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 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 áÄæ¡J  á«bôH  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ¢ù«FQ  ¿ƒÑJ  ó«éªdGóÑY  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ¬«NCG  ≈dEG
 á«Ñ©°ûdG  á`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG  á`̀jô`̀FGõ`̀é`̀dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG
 »æWƒdG  Ωƒ`̀«`̀dG  iô``̀cP  áÑ°SÉæªH  ∂``̀dPh  ,á≤«≤°ûdG
 ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY É¡«a ¬àdÓL ÜôYCG .√OÓÑd

 .á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H ¬àeÉîØd
 áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh
 áÄæ¡J  á«bôH  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 ¢ù«FQ  ¿ƒÑJ  ó«éªdGóÑY  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ¬«NCG  ≈dEG
 á«Ñ©°ûdG  á`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG  á`̀jô`̀FGõ`̀é`̀dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG
 »æWƒdG  Ωƒ`̀«`̀dG  iô``̀cP  áÑ°SÉæªH  ∂``̀dPh  ,á≤«≤°ûdG
 ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY É¡«a √ƒª°S ÜôYCG ,√OÓÑd

.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H ¬àeÉîØd
 AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

 OGô`̀L  õjõ©dGóÑY  ¬`̀«`̀NCG  ≈``dEG  á∏KÉªe  áÄæ¡J  á«bôH
.ájôFGõédG ájQƒ¡ªédÉH ∫hC’G ôjRƒdG

 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
 ¬«NCG ≈dEG áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ ¿ƒÑJ ó«éªdGóÑY ¢ù«FôdG áeÉîa
 ∂dPh  ,á≤«≤°ûdG  á«Ñ©°ûdG  á«WGô≤ªjódG  ájôFGõédG
 √ƒª°S ÜôYCG ,√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG iôcP áÑ°SÉæªH
 √ò¡H  ¬àeÉîØd  ¬JÉ«æªJh  ¬«fÉ¡J  ¥OÉ`̀°`̀U  ø`̀Y  É¡«a

.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG
 ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 QƒàcódG ádhO ¬«NCG ≈dEG á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG
 ájQƒ¡ªédÉH  ∫hC’G  ô``̀jRƒ``̀dG  OGô```̀L  õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y

.ájôFGõédG

 ó``¡©dG  »``dhh  AGQRƒ``dG  ¢``ù«FQh  ∂``∏ªdG
»æWƒdG Ωƒ«dÉH á``jôFGõédG IOÉ«≤dG ¿ƒ``Äæ¡j

 øY  áë°üdG  IQGRh  â`̀æ`̀∏`̀YCG
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G ™`̀bƒ`̀ª`̀ dG ø`̀«`̀°`̀Tó`̀J
 healthalert.gov.bh
 ájõ«∏éf’Gh  á«Hô©dG  ø«à¨∏dÉH
 º``̀gCG ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SÉ`̀H ¢``̀UÉ``̀î``̀dGh
 áFQÉ£dG  á«ë°üdG  äGóéà°ùªdG
 ó©j  å«M  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 á«ª°SôdG  á°üæªdG  ™bƒªdG  Gò`̀g
 ,áμ∏ªªdÉH  á«ë°üdG  äGóéà°ùª∏d
 øe  Qƒ¡ªédG  AÉ≤HEG  ≈`̀dEG  ±ó¡jh
 ≈∏Y  ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 RôHCG  ≈∏Y  ôªà°ùeh  º`̀FGO  ´Ó`̀ qWG
 ÖfÉédG  ¢üîJ  »àdG  äGQƒ£àdG
 áaÉ°VE’ÉH  ,áμ∏ªªdG  »a  »ë°üdG
 ádhòÑªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ≈`̀dEG
 ßØëj ÉªH áeÉ©dG áë°üdG õjõ©àd

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U
 âæH  á≤FÉa  IPÉà°SC’G  äócCGh
 áë°üdG  Iô``̀jRh  ídÉ°üdG  ó«©°S
 »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ø«°TóJ  ¿CG
 ¢``̀UÉ``̀î``̀dGh IQGRƒ````̀∏````̀d ™``̀HÉ``̀à``̀ dG
 äGóéà°ùªdG  º``gCG  ¢VGô©à°SÉH
 áμ∏ªe  »``̀a  á`̀ FQÉ`̀£`̀ dG  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ  AÉL  øjôëÑdG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀J á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀ª`̀H
 äÉjƒà°ùªdG  ≈∏YCG  ≥ah  á«ë°üdG
 ≈`̀ dEG  kIô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  ídÉ°üd
 äÉ«æ≤àdG  ∞∏àîe  ™jƒ£J  ºJ  ¬fCG
 »a º¡°ùj ÉªH ™bƒªdG »a áãjóëdG
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh áë°U ßØM
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ø«ª«≤ªdGh
 áaÉμd  äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤Jh
 π`̀«`̀©`̀Ø`̀Jh ™`̀ª`̀ à`̀é`̀ª`̀ dG í``̀FGô``̀ °``̀T
 å«M  ,º¡©e  ôªà°ùªdG  π°UGƒàdG
 øe ó``jó``©``dÉ``H ™``̀bƒ``̀ª``̀dG õ`̀«`̀ª`̀à`̀j
 á«æ≤àdGh  á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dG  ¢`̀ü`̀FÉ`̀°`̀ü`̀î`̀dG
 ∫ƒ°UƒdG  íØ°üàª∏d  π¡°ùJ  »àdG
 ΩÉ`̀°`̀ù`̀bCGh  äÉ`̀fƒ`̀μ`̀e  ∞∏àîe  ≈``̀dEG

 ójó©dG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdGh  ™bƒªdG
.á«∏YÉØàdG äÉeóîdG øe

