحريني، ذلك ما مل�ضته �ضخ�ضًيا خالل معاي�ضتي الأبناء 

منطقتي جدحف�س ومن خالل ت�ا�ضلي مع النا�س من املناطق 

والقرى االأخرى ف البحرين، االأمر الذي انعك�س على و�ضائل 

االإعالم املحلية وو�ضائل الت�ا�ضل االجتماعي، ملا احت�ت عليه 

الكلمة ال�ضامية من قيم اإن�ضانية نبيلة، ومبا متثله من مظلة 

وطنية جامعة ُت�ّحد وُتّمع، وتعلي من �ضاأن قيم الت�ضامح 

والتاآلف والتعاي�س واملحبة بني اأبناء هذا ال�طن الغايل. 

ودالالت  اأهمية  متاًما  يدرك  املحلي  لل�ضاأن  املتابع  ولعل 

ت�قيت الكلمة ال�ضامية هذا العام 1442هـ بعد انتهاء مرا�ضم 

ظل  بنجاح ف  والتي متت  مبا�ضرة  عا�ض�راء  منا�ضبة  اإحياء 

املاآمت  روؤ�ضاء  ووعي  ويقظة  الل  من  بف�ضل  اجلائحة  ظروف 

واملعزين ف البحرين، فالكلمة تعرب ب�ضدق عن �ضمري اأبناء هذا 

ال�طن، ومتثل مرجًعا وطنًيا واإن�ضانًيا لهم ونربا�ًضا للجميع، 

وتخر�س األ�ضنة امل�ضيئني لل�حدة ال�طنية ف وطن الت�ضامح 

والتعاي�س؛ فال ق�ل ف�ق كلمة عاهل البالد املفدى وال بعدها، 

فما اأحيطت به املنا�ضبة من عناية ر�ضمية معه�دة، بل م�ضاعفة 

ومكثفة هذا العام ب�ضبب اجلائحة يعرب ب�ضدق عن املكانة التي 

حتظى بها تلك الذكرى على امل�ضت�يني الر�ضمي وال�ضعبي. 

اأمن�ذًجا  قدمت  الزمان  قدمي  ومنذ  فالبحرين  عجب  وال 

فريًدا على م�ضت�ى املنطقة ف التعاي�س بني االأديان واملذاهب 

التح�ضر  اأيق�نة  املنامة والتزال  والط�ائف واالأعراق، وكانت 

والتعاي�س والت�ضامح؛ اإذ تتعانق فيها ماآذن امل�ضاجد واجل�امع 

ف  العبادة  ودور  والكنائ�س  واملاآمت  الكرميتني  للطائفتني 

الزمان، ما يعرب عن  امل�ضانة منذ قدمي  الدينية  ظل احلريات 

متما�ضك  اجتماعي  بن�ضيج  وتفردنا  البحرينية  خ�ض��ضيتنا 

ع�ضي على كل مغر�س ال يحب اخلري للبحرين. 

مناطق  وبقية  املنامة  ف  عا�ض�راء  م��ضم  جناح  وكان 

ف  جناحه  على  م�ؤ�ضًرا  التحديات  رغم  العام  هذا  العا�ضمة 

الب��ضلة  فاملنامة متثل  البحرين،  ومدن مملكة  قرى  خمتلف 

�ضرف  العا�ضمة  لنا ف حمافظة  االأنظار، وكان  تتجه  واإليها 

االأمنية  واجلهات  املاآمت  روؤ�ضاء  مع  املبا�ضر  الي�مي  الت�ا�ضل 

من  بت�جيه  امل��ضم،  هذا  اإجناح  على  للعمل  واخلدمية 

خليفة  اآل  عبدالل  بن  را�ضد  ال�ضيخ  ركن  اأول  الفريق  معايل 

بن  ال�ضيخ ه�ضام  الداخلية، ومتابعة حثيثة من معايل  وزير 

عبدالرحمن اآل خليفة حمافظ حمافظة العا�ضمة الذي ل ياأُل 

جهًدا ف �ضبيل �ضمان اإقامة هذه ال�ضعائر ف اأج�اء ي�ض�دها 

بالنهار مع فريقه،  الليل  االأمن والنظام والطماأنينة، ووا�ضل 

وكان يل ال�ضرف اأن اأك�ن اأحد اأفراد هذا الفريق الإجناح م��ضم 

رغم  املعه�دة  احل�ضارية  بال�ض�رة  يظهر  ولكي  عا�ض�راء 

ظروف اجلائحة، وف املقابل اأبدى روؤ�ضاء املاآمت تاوًبا كبرًيا 

ينم عن وعيهم العميق بخط�رة ال��ضع ال�ضحي الذي يلقي 

بظالله على البحرين والعال اأجمع.

الر�ضمية  اجله�د  وبت�ضافح  �ضبحانه  الل  من  وبت�فيق 

يحتذى ف  مثاالً  البحرين وح�ضينياتها  ماآمت  اأعطت  واالأهلية 

اتباع االإجراءات ال�ضحية احلذرة واالن�ضباط وااللتزام، وقام 

روؤ�ضاء املاآمت وفرق العمل امليدانية من املتط�عني بدور م�ضه�د 

وبجه�د م�ضاعفة الإجناح م��ضم عا�ض�راء.

وبعد، فقد جاءت كلمة عاهل البالد املفدى تعبرًيا �ضادًقا 

بكل  جاللته  واهتمام  �ضعبه  اأبناء  من  القائد  قرب  مدى  عن 

�ضئ�نهم ومنا�ضباتهم؛ فالكلمة ال�ضامية تنم عن حكمة جاللته، 

وهي تعبري عن قيم �ضعب عريق وح�ضارة متجذرة ف هذه 

االأر�س، هي كلمة طيبة مثل �ضجرة طيبة مباركة اأعطت ثمارها 

حمبة للجميع، ولذا جاء �ضكر اأبناء ال�ضعب جلاللة امللك املفدى 

من اجلميع ومن اأعماق القل�ب. 

نائب حمافظ حمافظة العا�سمة

القائم باأعمال ال�سفارة العراقية لدى البحرين حممد عدنان لـ»االأيام«:

تعليق اإ�سدار التاأ�سريات ال زال قائًما وال عالقة لل�سفارة باأي اإعالنات دعائية 

»اجلنوبية« تتلقى األفي طلب وا�ستف�سار عرب الو�سائل االإلكرتونية
اجلن�بية  املحافظة  اهتمام  اإطار  ف 

لتلبية احتياجات  املبذولة  بتعزيز اجله�د 

امل�اطنني، اأكد �ضم� ال�ضيخ خليفة بن علي 

املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن 

مد  ف  م�ضتمرة  املحافظة  اأن  اجلن�بية، 

االأهايل،  مع  ممتد  كنهج  الت�ا�ضل  ج�ض�ر 

املجتمعية  ال�ضراكة  مبداأ  لرت�ضيخ  وذلك 

والتطبيقات  االإلكرتونية  املن�ضات  عرب 

الذكية التي ت�فرها املحافظة بهدف االرتقاء 

باخلدمات املقدمة.

واأ�ضار �ضم� حمافظ املحافظة اجلن�بية، 

املبادرات  من  العديد  ت�ضهد  املحافظة  اأن 

اال�ضتثنائية التي ت�اكب الت�ا�ضل االإلكرتوين 

اإطار  ياأتي �ضمن  والذي  الرقمي،  والتح�ل 

االأهايل،  مع  املجتمعية  ال�ضراكة  تعزيز 

اأف�ضل االأدوات التي  وذلك من خالل ابتكار 

ت�ضهم ف جعل عملية االت�ضال مع امل�اطنني 

ومتابعة  ر�ضد  على  والعمل  فاعلية،  اأكرث 

احتياجاتهم وتطلعاتهم ف املجاالت االأمنية 

واالجتماعية والتنم�ية الرائدة.

املحافظة تلقت منذ  اأن  واأو�ضح �ضم�ه 

ولغاية   2020 لعام  يناير  �ضهر  مطلع 

ا�ضتف�ضاًرا   1963 املا�ضي  اأغ�ضط�س  �ضهر 

كما  االإلكرتونية،  املعامالت  �ضمن  وطلًبا 

مت تلقي ن�ضبة 60 % من احتياجات االأهايل 

واالجتماعي  االأمني  املجال  ف  وامل�اطنني 

واخلدمي من خمتلف مناطق املحافظة خالل 

مهمة  قناة  يعد  الذي  االفرتا�ضي،  املجل�س 

من  له  ملا  االأ�ضب�عي،  للمجل�س  وامتداًدا 

املجتمعي  االأمن  تعزيز  رائدة ف  اإ�ضهامات 

وحتقيق التنمية ال�ضاملة.

املحافظة  حمافظ  �ضم�  اأ�ضار  وقد 

�ضعيها  ت�ا�ضل  املحافظة  باأن  اجلن�بية، 

اال�ضتف�ضارات  خمتلف  تلقي  ف  امل�ضتمر 

الكرام،  وامل�اطنني  االأهايل  من  واالآراء 

اجلهات  خمتلف  مع  و�ضل  حلقة  ك�نها 

ال�ضراكة  منظ�مة  وفق  والتنفيذية  االأمنية 

من�ضات  عرب  وذلك  املتبادل،  والتن�ضيق 

واملجال�س  الذكية  ومن�ضاتها  الت�ا�ضل 

وتطلعات  لروؤى  حتقيقاً  االفرتا�ضية، 

التي  احل�ضارية  ال�ض�رة  واإبراز  امل�اطنني 

تتمتع بها املحافظة.

»ال�سحة«: خدمة »التطبيب عن ُبعد« ت�ستقطب مراجعي املراكز ال�سحية

»الرتبية« ت�سدر ن�سخة اإجنليزية من دليل العودة االآمنة للمدار�س

متام اأب��ضاف:

نفى القائم باالعمال ف �ضفارة جمه�رية العراق لدى 

البحرين حممد عدنان اأن يك�ن لل�ضلطات الر�ضمية العراقية 

اي عالقة مبا ن�ضر من اعالنات دعائية عن تنظيم رحالت 

اىل العراق، م�ضدًدا على ان تعليق التاأ�ضريات اىل العراق ال 

زال قائًما منذ بدء انت�ضار جائحة ك�رونا )ك�فيد-19(.

وقال عدنان ف ت�ضريحات لـ »االأيام« اإن ال�ضفارة ل 

تتلَق اي تعليمات تتعلق بال�ضماح باإ�ضدار تاأ�ضريات لزيارة 

بغداد،  العا�ضمة  ف  الر�ضمية  اجلهات  قبل  من  العراق 

والتي ت�ضتند ف قرارتها لت��ضيات اللجنة العليا لل�ضحة 

وال�ضالمة التي يرتاأ�ضها رئي�س ال�زراء العراقي م�ضطفى 

الكاظمي.

باعتبارها  العراقية -  ال�ضفارة  ان  و�ضدد عدنان على 

باإ�ضدار  االخت�ضا�س  ذات  ال�حيدة  الر�ضمية  اجلهة 

التاأ�ضريات - تناأى بنف�ضها عن اي اعالنات دعائية للجمه�ر 

عن وج�د رحالت لزيارة العراق خالل هذه الفرتة، م�ؤكًدا 

على اهمية ا�ضتقاء املعل�مات من قبل الق�ضم القن�ضلي ف 

�ضفارة العراق لدى اململكة.

قد  البحرين  لدى  العراق  جمه�رية  �ضفارة  وكانت 

ا�ضدرت ت��ضيًحا عن عدم وج�د عالقة لها مبا ين�ضره احد 

املكاتب العاملة ف جمال ال�ضياحة وال�ضفر، والذي زعم فيه 

تنظيم حمالت لزيارة االربعينية اىل العراق.

وقالت ال�ضفارة ف بيانها باأن �ضفارة جمه�رية العراق 

لدى مملكة البحرين ال�ضقيقية لي�س لها عالقة مبا ين�ضره اي 

مكتب من مكاتب ال�ضياحة، بخ�ض��س الزيارة االربعينية، 

معنية مبا  االعالنات، وغري  هذه  م�ض�ؤولة عن  وهي غري 

ورد بها.

العتماد  البحرين  مملكة  م�اطني  البيان  دعى  كما 

الر�ضمية اخلا�ضة  امل�اقع  امل��ض�ع من  االخبار ح�ل هذا 

بال�ضفارة، او اال�ضتعالم من قبل الق�ضم القن�ضلي ف ال�ضفارة 

ب�ضكل مبا�ضر.

و�ضدد البيان على ان ال�ضفارة ملتزمة بتعليمات اللجنة 

العليا لل�ضحة وال�ضالمة العامة اخلا�ضة مبكافحة فريو�س 

ال�زراء  رئي�س  يرتاأ�ضها  والتي  )ك�فيد-19(  ك�رونا 

بهذا  اللجنة  تعليمات  تنتظر  وهي  الكاظمي،  م�ضطفى 

اخل�ض��س، وفًقا لل��ضع ال�بائي ف جمه�رية العراق.

اإ�ضابة  حالة  األف  نح� 260  �ضجل  قد  العراق  وكان 

بـ)ك�فيد-19( منذ بدء انت�ضار اجلائحة عاملًيا، ت�ف منهم 

اكرث من 7 اآالف �ضخ�س، فيما حذرت ال�ضلطات العراقية 

�ضجلت  ان  بعد  ال�بائي  ال��ضع  من  املا�ضي  اجلمعة  ي�م 

اجلمعة، حيث  ي�م  جديدة  حالة  اآالف   5 من  اكرث  البالد 

رجحت ال�ضلطات الر�ضمية هذه الزيادة الكبرية باالأعداد اىل 

ال�قائية خالل  التقيد بالتدابري  الكبرية، وعدم  التجمعات 

املنا�ضبات الدينية.

قدمت املراكز ال�ضحية خدمة اال�ضت�ضارات الطبية عن 

ُبعد بتقنيتي االت�ضال ال�ض�تي واملرئي ابتداًء من منت�ضف 

ا  اأبريل من �ضنة 2020 حتى ال�ضهر احلايل، وذلك حر�ضً

على �ضالمة املراجعني خالل جائحة ك�رونا ومن منطلق 

التاأكيد على مبداأ التباعد االجتماعي ف اإطار تقدمي عدد من 

اخلدمات ال�ضحية ب�ض�رة حديثة، �ضهلة واآمنة.

وبعد االطالع على اآخر اإح�ضاءات اخلدمة فقد ل�حظ 

االإقبال الكبري على اخلدمة من قبل خمتلف الفئات العمرية، 

كما ت�ضدر مراجع� مركز مدينة حمد ال�ضحي با�ضتقطابهم 

امل�اعيد  ُبعد بن�ضبة 6% من جمم�ع  التطبيب عن  خدمة 

امل�ضجلة خالل الفرتة من 12 اأبريل اإىل 16 من اأغ�ضط�س 

املا�ضي، يليهم مراجع� كل من املراكز التالية: مركز عايل 

ال�ضحي، مركز الرفاع ال�ضرقي، مركز بنك البحرين ال�طني 

بعراد ومركز مدينة عي�ضى ال�ضحي، با�ضتقطابهم م�اعيد 

التطبيب عن ُبعد بن�ضبة 4% من جمم�ع امل�اعيد امل�ضجلة 

خالل نف�س الفرتة املذك�رة اأعاله. 

وقد تفاوتت ن�ضب ا�ضتقطاب اخلدمة ف باقي املراكز بني 

امل�اعيد  جمم�ع  من  3%  اإىل   1

ف  اأ�ضهر  االأربع  خالل  امل�ضجلة 

اإىل  اأبريل   12( املذك�رة  الفرتة 

16 اأغ�ضط�س 2020(.

اخلدمة  هذه  حازت  ولقد 

من  العديد  اإعجاب  على 

على  اأكدوا  الذين  امل�ضتخدمني 

اخلدمة.  وت�افر  �ضه�لة  مدى 

ال�ضحية  املراكز  حر�ضت  وقد 

جمم�عة  عن  االإعالن  على 

طريق  عن  املقدمة  اخلدمات 

م�اقع  ف  ُبعد  عن  التطبيب 

لل�زارة  الر�ضمية  االجتماعي  الت�ا�ضل 

وكذلك ف جميع املراكز ال�ضحية والتي ت�ضمل التايل:

1- تديد ال��ضفات الطبية الأ�ضحاب االأمرا�س املزمنة 

التابعة للمراكز ال�ضحية.

وتقارير  املختربية  التحاليل  نتائج  مراجعة   -2

االأ�ضعة.

حتاليل  عمل  طلب   -3

خمتربية اأو اأ�ضعة.

4- ا�ضتف�ضارات وا�ضت�ضارات 

ا  فح�ضً تتطلب  ال  ب�ضيطة  طبية 

�ضريرًيا اأو اإكلينيكًيا. 

طلب  للمراجعني  وميكن 

طلب  بخط  باالت�ضال  اخلدمة 

على  ال�ضحية  باملراكز  امل�اعيد 

وحتث   .80007000 الرقم 

املراجعني  ال�ضحية  املراكز  اإدارة 

اال�ضتفادة من جميع اخلدمات  على 

عن  اال�ضت�ضارات  كخدمة  املت�افرة 

وخدمة  املزمنة،  االأمرا�س  اأدوية  ت��ضيل  وخدمة  ُبعد، 

العالج الطبيعي عن ُبعد، وجميعها تهدف اإىل تقدمي بدائل 

�ضرورية  غري  الزيارات  تقليل  �ضاأنها  ومن  واآمنة  �ضهلة 

للمراكز ال�ضحية.

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ�ضدرت 

بالتعاون مع الفريق ال�طني املكلف مبتابعة 

الن�ضخة  التعليمية  امل�ؤ�ض�ضات  افتتاح  اإعادة 

للع�دة  اال�ضرت�ضادي  الدليل  من  االإجنليزية 

التعليمية،  امل�ؤ�ض�ضات  جميع  اإىل  االآمنة 

العربية  الن�ضخة  جانب  اإىل  متاًحا،  ليك�ن 

واخلا�ضة  احلك�مية  املدار�س  جلميع  منه، 

التعليم  وم�ؤ�ض�ضات  االأطفال  وريا�س 

العايل، وليك�ن مرجًعا لهم ف كّل ما يتعلق 

والتعليمية  والتنظيمية  االإدارية  باالإجراءات 

اخلا�ضة بجائحة ك�رونا )ك�فيد-19(. 

وذكرت ال�زارة اأن اإ�ضدار الدليل بن�ضختيه 

لت�جيهات  تنفيًذا  ياأتي  واالإجنليزية  العربية 

اللجنة التن�ضيقية برئا�ضة �ضاحب ال�ضم� امللكي 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  االأمري 

نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 

مع  التعليمية  امل�ؤ�ض�ضات  لع�دة  اال�ضتعدادات  اإطار  ف  وذلك  ال�زراء، 

بداية العام االأكادميي اجلديد 2020/ 2021. 

بالتعاون  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ�ضدرته  الذي  الدليل  ويغطي 

ما  كل  التعليمية  امل�ؤ�ض�ضات  افتتاح  باإعادة  املكلف  ال�طني  الفريق  مع 

ما  �ض�اًء  اجلائحة  ظروف  ظّل  ف  التعليمية  امل�ؤ�ض�ضات  بعمل  يتعلق 

يت�ضل مب�ا�ضالت الطلبة وتنظيم دخ�لهم وخروجهم واأماكن جل��ضهم 

ف ال�ضف�ف الدرا�ضية، باالإ�ضافة اإىل تنظيم احل�ض�س وا�ضتخدام مرافق 

املدر�ضة، انتهاًء باإجراءات دخ�ل اأولياء االأم�ر وت�ا�ضل اإدارة املدر�ضة 

معهم. 

للم�ؤ�ض�ضة  الدخ�ل  قبل  االحرتازية  االإجراءات  الدليل  ت�ضمن  وقد 

مبا  الطارئة،  احلاالت  مع  والتعامل  فيها  احل�ض�ر  واأثناء  التعليمية 

تنظيم وتطبيق  م�ض�ؤول عن  مدر�ضة  بكل  فريق �ضحي  ت�ضكيل  ذلك  ف 

الي�م  بداية  ف  الطلبة  ا�ضتقبال  �ض�ابط  وو�ضع  ال�ضحية،  االإجراءات 

الدرا�ضي، مبا فيها فح�س درجات حرارتهم، اإ�ضافًة اإىل �ض�ابط ت�ضغيل 

وا�ضتخدام خدمة امل�ا�ضالت املقدمة من قبل ال�زارة، مع مراعاة معايري 

اال�ضتيعابية  الطاقة  وحتديد  احلافالت،  وتطهري  االجتماعي  التباعد 

لل�ضف الدرا�ضي بحيث ترتك م�ضافة ال تقل عن مرت ون�ضف بني كرا�ضي 

الطلبة، وتق�ضيم الف�ض�ل الدرا�ضية اإىل جمم�عات �ضغرية ف كل ف�ضل، 

وو�ضع ا�ضرتاتيجيات اال�ضتجابة عند حتديد حالة م�ضتبه باإ�ضابتها اأو 

تاأكيد اإ�ضابتها بفريو�س ك�رونا )ك�فيد-19(، ومن �ضمنها: الت�ا�ضل 

اأماكن خم�ض�ضة باملدر�ضة، واإ�ضعار اجلهات  مع ويل االأمر، والعزل ف 

والتعقيم  التطهري  اإىل  اإ�ضافًة  املخالطني،  وحتديد  املخت�ضة،  ال�ضحية 

امل�ضتمر جلميع املرافق، مع اإمكانية الت�ا�ضل امل�ضتمر مع مركز االت�ضال 

التابع لل�زارة، والذي يربط املدار�س باإدارات ال�زارة املخت�ضة. 