 (ídÉ°üdG)  IôjRƒdG  âgƒfh
 ºJ  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ¿CG  ≈`̀dG
 ô«jÉ©ªdG  ≈∏YCG  Ö°ùëH  ¬ª«ª°üJ
 äÉ°SQÉªªdG π°†aC’ É k≤ah á«dhódG
 πYÉØàdG  ≥≤ëj  ÉªH  á∏°üdG  äGP
 å«M ,™``̀bƒ``̀ª``̀ dG  ø```e  ƒ``̀Lô``̀ª``̀dG
 ¬àî°ùf  »``̀a  ™``bƒ``ª``dG  ¢`̀Vô`̀©`̀j
 äGQƒ£àdGh  π«°UÉØàdG  ≈``̀dhC’G
 ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 ™aQ ±ó¡H (19- ó«aƒc) ÉfhQƒc
 iód  »ë°üdG  »`̀Yƒ`̀dG  iƒà°ùe
 »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  OGô`̀ aCG  áaÉc
 ,¬JGóéà°ùeh  ¢Shô«ØdG  ∫ƒ`̀M
 äGQGô≤dG ™«ªL ¢VôY ÖfÉL ≈dEG
 áμ∏ªe  á`̀eƒ`̀μ`̀M  ø``̀Y  IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG
 Oƒ¡Lh ,¿CÉ°ûdG Gòg »a øjôëÑdG
 øjôëÑdG  ≥`̀ jô`̀a  AÉ`̀ °`̀†`̀YCG  á`̀aÉ`̀c
 »a  AGƒ``°``S  º`̀¡`̀©`̀bGƒ`̀e  ∞∏àîªH
 äÉ¡édG  hCG  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG
 ≈∏Y  ¿ƒ∏ª©j  ø`̀jò`̀dG  IófÉ°ùªdG

.¢Shô«ØdG á¡LGƒe
 ¿CG  (í``dÉ``°``ü``dG)  â``̀aÉ``̀°``̀VCGh
 G kQó°üe  ¬à«dƒª°ûH  ó©j  ™bƒªdG
 ™«ªL  áeóîd  É vª¡e  É k«JÉeƒ∏©e
 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  áëØ°üdG  QGhR
 É`̀ fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e
 äGƒ```æ```≤```dG ó```````̀MCG √QÉ```̀Ñ```̀à```̀YÉ```̀H
 øe ôaGƒàJ »àdG áeÉ¡dG πFÉ°SƒdGh
 äÉeƒ∏©ªdG  ¥OCGh  çó`̀MCG  É¡dÓN
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ¢Shô«ØdG  ∫ƒM
 ™`̀bƒ`̀ª`̀dG  ¿CG  Ió``̀cDƒ``̀e  ,»`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG
 πª©dG  π°UGƒ«°S  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀FÉ`̀L ó`̀©`̀H
 øe  Å°ûfCG  …òdG  ±ó¡dG  πLCG  øe
 äGóéà°ùªdG  áaÉc  ¢Vô©H  ¬∏LCG
 »a  »ë°üdG  ™°VƒdÉH  á°UÉîdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑà©jh
 É`̀¡`̀dÓ`̀N ô`̀°`̀û`̀æ`̀j á``dÉ``©``a á`̀°`̀ü`̀æ`̀e
 áªFÉ≤dG ä’Éë∏d »eƒ«dG åjóëàdG

 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¢Shô«Ø∏d
 ôªà°ùªdG  åjóëàdG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG
 äÉ`̀gƒ`̀jó`̀«`̀Ø`̀dGh QÉ``̀Ñ``̀NC’G ô```̀NB’
 äÉ```̀eƒ```̀ °```̀Sô```̀ dGh á```̀jƒ```̀Yƒ```̀à```̀ dG
 πμd (∂«aGôZƒØfC’G) á«ë«°VƒàdG
 Éªc  ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH  ≥∏©àj  Ée
 ôKCG  ™ÑàJ  åjóëJ  É k«YƒÑ°SCG  ºàj

.ø«£dÉîªdG
 ∞∏àîe  ™``̀bƒ``̀ª``̀dG  ô```aƒ```jh
 äGAGôLE’ÉH á°UÉîdG äGQGó°UE’G
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 á``̀jOÉ``̀°``̀TQE’G á``````dOC’Gh á`̀©`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG
 á∏Ä°SC’G øe áYƒªéeh ,Ióªà©ªdG
 ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG ∫ƒ```̀M á``̀dhGó``̀à``̀ª``̀dG

 ∫É`̀°`̀ü`̀J’G º``̀bQ ∫ƒ``̀M É`̀ kØ`̀jô`̀©`̀Jh
 Qƒ¡ªé∏d  ø`̀μ`̀ª`̀j  É`̀ª`̀c  ,(444)
 áªFÉb  ≈∏Y  ™bƒªdG  ôÑY  ´Ó`̀W’G
 ìô°üªdG  á°UÉîdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 á≤∏©àªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ºjó≤àH  É¡d
 ≈∏Y É`̀ kXÉ`̀Ø`̀M ∂``̀ dPh ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀H

 .º¡àeÓ°Sh º¡àë°U

ó¡©dG »dh äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ

øjôëÑdÉH á«ë°üdG äGóéà°ùªdG ¢VGô©à°S’ É«fhôàμdEG É©bƒe ø°TóJ áë°üdG
áμ∏ªªdG »a áªFÉ≤dG ÉfhQƒc ä’Éëd »eƒ«dG åjóëàdG Ωó≤j ™bƒªdG

 á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh  ≈≤àdG
 óªëe øH π«ªL ó«°ùdG á«YÉªàL’G
 ,IQGRƒdÉH ¬Ñàμe »a ¿Gó«ªM »∏Y
 QƒàcódG  ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y
 Qƒ°†ëH  ,…ô«°û©dG  óªMCG  ΩÉ°ûg
 ºj  ºj  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

.…hÉμªdG ΩÉ°ûg ó«°ùdG …ôJ
 ¿Gó«ªM  ó``̀cCG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀Nh
 ´É£≤dG äBÉ°ûæªd áeƒμëdG ºYO ≈∏Y
 ,…ƒ«ëdG  ÉgQhóH  ΩÉ«≤∏d  ¢UÉîdG
 ójõªdG ô«aƒàH ≥∏©àj Éª«a á°UÉN
 ,ø«æWGƒª∏d  π`̀ª`̀©`̀dG  ¢`̀Uô`̀a  ø``e
 äÓ«¡°ùàdG  áaÉc  ºjó≤J  ∫ÓN  øe
 áÄ«Ñd  IõØëªdG  äÉ©jô°ûàdG  ø°Sh
 OÉªàY’G  ¿CG  ≈dEG  É kàa’  ,QÉªãà°S’G
 »æWƒdG  …ô°ûÑdG  ô°üæ©dG  ≈∏Y

 äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉcô°ûdG  IQGOEG  »a
 á«LÉàfE’G  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  »a
 ô«aƒJ ¿G GócDƒe ,Égƒªf øe Rõ©j
 G kô°üæY πμ°ûj áHPÉédG πª©dG áÄ«H
 QGô≤à°SGh  ÜÉ£≤à°SG  »a  É k«°SÉ°SCG
 ¢ùμ©æj  …òdGh  ,á«æWƒdG  ádÉª©dG
 äBÉ°ûæe  á`̀«`̀LÉ`̀à`̀fEG  ≈∏Y  É`̀ k«`̀HÉ`̀é`̀jEG
 OÉ``̀°``̀TCG É``ª``c ,¢``̀UÉ``̀î``̀dG ´É``̀£``̀≤``̀dG
 …ôJ  º`̀j  º`̀j  ácô°T  Ωõ©H  ô`̀jRƒ`̀dG
 áμ∏ªe  »a  É¡dÉªYCG  »a  ™°SƒàdÉH
 ∞«XƒJ  É¡aGó¡à°SGh  øjôëÑdG
 á«æWƒdG äGAÉØμdG øe Iô«Ñc OGóYCG
 »`̀a á`̀ ∏`̀ Ñ`̀≤`̀ ª`̀ dG á``̀∏``̀Mô``̀ª``̀dG ∫Ó````̀N
 ,É¡JÉYhô°ûeh  É¡à£°ûfCG  ∞∏àîe
 º`̀jó`̀≤`̀à`̀d IQGRƒ````````̀dG OGó``̀©``̀à``̀°``̀SGh
 äÉ«∏ªY  π«¡°ùàd  äÉeóîdG  áaÉc

.ácô°ûdG iód ∞«XƒàdGh ÖjQóàdG
 Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG OÉ``̀ °``̀TCG ,¬`̀ Ñ`̀ fÉ`̀L ø``̀e
 πª©dG  IQGRh  Oƒ¡éH  …ô«°û©dG
 êÉ`̀eOEG  »a  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  ø«æWGƒªdG
 π°†ØHh øjôëÑdG áμ∏ªe ¿G GócDƒe
 ø«à£∏°ùdG  ø«H ácôà°ûªdG  Oƒ¡édG
 âëÑ°UCG  ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG
 G kô`̀¶`̀f  ,QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  á`̀HPÉ`̀L  áÄ«H
 äÉ©jô°ûJ  ø`̀e  ¬`̀H  ™àªàJ  É`̀e  ≈``̀dEG
 á`̀«`̀eó`̀N äÓ`̀«`̀¡`̀ °`̀ù`̀Jh IQƒ``̀£``̀à``̀e
 É`̀¡`̀æ`̀eh ,á`̀jõ`̀«`̀Ø`̀ë`̀J äGQOÉ````Ñ````eh
 Ö`̀jQó`̀à`̀dG ô`̀«`̀aƒ`̀Jh Qƒ```̀LC’G º``̀YO
 ºYódG ¬LhCG øe Égô«Zh ,»fÉéªdG
 á«æWƒdG  á∏eÉ©dG  iƒ≤dG  ™«é°ûJh

.πª©dG ÜÉë°UCGh

 ¿hDƒ`̀°`̀T  ô``̀jRh ó`̀jDƒ`̀ª`̀dG  ≥«aƒJ ø`̀H ø`̀ª`̀jCG  Üô``̀YCG
 ≈dEG  √ôjó≤Jh √ôμ°Th ¢üdÉN øY ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 ¬æ««©àH  √ƒª°S  ôeCG  Qhó°U  áÑ°SÉæªH  AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 Iô«¨°üdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  á«ªæJ  ¢ù∏ée  »`̀a  Gƒ`̀°`̀†`̀Y

 .á£°SƒàªdGh
 ôeCG  ¿EG{  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  ô`̀jRh  ∫É`̀bh
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  á«ªæJ  ¢ù∏ée  »``a  »æ««©àH  áØ«∏N
 á≤Kh  »d  RGõàYG  Qó°üe  πãªj  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG
 …òdG  ôeC’G  ,¬H  ôîàaG  ±ô°T  ΩÉ°Shh  É¡H  õàYG  Iô«Ñc
 ¢ù«FQ  ™e  áªgÉ°ùªdG  π`̀LCG  øe  Éjƒb  É©aGO  »æëæªj
 áÑbÉãdG ájDhôdG ≥«≤ëJ ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d ¢ù∏éªdG AÉ°†YCGh
 ¢ù∏ée  ∫É`̀ª`̀YC’  √ƒª°S  É¡©°Vh  »àdG  á«∏Ñ≤à°ùªdGh
 á«eGôdGh  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  á«ªæJ
 ∫ÉªYCG  á«ªæJh  áÄ°TÉædG  äÉ°ù°SDƒªdG  ƒªf  õjõ©J  ≈`̀dEG
 ÉgOGóYCG  »eÉæJ  πLCG  øe  É¡æe  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG
 IOÉ`̀jRh  ø«æWGƒª∏d  πª©dG  ¢Uôa  øe  ójõªd  É¡≤∏Nh

.z»∏ëªdG èJÉædG »a É¡àªgÉ°ùe
 Oƒ¡édG πc ∫òHCÉ°S{ ójDƒªdG ≥«aƒJ øH øªjCG ócCGh
 á«eGôdG QÉμaC’Gh äÉMôà≤ªdG ºjó≤J π«Ñ°S »a áæμªªdG