وقد مّت حتميل الدليل اال�ضرت�ضادي بن�ضختيه العربية واالإجنليزية 

على م�قع وزارة الرتبية والتعليم، كما مّت تعميمه اإلكرتونياً على جميع 

املدار�س وريا�س االأطفال وم�ؤ�ض�ضات التعليم العايل. 

الدليل  ف  االإر�ضادات  بتحديث  والتعليم  الرتبية  وزارة  و�ضتق�م 

اال�ضرت�ضادي ب�ضكل م�ضتمر مل�اكبة اأي تط�رات ب�ضاأن فريو�س ك�رونا 

امل�ؤ�ض�ضات  من  االقرتاحات  بكافة  ال�زارة  ترحب  كما  )ك�فيد-19(، 

التعليمية واأولياء االأم�ر عرب الربيد االإلكرتوين

.parent@moe.bh اأو institutions@moe.bh 

موؤكًدا اأن التعيني يعطيه دافًعا م�ساعًفا نحو حتّمل امل�سوؤولية

الدو�سري يثّمن الثقة امللكية بتعيينه ع�سًوا مبجل�س ال�سورى
وعظيم  ال�ضكر  اآيات  اأ�ضمى  الدو�ضري،  �ضال  �ضباح  رفع 

االمتنان حل�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة، 

ع�ضً�ا  بتعيينه  الغالية  امللكية  الثقة  على  املفدى،  البالد  عاهل 

مبجل�س ال�ض�رى، وقال الدو�ضري ف ت�ضريح له بهذه املنا�ضبة: 

»اإن تف�ضل �ضيدي عاهل البالد املفدى مبنحي هذا الت�ضريف باأن 

اأك�ن اأحد اأع�ضاء جمل�س ال�ض�رى امل�قر يعطيني دافًعا م�ضاعًفا 

من  املزيد  لبذل  االأكرب  ال�طنية واحلافز  امل�ض�ؤولية  نح� حتمل 

اجلهد والعطاء والعمل بكل اأمانة واإخال�س ملا فيه خدمة بلدنا 

�ضاحب  برئا�ضة  امل�قرة،  وحك�مته  جاللته  ظل  حتت  العزيز، 

ال�ضم� امللكي االأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة، رئي�س جمل�س 

ال�زراء امل�قر، ومتابعة �ضاحب ال�ضم� امللكي االأمري �ضلمان بن 

حمد اآل خليفة، ويل العهد، النائب االأول لرئي�س جمل�س ال�زراء، 

حفظهما الل، من�ًها باأنه �ضي�ضع ن�ضب عينيه احرتام الد�ضت�ر 

اأع�ضاء املجل�س امل�قر ف  اأخ�اته واإخ�انه  والقان�ن وم�ضاركة 

عن  ف�ضالً  بق�انني،  واالقرتاحات  والق�انني  امل�ضروعات  درا�ضة 

خري  اأجل  من  الن�اب  وجمل�س  التنفيذية  ال�ضلطة  مع  التعاون 

ورفعة مملكة البحرين وحتقيق التنمية ال�ضاملة فيها«.

ف  الت�ضريعي  العمل  اأهمية  الدو�ضري  �ضال  �ضباح  واأكد 

هذا العهد الزاهر ودوره ف تعزيز امل�ضرية التنم�ية ف اململكة، 

التي �ضهدت الكثري من املنجزات وهي ثمرة للم�ضروع االإ�ضالحي 

التقدم  من  املزيد  حتقيق  اإىل  يهدف  الذي  املفدى،  البالد  لعاهل 

والنماء والرفاه لل�طن وامل�اطنني واملقيمني. �سباح الدو�سري

�سمو ال�سيخ خليفة بن علي
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 2208 مصابين بـ »كورونا« 
في 4 أيام نتيجة المخالطة

 23729 مخالفة عدم 
ارتداء »الكمام« منذ تطبيق القرار

 عدم االكتراث بالتعليمات 
يكبد الدولة خسائر فادحة

 محامية تحرض شهود زور 
لحرمان ورثة من عقار بـ 5 ماليين دينار

العراق يسجل رقمًا قياسيًا 
بإصابات »كورونا« خالل عاشوراء
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11
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كلمة

لمصلحة من؟!

منذ اإلعالن عن اكتشاف فيروس كورونا )كوفيد19( في البحرين 
قب��ل أكثر من 6 أش��هر تقريب��ًا، والدولة قي��ادة وحكومة، تبذل 
قص��ارى جهدها في س��بيل مكافحة هذا الفي��روس اللعين، عبر 
سلسلة من اإلجراءات المتوازية، سواء، اقتصادية، أو صحية، في 
س��بيل توفير أقص��ى درجات األمن واألم��ان والصحة للمواطنين 
والمقيمين، على حد س��واء، متفوقة على كثي��ر من دول العالم 

األول.
لقد س��ارعت الدولة إلى إقرار حزمة مالي��ة بلغت 4.3 مليار دينار 
»11.39 ملي��ار دوالر« لمكافحة تداعي��ات الفيروس، ومضاعفة 
حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار »530 مليون دوالر«.

جهود جب��ارة تبذله��ا الدولة من خ��الل فريق البحري��ن بقيادة 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د نائب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
حفظه اهلل ورعاه، والفري��ق الوطني لمكافحة فيروس »كورونا«، 

بإشراف مباشر من اللجنة التنسيقية برئاسة سموه.
أرقام تسجل عالميًا باسم البحرين في الفحص الطبي، وفي أعداد 
ونس��ب التعافي من الفيروس تجعل المملكة في مقدمة الدول 
التي تحظى بإش��ادات عالمي��ة في مكافحة الفي��روس والقضاء 

عليه.
لكن ف��ي المقابل، هناك من يس��عى لوأد تلك الجه��ود الجبارة 
والمباركة من خالل االس��تهتار وعدم اإلحس��اس بالمس��ؤولية 
المجتمعية عن طريق عدم االلت��زام باإلجراءات االحترازية التي 
يجب اتباعه��ا وأولها التباعد االجتماعي، فع��دم االكتراث يقود 

إلى تعريض المجتمع الستمرار خطر الفيروس. 
لمصلحة من تذهب كل تلك الجهود الجبارة سدى؟! لمصلحة من 
يبقى أبناؤنا وإخوانن��ا وآباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا عرضة لإلصابة 

بهذا الفيروس اللعين بسبب المخالطة؟!
م��ن الراب��ح وم��ن الخاس��ر الحقيقي ف��ي معرك��ة البحرين ضد 
»كورون��ا«؟ ولماذا هناك م��ن ال يكترث لألخط��ار المترتبة على 
عدم االلت��زام بالتباعد االجتماع��ي وبإجراءات الدول��ة؟! ولماذا 
تس��ييس اإلج��راءات الوقائية والتكابر واإلصرار على كس��ر قيود 
التباعد االجتماعي بدعاوى خارجية بغيضة ليس هدفها الدين؟!

إن المجتم��ع الواع��ي مجبر عل��ى االلتزام باإلج��راءات االحترازية 
والتباعد االجتماعي ال��ذي تدعو إليه الدولة وتروج له، رغم أنها 
لم تدخر وسعًا في الس��عي إليجاد لقاح للفيروس، حتى تنقضي 
تلك الغمة، وهو ما نعهده في البحرينيين األوفياء، كما أن الدولة 
ملزمة بمحاس��بة أولئ��ك المكابري��ن وقادته��م ومجموعاتهم 

التنظيمية، ألن البحرين تستحق منا األفضل دائمًا!

 نواب يطالبون بمحاسبة 
المتسببين في زيادة إصابات »كورونا«

     االستهتار يعرض أرواح األطفال وكبار السن للخطر

طال��ب أعضاء ف��ي مجلس النواب »بمحاس��بة المتس��ببين ف��ي زيادة 
اإلصابات بفيروس كورونا )كوفيد19( خالل الفترة األخيرة«، مش��يرين 
إل��ى أن »زيادة ح��االت اإلصابة بالفيروس خ��الل المرحلة الماضية أمر 
متوقع نتيجة االس��تهتار وعدم اإلحساس بالمس��ؤولية المجتمعية«، 
موضحين أن »االس��تهتار والتهاون وعدم اتباع إجراءات الفريق الطبي 
الوطني لمكافحة فيروس كورونا وااللتزام بالتباعد االجتماعي وتطبيق 
التدابي��ر الوقائية واإلج��راءات االحترازي��ة، وراء زيادة ح��االت اإلصابة 
بالفي��روس«. وأوضحوا أن��ه ال بد من حماية األطفال وكبار الس��ن من 

استهتار البعض وعدم االلتزام باإلجراءات الوقائية. 

بأمر ملكي.. صباح الدوسري
عضو بـ»الشورى« خلفًا للرميحي

صدر عن حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
ملك البالد المفدى، أمر ملكي رقم )36( لس��نة 2020 بتعيين عضو 

جديد بمجلس الشورى، جاء فيه:
المادة األولى؛ يعين صباح س��الم الدوسري عضوًا بمجلس الشورى 
خلفًا لخميس حمد محمد الرميحي، وتكون مدة عضويته إلى نهاية 

الفصل التشريعي الخامس.
الم��ادة الثاني��ة؛ يعمل به��ذا األمر م��ن تاريخ صدوره وينش��ر في 

صباح الدوسريالجريدة الرسمية.

 سلمان بن خليفة: الحزمة المالية 
جنبت االقتصاد أزمة غير متوقعة

      السلوم: إيرادات البنوك تتراجع 50٪ و200 مليون دينار كلفة تأجيل القروض

أك��د وزير المالي��ة واالقتصاد الوطني الش��يخ س��لمان 
بن خليف��ة آل خليفة، أن الحزم��ة المالية واالقتصادية 
التي ت��م إطالقها وف��ق التوجيهات الملكية الس��امية 
 لحض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى

 آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى س��اهمت في تجنيب 
االقتصاد الوطني أزمة غير متوقعة وآثارًا سلبية عديدة.

وأوضح، خ��الل اجتماع حكومي عقد ع��ن ُبعد أمس مع 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، أن العمل المشترك 
م��ن الجميع ركيزة هامة لمواصل��ة البناء على ما تحقق 

وإعادة إنعاش كافة القطاعات االقتصادية.
ون��وه بالجه��ود المخلصة التي يقوم به��ا كافة أعضاء 

فري��ق البحري��ن م��ن أعض��اء الس��لطتين التنفيذي��ة 
والتش��ريعية ومؤسس��ات القطاعين الخ��اص واألهلي 

والمواطنين والمقيمين بما يصب في صالح الجميع.
فيما كش��ف رئيس لجنة الش��ؤون المالية واالقتصادية 
بمجل��س النواب أحمد الس��لوم، أن إجمال��ي مبلغ إعفاء 
البن��وك م��ن اقتط��اع القروض خالل األش��هر الس��تة 
الماضية بلغ 200 مليون دينار. وأكد أنه تم التوافق مع 
الحكومة على إيجاد آلية جديدة إلعادة جدولة القروض 
المتعثري��ن  للمقترضي��ن  الس��داد  فت��رات  زي��ادة  أو 
والمتأثرين بتبعات الجائح��ة، مبينًا أن إيرادات البنوك 

انخفضت بنسبة 50% جراء الجائحة.

 »الصناعة«: خطة وطنية للتجارة 
اإللكترونية قبل نهاية العام

كش��ف وزير الصناع��ة والتجارة والس��ياحة زاي��د الزياني عن 
انضمام 200 مؤسسة للمنصة اإللكترونية »مول بي اتش« 
الت��ي تم إطالقها نهاية مارس الماض��ي والتي تتيح خدمات 

الدفع اإللكتروني للتجار.
وأكد عزم ال��وزارة إعداد لخطة الوطني��ة للتجارة اإللكترونية 
الع��ام  نهاي��ة  قب��ل  له��ا  الالزم��ة  التش��ريعات  ووض��ع 
 الحال��ي وس��ترفع إل��ى مجل��س ال��وزراء للمصادق��ة عليه��ا. 
وقال خالل حلقة نقاشية افتراضية نظمتها الوزارة بالتعاون 
مع »stc« البحرين حول مس��تقبل التحول الرقمي، إن الخطة 
ستش��ارك فيها أكثر من 7 جهات رسمية، وستعمل على سن 
التش��ريعات لضمان حقوق المشتري والمزود وسيتم العمل 

عليها تحت مظلة مجلس الوزراء كمشروع وطني.

وزير المالية واالقتصاد الوطني

الحواج لـ                 : 90٪ من خريجي 
»األهلية« ينخرطون في سوق العمل

أك��د الرئي��س المؤس��س ورئي��س مجل��س األمناء 
للجامعة األهلية البروفيس��ور عبداهلل الحواج أن نحو 
90% من خريجي الجامعة ينخرطون في سوق العمل 

البحريني.
وبي��ن الحواج ف��ي حوار م��ع »الوط��ن« أن الجامعة 
تخطط لط��رح برامج جدي��دة متمي��زة تتوافق مع 
متطلب��ات س��وق العمل، مش��يرًا إل��ى التوجه نحو 
التعليم الصحي، خاصة ما يتعلق بالتغذية والعالج 

الطبيع��ي وإدراج تخص��ص »الهندس��ة الزراعي��ة« 
ضمن برامج الجامعة في المستقبل. وأضاف أن نحو 
305 طالب من خريجي الجامعة األهلية تمكنوا من 
الحصول على شهادتي الماجس��تير والدكتوراه من 
جامعتي »جورج واش��نطن« األمريكي��ة و»برونيل« 
البريطانية. وأوضح أن الجامعة تضم اآلن نحو ألفي 
طال��ب و5 كليات وتحظى باالعتمادية المؤسس��ية 

البروفيسور عبداهلل الحواجمن التعليم العالي.
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حميدان يبحث مع الذوادي 
والمالكي خطط تحسين 

معدالت التوظيف في »الخاص«
بح��ث وزير العمل والتنمية االجتماعي��ة جميل حميدان، 
خ��ال لقائه األحد ف��ي مكتبه بال��وزارة، عضوي مجلس 
الن��واب، عب��داهلل ال��ذوادي وباس��ل المالك��ي، الخط��ط 
واإلج��راءات الت��ي تق��وم به��ا وزارة العم��ل والتنمي��ة 
االجتماعي��ة لتحس��ين مع��دالت التوظي��ف للمواطنين 
الباحثي��ن عن عمل ف��ي ضوء المب��ادرات الت��ي أطلقها 
مجل��س ال��وزراء، خاصة ف��ي مجال الضوابط والش��روط 
المتعلقة بترخيص العمل المرن واإلعان عن الوظائف 
الش��اغرة في الصحف المحلية التي تتقدم بها المنشآت 

العاملة في القطاع الخاص.
وأوض��ح حميدان في هذا الس��ياق، المع��دالت اإليجابية 
الملحوظ��ة التي يت��م رصدها ف��ي إطار جه��ود توظيف 
المواطني��ن، وف��رص التطور المس��تقبلية لتلبية رغبات 
وطلب��ات الباحثي��ن ع��ن عم��ل وإدماجه��م ف��ي مختلف 

المستويات الفنية والمهنية بسوق العمل.

 وزير األشغال: إعادة تشغيل 
سوق المالكية لخدمة المنطقة

البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال  وزي��ر  أك��د 
والتخطي��ط العمران��ي عصام خل��ف، إعادة 
تش��غيل س��وق المالكية لخدم��ة المنطقة 
والمناطق المجاورة من خال اش��تماله على 
االحتياجات األساس��ية كفرش��ات األس��ماك 

واللحم والخضروات وغيرها. 
ج��اء ذلك خ��ال زيارة تفقدية لموقع س��وق 
المالكي��ة، بحض��ور وكي��ل الوزارة لش��ؤون 
البلديات الش��يخ محمد ب��ن أحمد آل خليفة، 
البلدي��ة  للخدم��ات  المس��اعد  والوكي��ل 
المشتركة شوقية حميدان ومدير عام بلدية 
المنطقة الشمالية لمياء الفضالة وعدد من 

مسؤولي الوزارة. 
ووج��ه الوزي��ر إل��ى إعادة تش��غيل الس��وق 
من خ��ال تنظي��ف وتهيئة الموق��ع مجددًا 
واس��تمرار عمليات التفتي��ش والرقابة من 
أج��ل توفير االحتياج��ات الخدمية المطلوبة 

ألهالي المنطقة. 
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بدراسة احتياجات 
المناطق بش��كل دائم، وإحدى تلك المناطق 
هي قري��ة المالكي��ة، حيث إن عقار الس��وق 
الحال��ي التي تبل��غ مس��احته 970.97 مترًا 
مربعًا سيش��كل إضافة نوعية للخدمات في 
منطق��ة المالكي��ة لناحية اس��تيعابه لعدد 
كبير من الخدمات في موقع واحد لما يتمتع 
به من موقع مميز وتوافر مواقف الس��يارات 

الكافية في الموقع. 
ووجه خلف إل��ى االهتمام بالموقع من خال 
تهيئت��ه وتنظيفه والعمل على االس��تفادة 
من��ه إلى حي��ن تطوي��ر المش��روع بصورته 

النهائية. 
الرقاب��ة  أعم��ال  اس��تمرار  عل��ى  وش��دد 
بمس��توى  االهتم��ام  وكذل��ك  والتفتي��ش 
النظاف��ة إلى جان��ب إعادة تعدي��ل الموقع 
من مختلف الجوان��ب وخصوصًا الفنية منها 

والتي تتطلب مجموع��ة من اإلجراءات التي 
س��يتم اتخاذها للتمكن من إعادة استغال 

الموقع خدميًا. 
وأك��د على توجه ال��وزارة نحو بناء األس��واق 
في مختلف المناطق س��واء األسواق الخدمية 
الكبي��رة  المركزي��ة  األس��واق  أو  الصغي��رة 
لتتناس��ب م��ع االحتياج��ات المختلفة ومن 
أجل تنمي��ة وتطوير المناطق وكذلك تنمية 
الموارد البلدية لتوفير المزيد من الخدمات.

الخارجية الهندية:
320 ألف مواطن 

موجودون في البحرين

أعلنت السفارة الهندية في البحرين عن إحصائية رسمية 
نشرتها عبر موقعها اإللكتروني أفادت بتواجد 323292 
هندي��ًا مهاجرًا ف��ي البحرين، حيث تعتب��ر الهند صاحبة 
أعلى نس��بة مهاجري��ن في العالم بواق��ع أكثر من 18.5 
مليون مهاجر موزعين على دول العالم، مش��كلة %1.73 

من نسبة المهاجرين من الجنسية الهندية عبر العالم.
وبحس��ب آخر إحصاء رس��مي بعدد الس��كان في البحرين 
الذي بي��ن عددهم ب�1.484 مليون نس��مة، فإن نس��بة 
الجالي��ة الهندية تقدر بما يزيد ع��ن 21.7% من إجمالي 
عدد الس��كان، وبذل��ك تعتبر الجالي��ة الهندية من أكثر 
الش��رائح في البحرين بعد المواطني��ن بواقع 47.3% من 

عدد السكان.
باإلضافة إلى أن هناك العديد من الجاليات اآلسيوية التي 
تس��تقر في البحرين مثل بنغادش وباكستان والفلبين، 
وذل��ك لعدة أس��باب منها وج��ود فرص العم��ل برواتب 
مجزي��ة وهو ما يصعب الحصول علي��ه في بلدانهم، وأن 
العي��ش في البحرين يماثل العيس في بلدانهم بس��بب 
التأقل��م الس��ريع بغض النظ��ر عن باقي الدول وبس��بب 
بس��اطة العيش وحس��ن المعامل��ة الت��ي يتلقونها من 

البحرينيين.

النعيمي يبحث والعشيري 
االحتياجات التعليمية

اس��تقبل وزي��ر التربي��ة والتعلي��م د.ماج��د النعيم��ي، 
عض��و مجل��س النواب د.هش��ام العش��يري، حي��ث بحث 
مع��ه احتياج��ات دائرت��ه االنتخابي��ة، بما ف��ي ذلك ما 
يتعلق باإلنش��اءات التعليمي��ة، مؤكدًا اهتم��ام الوزارة 
به��ذا الجان��ب ضمن خطته��ا اإلنش��ائية 2030، والتي 
تغط��ي احتياجات كاف��ة مناطق المملك��ة، لرفع الطاقة 
االس��تيعابية للم��دارس، وتطوير العملي��ة التعليمية، 

وخدمة المشاريع التطويرية.

 محامية تحرض شهود
زور لحرمان ورثة عقار بـ5 ماليين دينار

نظ��رت المحكم��ة الجنائية أم��س قضية محامي��ة معروفة متهمة 
بجل��ب ش��هود زور في قضي��ة تتعلق بمي��راث عقار تبل��غ قيمته 5 
مايين دينار، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلس��ة 20 س��بتمبر 

الجاري لسماع شهود النفي من قبل المحامية المتهمة.
وكان��ت النيابة قد اس��تدعت المحامية والش��هود الثالث��ة للتحقيق 
معهم بعد اكتشاف واقعة الشهادة الزور أمام المحكمة، حيث تبين 
أن المحامية حرضت 3 أش��خاص »المتهمين اآلخرين« للمثول أمام 
المحكم��ة المدنية، والش��هادة بأن المورث قد أبلغه��م قبل وفاته 

بأن��ه قرر حرمان بناته من ميراث العق��ار الذي تبلغ قيمته حوالي 5 
مايين دينار.

وف��ي تحقيق��ات النيابة العامة اعترف الش��هود الثاث��ة بما فعلته 
المحامي��ة بأنها اتفقت معهم على الش��هادة ال��زور أمام المحكمة 
المدني��ة، لكن لم يتم ذك��ر قيمة المبلغ المتف��ق عليه مقابل هذه 
الش��هادة، فيم��ا أنكرت المحامي��ة الواقعة في التحقيق��ات، فقررت 
النياب��ة العام��ة إحالته��ا والمتهمي��ن الثاثة للمحاكم��ة بتهمة 

الشهادة الزور.