 á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ´É£b  á«ªæJ  ≈dEG
 õjõ©àd  áÑ°SÉæe  áÄ«H  ≥∏N  ≈∏Y  πª©dGh  áμ∏ªªdG  »a
 áÑîf √Qó°üàj …òdG ΩÉ¡dG ´É£≤dG Gòg ƒªæd äGQÉμàH’G

.z»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG øe

 ≈∏Y OÉ``ªàY’G á``«ªgCÉH √ƒ``æj π``ª©dG ô``jRh
äÉcô°ûdG IQGOEG »a »æWƒdG …ô``°ûÑdG ô°üæ©dG

 AÉ≤JQÓd Oƒ``¡édG πc ∫òH :ÜÉÑ``°ûdG ôjRh
á£°Sƒà`ª`dGh  Iô``«`¨°ü``dG  äÉ``°ù°SDƒ``ª`dÉ`H

.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh |

 äÉ`̀bÓ`̀©`̀ dG  IQGOEG  â``æ``∏``YCG
 á«HôàdG IQGRƒH ΩÓYE’Gh áeÉ©dG
 á`̀°`̀SGQó`̀dG  ±ÉæÄà°SG  º«∏©àdGh
 ∫ÉÑ≤à°SGh á«fÉ£jôÑdG á°SQóªdÉH
 ó`̀MC’G  Ωƒ«dG  øe  AGóàHG  áÑ∏£dG
 ¿CÉ``H  É`̀ kª`̀∏`̀Y  ,2020  ô`̀Ñ`̀ª`̀aƒ`̀f  1
 áaÉc  º«≤©J  øe  â¡àfG  á°SQóªdG
 á°SGQódG  ±ÉæÄà°SG  πÑb  É¡≤aGôe
 ∫õ©dG Ióe ∫Éªμà°SG øe ócCÉàdGh
 ,º¡«£dÉîeh ø«HÉ°üª∏d IQô≤ªdG

 AÉæH ,G kó```̀L Ohó`̀ë`̀e Oó``̀Y º``̀gh
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô``````̀LE’G ≈`̀∏`̀Y
 QOÉ°üdG  ™ÑàªdG  ∫ƒcƒJhôÑdGh
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  πÑb  øe
 É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d

.(19-ó«aƒc)
 ≥`̀ «`̀ °`̀ù`̀æ`̀à`̀ dG QÉ````````̀WEG »`````̀ah
 »JQGRh ø«H ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdGh
 äócCG áë°üdGh º«∏©àdGh á«HôàdG
 π°UGƒàdG  á«ªgCG  áë°üdG  IQGRh

 øe ¢SQGóªdG …ôjóe ™e ô°TÉÑªdG
 IQGRƒH  á«æ©ªdG  äGQGOE’G  ∫ÓN
 Qƒ¡X ∫ÉM »a º«∏©àdGh á«HôàdG
 ø«£dÉîªdG á©HÉàeh äÉHÉ°UEG …CG
 IQGOEÉH  ø««æ©ªdG  ™e  ≥«°ùæàdGh
 áë°üdG  IQGRƒ`̀H  áeÉ©dG  áë°üdG
 á©ÑàªdG  äGAGô`̀LE’É`̀ H  º¡ZÓHE’
 á°SQóe  …CG  ≥∏Z  QGô`̀bEG  ∫ÉM  »a
 hCG  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¢``̀SQGó``̀ª``̀dG  ø``̀e

.á°UÉîdG

 »`̀a á````̀°````̀SGQó````̀dG ±É``̀ æ``̀ Ä``̀ à``̀ °``̀ SG
Ωƒ`̀ «`̀ dG á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀ dG á`̀ °`̀ SQó`̀ ª`̀ dG

 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ß``̀ aÉ``̀ë``̀ e ™`````̀ aQ
 øH  ≈°ù«Y  øH  ¿Éª∏°S  ¥ôëªdG
 ôjó≤Jh  ôμ°T  »`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG  …ó`̀æ`̀g
 ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  ≈dEG  »dÉgC’G
 ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ
 ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y  á«∏NGódG
 Iõ`̀¡`̀LCGh  äGQGOEG  áaÉc  πÑb  ø`̀e
 ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀eó`̀î`̀d IQGRƒ````̀ dG
 äÉ``̀eó``̀î``̀dG  ¿CG  ≈`````̀ dEG  Gô``«``°``û``e
 ÉÑ«MôJ âb’ á«æeC’G á«fhôàμdE’G
 å«M øe »dÉgC’G πÑb øe É©°SGh

.âbƒdG QÉ°üàNGh áYô°ùdG
 ¢``̀SDhô``̀J ∫Ó````̀N ∂````̀dP AÉ````̀L
 á«æeC’G áæé∏dG ´ÉªàLG ßaÉëªdG
 áØ«∏N  ¬∏dGóÑY  ó«ª©dG  Qƒ°†ëH
 ó«ª©dGh ßaÉëªdG ÖFÉf ¿Gô«édG
 ΩÉY ôjóe …ô°ShódG ó°TGQ ídÉ°U
 ¥ôëªdG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe
 ΩÉ°ùbCGh äGQGOEG »∏ãªe øe OóYh

.á«∏NGódG IQGRh
 ∫Ó``̀N ß``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dG ≈```̀ æ```̀KCGh
 á«æeC’G  Oƒ¡édG  ≈∏Y  ´ÉªàL’G
 áaÉc  »a  áXƒë∏ªdGh  ádhòÑªdG
 ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG É``̀¡``̀Lƒ``̀e ,ä’É```̀é```̀ª```̀dG

 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e á``̀Wô``̀°``̀T á``̀jô``̀jó``̀ª``̀ d
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H Gó`̀«`̀°`̀û`̀eh ,¥ô`̀ë`̀ª`̀dG
 ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ™e  AÉæÑdG
 Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’Gh  »fóªdG
 å`̀MÉ`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀d  á``̀eÉ``̀©``̀dG  IQGOE’Gh