أيمن شكل

كلمة الملك، دالالت التوقيت والمضمون

رٍة َطيَِّبٍة  ُ َمَثًا َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَش��جَ ق��ال اهلل تعال: » َأَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب اهللهَّ
��َمآِء* ُتْؤِت��ي ُأُكَلَها ُكلهَّ ِحيٍن ِب��ِإْذِن َربَِّها  َأْصُلَه��ا َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السهَّ

ُروَن«. )من سورة إبراهيم(.  ُ اأَلْمَثاَل ِللنهَّاِس َلَعلهَُّهْم َيَتَذكهَّ َوَيْضِرُب اهللهَّ
لم تقتصر اإلش��ادة بمضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��اد المفدى بعد ختام إحياء 
مراسم عاشوراء على الجهات المعنية بالتنظيم فحسب، بل تعدت ذلك 
لتصبح حديث الشارع البحريني، ذلك ما لمسته شخصيًا خال معايشتي 
ألبناء منطقت��ي جدحفص ومن خال تواصلي م��ع الناس من المناطق 
والق��رى األخرى في البحري��ن، األمر الذي انعكس على وس��ائل اإلعام 
المحلية ووسائل التواصل االجتماعي، لما احتوت عليه الكلمة السامية 
من قيم إنس��انية نبيلة، وبم��ا تمثله من مظلة وطني��ة جامعة توحد 
وتجمع، وتعلي من شأن قيم التسامح والتآلف والتعايش والمحبة بين 

أبناء هذا الوطن الغالي.  
ولع��ل المتابع للش��أن المحل��ي يدرك تمام��ًا أهمي��ة ودالالت توقيت 
الكلمة الس��امية هذا العام 1442ه� بعد انتهاء مراس��م إحياء مناسبة 
عاش��وراء مباشرة والتي تمت بنجاح تام في ظل ظروف الجائحة بفضل 
من اهلل ويقظة ووعي رؤس��اء المآتم والمعزين ف��ي البحرين، فالكلمة 
تعبر بصدق عن ضمير أبناء هذا الوطن، وتمثل مرجعًا وطنيًا وإنسانيًا 
لهم ونبراس��ًا للجميع؛ وتخرس ألس��نة المس��يئين للوحدة الوطنية في 
وط��ن التس��امح والتعايش؛ فا ق��ول فوق كلمة عاه��ل الباد المفدى 
وال بعده��ا، فما أحيطت به المناس��بة من عناية رس��مية معهودة، بل 
مضاعفة ومكثفة هذا العام بس��بب الجائحة يعبر بصدق عن المكانة 

التي تحظى بها تلك الذكرى على المستويين الرسمي والشعبي. 
وال عج��ب فالبحري��ن ومنذ قدي��م الزمان قدم��ت أنموذج��ًا فريدًا على 
مس��توى المنطقة ف��ي التعايش بين األدي��ان والمذاه��ب والطوائف 
واألعراق، وكانت المنامة والتزال أيقونة التحضر والتعايش والتسامح؛ 
إذ تتعان��ق فيه��ا مآذن المس��اجد والجوام��ع للطائفتي��ن الكريمتين 
والمآت��م والكنائس ودور العب��ادة في ظل الحري��ات الدينية المصانة 

منذ قديم الزم��ان، ما يعبر عن خصوصيتنا البحرينية وتفردنا بنس��يج 
اجتماعي متماسك عصي على كل مغرض ال يحب الخير للبحرين. 

وكان نجاح موس��م عاش��وراء في المنامة وبقية مناط��ق العاصمة هذا 
العام رغم التحديات مؤش��رًا على نجاحه في مختلف قرى ومدن مملكة 
البحري��ن، فالمنامة تمثل البوصلة وإليها تتج��ه األنظار، وكان لنا في 
محافظة العاصمة ش��رف التواصل اليومي المباش��ر مع رؤس��اء المآتم 
والجه��ات األمنية والخدمي��ة للعمل على إنجاح هذا الموس��م، بتوجيه 
من وزير الداخلية الفريق أول ركن الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، 
ومتابع��ة حثيث��ة من محاف��ظ محافظة العاصمة الش��يخ هش��ام بن 
عبدالرحم��ن آل خليفة الذي لم يأُل جهدًا في س��بيل ضمان إقامة هذه 
الش��عائر في أجواء يس��ودها األمن والنظام والطمأنينة، وواصل الليل 
بالنه��ار مع فريق��ه، وكان لي الش��رف أن أكون أحد أفراد ه��ذا الفريق 
إلنجاح موس��م عاشوراء ولكي يظهر بالصورة الحضارية المعهودة رغم 
ظروف الجائحة، وفي المقابل أبدى رؤس��اء المآتم تجاوبًا كبيرًا ينم عن 
وعيهم العميق بخطورة الوضع الصحي الذي يلقي بظاله على البحرين 

والعالم أجمع.
وبتوفيق من اهلل س��بحانه وبتصافح الجهود الرس��مية واألهلية أعطت 
مآت��م البحرين وحس��ينياتها مثااًل يحتذى في اتب��اع اإلجراءات الصحية 
الحذرة واالنضباط وااللتزام، وقام رؤساء المآتم وفرق العمل الميدانية 
من المتطوعين بدور مشهود وبجهود مضاعفة إلنجاح موسم عاشوراء.
وبعد، فقد جاءت كلمة عاهل الباد المفدى تعبيرًا صادقًا عن مدى قرب 
القائد من أبناء ش��عبه واهتمام جالته بكل ش��ؤونهم ومناسباتهم؛ 
فالكلم��ة الس��امية تنم عن حكمة جالته، وهي تعبير عن قيم ش��عب 
عري��ق وحضارة متجذرة ف��ي هذه األرض، هي كلمة طيبة مثل ش��جرة 
طيبة مباركة أعطت ثمارها محبة للجميع، ولذا جاء ش��كر أبناء الش��عب 

لجالة الملك المفدى من الجميع ومن أعماق القلوب.  

* نائب محافظ محافظة العاصمة

حسن عبداهلل المدني* 

2208 مصابين بـ»كورونا« نتيجة المخالطة في 4 أيام
كشفت إحصائيات وزارة الصحة عن »تسجيل 
3 حاالت وفاة بفي��روس كورونا )كوفيد19(، 
ليرتف��ع عدد ح��االت الوفاة بالفي��روس إلى 
199 حال��ة وف��اة«. وس��جلت اإلحصائي��ات 
»إصاب��ة نحو 2208 حاالت قائمة بالفيروس 

نتيجة المخالطة من الخميس إلى األحد«.
وأعلنت الوزارة أن »الفحوص التي بلغ عددها 

10459 في يوم أمس األحد 6 سبتمبر 2020، 
أظه��رت تس��جيل 644 حالة قائم��ة جديدة 
منه��ا 87 حال��ة لعمالة واف��دة، و546 حالة 
لمخالطي��ن لحاالت قائم��ة و11 حالة قادمة 
من الخ��ارج، كما تعاف��ت 301 حالة إضافية 
ليصل الع��دد اإلجمالي للح��االت المتعافية 

إلى 50946«.

وذك��رت ال��وزارة أن »عدد الح��االت القائمة 
تح��ت العناية بل��غ 32 حالة، والح��االت التي 
يتطلب وضعها الصح��ي تلقي العاج بلغت 
90 حال��ة، في حي��ن أن 4238 حالة وضعها 
مستقر من العدد اإلجمالي للحاالت القائمة 
الذي بلغ 4270 حالة قائمة«. وأجرت الوزارة 

»1172808 فحوص طبية«.

 أحمد بن حمد: ارتفاع 
معدل الشحنات الجوية وسرعة 

إنجاز اإلجراءات الجمركية
أكد رئيس ش��ؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة 
ح��رص ش��ؤون الجمارك عل��ى تيس��ير حركة التج��ارة في 
المملكة من خال س��رعة إنجاز اإلجراءات الجمركية وعدم 
تأخي��ر البضائع والش��حنات التجارية، منوه��ًا بالدور الذي 
يلعب��ه مرك��ز خدمة العم��اء التابع لش��ؤون الجمارك في 
تقديم الخدمات الجمركية للس��ادة المواطنين والمقيمين 
ممن يستخدمون وس��ائط التجارة اإللكترونية، والرد على 
استفسارات موقع الشحنة كونه همزة الوصل بين المنافذ 
والعماء لتزويدهم بكافة التفاصيل بكل شفافية ومهنية. 
وأشار الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، خال زيارته التفقدية 
إلى الش��حن الجوي التاب��ع إلدارة جم��ارك المنافذ الجوية، 
إلى اهتمام ش��ؤون الجمارك في تعزي��ز النمو االقتصادي 
وتقديم خدم��ات جمركية متميزة من خال تيس��ير حركة 
التج��ارة في المملكة بالس��رعة والج��ودة المطلوبة، حيث 
اطلع على سير العمل خاصة فيما يتعلق بتخليص البضائع 
عبر الش��حن الجوي واإلجراءات االحترازية المتخذة للوقاية 
من انتش��ار فيروس كورونا، مؤكدًا ارتفاع معدل الشحنات 
عبر إدارة الش��حن الجوي من خال زيادة اس��تخدام العماء 
لوس��ائط التج��ارة اإللكترونية بم��ا ينعك��س إيجابًا على 

اإليراد العام.
وأوضح أن شؤون الجمارك ومن خال استراتيجيتها وضعت 
الخطط والبرامج المس��بقة لمواكبة هذه الزيادة لتسهيل 
إج��راءات تخليص البضائع والتي تش��مل عدة مراحل وهي 
الش��حن من قبل الش��ركات وإج��راءات التخلي��ص من قبل 
المخلصي��ن والتي تتضمن أخ��ذ الموافقات م��ن الجهات 
الرقابية األمر الذي قد يتس��بب ف��ي تأخير بعض البضائع 

إن وجد عليها قيد.
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23729 مخالفة عدم لبس الكمامة منذ تطبيق القرار
     تدريب 858 شخصًا لتعقيم المساجد.. وتنفيذ 107 عمليات تطهير

أكد مس��اعد رئيس األمن العام 
والتدري��ب  العملي��ات  لش��ؤون 
حمد  د.الش��يخ  الرك��ن  العمي��د 
بن محم��د آل خليفة، أن مجموع 
مخالف��ات ع��دم لب��س كمام��ة 
العام��ة  األماك��ن  ف��ي  الوج��ه 
والمحالت التجارية التي رصدتها 
المديريات في محافظات  شرطة 
المملك��ة وإدارات وزارة الداخلية 
منذ تطبي��ق القرار بل��غ 23729 

مخالفة.
اإلدارات  اس��تمرار  إل��ى  وأش��ار 
والمديري��ات األمنية ف��ي تنفيذ 
قرارات اللجنة التنسيقية الخاصة 
بمواجه��ة جائح��ة كورونا والحد 
من انتشاره، حيث حرصت رئاسة 
األمن العام وبتوجيه من رئيس 
األمن العام الفريق طارق الحسن 
وواجباته��ا  مهامه��ا  أداء  عل��ى 
تكامل��ي  إط��ار  ف��ي  الوطني��ة 

وتنسيقي.
الحم��الت  تكثي��ف  إل��ى  ون��وه 
التخ��اذ  والتوعوي��ة  الميداني��ة 
المطلوبة  االحترازي��ة  اإلجراءات 
ومتابعتها، وم��ن بينها متابعة 

المتعلق��ة  بالق��رارات  االلت��زام 
بالوقاي��ة من انتش��ار الوباء من 
قبل الجميع بارتداء كمامة الوجه 
ف��ي األماك��ن العامة واألس��واق 
المزدحم��ة وتحقي��ق  والمواق��ع 
باإلضاف��ة  الجس��دي،  التباع��د 
إلى تنفي��ذ أعم��ال التطهير في 

الشوارع والمرافق الحيوية. 
ش��رطة  مديري��ة  أن  وأوض��ح 
قام��ت  الش��مالية  المحافظ��ة 
القانوني��ة  إجراءاته��ا  باتخ��اذ 
لمخالفة غير الملتزمين بقرارات 
الخاص��ة  التنس��يقة  اللجن��ة 
وارت��داء  االجتماع��ي  بالتباع��د 
كمامة الوج��ه، حيث تم مخالفة 
ارت��داء  لع��دم  أش��خاص   5306
كمام��ة الوج��ه، واتخ��اذ 1538 
إج��راء للمحافظ��ة عل��ى التباعد 
االجتماعي، هذا إلى جانب القيام 

ب� 530 حملة توعوية.
ش��رطة  مديري��ة  أن  وأض��اف 
محافظة العاصمة قامت بتنفيذ 
للمواطنين  607 حملة توعوي��ة 
بتنفي��ذ  للتقي��د  والمقيمي��ن 
الق��رارات الصادرة ح��ول التباعد 

الكمام، حيث  وارتداء  االجتماعي 
قام��ت بتحري��ر 3853 مخالف��ة 
الوج��ه،  كمام��ة  ارت��داء  ع��دم 
واتخ��ذت 369 إج��راء للمحافظة 

على التباعد االجتماعي.
ش��رطة  مديري��ة  قام��ت  فيم��ا 
بتنفي��ذ  المح��رق  محافظ��ة 
العدي��د من اإلج��راءات الوقائية 
واالحترازي��ة، حي��ث ت��م اتخ��اذ 

1138 إجراء للحفاظ على التباعد 
 5974 وتحري��ر  االجتماع��ي، 
مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه، 
كما قام��ت ش��رطة المديرية ب� 
1026 حملة توعوية ميدانية في 

مختلف مناطق المحافظة.
في حي��ن قامت مديرية ش��رطة 
بتوعي��ة  الجنوبي��ة  المحافظ��ة 
المواطنين والمقيمين عبر تنفيذ 

ش��رطة  ورص��دت  حمل��ة،   378
3313 مخالف��ة عدم  المديري��ة 
ارت��داء الكمام��ة، فيم��ا اتخذت 
2312 إجراء للحفاظ على التباعد 

االجتماعي.
العمليات برئاس��ة  إدارة  وقامت 
األمن العام بنشر دوريات النجدة 
ف��ي مختل��ف مناط��ق المملك��ة 
بدورها وضمان س��رعة  للقي��ام 
االس��تجابة عن��د تلق��ي أي بالغ، 
ضم��ن جهودها في دعم الجهود 
اإلج��راءات  لتعزي��ز  المبذول��ة 
والتدابي��ر الوقائي��ة من فيروس 
كورونا، كما حررت 5186 مخالفة 
ع��دم ارت��داء كمام��ة الوجه في 
 340 العامة واتخ��ذت  األماك��ن 
إجراء لتحقيق التباعد االجتماعي 

في مختلف محافظات المملكة.
وواصل��ت اإلدارة العام��ة ألم��ن 
للفحوص��ات  تأمينه��ا  المناف��ذ 
ع��دد  بل��غ  حي��ث  للمس��افرين، 
الفحوصات للمسافرين القادمين 
م��ن الخ��ارج 80864 فحصا، كما 
قام��ت بتس��هيل إج��راءات إجالء 
رعايا ال��دول األخرى من البحرين 

17048 مس��افرًا،  البالغ عددهم 
وبلغ ع��دد مخالفات ع��دم لبس 

كمامة الوجه 97 مخالفة.
إل��ى ذلك، قام��ت اإلدارة العامة 
للدفاع المدن��ي بتنفيذ 67904 
عمليات تطهير مختلفة للمباني 
والشوارع  الحكومية  والمنش��آت 
تم  فيم��ا  وغيره��ا،  والطرق��ات 
عق��د 362 دورة تدريبي��ة ح��ول 
الطرق الصحيحة لتنفيذ عمليات 
التطهير االحت��رازي في المباني 
وأماكن  الحكومي��ة  والمنش��آت 
العمل شارك فيها 2147 شخصًا 
م��ن مختلف الجه��ات الحكومية 
والش��ركات  والمؤسس��ات 

الخاصة.
فيما قام 5719 متطوعًا بتنفيذ 
1223 عملي��ة تطهي��ر في عدد 
م��ن الش��وارع والميادين العامة 
واألس��واق،  التجارية  والمح��الت 
كما تم تدريب 858 ش��خصًا من 
لتطهير  والمتطوعي��ن  الك��وادر 
المس��اجد، وتنفيذ 107 عمليات 
تطهي��ر بالتع��اون مع ش��ركات 

التنظيفات.

مريم بوجيري

بونجمة: تدوير المخصصات المالية لسفر النواب
كش��ف األمي��ن الع��ام لمجل��س النواب 
المستش��ار راش��د بونجم��ه أن المجلس 
المالية  المخصص��ات  بتدوي��ر  س��يقوم 
المتعلق��ة  الن��واب  بس��فر  الخاص��ة 
بالمش��اركة ف��ي المؤتم��رات الخارجية 
الحالي��ة،  نظ��رًا للظ��روف االس��تثنائية 
وس��يتم صرف الفائض م��ن خالل أبواب 
لتدوي��ر الميزانية المذك��ورة، مؤكدًا أن 
األمان��ة العامة تعكف على مش��روع في 
الوقت الحالي لالس��تمرار في العمل عن 
ُبع��د حتى بع��د الجائحة بع��د أن أثبت 

جدارته في عمل األمانة بنسبة %85.
ج��اء ذلك خ��الل مؤتمر صحف��ي أقامته 
األمان��ة العام��ة لمجلس الن��واب أمس 
األحد لممثلي الصحافة ووسائل اإلعالم 
المختلفة بالمملكة، حيث قامت بتكريم 
الصحفيي��ن والعاملين في المؤسس��ات 
اإلعالمية تقدي��رًا لجهودهم في تغطية 
أعمال المجل��س وأخبار األمان��ة العامة 
ط��وال فت��رة دور االنعق��اد الثان��ي من 

الفصل التشريعي الخامس.
وأعل��ن بونجمة خالل المؤتمرعن نتائج 
قي��اس أداء األمان��ة العام��ة للمجل��س 
خ��الل دور االنعق��اد الثاني م��ن الفصل 
التش��ريعي الخامس، مؤك��دًا أن األمانة 
العامة سخرت كافة قدراتها وإمكانياتها 
ف��ي ظ��ل أزم��ة انتش��ار وب��اء كورون��ا، 
ووظفت جهود منتسبيها، مستفيدة من 
أفض��ل التقنيات الحديث��ة من أجل دعم 

استمرارية العمل البرلماني.

تدريب وتوظيف
وأك��د أن األمانة العامة قام��ت بإعداد 
وتنفي��ذ اتفاقي��ة م��ع صن��دوق العمل 
تمكي��ن لتوظي��ف وتدري��ب مؤق��ت ل� 
40 بحريني��ًا عاط��اًل عن العم��ل بعقود 
مؤقتة للعمل ف��ي مكاتب النواب، فيما 
ت��م بتنفي��ذ برنامج التقاع��د االختياري 
للعاملي��ن ال��ذي أس��فر ع��ن تقاعد 33 
موظف��ًا م��ن موظف��ي األمان��ة العامة 
لمجلس النواب، كما تم دراسة وتطوير 
الئحة ش��ؤون الموظفي��ن بالتعاون مع 
األمانة العامة لمجلس الشورى لتوحيد 
والمالي��ة، وتحقيق  الوظيفي��ة  المزاي��ا 

أفضل الممارسات اإلدارية.
وفيما يخص دعم العمل البرلماني، أكد 
بونجمه أن العمل استمر بشكل طبيعي 
في جمي��ع ما يخص ش��ؤون الجلس��ات 
واللج��ان، حيث ت��م تنفي��ذ العديد من 
أعل��ى  ضم��ن  والمش��اريع  المب��ادرات 
مس��تويات الجودة، إلى جانب اس��تمرار 
العم��ل خ��الل الجائحة بش��كل طبيعي، 
حيث تم تنظي��م 235 اجتماعًا منها 51 
اجتماعًا ع��ن ُبعد، كما ت��م إعداد 306 
تقارير برلماني��ة بمرفقاتها، إلى جانب 
تنظي��م 31 جلس��ة خ��الل دور االنعقاد 
منها 5 جلس��ات ع��ن ُبع��د، إضافة إلى 

إعداد 31 مضبطة.
وفي إط��ار الدعم القانون��ي للنواب بين 

األمين العام أن إدارة الشؤون القانونية 
باألمان��ة أنج��زت 1562 موضوع��ًا م��ا 
بي��ن دراس��ات قانوني��ة، توفي��ر لوائح 
وقوانين، الق��رارات التنفيذية، القرارات 
النهائي��ة، والقرارات المختصرة، صياغة 
األدوات التش��ريعية والرقابية، وتقديم 
وأش��ار  للمجل��س،  القانون��ي  الدع��م 
إل��ى أن قس��م تنمي��ة الم��وارد المالية 
بالمجلس اس��تكمل مش��روع الميزانية 
العام��ة للدول��ة 2019، 2020، مؤكدًا 
وجود رقابة مس��تمرة على المصروفات، 
وتحليل لنتائج األداء، والفروقات، إضافة 
إلى إدارة الس��يولة المالية، واالستخدام 
األمث��ل إلي��رادات المجلس، إل��ى جانب 
ترش��يد اإلنف��اق وف��ق النظ��م واللوائح 
والتعامي��م ال��واردة م��ن وزارة المالية 

واالقتصاد الوطني.
وأردف األمي��ن الع��ام أن إدارة ش��ؤون 
اللج��ان عم��دت إل��ى تطبيق ع��دد من 
التطويري��ة  والمب��ادرات  المش��اريع 
التحضيرية  األعم��ال  كمش��روع تطوير 
للج��ان البرلماني��ة عب��ر مدخ��ل إعادة 
)الهندرة(،  اإلداري��ة  العمليات  هندس��ة 
ومشروع حقيبة )تبادل الخبرات اإلدارية( 
الس��تخالص أنج��ع الممارس��ات الفنية 
وتعميمه��ا إضافًة إلى اس��تمرار أعمال 
فريق عمل األرش��فة الورقية، و تدشين 

المضبطة اإللكترونية.
وأش��ار بونجمة إلى أن الجهود المبذولة 
انطلق��ت م��ن الس��عي لترجم��ة الرؤى 
الس��امية لحضرِة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المف��دى، ف��ي خطاب��ه الس��امي خ��الل 
افتتاح دور االنعق��اد الثاني من الفصل 
التش��ريعي الخام��س، بش��أن مواكب��ة 
االقتص��اد  لدع��م  العص��ر  مس��تجدات 
الرقمي، واالس��تثمار في مجاالت الذكاء 
االصطناعي، بتوجيهات رئيس��ة مجلس 
النواب فوزية زينل، حيث تم العمل على 
تح��ول التحدي��ات خالل جائح��ة كورونا 
إلى عام��ل إيجاب��ي، وحرص الس��تمرار 
س��ير العمل والقيام بالوظائف والمهام 
واصل��ت  حي��ث  بالمجل��س،  المنوط��ة 
أجهزة المجلس العمل بوتيرة منتظمة 
انسيابية، حتى خالل اإلجازة البرلمانية. 

التحول الرقمي
ونوه إلى قيام األمان��ة العامة للمجلس 
بالعمل عل��ى توظيف التقنيات الحديثة، 
التي  االس��تراتيجية  الخط��ط  وترجم��ة 
وضعته��ا األمان��ة لألع��وام م��ن 2019 
عب��ر  ملم��وس،  واق��ع  إل��ى   ،2022  -
وض��ع قاعدة مؤسس��ية رقمية ش��املة، 
وبخطوات مسبوقة، قبل اإلعالن العالمي 
ع��ن جائحة كورون��ا، مؤك��دًا أن األمانة 
العامة في مجلس النواب قطعت مراحل 
متقدمة في مج��ال التحول الرقمي، كما 
أنجزت العديد من المش��اريع والمبادرات 

في تطوير األداء اإلداري.
وأض��اف أن التح��ول الرقمي ف��ي العمل 
وتطوير األداء اإلداري والتدريبي، بات من 
األمور الرئيس��ية التي تبحثها مؤسسات 
التدري��ب والتطوير الي��وم، وأن األجهزة 
اإلداري��ة ف��ي المؤسس��ات البرلماني��ة، 

معنية في خوض هذا التوجه الحديث. 
وق��ال: »الجائح��ة أتاحت ف��رص جديدة 
االس��تمرار  يمك��ن  وأس��اليب مختلف��ة 
بانتهاجه��ا حت��ى بع��د انته��اء األزمة، 
كما أنها اب��رزت اإلمكانيات التي يتمتع 
بها مجلس الن��واب وقدرته على التكيف 
والتطوير في ظل المعطيات والتحديات 
التي يواجهها، وأنه نهج عمل مستمر«.

والمش��اريع  المب��ادرات  بش��أن  أم��ا 
اإللكترونية التي س��بقت فترة الجائحة، 
أف��اد األمي��ن الع��ام أن المجل��س طبق 
مشروع »المضبطة اإللكترونية«، والذي 
يمثل نظام��ًا إلكتروني��ًا لمعالجة وبناء 
مضابط الجلسات بصورة تسهل عملية 
التفريغ والتصحي��ح والتدقيق، باإلضافة 
والتحليل،  والبح��ث  الفهرس��ة  لعملي��ة 
موضح��ًا أن النظام يعتم��د على تحويل 
التس��جيالت الصوتية خالل الجلسات إلى 
نص��وص، ورب��ط التس��جيالت الصوتية 
والمرئية بهدف حفظ أرشيف المضابط 
للجلس��ات، ليتمكن المشرع من االطالع 
واالس��تفادة من المناقشات والمداوالت 
الس��ابقة. وأش��ار إلى أنه يت��م التدقيق 
على المضابط والتأك��د منها، وتطبيق 
نظ��ام »التصوي��ت اإللكترون��ي« والذي 
يتيح إجراء التصويت البرلماني عن ُبعد، 

والتوقيع اإللكتروني، إضافة إلى أرش��فة 
الخطابات الملكية إلكترونيًا خالل افتتاح 

أدوار االنعقاد السنوية.
اس��تحدثت  العام��ة  األمان��ة  أن  وأك��د 
المعلوم��ات والتقارير  »مش��روع منصة 
يع��رض  ال��ذي  الذكي��ة«  المؤسس��ية 
مؤشرات العمل البرلماني واإلحصائيات 
المتعلقة بعمل الجلسات واللجان بشكل 
مستمر، ونظام الرد اآللي Chatbot »هال 
بوت« الذي يهدف إلى االرتقاء بمس��توى 
التواصل مع المواطنين من خالل توظيف 
قدرات ال��ذكاء االصطناع��ي فيما يخص 
التعل��م واإلجاب��ة عل��ى االستفس��ارات، 
و“نظ��ام ال��زوار«، ال��ذي يمك��ن ال��زوار 
من خ��ارج مملك��ة البحرين م��ن جدولة 
زياراته��م، كما يوفر الص��ورة الملتقطة 
للزي��ارات الخارجية، ويتيح خدمة إرس��ال 

الملفات وحفظها. 

دعم وتعزيز 
الدبلوماسية البرلمانية

وذك��ر بونجم��ه أن الش��عبة البرلمانية 
للمملك��ة ش��اركت خ��الل دور االنعق��اد 
الع��ادي الثان��ي من الفصل التش��ريعي 
الخام��س ف��ي 5 اجتماع��ات برلماني��ة، 
ل��م تغف��ل خ��الل  مؤك��دًا أن األمان��ة 
ه��ذه الفترة أهمي��ة دور الدبلوماس��ية 
البرلمانية، حيث حرصت على االس��تمرار 
في دعم المجلس النيابي على االستمرار 
في تنمية وتعزيز العالق��ات البرلمانية 
الخارجية ومد جس��ور الصداقة والتعاون 
بين البرلمانات الوطنية لدول العالم من 
أجل اإلسهام في عملية السالم والتعاون 

الدوليين.
وحرصًا على اس��تمرارية عمل الش��عبة، 
ت��م مواصل��ة العم��ل من خالل وس��ائل 
االتصاالت الحديثة للتقنيات اإللكترونية 
أو عب��ر االتص��ال المرئي، كم��ا يتم عقد 
للش��عبة  التنفيذية  اللجن��ة  اجتماع��ات 
البرلمانية باستخدام نظام االجتماع »عن 
ُبعد« نظ��رًا للظرف الراهن، وذلك للبحث 
في ع��دد م��ن المواضي��ع المدرجة على 
ج��دول األعمال، والخطاب��ات الواردة من 
االتحادات البرلمانية العربية واإلسالمية 
والدولية وغيرها من األمور ذات العالقة، 

وبذلك تحرص شعبة البحرين البرلمانية 
على أن يت��م تزويد البرلمان��ات الدولية 
بجه��ود الس��لطة التش��ريعية وخاص��ة 
مجل��س الن��واب ف��ي كيفي��ة التعام��ل 
المس��تجد  لفي��روس كورونا  والتص��دي 
والحف��اظ عل��ى س��ير العمل وف��ق أعلى 

معايير الحماية واألمان.

رؤى تطويرية
وف��ي إط��ار المض��ي قدم��ًا ف��ي ال��رؤى 
للمجل��س  والتطويري��ة  التحديثي��ة 
وتحقيًق��ا لمزيد من اإلنج��از الفاعل في 
المؤسسة النيابية، أفاد األمين العام أن 
مركز الدراسات والتدريب البرلماني عمل 
خالل الفترة الماضية على االستمرار في 
تقديم خدماته البحثية والتدريبية بهدف 
التركيز على تطوير العنصر البش��ري في 
األمانة العامة، وتجويد أساليب التدريب 
األس��اليب  وتطبي��ق  اإلداري،  والجه��از 
العملي��ة الحديثة في اس��تثارة التفكير 
اإلبداع��ي ل��دى الموظفين، إل��ى جانب 
دعم أصحاب الس��عادة النواب باألبحاث 

والتقارير المساندة لعملهم البرلماني.
ولف��ت إل��ى أن المركز قدم 18 دراس��ة 
السياس��ية  االختص��اص  مج��االت  ف��ي 
في  والمالية  واالجتماعية،  واالقتصادية 
الفت��رة م��ن اكتوب��ر 2019 وحتى مايو 
2020، وأكث��ر م��ن 190 تقريرًا، وتحليل 

أكثر من 120 نشرة يومية وشهرية.
وبين األمي��ن العام لمجل��س النواب أن 
المرك��ز بدأ برامجه »عن ُبعد« في تاريخ 
19 مارس 2020، موضحًا أنه تم تقديم 
8 دورات داخلي��ة و24 دورة خارجي��ة مع 
الش��ركاء االس��تراتيجيين للمرك��ز حتى 

شهر مايو 2020.
وفي ذات الجانب، أكد بونجمة أن تحسين 
مستوى العاملين في الجهاز اإلداري، في 
كاف��ة المجالس والبرلمانات يس��توجب 
المزي��د من التطوي��ر والتميز، من خالل 
برامج إبداعي��ة ومبادرات نوعية، تواكب 
الديمقراط��ي وطبيع��ة العمل  الح��راك 
التش��ريعية،  المؤسس��ات  ف��ي  اإلداري 
وما تش��هده من نش��اط وتفاع��ل، وما 
تستلزمه من تواصل مجتمعي مضاعف 

مع الجمهور والرأي العام.

تكريم فريق الوطن
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 نواب يطالبون بمحاسبة 
المتسببين في زيادة إصابات »كورونا«

     االستهتار باإلجراءات يعرض أرواح األطفال وكبار السن للخطر

طال��ب أعض��اء ف��ي مجلس الن��واب »بمحاس��بة 
المتس��ببين في زيادة اإلصابات بفيروس كورونا 
)كوفي��د19( خالل الفترة األخيرة«، مش��يرين إلى 
أن »زي��ادة حاالت اإلصابة بالفيروس خالل الفترة 
الماضي��ة أم��ر متوق��ع نتيج��ة االس��تهتار وعدم 
اإلحس��اس بالمس��ؤولية المجتمعية«، موضحين 
أن »االس��تهتار والته��اون وع��دم اتب��اع إجراءات 
اللجنة التنسيقية وعدم تطبيق توصيات ونصائح 
الفري��ق الوطني الطبي لمكافح��ة فيروس كورونا 
)كوفيد19( وااللتزام بالتباعد االجتماعي وتطبيق 
التدابير الوقائية واإلجراءات االحترازية، وراء زيادة 

حاالت اإلصابة بالفيروس«.
وأوضح��وا أن »زي��ادة الحاالت اإلصاب��ة بفيروس 
كورون��ا ف��ي الفترة األخيرة ش��يء متوق��ع نتيجة 
اس��تهتار وتهاون البعض مما تس��بب في زيادة 
األع��داد وهذا ما وض��ح من خالل الرص��د اليومي 
لإلصابات الجدي��دة نتيجة المخالطة والتي كانت 
أغلبها ضمن نطاق األسرة، السيما األطفال وكبار 
الس��ن، وذلك بس��بب التجمع��ات المخالفة التي 
ش��هدتها عدة مناطق مما تس��بب ف��ي اإلصابة 

بالعدوى أو نقلها لآلخرين«. 
وش��ددوا على »ضرورة محاس��بة كل من تس��بب 
فيما نش��هده خالل هذه المرحلة وكأننا عدنا من 
حي��ث بدأنا وهذا س��وف يكلف البالد أعب��اء مالية 
كبي��رة«، منوهين إل��ى »ضرورة مس��اندة جهود 
اللجنة التنس��يقية برئاسة صاحب السمو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء، والفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا 
)كوفيد19(، حتى نصل إلى مرحلة االس��تقرار كما 

في السابق«.
من جانبه، ق��ال النائب عبدال��رزاق حطاب: »لقد 
كان��ت للقيادة الرش��يدة منذ بدء جائح��ة كورونا 
خط��وات حثيث��ة م��ن أج��ل الحف��اظ عل��ى صحة 

المواط��ن ولك��ن نح��ن اآلن نمر بفت��رة عصيبة 
س��تتحمل أعباءها الدولة وذلك نتيجة االستهتار 
وعدم االلتزام بالقرارات واإلرشادات الصحية التي 

أعلنتها وزارة الصحة واللجنة التنسيقية«.
ووجه حطاب »عتابًا لهؤالء القلة بأنهم لم يفكروا 
فيم��ا تكبدت��ه الدولة من جه��ود ول��م يكترثوا 
بالجنود الموجودين ف��ي الصفوف األولى وخاصة 
الكوادر الصحية والمتطوعين«، مطالبًا »بضرورة 
أن يتحمل المخطئ نتيجة خطئه ويحاسب عليه«.

في الس��ياق ذاته، أعربت النائب د.سوس��ن كمال 
عن »أس��فها تجاه زيادة ع��دد اإلصابات بفيروس 
كورون��ا«، وأكدت عل��ى »صواب م��ا أعلنه الفريق 
الطبي بش��أن س��بب تلك الزي��ادة العائ��دة إلى 
التجمع��ات، والته��اون ف��ي تطبي��ق اإلج��راءات 
االحترازي��ة الموص��ى به��ا«، ودعت إل��ى »وجوب 
محاس��بة المتس��ببين خاص��ة أن هن��اك أطف��ااًل 
ومس��نين أصيبوا بهذا الفيروس، مما يس��تدعي 
الص��ورة  الالزم��ة، الس��تمرار  اإلج��راءات  اتخ��اذ 

المشرقة عن مجتمعنا الواعي«.
ونوهت إلى »ضرورة مس��اندة اللجنة التنس��يقية 
برئاسة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائ��ب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، وجهود الفريق 
الوطني لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد19(، حيث 

أرسى صاحب الس��مو الملكي ولي العهد بقيادته 
نموذجًا عالميًا في إدارة التحديات وشهد المجتمع 

الدولي لتلك اإلدارة بالفاعلية والكفاءة«.
وخلص��ت د.سوس��ن كم��ال إل��ى أن��ه »ليس من 
اإلنصاف تضييع جه��ود الفريق الوطني بالتهاون 
من قبل المجتمع في تطبيق االحترازات الصحية«.
من جهته، أكد النائب أحمد األنصاري أن »أسباب 
ارتفاع أع��داد حاالت المصابي��ن بفيروس كورونا 
خ��الل األي��ام األخيرة يع��ود لعدم الت��زام بعض 
المواطنين بالتعليمات والتهاون واالستهتار في 
التطبيق الس��ليم لإلج��راءات والتدابي��ر الوقائية، 
وع��دم اتباع ق��رارات اللجن��ة التنس��يقية وارتفاع 
أع��داد المصابين م��ن البحرينيين كحاالت جديدة 
ضمن نطاق أس��رهم حي��ث أصيب أطف��ال وكبار 
في الس��ن، وهذا يعد اس��تهتارًا واستهانة بأرواح 

اآلخرين«.
وش��دد على »ض��رورة محاس��بة المتس��ببين في 
هذه الزيادة ألننا ش��عب واٍع وعل��ى اطالع بجميع 
اإلرش��ادات ومخالفتها يعد تعمدًا ولألسف نتوقع 
زيادة ف��ي األعداد وكأنن��ا رجعنا م��ن حيث بدأنا 
وكأن الجه��ود ل��م تبذل واألموال ل��م تصرف من 
أج��ل الحفاظ على صحة المواط��ن التي تعتبرها 

الدولة أولوية«.
واقترح »إلزامي��ة فحص جميع العاملين بالوزارات 

والجه��ات الخدمية أس��وة بما تم إق��راره بفحص 
جميع العاملين في القطاع التعليمي رغم التكلفة 
العالي��ة له��ذا المقترح إال أنه س��يحقق الس��الم 
واألمان الصح��ي للمواطنين والمقيمين«، مضيفًا 
»أدع��و اهلل أن يوف��ق الحكوم��ة ف��ي تخطي هذه 
المحنة ويوفق جه��ود الكادر الطبي والمتطوعين 
وجميع من لبى نداء الوطن من أجل س��المة أبناء 
الوط��ن«. ب��دوره، أكد النائ��ب بدر الدوس��ري أن 
»زيادة األعداد وما نشهده هذه األيام من إصابات 
ألطفال وكبار في الس��ن تعود إلى اإلهمال وعدم 
االلت��زام بالتباع��د االجتماع��ي واالخت��الط خالل 
الفت��رة الماضي��ة«، معربًا عن »أس��فه الش��ديد 
للطف��رة المرتفعة في أعداد المصابين«، مطالبًا 
»الجميع بااللت��زام والتعاون م��ع الفريق الوطني 
الطب��ي والتزامهم بالمس��ؤولية تجاه أنفس��هم 
وأهله��م والدولة والمس��اهمة ف��ي الحفاظ على 
مس��توى مملكة البحرين المشهود له بنجاحه في 
قيادة هذه المرحلة العصيبة من خالل العديد من 
اإلجراءات االحترازية واتخاذ القرارات التي وضعت 
سالمة ومصلحة الناس في مقدمة اهتماماتها«، 
مش��يدًا »بجهود وزارة الداخلية ومتابعتها لجميع 
المخالفي��ن والح��زم معه��م واتخ��اذ اإلج��راءات 
القانوني��ة ض��د كل م��ن يخال��ف أو يته��اون في 

تطبيق اإلجراءات واإلرشادات الصحية«.

هدى عبدالحميد 

المخالطة وعدم تطبيق التباعد االجتماعي وراء ارتفاع أعداد المصابين

عدم االكتراث بالتعليمات يكبد الدولة خسائر فادحة

الحفاظ على النجاح المتحقق في مواجهة الفيروس

يجب على الجميع تحمل المسؤولية لحماية الوطن 

بالصور.. مخالفة اإلجراءات
االحترازية وراء زيادة إصابات »كورونا«

رصدت الوط��ن بعض المخالفات لتوصيات الفريق الوطني 
الطبي االحترازية التي وقعت في موسم عاشوراء والمنشورة 
عبر وس��ائل التواصل، فيما دع��ت إدارة األوقاف الجعفرية 
المآتم والحس��ينيات لاللت��زام بتوجيه��ات الفريق الوطني 
الطبي للتص��دي لفيروس كورونا )كوفي��د19( خصوصًا مع 
بدء مآتم في مراس��م إحياء إعادة قراءة عش��رة محرم، كما 
ح��ذرت من خط��ورة التجمعات في المجال��س األهلية وفي 

البيوت.
ولفتت إلى أن الفريق الوطني الطبي أشار الى ارتفاع وزيادة 
عدد الحاالت القائمة بس��بب التجمعات والتهاون بااللتزام 
باالجراءات االحترازية والتعليمات كالتقيد بارتداء الكمامات 

وتطبيق معايير التباعد االجتماعي وتجنب التجمعات.
بالتوجيه��ات  االلت��زام  المآت��م  ب��إدارات  اإلدارة  وأهاب��ت 
الرس��مية، مؤكدة في الوقت ذاته أن الظروف االس��تثنائية 
الت��ي تمر بها الب��الد وتجتاح العالم أجمع تس��تلزم تعاون 

الجميع واستشعار المسؤولية في هذا الظرف الخاص.
وأعلن��ت وزارة الصحة الس��بت تس��جيل 676 حالة قائمة 
جديدة منها 84 حالة لعمالة وافدة، و590 حالة لمخالطين 
لح��االت قائمة وحالت��ان قادمتان من الخ��ارج، واضطرت 
زيادة اإلصابات بالفيروس لتأجيل وزارة التربية والتعليم 
العودة للدراس��ة أس��بوعين، بعد أن أعلن الفريق الوطني 
الطبي الخميس ارتفاع وزيادة عدد الحاالت القائمة بسبب 
التجمع��ات والته��اون بااللت��زام باإلج��راءات االحترازية 
والتعليمات الص��ادرة من الجهات المعني��ة، مؤكدًا على 
أهمية االلتزام باإلجراءات االحترازية والتعليمات الصادرة 
منوهًا بضرورة التقي��د بارتداء الكمامات وتطبيق معايير 

التباعد االجتماعي وتجنب التجمعات.
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء 
أصحابها وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا 

رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 
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شريحة الدماغ..!!

مم��ا جاء في وص��ف الجن��ة، أنه بمج��رد أن تخطر عل��ى بالك 
فكرة فهي محقق��ة على الفور »كن فيكون«. ولو تأملنا بعض 
المساعي العلمية اليوم، يبدو أنها تسعى لمحاكاة بعض تلك 
الصفات بطريقة ما، حيث ربط الدماغ بش��بكة إنترنت واسعة 
النطاق، فإن ش��عرت برغبة في إغالق المكيف فس��تجده يغلق 
على الفور، أو في تش��غيل الميكرويف لتسخين غدائك فستجد 
غداءك ساخنًا بانتظارك، وغيرها كثير. وقد ال تبدو أفكار كهذه 
خيالية ج��دًا، فبعضها قد تحقق بالفعل، ولكني ما زلت أش��ير 
إل��ى تحققها عبر التفكي��ر المجرد بدون إص��دار أمر صوتي أو 

بالنقر على أزرار تطبيق أو جهاز ما. 
تأتي المس��اعي العلمية لتحقيق هذه الفكرة من خالل شريحة 
إيلون ماس��ك التي جربه��ا مؤخرًا على الخنزي��ر، ولكنها كانت 
فكرة ت��راوده منذ عق��ود، ويبدو لي أن ما تحقق بش��أنها من 
تق��دم يفوق بكثير ما تم عرض��ه مؤخرًا، وكنت قد تحدثت في 
وقت س��ابق حول الشريحة التي تزرع في الدماغ، وكيف أنها قد 
تبدو مذهلة على المس��توى العملي ولكنها أيضًا ش��كل جديد 
من نظام االستخبارات الدولية التي تجعلك مكشوفًا ليس على 
مس��توى الس��لوك وحده وإنما حتى على األف��كار، أي فكرة قد 

تخط��ر ببالك مهما بدت خاصة ج��دًا كتفكيرك بقضاء حاجتك 
مثاًل وقس عليها بقية الخصوصيات األخرى..!!