.á«FÉæédG ádOC’Gh
 á`̀ «`̀ª`̀gCG ß``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dG ó``````̀cCGh
 »a  á°UÉNh  á«ª∏©dG  çƒëÑdG
 ,»Wô°ûdG πª©dGh øeC’G ä’Éée
 ÉfhQƒc  áëFÉL  ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe
 øe  º`̀à`̀j  Gó`̀ jó`̀L  ÉãëÑe  ôÑà©J
 •É`̀Ñ`̀æ`̀à`̀°`̀SGh êÉ`̀à`̀æ`̀à`̀°`̀SG ¬``dÓ``N
 øe »`̀à`̀dG è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG
.»eóîdG πª©dÉH ¢Vƒ¡ædG É¡fCÉ°T
 ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG Oó``̀°``̀T ¬`̀ Ñ`̀ fÉ`̀L ø``̀e
 ÖFÉf  ¿Gô«édG  áØ«∏N  ¬∏dGóÑY
 ≈∏Y  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  ßaÉëe
 Iô`̀gÉ`̀¶`̀d …ó`̀ °`̀ü`̀ à`̀ dG IQhô```̀°```̀V
 AÉ«MC’G πNGO äÉæMÉ°ûdG óLGƒJ
 ¬à∏NGóe  »a  QÉ`̀°`̀TCGh  ,á«æμ°ùdG
 ájQÉædG  äÉLGQódG  äÉØdÉîe ≈dEG
 ôeC’G ,áª©WC’G π«°Uƒàd á©HÉàdG
 ¥ô£dG »eóîà°ùe ¢Vô©j …òdG
 »a  Gó`̀«`̀°`̀û`̀e  ,çOGƒ``̀ë``̀ dG  ô£îd

 »æeC’G  óLGƒàdÉH  ¬``JGP  â`̀bƒ`̀dG
 á¶aÉëªH  ∞ãμªdG  …Qhô`̀ª`̀ dGh
 á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG á`̀Yô`̀ °`̀ Sh ¥ô`̀ë`̀ª`̀ dG
.áFQÉW äÉZÓH …C’ øeC’G ∫ÉLQ

 ó°TGQ ídÉ°U ó«ª©dG çóëJh
 ájôjóe  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e  …ô`̀°`̀Shó`̀dG
 ∫ÓN  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  áWô°T
 ájôjóªdG  Oƒ¡L  ø`̀Y  ´ÉªàL’G
 »a É¡d á©HÉàdG á«æeC’G õcGôªdGh
 É°Vô©à°ùe ,ΩÉ¶ædGh øeC’G ßØM
 Oƒ``̀¡``̀é``̀dGh á```«```æ```eC’G á``̀£``̀î``̀dG
 Gó«°ûe ,¿CÉ°ûdG Gòg »a ádhòÑªdG
 á¶aÉëe  ™`̀e  º`̀FGó`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édGh  ¥ôëªdG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeóîd
 π°ü«a  ó```̀FGô```̀dG  Ωó```̀ b  É``ª``c
 áeÓ°ùdG  áÑ©°T  ¢ù«FQ  ï«°ûdG
 á`̀eÉ`̀©`̀dG IQGOE’É```````̀H á``̀jQhô``̀ª``̀dG
 á«∏ª©d  Ó°üØe  ÉMô°T  Qhôª∏d
 á`̀jQhô`̀ª`̀dG  äÉ``̀jQhó``̀dG  ô««°ùJ
 á«æμ°ùdG  AÉ`̀«`̀MC’G  »a  á°UÉNh
 äÉ`̀Ø`̀ dÉ`̀î`̀e ó``̀°``̀Uô``̀d á``̀ª``̀jó``̀≤``̀dG
 πbô©J  »àdGh  ÅWÉîdG  ±ƒbƒdG
 Éªc  ,á`̀jQhô`̀ª`̀ dG  á`̀cô`̀ë`̀dG  ô«°S

 áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉªàgG ≈dEG QÉ°TCG
 äÉæMÉ°ûdG  ´ƒ°VƒªH  Qhôª∏d
 AÉ``̀«``̀MC’G §`̀°`̀Sƒ`̀H É``̀gó``̀LGƒ``̀Jh
 ôWÉîe  øe  ¬ÑÑ°ùJ  Éªd  á«æμ°ùdG

.≥WÉæªdG ∂∏J »æcÉ°S ≈∏Y
 óªM ó``̀FGô``̀dG  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 áeÉ©dG  IQGOE’G  πãªe  ´õ«¡ªdG
 á«FÉæédG  á`````̀dOC’Gh  å`̀MÉ`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀d
 Oƒ¡éH  á≤∏©àªdG  äÉ«FÉ°üME’G
 ,äGQóîªdG  áëaÉμe  »a  IQGOE’G

 »WÉ©àdG Ö°ùf ¢VÉØîfG GócDƒe
.®ƒë∏e πμ°ûH

 Ωób ´É`̀ª`̀à`̀L’G ΩÉ`̀à`̀N »`̀ ah
 Gó«°ûe ,™«ªé∏d √ôμ°T ßaÉëªdG
 ±ƒØ°üdÉH  ∞`̀≤`̀j  ø``̀e  ™`̀«`̀ª`̀é`̀H
 á¶aÉëe  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,á`̀«`̀eÉ`̀eC’G
 Ωƒ«H  AÉØàMÓd  ó©à°ùJ  ¥ôëªdG
 AÉ©HQC’G Ωƒj »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG
 ô¡°T øe ™HGôdG  ≥aGƒªdG  ΩOÉ≤dG

 .ôÑªaƒf

..á«æeC’G áæé∏dG ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN

 äÉ``̀eó``̀î``̀dG äGó``é``à``°``ù``e ≈``̀∏``̀Y ™`̀ ∏`̀ £`̀ j ¥ô``̀ë``̀ª``̀ dG ß``̀aÉ``̀ë``̀e
ø`̀ «`̀ ª`̀ «`̀≤`̀ ª`̀ dGh ø``«``æ``WGƒ``ª``∏``d á```̀«```̀æ```̀eC’G á``̀ «``̀ fhô``̀ à``̀ μ``̀ dE’G