ويبدو أن الترويج لتلك الش��ريحة مستقباًل سيقوم على إبدالها 
محل الهويات واألوراق الرسمية خاصتك على نحو إلزامي، فتلك 
الش��ريحة تختصر حياتك بالكامل من بيانات ش��خصية وملف 
صح��ي وس��جل تعليمي وجنائ��ي وحركة أموالك ومش��ترياتك 
ونوعية غذائك وأنشطتك اليومية وكل شيء، فضاًل عن نوعية 
أف��كارك ونزعات��ك.!!  ولذل��ك يبدو أن الش��ريحة التي هي نوع 
من الخيال العلمي س��ابقًا ومنجز ي��روج له لمزيد من الرفاهية 
والتخاطر بين البش��ر، س��يكون قادرًا على إحكام قبضته عليك 
على نحو خانق، وس��تحبه وتتقبله برحاب��ة صدر كما حدث مع 
أجه��زة الموبايالت مث��اًل التي انتهك��ت خصوصياتنا وحرياتنا 

فضاًل عن تحولها لجهاز تعقب نحمله بإرادتنا.

* اختالج النبض:
ق��د يبدو ذلك أم��رًا بعيد التحقق، ولكن التحضي��ر له بدا جادًا 
جدًا.. ب��ل واتخذ من كورون��ا موجة ضخمة يركبه��ا للتنفيذ.. 

فقط فّكر باألمر واعرف عنه المزيد.

 قهوة 
مع »طارق«

ف��ي أول ليلة تع��اود فيها المقاهي فتح أبوابه��ا للزبائن بعد اإلغالق 
ل��م أتردد في اختيار المقهى الذي أقضي فيه تلك الليلة. فما أن حانت 
س��اعة »الس��دفة« حتى اتجهت إلى أحد أقدم المقاه��ي في المنطقة 

السياحية بالقضيبية »المشهورة خطأ باسم العدلية«. 
كنت متش��وقًا للقاء »طارق«، صاحب المقهى الذي عودني وعود أغلب 
زبائنه على الجلوس لساعات للحديث والتباحث في كل مواضيع الدنيا! 
»طارق«، ش��خصية بحرينية تحم��ل خبرات متراكم��ة، وتمتع الجالس 

معها باآلراء، غير التقليدية، وبالقصص، القديم منها و الجديد. 
لم يكن في المقهى أحد -كحال أغلب المقاهي التي فتحت أبوابها في 
الليلة األولى- ولكن »طارق« كعادته كان متواجدًا. استقبلني استقبااًل 
حارًا وس��ارع في س��حب الكرسي ليجلس جلس��ته المعهودة معلنًا بدء 

ليلة طويلة من الحديث. 
»بهدلن��ا كورون��ا«، كانت عبارات��ه االفتتاحية - وأعتق��د أنها العبارة 
األكث��ر انتش��ارًا هذه األي��ام بعد إلق��اء التحية- وبعده��ا انطلقنا في 
ال��كالم. بدأنا بدردش��ة حول نظ��ام الترخيص ف��ي القضيبية بعد أن 
الحظنا زيادة المش��اريع الترفيهية الس��ياحية التي ال ترقى لمس��توى 
المنطقة المنشود. فالعشوائية تسيطر على أجزاء من المنطقة وكأن 
موضوع التخطيط مركون على الرف. وعلق »طارق« قائاًل إنه بعد إغالق 
الصاالت في فنادق النجمتين والثالث نجوم، تش��هد منطقة القضيبية 

زحفًا لمشاريع تشبه تلك الصاالت و»كأنك يا أبوزيد ما غزيت«! 
بعدها تفرع وتش��عب الحدي��ث حتى وصلنا إلى اإلنت��اج الحيواني في 
أثيوبيا، ثم موضوع يتعلق بالتصنيع والمصانع في سنغافورة وتايوان! 
وال أذكر كيف جرتنا المناقش��ة في األخير إلى أنواع األش��جار والنباتات 

التي تزرع في البحرين! 
كل ه��ذه األحاديث س��واء كانت ش��يقة أو مملة، س��طحية أو عميقة، 
متسلس��لة أو غي��ر مترابطة، التي خضتها مع رج��ل مخضرم في أجواء 
القضيبي��ة المرحة، وبصحب��ة كوب قهوة دافىء، ال يمكن اس��تبدالها 
بمحادثة عبر وسائل تواصل سريعة أو منصات إلكترونية حديثة تنقل 
الصوت و الص��ورة. فمهما نجحت التكنولوجيا في تقريب الناس إال أن 

اللقاء الحقيقي وجهًا لوجه والتقارب االجتماعي ال يعوضان. 
والمالح��ظ أن أرقام ح��االت اإلصابة ش��هدت ارتفاعًا مؤخرًا ألس��باب 
أتوق��ع أنها معروفة للجميع. والمحب لوطن��ه ومن يعيش فيه يتمنى 
أن تنته��ي هذه األزمة في أقرب وقت وأن يعود البحرينيون لممارس��ة 
حياتهم كما الس��ابق بحيث تتم لقاءات الزمالء واألصدقاء في األماكن 
العام��ة دون خ��وف أو قلق عل��ى الصحة وبدون أقنع��ة وقفازات، فهل 
يتفق ويتعاطف المس��تهترون الال مبالون المصرون على إلحاق الضرر 
بأنفس��هم وعائالتهم بل ومجتمعهم كله مع هذه التمنيات؟ في ظل 

المعطيات، أخشى أن يكون ذلك صعبًا!

قلة وعي أم 
استهتار؟!

كل ليل��ة في تمام الس��اعة الثانية عش��رة لياًل أكون بف��ارغ الصبر في 
انتظ��ار معرف��ة نتيجة عدد فحوص��ات كورونا وكذلك ع��دد اإلصابات 

والوفيات في الديرة.
وطبع��ًا ه��ذه النتائج غير قابلة للش��ك أو الطعن خاص��ة أن مصدرها 
األساس��ي هو وزارة الصحة البحرينية، وكما هو واضح وظاهر للعيان أن 

أرقام اإلصابات لألسف في تزايد وارتفاع...
في البداي��ة كانت أعداد اإلصابات كبيرة ومحص��ورة بين فئة العمالة 
الوافدة مقارنة بأعداد المخالطين. وكّنا نعزي أنفس��نا بأن هذه الفئة 
مغلوب على أمرها وأن الحياة البائس��ة التي تعيش��ها وقلة الوعي هي 
السبب. وال أزال أذكر الحرب الهجومية التي قام بها البعض، معتبرين 
أن التقرير التفصيلي في توزيع كورونا في المملكة مع ذكر الجنسيات، 

شأنه أن يثير الحساسيات وأنه شكل من أشكال العنصرية العمياء.
م��ع العلم، أن مثل هذه التقارير من وجه��ة نظري ماهي إال معلومات 
مفصل��ة لبيانات وردت من الجهات المعنية وش��اركتها بش��فافية مع 

العموم، ونحن بتفكيرنا الضيق »عملنا« بلبلة من ال شيء.
 وِف��ي المقابل أصبحنا نتعامل مع مصابي كورونا وكأن بهم َمس جني 
أو وصمة عار وعلينا أن نحتاط منهم وبالرغم من األذى النفس��ي لهذا 
النوع من التفكير إال أن أخذ الحيطة والحذر يعتبر أول سّلم نحو النجاة.
ولكن الواقع يدفعني إلى س��ؤال.. كيف ألعداد المصابين والمخالطين 

بالتحديد تتفوق على أعداد العمالة بالرغم من كل االحتياطات؟!
هذه اإلصابات ليس��ت نتيجة قّلة وعي بالتأكيد وليس��ت نتيجة إجحاف 
الدولة بنش��ر الحمالت التوعوية وخصها جماعة دون أخرى واتباع مبدأ 

التفريق والعياذ باهلل!!
فحكومتنا الرشيدة وبكامل أجهزتها الحكومية واإلدارية تحاول جاهدة 
وبكل مس��اعيها أن تحمين��ا وتبعدنا عن هذا الوب��اء، فلماذا نحن في 

المقابل مصرون على أن نرمي أنفسنا ومن حولنا بالهالك!!
فالجواب يكمن ومن دون تحريف أن السبب يعود لحالة من االستهتار 
المكلل��ة باألناني��ة بالتأكي��د. فإذا ُع��رف الس��بب َبُطل العج��ب. إنه 
االس��تهتار المس��يطر على عقول وتصرفات بعض األف��راد من كبير أو 

صغير.. فلنراجع تصرفاتنا حتى تتراجع أرقامنا، والسالم ختام.

رسائل وزير الداخلية في عاشوراء

اعت��اد معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الش��يخ راش��د بن 
عب��داهلل آل خليفة س��نويًا مث��ل كل عام على االلتق��اء برئيس 
وأعض��اء مجلس األوق��اف الجعفري��ة وأعضاء هيئ��ة المواكب 
الحس��ينية ورؤس��اء المآت��م الذي��ن يمثلون مآتم وحس��ينيات 
محافظ��ات مملكة البحرين، وجرى اللقاء ه��ذا العام خالفًا عن 

األعوام السابقة من خالل تقنية االتصال المرئي.
غير أن معالي الوزير في لقائه أكد على »أن إحياء عاش��وراء في 
البحري��ن هو نهج األولين ويمثل خصوصية بحرينية«، ويفس��ر 
ذلك بأن مملكة البحرين وفي ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب 
الجالل��ة الملك المفدى حفظه اهلل ورع��اه يؤكد بأن البالد هي 
س��احة للتعايش بين جمي��ع األديان والطوائف منذ تأس��يس 
البحري��ن إلى يومنا ه��ذا، مما ينعكس في تعام��ل المنظومة 
األمنية مع تلك الش��عائر لتوفر لها جمي��ع المتطلبات األمنية 

التي تضمن نجاحها.
وف��ي المقابل، لم يغف��ل معالي الوزير عن ما يم��ر به العالم 
من جائحة كورونا، وأس��هب في هذا الجانب وأشاد بالمستوى 
التنظيم��ي لجمي��ع المآتم في األخذ ف��ي التدابي��ر االحترازية 
الت��ي أوص��ى فيها الفري��ق الطب��ي لمكافحة في��روس كورونا 
)كوفي��د19(، ونس��تذكر ما أكد عليه معاليه أن »نجاح موس��م 

عاشوراء وما لمس��ناه من التزام بإجراءات الفريق الطبي، يعبر 
عن حالة الوع��ي المجتمعي والمس��ؤولية الوطنية، وما أبداه 
رؤساء ومس��ؤولو المآتم وأعضاء هيئة المواكب الحسينية من 
التزام وتعاون بناء، أس��هم في الخروج بموس��م عاشوراء بهذا 

الشكل المتحضر«.
النقطة المحورية في هذا اللقاء أن معالي الوزير أوصل رس��الة 
مهمة للمتربصين ومن يجلس��ون خلف الشاشات أن المجتمع 
البحريني هو مجتمع واٍع ومتحضر وله خصوصيته في التعامل 
مع جميع المناس��بات والش��عائر الديني��ة، وأن البحرين تؤمن 
بمبادئها الراس��خة والقائمة على احترام األديان، وفق ما أتاح 
لها دس��تور مملكة البحرين والنهج التاريخ��ي الذي يؤكد بأن 
البحري��ن دولة تجمع وال تفرق وأنه��ا حاضنه لجميع الطوائف، 
وأن الره��ان ف��ي حربنا على في��روس كورون��ا )كوفيد19( هي 
المسؤولية الوطنية التي يحملها كل مواطن يعيش على هذه 

األرض.
لقاء معالي وزير الداخلية يعبر عن سياس��ة البالد في التعامل 
مع األزمات في أحلك الظروف، فالدولة س��خرت جميع أجهزتها 
األمني��ة والطبية خدمة لش��عائر عاش��وراء هذا العام بش��كل 

استثنائي إلقامة تلك الشعائر بشكل آمن وناجح.

»التربية« في موقف ال ُتحسد عليه

ُتش��كر وزراة التربية والتعليم عل��ى جهودها المبذولة األخيرة 
فيما يخص القضايا المتعلقة بمسائل التعليم ألبنائنا الطلبة 
في ظل المرحلة االس��تثنائية التي يمر بها العالم تحت وطأة 

جائحة »كوفيد19« كورونا.
ليس كل ش��يء مثاليًا حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالتعليم 
والدراس��ة، س��واء كان عن ُبعد أو عن ُق��رب، فالجائحة خلطت 
أوراق كل شيء بش��كل فوضوي وعابث، وبال شك، فإن التعليم 
تضرر بش��كل مباش��ر في كل أرج��اء األرض، وله��ذا ربما نعذر 

الوزارة لو قصرت في هذا الشأن، ألن الجائحة أنهكت الجميع.
مع ذلك، فليس من الخطأ أو المعيب أن نطرح بعض المالحظات 
ل��وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالعام الدراس��ي الجديد، 
والذي أعلنت الوزارة مس��اء أمس األول السبت، تأجيل انطالقه 
للمدارس الحكومية ألسبوعين، لفحص جميع الكادر التعليمي، 
فيما ال تزال بعض األمور غير واضحة وتشوبها بعض الضبابية.
كلنا يع��رف أن وزارة التربية وضعت أولي��اء األمور بين خيارين 
ا الدراس��ة ع��ن ُبعد، أو من  بش��أن تعلم أوالدهم وبناتهم، إمَّ
خالل الحضور للمدرسة. لكنها ولألسف، وحتى هذه اللحظة، لم 
تتضح صورة النموذجين من الدراس��ة، وكيف ستكون؟ وما هي 
تفاصيل الدراس��ة عن ُبعد؟ وما هي البرامج المس��تخدمة في 
ذلك؟ وهل س��يكون عبر برامج تواصلية يومية؟ أم سيكون كما 

حصل في نهاية العام الدراسي الفائت؟
أيض��ًا، كيف س��يكون التعليم م��ن قرب؟ هل س��يحضر الطلبة 

كافة الحصص اليومية؟ وكيف س��تكون طريقة التدريس؟ وهل 
س��يرتدي أطفالنا الكمام��ات طيلة أوقات ال��دوام؟ وغيرها من 

األسئلة المهمة األخرى.
لس��نا وحدنا الذي��ن ال يعرفون اإلجابة الصريحة الش��افية عن 
هذه األس��ئلة، بل حتى إدارات الم��دارس والطواقم التعليمية 
ال يعرف��ون إجاب��ة كل هذه األس��ئلة، في الوقت ال��ذي داهمنا 
الوقت والعام الدراسي معًا، بينما كان من المفترض أن تكون 

الصورة أكثر وضوحًا عند الجميع.
حتى فيما يخ��ص لبس الكمام��ات للطلبة الصغ��ار -المرحلة 
االبتدائي��ة تحديدًا-، فإن وكي��ل وزارة الصحة وخالل المؤتمر 
الصحاف��ي األخير حين ُس��ئل عن ذلك، فإنه ل��م يعطنا اإلجابة 
الواضحة، وأخبرنا بأنه س��وف يجيب على هذا الس��ؤال الحاسم 
قبل بدء العام الدراس��ي، ولكنه لم يفعل حتى اآلن، ألن الكثير 
م��ن أولياء األمور مم��ن رفضوا التحاق أبنائهم بالدراس��ة عن 
قرب، رفض��وا ذلك ألنهم لم يحصلوا على هذه اإلجابة التي لم 
يتم حسمها، ولو تم حسمها، لحسم الجميع قراره حول طبيعة 
دراس��ة أبنائهم، والتي س��وف تزيد من غلة الحض��ور الفعلي 

للطلبة.
نتمنى من التربية في قادم األيام، أن تكون قراراتها حاس��مة 
ومبك��رة لكي ال يقع التعليم كله في نف��ق التخمينات القاتلة. 
نع��م نع��ذر الوزارة لصعوب��ة اتخاذ الق��رار األمث��ل، لكن كان 

باإلمكان أفضل مما كان.



المنامة - بنا

وقـــع رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  للصحـــة 
البحرينيـــة  الســـكر  جمعيـــة 
الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن 
عبدهللا آل خليفة مذكرة تفاهم 
مـــع شـــركة “نوفـــو نورديســـك - 
مجموعـــة الخليـــج”، ممثلـــة في 
العـــام  والمديـــر  الرئيـــس  نائـــب 
أكســـيكيلي،  أكيـــن  للشـــركة 
بحضور ســـفير مملكـــة الدنمارك 
غير المقيم لدى مملكة البحرين 
أولي موسبي وذلك عبر منصات 
والنقـــل  اإللكترونـــي  التواصـــل 

االفتراضي.
وتهـــدف المذكـــرة إلـــى تطويـــر 
الصحيـــة  الرعايـــة  مســـتوى 

المقدمة لمرضى الســـمنة، وذلك 
وتطويـــر  تســـهيل  خـــال  مـــن 
ســـبل التعاون بيـــن الجهتين لما 
يخـــدم هـــذا الهـــدف عبـــر عـــدد 
مـــن المشـــاريع المشـــتركة، منها 
رفع مســـتوى الوعـــي عن مرض 
الســـمنة ومضاعفاتـــه من خال 
تطويـــر وإنجـــاز كتـــاب “ملخص 
الســـمنة في البحريـــن” وإيصاله 
ألكبر شـــريحة فـــي المجتمع، إذ 
التعريـــف  إلـــى  الكتـــاب  يهـــدف 
بمدى انتشـــار مرض السمنة في 
مملكـــة البحرين وأهـــم العوامل 
المســـببة لزيادة الوزن والسمنة، 
األبحـــاث  أحـــدث  خـــال  مـــن 

العلمية المتخصصة.

تفاهم بين “السكر البحرينية” و “نوفو نورديسك الخليج”

المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ رئيس 

البرازيل

ــاد صـــاحـــب  ــ ــبـ ــ بـــعـــث عــــاهــــل الـ
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
رئيس  إلــى  تهنئة  برقية  خليفة، 
ــبــرازيــل االتــحــاديــة  جــمــهــوريــة ال
جايير بولسونارو؛ بمناسبة ذكرى 

استقال باده.

إشــادات بمشــاركة ناصــر بــن حمــد فــي احتفاليــة “أونام”

شخصيات من كيرال: لفتة فريدة

تواصلـــت اإلشـــادات لممثـــل جالـــة 
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــئون 
الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة بعـــد مشـــاركة ســـموه مع 
احتفاليـــة  العامليـــن  مـــن  مجموعـــة 

“أونام” للديانة الهندوسية.
وأعـــرب عـــدد مـــن الشـــخصيات عن 
بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة على حرص 
ســـموه بالمشـــاركة فـــي االحتفاليـــة، 
تؤكـــد  ســـموه  مشـــاركة  إن  حيـــث 
حرص ســـموه على تعزيـــز العاقات 
البحرينيـــة الهندية والتـــي تمتد عبر 

تاريخ طويل.
ووصـــف وزيـــر كهربـــاء فـــي واليـــة 
كيـــراال م. مانـــي مشـــاركة ســـموه بــــ 
“اللفتـــة الفريـــدة”، وقـــال: “لقد كانت 
مفاجـــأة حًقـــا أن أرى ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، يحتفل 
بشـــكل مثير بمهرجان أونام الخاص 
بوالية كيرال في قصره مع موظفيه. 
كيـــرال،  واليـــة  شـــعب  عـــن  بالنيابـــة 
اســـمحوا لـــي أن أعترف بـــكل صدق 
باللفتـــة الفريـــدة مـــن الوئـــام الديني 
والمحبة واألخوة التي تدعم التراث 
الـــذي ال مثيـــل لـــه لمملكـــة البحرين. 

أحر تمنياتنا”.
أما عضو تجمع والية كيرال القانوني 
ماني ســـي كابين فقال “سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، من بحر 
تتناقلهـــا  دافئـــة  حكايـــات  القلـــوب، 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي فـــي 
هذه األيام، بكل فخر وفرح، وجدت 
لؤلـــؤة مـــن مملكـــة البحريـــن، والتي 

تعـــرف بجزيـــرة اللؤلـــؤ. وغنـــي عـــن 
القول”.

عظيًمـــا  أمـــًرا  كان  “إنـــه  وأضـــاف 
بالنســـبة لنا أن نشـــاهد ســـمو الشيخ 

ناصـــر بن حمد آل خليفة وهو ينضم 
بشـــكل مثير إلـــى موظفيه لاحتفال 
بمهرجان أونام الخاص لوالية كيرال، 
يســـعدني جـــًدا أن أقـــول إنـــه ليـــس 

مجـــرد عمـــل حـــب، بـــل هـــو عامـــة 
والوئـــام  العالميـــة  لألخـــوة  مميـــزة 
الثقافي، لقد أثبتـــت البحرين، كونها 
موطًنا رائًعا للعديد من سكان كيرال، 
واألفـــراد األعـــزاء من بلـــدي المحلي 
والمغتربيـــن اآلخريـــن، مـــرة أخـــرى 
قيمها الراســـخة المتمثلة في الحرية 
بيـــن األديـــان واالحتـــرام المتبـــادل. 
بـــكل ســـرور، اســـمحوا لـــي أن أغتنم 
هـــذه الفرصـــة ألشـــكر القـــادة األكثر 
احتراًمـــا ورؤية في البحرين وســـمو 
الشـــيخ ناصـــر على نهجهـــم المنفتح 
فـــي تعزيـــز التعايـــش الثقافـــي. مرة 
أخرى، شـــكًرا ســـموكم وكل التوفيق 

على أنشطتكم اإلنسانية”.