 ¿hDƒ°ûd  IQGRƒ`̀dG  π«ch  ∞°ûc
 óªëe  ï«°ûdG  ¢Sóæ¡ªdG  äÉjó∏ÑdG
 145 ò«ØæJ øY áØ«∏N ∫BG óªMCG øH
 ΩÉY  ∫Ó`̀N QÉ`̀£`̀eC’G  ∫RGƒ`̀©`̀d  ÉÑ∏W
 ,…QÉédG ΩÉ©dG ∫ÓN É¡∏ãeh 2019
 ó«b ÉÑ∏W 58 OóY OƒLh øY Ó°†a

.ò«ØæàdG äGAGôLEG
 ¿hDƒ°ûd  IQGRƒ`̀ dG  π«ch  ó`̀cCGh
 ∫É`̀¨`̀ °`̀TC’G  IQGRh  ¿CG  äGó`̀«`̀∏`̀ Ñ`̀ dG
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ``̀°``̀Th
 Ö«côJ  ´hô°ûe  â``dhCG  »fGôª©dG
 PEG  É¡eÉªàgG  π`̀ oL  QÉ`̀£`̀eC’G  ∫RGƒ`̀Y
 É¡JÉbÉW  π`̀c  ô«î°ùJ  ≈`̀∏`̀Y  â```̀HCGO

 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W  π``̀c  ò«Øæàd
 ¢ùdÉéªdG  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  á`̀Yƒ`̀aô`̀ª`̀dG
.QÉ£eC’G º°Sƒe ∫ƒNO πÑb ájó∏ÑdG
 áØ∏μdG  §°Sƒàe  ≠∏Ñj{  :∫É`̀bh
 ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,Ö∏£∏d  GQÉ`̀æ`̀jO  650
 ΩÉªàgÉH  ≈¶ëj  ´hô°ûªdG  Gòg  ¿CG
 √QhO  ≈`̀dEG  Gô¶f  ôjRƒdG  á©HÉàeh
 ájô°†ëdG  áÄ«ÑdÉH  AÉ``≤``JQ’G  »`̀a
 IQGRƒ`̀dG  ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,z≥WÉæª∏d
 äÉÑ∏W  ∫ƒÑbh  ò«ØæJ  »a  Iôªà°ùe
 IOhóëªdG  ô°SCÓd  QÉ£eC’G  ∫RGƒ`̀Y
 ¢ùdÉéªdG äÉWGôà°T’ É≤ah πNódG

.ájó∏ÑdG

 ∫RGƒ©dG  ´hô°ûe  ¿CG  ±É°VCGh
 …OÉ°Tôà°SG  π«dO  ∫Ó`̀N  øe  òØæj
 á°ü°üîàe ájQÉ°ûà°SG ácô°T ¬JóYCG
 ´hô°ûªdG §HGƒ°V ójóëJ øª°†àj
 øe IOó`̀ë`̀ª`̀ dG ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀ dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀eh
 IQGOEG  á`̀ «`̀ dBGh  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG

.á¡L πc QhOh äÉÑ∏£dG
 áeõà∏e  IQGRƒ`````̀ dG  ¿CG  ó````̀cCGh
 øª°V  áYƒaôªdG  äÉÑ∏£dG  ò«ØæàH
 º°Sƒe πÑb ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG á£N
 í°VhCG ¬JGP ¥É«°ùdG »ah ,QÉ£eC’G
 Ö«côàd  äÉÑ∏£dG  º∏°ùJ  á`̀«`̀dBG  ¿CG
 ≥jôW  øY  ¿ƒμJ  QÉ`̀£`̀eC’G  ∫RGƒ`̀Y

 É¡©aQ  º`̀à`̀«`̀d  á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀ª`̀dG
 ΩÉ¶ædG  ∫Ó``̀N  ø`̀e  IQGRƒ````̀ dG  ≈```dEG
 É¡ª««≤J  ó©H  áeóî∏d  »fhôàμd’G
 ¢Uƒ°üæªdG  ô«jÉ©ª∏d  É¡à≤HÉ£eh
.´hô°ûª∏d …OÉ°TQE’G π«dódÉH É¡«∏Y
 ∂`̀ ∏`̀ J º`````````gCG ø```````̀e{ :∫É``````````̀ bh
 ÉæWGƒe  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’G
 ÉμdÉe  ,ÉeÉY  18  øY  √ôªY  π≤j  ’
 øY π≤J  ’  Ióe  ¬«a  Éª«≤eh QÉ≤©∏d
 »dÉªLEG RhÉéàj ’CGh ,äGƒæ°S 10
 QÉ`̀ æ`̀ jO  800  …ô`̀¡`̀ °`̀û`̀ dG  Ö```̀JGô```̀dG
 ´hô°ûªdG  øe  ¬JOÉØà°SG  Ωó`̀Y  ™e

.zÉ≤Ñ°ùe

 äÉ``̀Ñ``̀∏``̀W ò``̀«``̀Ø``̀æ``̀à``̀H á``̀ eõ``̀ à``̀ ∏``̀ e äÉ```̀ jó```̀ ∏```̀ Ñ```̀ dG ¿hDƒ`````̀ °`````̀ T
 QÉ`````̀ £`````̀ eC’G º```̀ °```̀ Sƒ```̀ e π```̀ Ñ```̀ b QÉ```````̀ £```````̀ eC’G ∫RGƒ```````````̀Y

.óªMCG øH óªëe ï«°ûdG |
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 ≥aGƒªdG âÑ°ùdG ¢ùeCG ±OÉ°U 
 Ωƒ``̀«``̀dG  Ω2020  ô``̀ Hƒ``̀ à``̀ cCG  31
 áª¶æe ¬JôbCG …òdG ¿óª∏d »ªdÉ©dG
 ¿hÉ©àdG  õjõ©àd  IóëàªdG  º`̀eC’G
 …ô°†ëdG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀a  »``dhó``dG
 ájô°†ëdG á«ªæàdG »a áªgÉ°ùªdGh
 ¢ùμ©æJh ,ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe »a
 »a  É k«∏ëe  á«ªdÉ©dG  á`̀jDhô`̀dG  √ò`̀g
 áÄ«g  Oƒ¡L  ôÑY  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 »a QÉ`````̀KB’Gh á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀∏`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¿óªd …ô°†ëdG ó¡°ûªdÉH AÉ≤JQ’G
 »àæjóe  É`̀ k°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh  ,áμ∏ªªdG