تغطية - المكتب اإلعالمي من كيرال

االثنين 7 سبتمبر 2020 - 19 محرم 1442 - العدد 4346

ماني سي كابينم. ماني

وزير المالية: تجاوز التحديات الراهنة يستوجب تكاتف الجميع
الحزمـــة الماليـــة ســـاهمت فـــي تجنيـــب االقتصـــاد أزمـــة غيـــر متوقعـــة

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
أن مملكـــة البحريـــن ماضيـــة قدمـــا في 
كافـــة  والتحديـــات  الظـــروف  مواجهـــة 
تنفيـــًذا  المســـتدامة  التنميـــة  لتحقيـــق 
لـــرؤى وتطلعـــات عاهـــل البـــاد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
خليفة، واهتمام رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة، والمتابعة المســـتمرة من ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
منوًهـــا بالجهود المخلصة التي يقوم بها 
أعضـــاء فريق البحرين كافة من أعضاء 
والتشـــريعية  التنفيذيـــة  الســـلطتين 
ومؤسســـات القطاعين الخاص واألهلي 
والمواطنيـــن والمقيميـــن بمـــا يصب في 

صالح الجميع.
جـــاء ذلـــك أثنـــاء االجتمـــاع الـــذي عقد 

امـــس عـــن بعـــد، بحضـــور كل مـــن وزير 
شؤون مجلسي الشـــورى والنواب غانم 
البوعينيـــن ومحافظ مصـــرف البحرين 
المركـــزي رشـــيد المعـــراج مـــع رئيســـي 
اللجنـــة الماليـــة واالقتصادية بمجلســـي 
آخـــر  لمناقشـــة  والنـــواب؛  الشـــورى 
مســـتجدات الوضع المالي واالقتصادي 
فـــي المملكة، وذلـــك في إطار اســـتمرار 
بيـــن  المشـــترك  والتعـــاون  التنســـيق 

السلطتين التنفيذية والتشريعية. 
ونـــوه الوزيـــر أن الظـــروف الراهنة التي 
يواجههـــا العالـــم أجمـــع؛ بســـبب انتشـــار 
فيروس كورونا )كوفيد 19( تحتم علينا 
العمـــل على تجاوزها بكل قوة وبتكاتف 
الوطنيـــة  المصلحـــة  ووضـــع  الجميـــع 
فـــي المقـــام األول، وأن الحزمـــة المالية 
واالقتصاديـــة التـــي تـــم إطاقهـــا وفـــق 
التوجيهـــات الملكية الســـامية ســـاهمت 

في تجنيب االقتصاد الوطني أزمة غير 
متوقعـــة وآثاًرا ســـلبية عديـــدة، والعمل 
مهمـــة  ركيـــزة  الجميـــع  مـــن  المشـــترك 
لمواصلـــة البنـــاء على ما تحقـــق وإعادة 

إنعاش القطاعات االقتصادية كافة. 
وقـــال “إننـــا ســـنواصل الســـير مًعـــا نحو 
تحقيـــق أهـــداف التنميـــة، التي نســـعى 
لتحقيقهـــا بمـــا يعـــود أثرها بالنفـــع على 
االقتصاديـــة  والقطاعـــات  المواطنيـــن 

كافة في المملكة”. 
االجتمـــاع  أثنـــاء  الوزيـــر  واســـتعرض 
المؤشـــرات االقتصادية واآلثار المترتبة 
علـــى بعـــض القطاعـــات الحيويـــة، التي 
شـــهدت تعافيا في بعض القطاعات بعد 

تنفيذ الحزمة المالية واالقتصادية.
وأشـــاد وزير المالية واالقتصاد الوطني 
بالتعـــاون اإليجابـــي المثمـــر والمســـتمر 
بين الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية 
بمـــا يحقـــق األهـــداف المنشـــودة، التـــي 
الوطـــن  تطلعـــات  تحقيـــق  فـــي  تســـهم 

والمواطنين.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

“معاهد التدريب” تبحث مع “تمكين” سبل مواجهة التحديات
تعـزيــــــز قنـــوات التــواصـــل وتكثيـــف المشــــاورات بيــن الطــرفيـــن

لمعاهـــد  البحريـــن  جمعيـــة  عقـــدت 
الرئيـــس  مـــع  اجتماعـــا  التدريـــب 
التنفيـــذي لصنـــدوق العمـــل “تمكين” 
خالـــه  جـــرى  جناحـــي  إبراهيـــم 
مناقشـــة التحديـــات الطارئـــة التـــي 
تواجـــه قطـــاع التدريـــب فـــي ظـــل 
الظـــروف الراهنـــة لفيـــروس كورونا 
)كوفيد 19(، والـــدور الفاعل لتمكين 
فـــي مواجهة وحل تلـــك التحديات، 
علـــى  التدريـــب  معاهـــد  ومســـاعدة 
مواصلة القيام بمهمتها الحيوية في 
تدريـــب وتأهيل الكـــوادر البحرينية 
وإحالها ومســـاعدة منشآت القطاع 
رأســـمالها  تطويـــر  علـــى  الخـــاص 
التنميـــة  مســـيرة  ودعـــم  البشـــري 
الشـــاملة وفًقا لرؤية مملكة البحرين 

االقتصادية 2030.
وفـــي تصريـــح لـــه عقـــب االجتمـــاع، 
أشـــاد رئيس جمعية البحرين لمعاهد 
التدريب نواف الجشـــي باالستجابة 
الفاعلة والســـريعة مـــن قبل “تمكين” 
تتضمـــن  التـــي  الجمعيـــة  لمرئيـــات 

خاصـــة التحديـــات التـــي يواجههـــا 
أكثـــر مـــن 90 معهـــًدا للتدريـــب فـــي 
البحرنـــة  نســـبة  تتجـــاوز  البحريـــن 
فيهـــا 70 % وتعـــود ملكيـــة معظمها 
لبحرينيين، وتسهم في ترجمة رؤية 
الحكومـــة في مجال تدريب وتأهيل 
والموظفيـــن،  عمـــل،  عـــن  الباحثيـــن 
وفئات واسعة من المواطنين، معرًبا 
عـــن شـــكر الجمعيـــة لرئيـــس مجلس 
إدارة تمكين الشيخ محمد بن عيسى 
آل خليفة والرئيس التنفيذي لتمكين 

إبراهيـــم جناحـــي وجميـــع العامليـــن 
فـــي تمكيـــن لقـــاء المســـاهمة الجادة 
في العمل على حـــل كافة التحديات 

التي تواجه معاهد التدريب.
وأوضـــح الجشـــي أن االجتمـــاع مـــع 
الرئيـــس التنفيذي لــــ “تمكين” ناقش 
لمعاهـــد  تقديمـــه  تـــم  الـــذي  الدعـــم 
التدريـــب باعتبارهـــا مـــن القطاعـــات 
األكثـــر تأثًرا مـــن تداعيـــات فيروس 
فـــي  الدعـــم  هـــذا  كورونـــا، وأهميـــة 
إعـــادة تشـــغيل تلك المعاهـــد والبدء 

بتغطية المصاريف التي ترتبت على 
توقف عملها بســـبب الجائحة والحد 

من آثارها.
وأوضح الجشـــي أن جانب الجمعية 
تطـــرق أيضـــا خـــال االجتمـــاع إلـــى 
إمكانيـــة الحصول علـــى دعم تمكين 
في تسهيل إجراءات حصول معاهد 
التدريب على قروض بأرباح معقولة 
وإجراءات ميسرة، وذلك عن طريق 
برنامـــج “تمويـــل” أو “تمويـــل+” مـــن 

“تمكين”، أو أية طريقة متاحة.
وأكـــد الجشـــي فـــي نهايـــة تصريحه 
أن مرئيـــات جمعيـــة البحرين لمعاهد 
مـــن  االهتمـــام  كل  القـــت  التدريـــب 
قبـــل جناحـــي، منوهـــا بحرصـــه على 
فتـــح قناة تواصل دائمـــة وفاعلة مع 
الجمعيـــة كممثل منتخـــب عن جميع 
معاهد التدريب، واستعداده لتكثيف 
اللقاءات والمشاورات خال المرحلة 
القادمـــة من أجـــل مواصلة مناقشـــة 
جميـــع المســـتجدات والتحديات بما 
يحقـــق األهـــداف المنشـــودة لكل من 

تمكين والجمعية.

جانب من اللقاء

المنامة- تمكين

المنامة - وزارة اإلسكان

أكد وزير اإلســـكان باســـم الحمـــر أن الوزارة تتابـــع باهتمام الطلبات اإلســـكانية 
ألهالي الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية، وتعمل على تلبيتها ضمن التوزيعات 

اإلسكانية المقبلة بمدينة سلمان وفًقا لمعيار األقدمية. 
جاء ذلك لدى اســـتقباله بمكتبه في مبنى الوزارة النائب فاطمة القطري، لبحث 
االحتياجـــات اإلســـكانية للدائـــرة الثانيـــة فـــي المحافظـــة الشـــمالية والحـــاالت 

اإلنسانية، وكذلك ملف المرأة اإلسكاني.

“الحاالت اإلنسانية” أبرز محاور لقاء الحمر والقطري

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

ممثلـــة  البحريـــن  مملكـــة  شـــاركت 
فـــي  المدنيـــة  الخدمـــة  بديـــوان 
االجتمـــاع الثالث عشـــر للجنة الفنية 
لشـــؤون الخدمـــة المدنيـــة والمـــوارد 
لـــدول  التعـــاون  بمجلـــس  البشـــرية 
الخليج العربية، عبر االتصال المرئي، 
مناقشـــة  االجتمـــاع  خـــال  تـــم  إذ 
اســـتراتيجية لجنـــة وزراء ورؤســـاء 
أجهزة الخدمة المدنية والتي تهدف 
للوصول إلى خدمـــة مدنية متكاملة 
مســـتدامة فـــي دول مجلس التعاون 
عمـــل  بيئـــة  إيجـــاد  علـــى  والعمـــل 
خليجية مشتركة في أجهزة الخدمة 
المدنيـــة للرقـــي بمســـتوى الخدمات 

الحكومية المقدمة.
كمـــا ناقشـــت اللجنـــة الفنية لشـــؤون 

الخدمـــة المدنيـــة والموارد البشـــرية 
األهـــداف  التعـــاون  بمجلـــس 
أهميـــة  تؤكـــد  التـــي  والمبـــادرات 
االســـتثمار األمثـــل فـــي رأس المـــال 
فـــي  الخبـــرات  وتبـــادل  البشـــري 
التشـــريعات والسياســـات والتعـــاون 
والتمثيل اإلقليمي والدولي، وتبادل 
الممارســـات  المعرفـــة حـــول أفضـــل 
المـــوارد  سياســـات  فـــي  العالميـــة 

البشرية. 
صياغـــة  علـــى  جـــاٍر  والعمـــل 
النهائيـــة  بصيغتهـــا  االســـتراتيجية 
وزراء  الجتمـــاع  لرفعهـــا  تمهيـــًدا 
بـــدول  المدنيـــة  الخدمـــة  ورؤســـاء 
مجلـــس التعـــاون والذي ســـيعقد في 

نهاية سبتمبر الجاري. 

دول الخليج تناقش الوصول لخدمة مدنية متكاملة مستدامة



االستمرار في التواصل مع األهالي نهج راسخ لخدمة أبناء المحافظة
فـــي إطـــار اهتمـــام المحافظـــة الجنوبيـــة 
بتعزيز الجهود المبذولة لتلبية احتياجات 
المواطنيـــن؛ أكـــد محافظ الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة أن المحافظـــة مســـتمرة فـــي مـــد 
جســـور التواصل كنهج ممتـــد مع األهالي؛ 
لترســـيخ مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة عبر 
المنصات اإللكترونية والتطبيقات الذكية 
التـــي توفرهـــا المحافظة؛ بهـــدف االرتقاء 

بالخدمات المقدمة.
وأشـــار ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة إلـــى أن 
المحافظـــة تشـــهد العديـــد من المبـــادرات 
التواصـــل  تواكـــب  التـــي  االســـتثنائية 
اإللكتروني والتحـــول الرقمي، الذي يأتي 
ضمـــن إطـــار تعزيـــز الشـــراكة المجتمعيـــة 
مـــع األهالـــي، عبر ابتـــكار أفضـــل األدوات 
التي تســـاهم في جعل عملية االتصال مع 
المواطنين أكثر فاعلية، والعمل على رصد 
فـــي  وتطلعاتهـــم  احتياجاتهـــم  ومتابعـــة 

المجاالت األمنية واالجتماعية والتنموية 
الرائدة.

وأوضـــح ســـموه أن المحافظـــة تلقت منذ 
مطلـــع يناير للعام 2020 ولغاية أغســـطس 
الماضـــي 1963 استفســـاًرا وطلًبـــا ضمـــن 
المعامالت اإللكترونية، كما تم تلقي نسبة 

60 % من احتياجات األهالي والمواطنين 
واالجتماعـــي  األمنـــي  المجـــال  فـــي 
والخدمي من مختلـــف مناطق المحافظة 
خالل المجلس االفتراضي، الذي يعد قناة 
مهمـــة وامتـــدادا للمجلس األســـبوعي، لما 
لـــه من إســـهامات رائـــدة في تعزيـــز األمن 

المجتمعي وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشـــار ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة إلـــى أن 
المحافظـــة تواصـــل ســـعيها المســـتمر في 

واآلراء  االستفســـارات  مختلـــف  تلقـــي 
مـــن األهالـــي والمواطنيـــن الكـــرام؛ كونهـــا 
حلقة وصـــل مع مختلف الجهـــات األمنية 

الشـــراكة  منظومـــة  وفـــق  والتنفيذيـــة 
والتنسيق المتبادل، عبر منصات التواصل 
ومنصاتها الذكية والمجالس االفتراضية؛ 

المواطنيـــن  وتطلعـــات  لـــرؤى  تحقيًقـــا 
وإبـــراز الصورة الحضاريـــة التي تتمتع بها 

المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ 
الجنوبية: مبادرات 

استثنائية 
تواكب التواصل 

اإللكتروني 
والتحول الرقمي

local@albiladpress.com03

سمو الشيخ خليفة بن علي

ضبــط 23729 مخالفــة كمامــة منــذ تطبيــق القــرار
أشار مساعد رئيس األمن العام لشؤون 
الركـــن  العميـــد  والتدريـــب  العمليـــات 
الشـــيخ حمد بـــن محمـــد آل خليفة إلى 
اســـتمرار اإلدارات والمديريـــات األمنية 
فـــي تنفيـــذ قـــرارات اللجنة التنســـيقية 
الخاصة بمواجهة جائحة كورونا والحد 
مـــن انتشـــارها، حيـــث حرصـــت رئاســـة 
األمـــن العام وبتوجيه مـــن رئيس األمن 
العـــام الفريـــق طارق الحســـن على أداء 
مهماتهـــا وواجباتهـــا الوطنيـــة في إطار 

تكاملي وتنسيقي.
 ونـــوه إلـــى تكثيف الحمـــالت الميدانية 
اإلجـــراءات  التخـــاذ  والتوعويـــة 
االحترازيـــة المطلوبـــة ومتابعتها، ومن 
بينها متابعة االلتزام بالقرارات المتعلقة 
بالوقايـــة مـــن انتشـــار الوبـــاء مـــن قبل 
الجميـــع وذلـــك بارتـــداء كمامـــة الوجـــه 

في األماكن العامة واألســـواق والمواقع 
المزدحمـــة وتحقيق التباعد الجســـدي، 
باإلضافـــة إلى تنفيذ أعمال التطهير في 
الشوارع والمرافق الحيوية، مشيًرا إلى 
أن مجموع مخالفـــات عدم لبس كمامة 
الوجـــه في األماكـــن العامـــة والمحالت 
شـــرطة  رصدتهـــا  التـــي  التجاريـــة 
المملكـــة  محافظـــات  فـــي  المديريـــات 
وإدارات وزارة الداخليـــة منـــذ تطبيـــق 

القرار بلغ 23729 مخالفة.
وأوضـــح مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام 
بـــأن  والتدريـــب  العمليـــات  لشـــئون 
الشـــمالية  مديريـــة شـــرطة المحافظـــة 
القانونيـــة  إجراءاتهـــا  باتخـــاذ  قامـــت 
لمخالفة غير الملتزمين بقرارات اللجنة 
التنسيقية الخاصة بالتباعد االجتماعي 
وارتداء كمامة الوجه حيث تم مخالفة 

5306 أشـــخاص لعـــدم ارتـــداء كمامـــة 
الوجه، واتخاذ 1538 إجراء للمحافظة 
على التباعد االجتماعي، هذا إلى جانب 

القيام بــ 530 حملة توعوية.
وأضـــاف أن مديريـــة شـــرطة محافظة 
العاصمـــة قامـــت بتنفيـــذ 607 حمـــالت 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  توعويـــة 
للتقيـــد بتنفيـــذ القـــرارات الصـــادرة عن 
التباعـــد االجتماعـــي وارتـــداء الكمـــام، 
حيـــث قامـــت بتحريـــر 3853 مخالفـــة 
عـــدم ارتـــداء كمامـــة الوجـــه، واتخذت 
369 إجـــراء للمحافظـــة علـــى التباعـــد 

االجتماعي.
شـــرطة  مديريـــة  قامـــت  جانبهـــا،  مـــن 
محافظـــة المحـــرق بتنفيـــذ العديـــد من 
واالحترازيـــة،  الوقائيـــة  اإلجـــراءات 
حيـــث تم اتخـــاذ 1138 إجـــراء للحفاظ 

على التباعد االجتماعي، وتحرير 5974 
مخالفة عدم ارتـــداء كمامة الوجه، كما 
قامـــت شـــرطة المديرية بــــ 1026 حملة 
توعويـــة ميدانيـــة في مختلـــف مناطق 
المحافظـــة. وبدورهـــا قامـــت مديريـــة 
شـــرطة المحافظـــة الجنوبيـــة بتوعيـــة 
تنفيـــذ  عبـــر  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

378 حملـــة، ورصدت شـــرطة المديرية 
3313 مخالفـــة عـــدم ارتـــداء الكمامـــة، 
للحفـــاظ  إجـــراء   2312 اتخـــذت  فيمـــا 
علـــى التباعـــد االجتماعي، فيمـــا قامت 
العـــام  األمـــن  برئاســـة  العمليـــات  إدارة 
بنشـــر دوريـــات النجـــدة فـــي مختلـــف 
مناطق المملكة للقيـــام بدورها وضمان 

ســـرعة االســـتجابة عند تلقـــي أي بالغ، 
وذلـــك ضمن جهودها فـــي دعم الجهود 
المبذولـــة لتعزيز اإلجـــراءات والتدابير 
كمـــا  كورونـــا،  فيـــروس  مـــن  الوقائيـــة 
ارتـــداء  عـــدم  مخالفـــة   5186 حـــررت 
العامـــة  األماكـــن  فـــي  الوجـــه  كمامـــة 
واتخـــذت 340 إجراء لتحقيـــق التباعد 
فـــي مختلـــف محافظـــات  االجتماعـــي 
المملكـــة. وواصلـــت اإلدارة العامة ألمن 
المنافذ تأمينها للفحوصات للمسافرين، 
للمســـافرين  الفحوصـــات  عـــدد  بلـــغ  إذ 
القادميـــن مـــن الخـــارج 80864 فحصا، 
كمـــا قامـــت اإلدارة بتســـهيل إجـــراءات 
إجـــالء رعايا الدول األخـــرى من مملكة 
البحرين البالغ عددهم 17048 مسافًرا، 
وبلـــغ عدد مخالفـــات عدم لبـــس كمامة 

الوجه 97 مخالفة.
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أكد رئيس شـــؤون الجمارك حرص 
أحمـــد  الشـــيخ  الجمـــارك  شـــؤون 
بـــن حمـــد آل خليفة تيســـير حركة 
التجـــارة فـــي مملكـــة البحرين من 
خـــالل ســـرعة إنجـــاز اإلجـــراءات 
الجمركيـــة وعـــدم تأخيـــر البضائع 
منوهـــا  التجاريـــة،  والشـــحنات 
بالـــدور الـــذي يلعبـــه مركـــز خدمة 
العمـــالء التابـــع لشـــؤون الجمـــارك 
فـــي تقديـــم الخدمـــات الجمركيـــة 
للمواطنين والمقيمين.وأكد رئيس 
الجمـــارك أثنـــاء زيارتـــه التفقديـــة 

إلدارة  التابـــع  الجـــوي  للشـــحن 
جمـــارك المنافـــذ الجويـــة، اهتمـــام 
شـــؤون الجمـــارك في تعزيـــز النمو 
خدمـــات  وتقديـــم  االقتصـــادي 
جمركيـــة متميـــزة بتيســـير حركـــة 
بالســـرعة  المملكـــة  فـــي  التجـــارة 
والجـــودة المطلوبـــة، مشـــيرا إلـــى 
عبـــر  الشـــحنات  معـــدل  ارتفـــاع 
إدارة الشـــحن الجـــوي مـــن خـــالل 
زيادة اســـتخدام العمالء لوســـائط 
التجـــارة اإللكترونيـــة بمـــا ينعكس 

إيجابا على اإليراد العام.

ارتفاع بمعدل الشحنات بالمنفذ الجوي

رفـــع صباح الدوســـري، أســـمى آيات 
الشكر وعظيم االمتنان لعاهل البالد 
بـــن  الملـــك حمـــد  صاحـــب الجاللـــة 
عيسى آل خليفة، على الثقة الملكية 
بمجلـــس  عضـــًوا  بتعيينـــه  الغاليـــة 

الشورى.
وقال الدوســـري فـــي تصريح له “إن 
تفضـــل ســـيدي عاهل البـــالد بمنحي 
التشـــريف بـــأن أكـــون أحـــد أعضـــاء 
مجلس الشوى الموقر يعطيني دافًعا 
المســـؤولية  تحمـــل  نحـــو  مضاعًفـــا 
الوطنية والحافز األكبر لبذل المزيد 
مـــن الجهـــد والعطـــاء والعمـــل بـــكل 
أمانة وإخالص لمـــا فيه خدمة بلدنا 
العزيز، تحت ظل جاللته وحكومته، 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، رئيس 
مجلـــس الـــوزراء الموقـــر، ومتابعـــة 

األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولـــي 
العهـــد، النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء”، منوًها بأنه ســـيضع نصب 
عينيـــه احتـــرام الدســـتور والقانـــون 
ومشـــاركة أخواتـــه وإخوانه أعضاء 
المجلـــس فـــي دراســـة المشـــروعات 

والقوانين واالقتراحات بقوانين.

 الدوسري بعد تعيينه بـ “الشورى”: 
سأحترم الدستور والقانون

تقدير حكومي لمجتمـع األعمــال
محافظـــة العاصمـــة: الحاضنـــات منصـــات مهمـــة لتبـــادل الخبـــرات

زار محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ هشـــام بـــن 
عبدالرحمن آل خليفة مقر حاضنة األعمال 
البنـــاي،  النائـــب عمـــار  “ديـــوان”، بحضـــور 
ممتلـــكات  لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
البحريـــن القابضـــة خالـــد الرميحي، حيث 
تقوم الحاضنة بتقديم التوجيه واإلرشـــاد 
إلى المؤسسات الناشئة المحلية باإلضافة 
األعمـــال  ريـــادة  مجتمعـــات  دعـــم  إلـــى 

وتشجيع االبتكار. 
أكد أن للحاضنات ومسرعات نمو األعمال 
المشـــروعات  إمـــداد  فـــي  جوهريـــًا  دورًا 
الصغيـــرة بـــكل مـــا تحتاجـــه مـــن عوامـــل 
الدعم والمســـاندة خـــالل مرحلة االنطالق 
بما يخدم ذلك آفاق االستثمار أمام القطاع 

الخـــاص مـــن رجـــال األعمـــال البحرينيين 
بما يتماشـــى مع األهداف الســـامية للرؤية 
االقتصاديـــة 2030. ونـــوه إلـــى أن اهتمام 
يظهـــر  الحاضنـــات  بإنشـــاء  الحكومـــة 
تقديـــر مملكـــة البحريـــن لمجتمـــع األعمال 

علـــى الصعيديـــن المحلي والدولـــي ولدور 
الحاضنـــات فـــي توفيـــر المنصـــة المثاليـــة 
التي تعمل على إلهام رواد األعمال إلطالق 
لتحقيـــق  الفرصـــة  وإتاحـــة  مشـــروعاتهم 
أحالمهم وترجمة أفكارهم لواقع ملموس.

وأشـــاد بمـــا تقدمـــه حاضنـــات ومســـرعات 
األعمال فـــي مملكة البحريـــن من خدمات 
والمؤسســـات  األعمـــال  لـــرواد  متعـــددة 
والشـــركات الناشئة لفترة حضانة محددة، 
المشـــروعات  إمـــداد  إمـــكان  جانـــب  إلـــى 
بالخدمات التي تعينها على تطوير قدراتها 
والخارجـــي  الداخلـــي  التوســـع  وتحقيـــق 

لالنطالق نحو العالمية.
وأشـــار إلـــى أن الحاضنـــات توفـــر منصات 
مهمة للمناقشـــة وتبادل الخبـــرات والرؤى 
المبتكـــرة لدعـــم المؤسســـات الناشـــئة في 
ســـعيها إلجراء التغييـــرات الالزمة لتصبح 
بتحقيـــق  وتســـاهم  مســـتدامة  أعمالهـــم 

االقتصاد المستدام مستقبالً.

محافظ العاصمة يزور حاضنة األعمال “ديوان”
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إعــادة تشغيــل ســوق المالكيــة
التفتيـــش عمليـــات  واســـتمرار  الموقـــع  تنظيـــف  األشـــغال:  وزيـــر 

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أكـــد 
والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف إعادة 
تشـــغيل ســـوق المالكيـــة لخدمـــة المنطقة 
والمناطـــق المجـــاورة مـــن خالل اشـــتماله 
كفرشـــات  األساســـية  االحتياجـــات  علـــى 

األسماك واللحم والخضروات وغيرها. 
جـــاء ذلك فـــي الزيارة التفقديـــة التي قام 
بهـــا الوزيـــر لموقـــع ســـوق المالكيـــة برفقة 
وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون البلديات الشـــيخ 
والوكيـــل  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  محمـــد 
المشـــتركة  البلديـــة  للخدمـــات  المســـاعد 
بلديـــة  عـــام  ومديـــر  حميـــدان  شـــوقية 
المنطقـــة الشـــمالية لميـــاء الفضالـــة وعدد 
من مســـؤولي الـــوزارة. ووجـــه الوزير إلى 
إعادة تشـــغيل الســـوق من خـــالل تنظيف 
وتهيئة الموقع مجددا واســـتمرار عمليات 

توفيـــر  أجـــل  مـــن  والرقابـــة  التفتيـــش 
االحتياجـــات الخدميـــة المطلوبـــة ألهالي 
أن  إلـــى  الوزيـــر خلـــف  وأشـــار  المنطقـــة. 
الوزارة تقوم بدراسة احتياجات المناطق 
بشكل دائم، وأحد تلك المناطق هي قرية 
المالكيـــة، إذ إن عقار الســـوق الحالي التي 
تبلغ مســـاحته 970.97 متر مربع سيشكل 

منطقـــة  فـــي  للخدمـــات  نوعيـــة  إضافـــة 
المالكية لناحية اســـتيعابه لعـــدد كبير من 
الخدمـــات فـــي موقـــع واحد لمـــا يتمتع به 
من موقع مميز وتوافر مواقف الســـيارات 

الكافية في الموقع. 
ووجـــه الوزير خلف لـــدى الزيارة لالهتمام 
وتنظيفـــه  تهيئتـــه  خـــالل  مـــن  بالموقـــع 

والعمـــل علـــى االســـتفادة منـــه إلـــى حين 
تطوير المشروع بصورته النهائية. 

الرقابـــة  أعمـــال  اســـتمرار  علـــى  وشـــدد 
بمســـتوى  االهتمـــام  وكذلـــك  والتفتيـــش 
النظافـــة إلـــى جانب إعـــادة تعديل الموقع 
مـــن مختلـــف الجوانب وخصوصـــا الفنية 
مـــن  مجموعـــة  تتطلـــب  والتـــي  منهـــا 
اإلجـــراءات التي ســـيتم اتخاذهـــا للتمكن 

من إعادة استغالل الموقع خدميا. 
وأكـــد الوزيـــر خلـــف توجـــه الـــوزارة نحـــو 
المناطـــق  مختلـــف  فـــي  األســـواق  بنـــاء 
أو  الصغيـــرة  الخدميـــة  األســـواق  ســـواء 
األســـواق المركزية الكبيرة؛ لتتناســـب مع 
االحتياجـــات المختلفة، ومـــن أجل تنمية 
وتطويـــر المناطـــق وكذلك تنميـــة الموارد 

البلدية لتوفير مزيد من الخدمات.

عصام خلف في زيارة لسوق المالكية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

صباح الدوسري



أكـــد األميـــن العـــام لمجلـــس النـــواب 
أن  بونجمـــة  راشـــد  المستشـــار 
ألعضـــاء  الخارجيـــة  االجتماعـــات 
مجلـــس النواب واألمانـــة لم تتوقف، 
إذ يحرص مجلس النواب على ســـير 
العمـــل والقيام بالمشـــاركة في جميع 

االجتماعات عن بعد. 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي أقامته 
األمانة العامة لمجلس أمس، لممثلي 
بمملكـــة  المختلفـــة  اإلعـــام  وســـائل 
البحريـــن، إذ بيـــن فيهـــا بونجمـــة عن 
العامـــة  األمانـــة  أداء  قيـــاس  نتائـــج 
للمجلـــس خـــال دور االنعقـــاد الثاني 

من الفصل التشريعي الخامس.
المبذولـــة  الجهـــود  أن  إلـــى  وأشـــار 
انطلقـــت من الســـعي لترجمـــة الرؤى 
السامية لعاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
في خطابه الســـامي فـــي افتتاح دور 
االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي 
الخامس، بشـــأن مواكبة مســـتجدات 
الرقمـــي،  االقتصـــاد  لدعـــم  العصـــر 
الـــذكاء  مجـــاالت  فـــي  واالســـتثمار 
االصطناعي، وبتوجيهات من رئيسة 
مجلس النـــواب فوزيـــة بنت عبدهللا 
تحـــول  علـــى  العمـــل  تـــم  إذ  زينـــل، 
التحديات خـــال جائحة كورونا إلى 
عامـــل إيجابـــي، وحـــرص الســـتمرار 
بالوظائـــف  والقيـــام  العمـــل  ســـير 
إذ  بالمجلـــس،  المنوطـــة  والمهـــام 
العمـــل  المجلـــس  أجهـــزة  واصلـــت 
حتـــى  انســـيابية،  منتظمـــة  بوتيـــرة 

خال اإلجازة البرلمانية. 
مـــن جهـــة أخرى، أكد أن قســـم تنمية 
المـــوارد الماليـــة بالمجلس اســـتكمل 
للدولـــة  العامـــة  الميزانيـــة  مشـــروع 
هنـــاك  أن  بيـــن  كمـــا   ،2020  -  2019
رقابـــة مســـتمرة علـــى المصروفـــات، 
وتحليـــا لنتائـــج األداء، والفروقات، 
إضافـــة إلـــى إدارة الســـيولة الماليـــة، 
إليـــرادات  األمثـــل  واالســـتخدام 
المجلـــس، إلى جانب ترشـــيد اإلنفاق 
وفـــق النظـــم واللوائـــح والتعميمـــات 
الواردة مـــن وزارة المالية واالقتصاد 

الوطني.
للدبلوماســـية  ومســـاندًة  ودعًمـــا 
البرلمانيـــة وبنـــاًء على مـــا تحقق من 
إنجـــازات ســـابقة، ذكـــر األميـــن العام 
أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين 
شـــاركت خـــال دور االنعقـــاد العادي 
الثاني من الفصل التشريعي الخامس 
فـــي 5 اجتماعات برلمانية، مؤكًدا أن 
األمانـــة لـــم تغفـــل خال هـــذه الفترة 
أهميـــة دور الدبلوماســـية البرلمانية؛ 
إذ حرصـــت على االســـتمرار في دعم 
المجلس النيابي على االســـتمرار في 
تنميـــة وتعزيـــز العاقـــات البرلمانيـــة 
الصداقـــة  جســـور  ومـــد  الخارجيـــة 
والتعـــاون بيـــن البرلمانـــات الوطنيـــة 

لـــدول العالم؛ مـــن أجل اإلســـهام في 
عملية السام والتعاون الدوليين. 

عمـــل  اســـتمرارية  علـــى  وحرًصـــا 
مـــن  العمـــل  مواصلـــة  تـــم  الشـــعبة، 
خـــال وســـائل االتصـــاالت الحديثـــة 
للتقنيات اإللكترونية أو عبر االتصال 
المرئـــي، كمـــا يتـــم عقـــد اجتماعـــات 
اللجنـــة التنفيذية للشـــعبة البرلمانية 
عـــن  االجتمـــاع  نظـــام  باســـتخدام 
نظـــًرا   ،)Video conference( بعـــد 
للظـــرف الراهـــن؛ للبحـــث فـــي عـــدد 
علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات  مـــن 
جدول األعمـــال، والخطابات الواردة 
العربيـــة  البرلمانيـــة  مـــن االتحـــادات 
واإلســـامية والدوليـــة وغيرهـــا مـــن 

األمور ذات العاقة. 
شـــعبة  تحـــرص  ذلـــك  وإلـــى جانـــب 
مملكـــة البحريـــن البرلمانيـــة على أن 
يتم تزويد البرلمانات الدولية بجهود 
السلطة التشريعية خصوصا مجلس 
النـــواب في كيفية التعامل والتصدي 
لفيروس كورونا المســـتجد والحفاظ 
على ســـير العمـــل وفق أعلـــى معايير 

الحماية واألمان.
وفـــي إطار الدعـــم القانونـــي للنواب، 
بيـــن األميـــن العام أن إدارة الشـــؤون 
 1562 أنجـــزت  باألمانـــة  القانونيـــة 
موضوًعـــا ما بيـــن دراســـات قانونية، 
القـــرارات  وقوانيـــن،  لوائـــح  توفيـــر 
النهائيـــة،  القـــرارات  التنفيذيـــة، 

صياغـــة  المختصـــرة،  والقـــرارات 
والرقابيـــة،  التشـــريعية  األدوات 

وتقديم الدعم القانوني للمجلس.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمـــوارد البشـــرية 
والماليـــة، صرح بونجمة بـــأن األمانة 
نفـــذت برنامـــج التقاعـــد االختيـــاري 
الـــذي أســـفر عـــن تقاعـــد 33 موظفـــا 
من موظفـــي األمانـــة العامة لمجلس 
وتطويـــر  دراســـة  تـــم  كمـــا  النـــواب، 
الئحـــة شـــؤون الموظفيـــن بالتعـــاون 
مـــع األمانـــة العامة لمجلس الشـــورى 
لتوحيـــد المزايـــا الوظيفيـــة والمالية، 
وتحقيق أفضل الممارسات اإلدارية.

وإيماًنا منها بأهميـــة التدريب وخلق 
فـــرص عمـــل جديـــدة، قـــال األميـــن 
العـــام إن األمانة العامة قامت بإعداد 
وتنفيـــذ اتفاقيـــة مع صنـــدوق العمل 
)تمكين( بخصوص توظيف وتدريب 
مؤقـــت لــــ 40 بحرينيـــا عاطليـــن عن 
فـــي  للعمـــل  مؤقتـــة  بعقـــود  العمـــل 

مكاتب أعضاء مجلس النواب.

التحول الرقمي

ونـــوه إلـــى توظيـــف األمانـــة العامـــة 
للمجلس التقنيات الحديثة، وترجمة 
الخطط االستراتيجية التي وضعتها 
األمانـــة لألعـــوام مـــن 2019 - 2022، 
إلـــى واقع ملمـــوس، عبر وضع قاعدة 
مؤسسية رقمية شـــاملة، وبخطوات 
مســـبوقة، قبـــل اإلعـــان العالمي عن 

جائحـــة كورونـــا، مؤكـــًدا أن األمانـــة 
العامـــة فـــي مجلـــس النـــواب قطعت 
مراحـــل متقدمة في مجـــال التحول 
مـــن  العديـــد  أنجـــزت  كمـــا  الرقمـــي، 
المشـــروعات والمبـــادرات في تطوير 

األداء اإلداري.
وأضاف أن التحول الرقمي في العمل 
وتطويـــر األداء اإلداري والتدريبـــي، 
بات من األمور الرئيســـة التي تبحثها 
مؤسســـات التدريب والتطوير اليوم، 
وأن األجهزة اإلدارية في المؤسسات 
البرلمانية، معنية وبصورة كبيرة في 

خوض هذا التوجه الحديث. 
أن  أوضـــح  ســـياٍق ذي صلـــة،  وفـــي 
أزمة “كورونـــا” أتاحت فرصا جديدة 
وأســـاليب مختلفـــة يمكن االســـتمرار 
بانتهاجهـــا حتـــى بعد انتهـــاء األزمة، 
كما أنها أبرزت اإلمكانات التي يتمتع 
بهـــا مجلـــس النـــواب وقدرتـــه علـــى 
التكيف والتطوير في ظل المعطيات 
والتحديـــات التي يواجهها، وانه نهج 

عمل سيستمر.
وعن أهم ما طبقته األمانة في مجال 
تقنيـــة المعلومـــات، قـــال بونجمة إنه 
تم تطوير نظام “Office 365”؛ بهدف 
توفير بيئـــة عملية وآمنـــة ومتطورة 
من خال برامج “األوفيس” وتطوير 
بالبريـــد  المرتبطـــة  التقنيـــة  النظـــم 
اإللكترونـــي والذاكـــرة الســـحابية، إذ 
يمكـــن النظـــام جميـــع المســـتخدمين 

من العمل عن بعد واســـتخدام جميع 
الملفات والوثائـــق والتقارير الخاصة 
وتحريرهـــا، إلى جانب حفظ الملفات 
الســـحابية،  الذاكـــرة  فـــي  الجديـــدة 
مضيًفـــا أنه تم عقد عـــدد من الورش 
والـــدورات التثقيفيـــة للتعـــرف علـــى 
آليـــات التعامـــل عن بعد مـــع األنظمة 
“zoom” و “office 365”، وعـــدد آخـــر 

من البرامج.

المشروعات

أما بشـــأن المبـــادرات والمشـــروعات 
فتـــرة  ســـبقت  التـــي  اإللكترونيـــة 
الجائحـــة، أفـــاد بـــأن المجلـــس طبـــق 
مشروع “المضبطة اإللكترونية”، الذي 
يمثل نظاما إلكترونيا لمعالجة وبناء 
تســـهل  بصـــورة  الجلســـات  مضابـــط 
عملية التفريغ والتصحيح والتدقيق، 
باإلضافـــة لعمليـــة الفهرســـة والبحث 
والتحليـــل، موضًحا أن النظام يعتمد 
علـــى تحويـــل التســـجيات الصوتية 
خال الجلســـات إلى نصوص، وربط 
والمرئيـــة؛  الصوتيـــة  التســـجيات 
المضابـــط  أرشـــيف  حفـــظ  بهـــدف 
مـــن  المشـــرع  ليتمكـــن  للجلســـات، 
االطاع واالســـتفادة من المناقشـــات 

والمداوالت السابقة.
نظـــام  تطبيـــق  أن  إلـــى  أشـــار  كمـــا 
“التصويـــت اإللكترونـــي”، الذي يتيح 
إجـــراء التصويـــت البرلماني عن بعد، 

والتوقيـــع اإللكترونـــي، إضافـــة إلـــى 
أرشـــفة الخطابات الملكيـــة إلكترونًيا 
خال افتتاح أدوار االنعقاد السنوية. 
وأكـــد أن األمانـــة العامة اســـتحدثت 
المعلومـــات  منصـــة  “مشـــروع 
والتقاريـــر المؤسســـية الذكيـــة” الذي 
يعـــرض مؤشـــرات العمـــل البرلمانـــي 
بعمـــل  المتعلقـــة  واإلحصـــاءات 
الجلســـات واللجـــان بشـــكل مســـتمر، 
Chat- (ونظام الرد اآللـــي “ها بوت” 
االرتقـــاء  إلـــى  يهـــدف  الـــذي   ،)bot
بمســـتوى التواصـــل مـــع المواطنيـــن 
مـــن خـــال توظيف قـــدرات الـــذكاء 
التعلـــم  يخـــص  فيمـــا  االصطناعـــي 
و  االستفســـارات،  علـــى  واإلجابـــة 
“نظام الزوار”، الـــذي يمكن الزوار من 
خـــارج مملكـــة البحريـــن مـــن جدولة 
زياراتهم، كما يوفر الصورة الملتقطة 
للزيـــارات الخارجيـــة، ويتيـــح خدمة 

إرسال الملفات وحفظها.

رؤى تطويرية 

وأفاد بأن مركز الدراسات والتدريب 
البرلمانـــي عمـــل في الفتـــرة الماضية 
علـــى االســـتمرار في تقديـــم خدماته 
البحثيـــة والتدريبية؛ بهـــدف التركيز 
علـــى تطويـــر العنصـــر البشـــري فـــي 
أســـاليب  وتجويـــد  العامـــة،  األمانـــة 
التدريـــب والجهـــاز اإلداري، وتطبيق 
فـــي  الحديثـــة  العمليـــة  األســـاليب 
لـــدى  اإلبداعـــي  التفكيـــر  اســـتثارة 
الموظفيـــن، إلـــى جانب دعـــم النواب 
باألبحاث والتقارير المســـاندة لعملهم 

البرلماني.
ولفت إلى أن المركز قدم 18 دراســـة 
فـــي مجاالت االختصاص السياســـية 
واالقتصاديـــة واالجتماعية، والمالية 
فـــي الفترة من أكتوبـــر 2019 وحتى 
مايـــو 2020، وأكثر مـــن 190 تقريرا، 
وتحليـــل أكثر من 120 نشـــرة يومية 

وشهرية.
وبيـــن األمين العـــام لمجلـــس النواب 
أن المركـــز بدأ برامجـــه “عن بعد” في 
تاريـــخ 19 مارس 2020، موضًحا أنه 
تم تقديم 8 دورات داخلية و24 دورة 
خارجية مع الشركاء االستراتيجيين 

للمركز حتى شهر مايو 2020.
بونجمـــة  أكـــد  الجانـــب،  ذات  وفـــي 
أن تحســـين مســـتوى العامليـــن فـــي 
الجهـــاز اإلداري، فـــي جميع المجالس 
والبرلمانـــات يســـتوجب مزيـــدا مـــن 
التطويـــر والتميـــز، من خـــال برامج 
إبداعيـــة ومبـــادرات نوعيـــة، تواكب 
الحـــراك الديمقراطـــي وطبيعة العمل 
اإلداري في المؤسســـات التشـــريعية، 
وتفاعـــل،  نشـــاط  مـــن  تشـــهده  ومـــا 
وما تســـتلزمه من تواصـــل مجتمعي 

مضاعف مع الجمهور والرأي العام.