.¥ qôëªdGh áeÉæªdG
 á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG  äó¡°Th
 á«æÑdG  ø«°ùëàd  áªî°V  ™jQÉ°ûe
 áeÉæªdG  »`̀a  á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  á«àëàdG
 ≈``dEG  iOCG  É``e  ƒ``̀gh  ,¥ qô``̀ë``̀ª``̀dGh
 ø`̀«`̀à`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG ø``̀«``̀JÉ``̀g ∫ƒ``̀°``̀ü``̀M
 ø`̀e Oó``````̀Y ≈```̀∏```̀Y ø``̀«``̀à``̀≤``̀jô``̀©``̀ dG
 ÜÉ`̀≤`̀ dC’Gh á`̀«`̀dhó`̀dG äÉ`̀ aGô`̀ à`̀Y’G

.õFGƒédGh
 â`̀dÉ`̀b á`̀ Ñ`̀ °`̀ SÉ`̀ æ`̀ ª`̀ dG √ò```̀¡```̀Hh
 ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e â`̀ æ`̀ H  »``̀e á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG
 øjôëÑdG  áÄ«g  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  áØ«∏N
 â°ù«d  Éæfóe)  :QÉ```̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d
 πH  ,É`̀¡`̀«`̀a  ¢û«©f  ø``cÉ``eCG  O qô`̀é`̀e

 á«aÉ≤ãdG  É`̀æ`̀Jô`̀cGP  ¿hõ`̀î`̀e  »`̀g
 »àdG  á«æWƒdG  Éæàjƒg ìhQ »gh
 πª©dG  π`̀°`̀UGƒ`̀f  ∂`̀dò`̀d  ,É`̀¡`̀H  õà©f
 πLCG  øe Éæà«é«JGôà°SG ò«ØæJ »a
 kÓ«ãªJ  øjôëÑdG  ¿ó`̀e  ¿ƒμJ  ¿CG
 øe  ¬μ∏àªf  Éªd  É k«≤«≤Mh  É k«©bGh
 á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀Kh á`̀ jQÉ`̀ °`̀†`̀M äÉ``̀e qƒ``̀≤``̀e
 …OÉe  çGô``Jh  á«îjQÉJ  ™`̀bGƒ`̀eh
 á«°Uƒ°üîdÉH  õ«ªàj  …OÉe  ô«Zh

.(IOGôØdGh
 ,áÑ°SÉæªdG  √ò`̀g)  :âaÉ°VCGh
 á°Uôa  ,¿ó`̀ª`̀∏`̀d  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  Ωƒ`̀«`̀ dG
 ≈∏Y  ô`̀ã`̀cCG  ± qô`̀©`̀à`̀f  »μd  ájƒæ°S
 Éæàª°UÉ©a  ,á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG  É`̀æ`̀fó`̀e
 »M êPƒ``ª``f á`̀eÉ`̀æ`̀ª`̀dG á`````̀jQGOE’G
 Éæàª°UÉYh  ,ΩÓ°ùdGh  ¢ûjÉ©à∏d
 õcôªd  ∫É`̀ã`̀e  ¥ qô`̀ë`̀ª`̀dG  á«aÉ≤ãdG
 ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  iô`̀KCG  …QÉ°†M

 .(π«ªL ƒg Ée πμH
 âæH »``e á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  äó````̀cCGh
 êPƒ`̀ª`̀ f  ¿CG  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e
 ó¡°ûªdG  ôjƒ£J  »a  áaÉ≤ãdG  áÄ«g
 »àæjóªd  »fGôª©dGh  …ô°†ëdG
 ≈∏Y  ≈©°ùj  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dGh  áeÉæªdG
 IôμàÑe  Ió``̀jó``̀L  ¢`̀Uô`̀a  ô`̀«`̀aƒ`̀J
 ≈∏Y  Ωƒ`̀≤`̀jh  »∏ëªdG  ™ªàéª∏d

 áYÉæ°U  »``̀a  OGô``````̀aC’G  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e
 ¿CG  áë°Vƒe  ,…QÉ°†ëdG  õéæªdG
 ±ó¡dG  »`̀g  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 áÄ«¡dG  ≈`̀©`̀°`̀ù`̀J  …ò```̀ dG  ≈`̀ ª`̀ °`̀ S’G
 áaÉc  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH  ¬≤«≤ëJ  ≈`̀ dEG

 .á°UÉîdGh áeÉ©dG äÉ¡édG
 áaÉ≤ãdG áÄ«g ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ¿ó```̀e º``̀°``̀SG â`̀©`̀ °`̀Vh
 â∏°Uƒa  á«ªdÉ©dG  áWQÉîdG  ≈∏Y
 »ªdÉY ±GôàYG ¥ôYCG ≈dEG ¥ qôëªdG
 DƒdDƒ∏dG  QÉ°ùe  ™bƒe  π«é°ùJ  ™e
 Éª«a  ,»ªdÉ©dG  çGôàdG  áªFÉb  ≈∏Y
 ™°Vh  π``̀LCG  ø`̀e  ó`̀¡`̀é`̀dG  ôªà°ùj
 áæjóªc  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eÉ`̀æ`̀ª`̀dG

.á«ªdÉY á«YGóHEG
 äòqØf  áeÉæªdG  áæjóe  »``ah
 QÉ``̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g
 ≈dEG  áaOÉ¡dG  ™jQÉ°ûªdG  øe  G kOó`̀Y
 ≈∏Y  ®ÉØëdGh  áæjóªdÉH  AÉæàY’G
 OôØæJ  »àdG  á«îjQÉàdG  É¡JÉfƒμe
 IôFGO  ≈æÑe  RÉéfEG  ºJ  å«M  ,É¡H
 ÖMÉ°U ø`̀e º`̀jô`̀c º`̀Yó`̀H ó`̀jô`̀Ñ`̀dG
 øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ¬ª«eôJ ºJ …òdG ∑QÉªédG ≈æÑeh
 IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ¬FÉ«MEG IOÉYEGh