بونجمة: االجتماعات الخارجية تتم عن بعد و “كورونا” لم يعطل عملها
ـــواب ـــا فـــي مكاتـــب الن ـــاري... تدريـــب وتوظيـــف مؤقـــت لــــ 40 بحريني بعـــد التقاعـــد االختي
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كلمة جاللة الملك دالالت التوقيت والمضمون
Û  َبًة ُه َمَثًا َكِلَمًة َطيِّ قــال هللا تعــال: “َأَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب اللَّ

ــَمآِء* ُتْؤِتي  َبــٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السَّ َكَشــَجرٍة َطيِّ
اِس  ُه اأَلْمَثــاَل ِللنَّ َها َوَيْضــِرُب اللَّ ُأُكَلَهــا ُكلَّ ِحيــٍن ِبــِإْذِن َربِّ

ُروَن”. )من سورة إبراهيم(. ُهْم َيَتَذكَّ َلَعلَّ
Û  لــم تقتصــر اإلشــادة بمضاميــن الكلمــة الســامية لعاهــل

الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
بعد ختام إحياء مراسم عاشوراء على الجهات المعنية 
بالتنظيم فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح حديث الشارع 
البحرينــي، ذلــك مــا لمســته شــخصيا خــال معايشــتي 
ألبنــاء منطقتــي جدحفــص ومــن خــال تواصلــي مــع 
النــاس من المناطق والقــرى األخرى في البحرين، األمر 
الــذي انعكــس علــى وســائل اإلعــام المحليــة ووســائل 
التواصــل االجتماعي، لما احتوت عليه الكلمة الســامية 
مــن قيــم إنســانية نبيلــة، وبمــا تمثلــه من مظلــة وطنية 
جامعــة توحــد وتجمــع، وتعلي من شــأن قيم التســامح 
والتآلــف والتعايــش والمحبــة بيــن أبنــاء هــذا الوطــن 

الغالي.
Û  ولعل المتابع للشأن المحلي يدرك تماما أهمية ودالالت

توقيــت الكلمــة الســامية هــذا العام 1442هـ بعــد انتهاء 
مراســم إحيــاء مناســبة عاشــوراء مباشــرة والتي تمت 
بنجــاح تــام فــي ظــل ظــروف الجائحــة بفضــل من هللا 
ويقظــة ووعــي رؤســاء المآتــم والمعزين فــي البحرين، 
فالكلمة تعبر بصدق عن ضمير أبناء هذا الوطن، وتمثل 
مرجعــا وطنيا وإنســانيا لهم ونبراســا للجميع؛ وتخرس 
ألســنة المســيئين للوحــدة الوطنية في وطن التســامح 
والتعايــش؛ فــا قول فوق كلمــة عاهل الباد وال بعدها، 
فمــا أحيطــت بــه المناســبة من عنايــة رســمية معهودة، 
بــل مضاعفــة ومكثفــة هــذا العام بســبب الجائحــة يعبر 
بصــدق عــن المكانــة التي تحظــى بها تلــك الذكرى على 

المستويين الرسمي والشعبي.
Û  وال عجب فالبحرين ومنذ قديم الزمان قدمت أنموذجا

فريــدا على مســتوى المنطقة فــي التعايش بين األديان 
والمذاهب والطوائف واألعراق، وكانت المنامة وال تزال 
أيقونــة التحضــر والتعايش والتســامح؛ إذ تتعانق فيها 
مآذن المساجد والجوامع للطائفتين الكريمتين والمآتم 
الدينيــة  الحريــات  فــي ظــل  العبــادة  والكنائــس ودور 

المصانــة منــذ قديــم الزمــان، مــا يعبــر عــن خصوصيتنا 
البحرينيــة وتفردنــا بنســيج اجتماعــي متماســك عصي 

على كل مغرض ال يحب الخير للبحرين.
Û  وكان نجاح موسم عاشوراء في المنامة وبقية مناطق

العاصمة هذا العام رغم التحديات مؤشــرا على نجاحه 
في مختلف قرى ومدن مملكة البحرين، فالمنامة تمثل 
البوصلــة وإليهــا تتجــه األنظــار، وكان لنــا فــي محافظة 
العاصمــة شــرف التواصــل اليومي المباشــر مع رؤســاء 
المآتــم والجهــات األمنية والخدمية للعمــل على إنجاح 
هــذا الموســم، بتوجيــه من وزيــر الداخليــة الفريق أول 
بــن عبــدهللا آل خليفــة، ومتابعــة  الشــيخ راشــد  ركــن 
حثيثــة مــن محافــظ محافظــة العاصمة الشــيخ هشــام 
بن عبدالرحمن آل خليفة الذي لم يأل جهدا في ســبيل 
ضمــان إقامــة هــذه الشــعائر في أجــواء يســودها األمن 
والنظــام والطمأنينــة، وواصــل الليــل بالنهار مــع فريقه، 
وكان لي الشرف أن أكون أحد أفراد هذا الفريق إلنجاح 
الحضاريــة  بالصــورة  يظهــر  ولكــي  عاشــوراء  موســم 
المعهــودة رغــم ظــروف الجائحــة، وفــي المقابــل أبــدى 

رؤســاء المآتــم تجاوبــا كبيــرا ينــم عــن وعيهــم العميــق 
علــى  بظالــه  يلقــي  الــذي  الصحــي  الوضــع  بخطــورة 

البحرين والعالم أجمع.
Û  وبتوفيــق من هللا ســبحانه وبتصافح الجهود الرســمية

مثــاال  وحســينياتها  البحريــن  مآتــم  أعطــت  واألهليــة 
الحــذرة  الصحيــة  اإلجــراءات  اتبــاع  فــي  يحتــذى 
وفــرق  المآتــم  رؤســاء  وقــام  وااللتــزام،  واالنضبــاط 
العمل الميدانية من المتطوعين بدور مشــهود وبجهود 

مضاعفة إلنجاح موسم عاشوراء.
Û  وبعــد، فقد جــاءت كلمة عاهل البــاد تعبيرا صادقا عن

مــدى قــرب القائد من أبناء شــعبه واهتمام جالته بكل 
شــئونهم ومناســباتهم؛ فالكلمة الســامية تنم عن حكمة 
جالتــه، وهــي تعبيــر عــن قيــم شــعب عريــق وحضــارة 
متجــذرة فــي هذه األرض، هي كلمة طيبة مثل شــجرة 
طيبــة مباركــة أعطــت ثمارهــا محبة للجميــع، ولذا جاء 
شكر أبناء الشعب لجالة الملك من الجميع ومن أعماق 

القلوب.

* نائب محافظ محافظة العاصمة

 حسن عبداهلل المدني

مجلس النواب يكرم ممثلي وسائل اإلعالم المختلفة

مروة خميس

األمين العام لمجلس النواب يكرم الزميلة مروة خميس األمين العام لمجلس النواب يكرم الزميل رسول الحجيري
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* تمثـــل المـــدارس أهـــم مرتكـــزات المجتمعـــات، فلـــم تعـــد أهميتهـــا 
مقتصرة على أدائها في الجانب التعليمي، بل زادت على ذلك لتنتقل 
لبناء مفاهيم الثقافة والتربية بتشـــكيل بيئة النمو العقلي والجسدي 
فـــي آن واحـــد، وعندما نتحدث عن مملكة البحرين فإننا نتحدث عن 
مدارس عريقة ومتميزة في أداء دورها المكمل لدور األسرة التربوي، 
حيث شكلت بجهود معلميها األكفاء البيت الثاني للطالب، باإلضافة 
لدورها الفعال في تنمية خبرات الناشـــئة وتوســـيع آفاقهم من خالل 
البرامج المتعددة التي تطرحها بداية كل عام دراســـي والتي طورت 

تفاعلهم مع زمالئهم والبيئة المحيطة.

* لقـــد شـــكلت تجربة البحرين الفريدة مـــن نوعها بدمج الطالب ذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة – كطالب الصعوبـــات والتوحد - في “مدارس 
الدمـــج” نموذجـــا يحتـــذى به من الـــدول الشـــقيقة التي استنســـخت 
التجربـــة في إطـــار التعاون المتبادل للرؤى واألفـــكار والنماذج فائقة 

النجـــاح فـــي المجال التعليمـــي، حيث شـــكلت “مـــدارس الدمج” في 
المملكة مصدرا مهما لتخريج نماذج مشـــرفة تمتلك التميز واإلبداع، 
وجاءت تجربة دمج طالب التوحد في صفوف الدمج بنتائج عالية 
مـــن خـــالل المســـاهمة في تجـــاوز حالة االنعـــزال والوحـــدة وتكوين 
العديـــد مـــن الصداقات وامتالك الطـــالب القدرة على إيصـــال آرائهم 
وأفكارهـــم، وأثمـــرت تطوير شـــخصيتهم بمســـاعدتهم على التعايش 
مـــع زمالئهم والمجتمع المدرســـي، مـــا انعكس إيجابيـــا على حياتهم 

االجتماعية خارج أسوار المدرسة.

* مع االســـتعدادات للعام الدراســـي 2020 - 2021، البد من كلمة شكر 
عظيمـــة لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم بـــكل إداراتها وأقســـامها، وأخص 
هنـــا الكـــوادر اإلداريـــة والتعليمية في المـــدارس الذين بذلـــوا جهودا 
قصـــوى ليـــال ونهارا في ســـبيل رفعة أبنائنا الطـــالب في ظل كل تلك 

االنعكاسات والتحديات التي فرضتها الجائحة.

في “الطالق”... شتات ُأسر!
تظهـــر انعكاســـات آثـــاره العقليـــة والعاطفية واالجتماعية ســـلبية علـــى كليهما - 
الرجل والمرأة – في تلقي الصدمات وتذبذب القرارات وتداعي الشكوك واليأس 
وتباعـــث االكتئـــاب واالنعـــزال وترامي اإلحبـــاط والتذمر الذي يقـــود إلى انعدام 
الثقـــة وفقـــدان التوازن االجتماعي واالســـتقرار األســـري وتحّمـــل التبعات ودفع 
النفقات بالنســـبة للرجل خصوصًا. فيما يخلق من ناحية أخرى، منعطفات مؤلمة 
للمـــرأة بعـــد أْن تفيض حياتها بالشـــرود والتعاســـة وزيـــادة األعباء؛ لعّلـــة النظرة 
المجتمعيـــة الســـلبية حول ســـلوكياتها وأخالقياتهـــا. في حين َوْقُع الّضرر، أشـــّد 
إيالمـــًا علـــى األوالد؛ لما يتمخض عنه من آثار نفســـية جســـيمة فـــي فقدان الثقة 
وتمزيق األوصال وانعدام الهوية وشيوع السلوك العدواني، وصوالً إلى تداعياته 
)المدّمرة( على المحيط المجتمعي وإشـــاعته االنحالل الخلقي والتفكك األســـري 

في أجواء مشحونة باالقتتال في المحاكم والتناحر في قاعات التقاضي! 
وبطبيعـــة الحال، لســـنا بمنأى فـــي البحرين عن هذا الخطـــر الُمحدق الذي بدأ 
ينخر في كيان كل التّجمعات البشرية على مستوى العالم دون استثناء، بعد 
أْن أظهرت ســـجالت المحاكم المحلية اضطراد نســـب معدالت الطالق، فضالً 
عّما دّلت عليه إحصائياته مؤخرًا من قبل وزارة العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف المتعلقـــة بالقضايـــا والمعامالت الشـــرعية فـــي الدائرتين الســـنية 
والجعفرية، والتي حمَلت في طّياتها أمراضا اجتماعية خطيرة، كشفت بعض 
تفاصيلهـــا - منـــذ قرابـــة العقـــد - تصّدر البحريـــن للمرتبة الرابعـــة خليجيًا في 
حـــاالت الطالق! ففي الوقِت الذي كانـــت تصدر فيه وثائق زواج، يقابلها عدد 
)مهول( من وثائق طالق؛ األمر الذي يســـتدعي “خارطة طريق” لتوعية األسر 
وحمايتهـــا من )حمـــم( صـــراع األدوار وطغيان الشـــخصنة ونزعة التنافســـية 
بإقامـــة المؤتمـــرات الموجهة وورش العمل اإلرشـــادية وتنظيـــم المحاضرات 

الوعظية من أجل إدارة زوجية ناجحة تسودها المودة والرحمة.

نافلة:

خطـــوة إنشـــاء “مكتـــب التوفيق األســـري” بمعيـــة “قانون الوســـاطة” من قبل 
وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف بتشكيلته التي تتألف من باحثين 
شـــرعيين واجتماعيين ونفســـانيين؛ بدت من الضـــرورات )المّلحة( في وقتنا 
الحاضر بعد اســـتفحال األمر وتعّقد إصالح ذات البين في األســـر التي كثيرًا 
مـــا تتعرض وبصورة شـــبه يومية لضربات معـــاول الهدم القاتلـــة لها، وهّزات 
الضياع الحتمية ألبنائها! أضف إلى أّن ما يلعبه “مركز دعم المرأة البحرينية” 
التابع للمجلس األعلى للمرأة من دور مهم في توعية حديثي الزواج وتأكيده 
علـــى حزمة الحقوق والواجبات في دليل المقبلين على الزواج؛ جاء لُيترجم 
واقعية مضامين الشراكة والمشاركة واستشعار المسؤولية التي ُتغّلب العقل 

وتضبط النفس وُتجّنب الفجوات بين الزوجين.

منظمة الصحة المتشائمة
منـــذ بدايـــة جائحـــة كورونا ونحن نســـمع تصريحات ثم نســـمع عكســـها 
خـــالل وقـــت قصيـــر، نتفـــاءل لفترة قصيـــرة ونشـــعر أن هـــذا الكابوس 
ســـيزول، لكن ســـرعان مـــا يأتينا خبر جديـــد ينفي ما قيـــل ويعيدنا إلى 

دائرة التشاؤم من جديد. 
ومـــن بين القضايا التي جعلتنا نشـــعر باإلحباط في هذا الســـياق قضية 
إنتـــاج اللقـــاح في هذه الدولـــة أو تلك، فالكل يريد أن يســـبق في إنتاج 
اللقـــاح ويســـتفيد ماليين الـــدوالرات من هـــذه المحنـــة، وبالتالي فالكل 
يشكك في كل لقاح يتم الحديث عن اقتراب إنتاجه، منذ فترة قصيرة 
أعلنت روســـيا أنها أنتجت بالفعـــل لقاحا ناجحا ضد هذا الفيروس، وأن 
ابنة الرئيس الروسي أول من أخذ هذا اللقاح، وأن نتائجه جيدة بشكل 
عام، وســـرعان ما خرجت التقاريـــر واألخبار ذات العناوين المثيرة التي 
تستغل الحالة النفسية للشعوب وتجعل الناس في لهفة لمعرفة الجديد 
ومعرفـــة مصيـــر أعمالهـــم وأســـفارهم ومـــدارس أبنائهم، لتعلـــن أن هذا 
اللقاح لم يمر بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي على أساسها 

تتقرر صالحية هذا اللقاح.
ال ندري من نصدق؟ هل نصدق روسيا والدول التي تعاقدت على شراء 
الدواء الروسي، أم نصدق آلة اإلعالم الغربي الجهنمية التي شككت في 

صالحية هذا اللقاح؟
مع األســـف محنة كورونا لم تنجح فـــي توحيد العالم على هدف واحد، 
ولم تســـتطع إيقاف الجشع واستثمار المرض لتحقيق المكاسب المادية 

ولو على أنقاض هذا العالم.
ونتيجـــة لهـــذا الوضع الشـــاذ فـــي تعامل العالم مـــع هذه الكارثـــة لم نعد 
نفـــرح عندما نقـــرأ خبرا بعنوان براق يقدم البشـــرى للعالم حول كورونا، 
ألننـــا تعودنـــا أن كل خبر يحمل البشـــرى ســـيأتي بعده بقليـــل خبر ينفي 

هذه البشرى.

ومضات من التعليم في المملكة... و“مدارس الدمج”

كثيرون يجهلون شـــيئا اســـمه “التخطيط”، ال يخططـــون حياتهم... 
عملهـــم أو حتـــى يرســـمون يومهـــم، كيف يبـــدأون ومن أيـــن؟ هناك 
مجموعـــة مـــن األســـئلة األساســـية.. بـــل الجوهرية للقيام بنشـــاطنا 

اليومي.
هنـــاك مـــن يتخبط بإنجاز مجموعـــة من األعمال، وفـــي نهاية اليوم 
يقول لنفســـه كيف نســـيت ذلك الموضوع المهم، وكيف نســـيت هذا 
وذاك؟! الجواب بسيط وهو أنه لم يخطط جيًدا ولم يبرمج نشاطه 
أو مســـؤولياته بالشـــكل الصحيـــح، حيث إنه تخبط وحاول بشـــتى 
الطرق أن ينجز األعمال كلها ولكن الوقت أدركه ولم يحقق مبتغاه، 

والسبب عدم قناعته بأهمية التخطيط.
شـــخصًيا أعتبـــر التخطيـــط والتنظيـــم وجهيـــن لعملـــة واحـــدة، بل 
يكمـــالن بعضهمـــا، فمتـــى مـــا كان التخطيـــط جيـــًدا ســـيكون العمل 
منظًمـــا، والنتيجـــة تكـــون مرجـــوة. في عالمنـــا العربـــي عندنا عقدة 
أزلية راســـخة في أذهاننا أال وهي عقدة التخطيط، وما أقصده هنا 
ليس في مجال األعمال واإلدارة فحســـب، بل حتى على المســـتوى 

الشخصي.
مـــن وجهة نظـــري المتواضعة التخطيط ثقافـــة وقناعة أكثر من أن 

يكون علًما، والدليل على ذلك أن هناك من يمتلكون مؤهالت علمية 
عاليـــة، لكنهم يفتقـــدون هذا الجانب المهم جـــًدا، وفي المقابل نجد 
مؤسســـات تتخبـــط فـــي تطبيـــق أهدافها الرئيســـة وتنجـــرف وراء 
األمـــور غير الرئيســـة، في حين نجد مؤسســـات أخـــرى ناجحة جًدا 
بســـبب الثقافة المؤسسية التي زرعت من أعلى الهرم إلى الوظائف 
الدنيـــا، فالتنظيم والتخطيط والدخول في التفاصيل والعمل بروح 
الفريق الواحد وتهيئة بيئة عمل محفزة وصحية هي من أساسيات 

العمل اإلداري الناجح والمتميز.
إن العمل بال تخطيط يصبح ضربًا من العبث بضياع الوقت ســـدى، 
إذ تعم الفوضى واالرتجالية ويصبح الوصول لألهداف بعيد المنال، 
وتبرز أهميته في توقعاته للمستقبل وما قد يحمل من حوادث غير 
متوقعـــة ومفاجآت وتقلبـــات، حيث إن األهداف التي يراد الوصول 
إليها هي أهداف مســـتقبلية، أي أن تحقيقها يتم خالل فترة زمنية 
محـــددة قـــد تطـــول وتقصـــر، مـــا يفـــرض علـــى رجـــل اإلدارة عمـــل 
االفتراضات الالزمة لما قد يكون عليه هذا المستقبل، وتكوين فكرة 
عـــن ما ســـيكون عليه الوضع عند البدء فـــي تنفيذ األهداف وخالل 

مراحل التنفيذ المختلفة... “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

التخطيط ثم التخطيط

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

للتواصل: 17111483

دور قيادي لسمو رئيس الوزراء في عملية التنمية في الحياة الدولية
لســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة 
رئيـــس الـــوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، إســـهامات فعليـــة وإيجابية 
ال مثيل لها في الحياة الدولية الســـيما في األمن والســـالم واالستقرار 
فلســـموه  الشـــعوب،  المســـتقبل ورخـــاء  نحـــو  والتنميـــة واالنطالقـــة 
حفظـــه هللا ورعـــاه دور قيادي فـــي عملية التنمية فـــي الحياة الدولية 
وتقديـــم الحلول للمشـــكالت واألزمات االقتصاديـــة العالمية واألضرار 
التـــي تلحقها، ويأتي منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشـــتركة لمســـتقبل 
عالمي ناجح”، والذي ســـيعقد في التاســـع والعشرين من الشهر الجاري 
بتنظيم من ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وتعقد 
فعالياتـــه تحت شـــعار “أهداف التنمية المســـتدامة فـــي مرحلة ما بعد 
جائحـــة كوفيد - 19”، بمشـــاركة عدد من النخب والشـــخصيات رفيعة 
المستوى وكبار مسؤولي األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، لهو 
دليـــل قاطع على التقدير الدولي لســـموه حفظـــه هللا والمكانة الرفيعة 
التي يحظى بها، ودوره الطليعي الكبير الذي يقوم به سموه في عملية 
التنمية المستدامة وصناعة القيادات ووضع الخطوط العريضة لتقدم 

اإلنســـانية في إطار متكامل ورسم األهداف والمبادئ الرئيسية لتطور 
المجتمعات.

بـــدون شـــك أفـــرزت جائحة كورونـــا الكثير مـــن المشـــاكل والتحديات 
فـــي مختلـــف مجـــاالت الحيـــاة وتغيـــرات جذريـــة فـــي هيـــكل الدول 
واقتصاداتهـــا، وكل ذلـــك يحتـــاج إلى جهود صادقـــة وعملية وبرنامج 
طويل األمد على أساسه تعود الحياة إلى طبيعتها وتصل المجتمعات 
إلـــى أهدافهـــا وتحقـــق النتائج والمنافـــع المرجوة، ويعـــد منتدى “رؤى 
البحرين.. رؤى مشـــتركة لمســـتقبل عالمي ناجح” خطوة نوعية للسير 
بثبـــات نحو عصر جديد للبشـــرية وتطورها وقفزهـــا إلى األمام، فرؤى 
وتوجيهات ســـيدي ســـمو رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه هي النافذة 
التي يطل منها العالم على اإلبداع والسباق إلى المراتب األولى، وهي 
مصـــدر الغيث وروح تحـــول المجتمعات إلى األفضل والمحافظة على 

ديمومة التطور.
إن ســـيدي ســـمو رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه يبنـــي ويضع الصيغ 

العملية لتحقيق كل ما يعود بالمنفعة على شعوب العالم.
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