 Éªc .ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh äÓ`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG
 RÉéfEG  ≈∏Y πª©dG  áÄ«¡dG  π°UGƒJ
 á«∏Ñ≤à°ùªdG  ™jQÉ°ûªdG  ø`̀e  Oó`̀Y
 áeÉæªdG  ájó∏H  ≈æÑe  ´hô°ûªc
 ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀ °`̀Th
 π°VÉØdG  ™eÉL  IQÉæeh  »fGôª©dG
 âæH ºjôe áî«°ûdG ƒª°S øe ºYóH
 øjôëÑdG  ∂æHh  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ∫É¨à°TG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,â`̀jƒ`̀μ`̀dGh
 AÉ«MEG  IOÉ``̀YEG  ≈∏Y  áaÉ≤ãdG  áÄ«g
 ™e ¿hÉ©àdÉH á«îjQÉàdG ¢SQGóªdG
 äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh
 IQGRhh  »fGôª©dG  §«£îàdGh

.º«∏©àdGh á«HôàdG
 ´É£≤dG ¿CG √ôcP ôjóédG øeh
 íeÓªdG  AGô`̀KEG  »a  º¡°SCG  »∏gC’G
 º°†J  å«M  ,áæjóª∏d  á«fGôª©dG
 äƒ`̀«`̀Ñ`̀dG ø``̀e ó``̀jó``̀©``̀dG á`̀eÉ`̀ æ`̀ª`̀ dG
 õcôe  ø`̀Y  áYôØàªdG  á«îjQÉàdG
 ∫BG  óªëe  ø`̀H  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ï«°ûdG
 â«Ñc  çƒëÑdGh  áaÉ≤ã∏d  áØ«∏N
 ,ô©°ûdG â«H – ¢†qjô©dG º«gGôHEG
 á`̀eÉ`̀æ`̀ª`̀dG Iô````̀ cGP –  ∞`̀∏`̀N â`̀«`̀H

.»Ñ«°ü≤dG áeÉæeh
 ™jQÉ°ûªdG  Rô```̀HCG  ø`̀«`̀H  ø``̀eh

 áÄ«g  ≈©°ùJ  »`̀à`̀dG  á«∏Ñ≤à°ùªdG
 ,áeÉæªdG  »a  É¡≤«≤ëJ ≈dEG  áaÉ≤ãdG
 ºJ  …òdG  áeÉæªdG  Iô«ëH  ´hô°ûe
 ΩÉY É¡MôW ºJ á≤HÉ°ùe ó©H ¬«æÑJ
 áeÉæªdG  QÉ«àNG  áÑ°SÉæªH  Ω2012
 å«M  ,á«Hô©dG  áaÉ≤ã∏d  áª°UÉY
 ¢ù«°SCÉJ  ≈dEG  ±ó¡j  ´hô°ûªdG  ¿EG
 πª©J  áª°UÉ©∏d  ájõcôe  á≤£æe
 ,á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀Mh á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀K á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀c
 ∞`̀ bGƒ`̀e äÉ``̀MÉ``̀°``̀S ø``̀Y É``̀ k°``̀Vƒ``̀Y
 ,∑QÉªédG  ≈æÑe  ∞∏N  äGQÉ«°ùdG
 ,á≤jôW  π°†aCÉH  áeóîà°ùªdG  ô«Z
 ≈`̀ dEG √É`̀«`̀ª`̀dG IOÉ```̀YEG ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VEG
 ójóL  øe  øjôëÑdG  ÜÉ`̀H  á¡LGh
 Ée  §`̀HQh  Üò`̀L  á£≤f  ¢ù«°SCÉJh
 áeÉæªdGh  áªjó≤dG  áeÉæªdG  ø«H
 äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀e ô``̀«``̀aƒ``̀Jh á``ã``jó``ë``dG
 áÄ«¡Jh  äÉ`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀S’G  IOó`̀©`̀à`̀e
 ™jQÉ°ûªdGh  ¢UôØdG  ƒªæd  AGƒLCG

.IôμàÑªdG
 ó©àa  ¥ qô``ë``ª``dG  á`̀æ`̀jó`̀e  É```̀eCG
 »îjQÉàdG É¡KQEG π qμ°T IóFGQ áæjóe
 ΩÉ¡dE’G Qó°üe …QÉª©ªdGh »æØdGh
 IÉ«ëdG ójóéJ ™jQÉ°ûªd »°SÉ°SC’G
 áÄ«g  É¡«∏Y Ωƒ≤J  »àdG  ájô°†ëdG
 å«M  ,»`̀∏`̀gC’G  ´É£≤dGh  áaÉ≤ãdG

 ™°Vh »a ™jQÉ°ûªdG √òg âªgÉ°S
 õ`̀cGô`̀ª`̀dG á`̀WQÉ`̀N ≈`̀∏`̀Y ¥ qô`̀ë`̀ª`̀dG
 ÉgQÉ«àNG  ºJh  á«ªdÉ©dG  á«aÉ≤ãdG

 á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀Y  ¿ƒ`̀μ`̀ à`̀ d  Ω2018  ΩÉ```̀Y
 É¡LGQOEG  ºJh  á«eÓ°SE’G  áaÉ≤ã∏d
 áª¶æªd áYóÑªdG ¿óªdG áªFÉb ≈∏Y

 .º«ª°üàdG  ∫Éée  »a  ƒμ°ù«fƒ«dG

 ÉZC’G  IõFÉéH áæjóªdG  äRÉa ∂dòc

 øe ó`̀©`̀J »`̀à`̀ dGh ,IQÉ`̀ª`̀©`̀∏`̀d ¿É``̀N

 ,∫ÉéªdG  Gòg  »a  õFGƒédG  ¥ô`̀YCG

 AÉ``̀«``̀MEG) ´hô`̀ °`̀ û`̀e ô`̀«`̀¶`̀f ∂```̀ dPh

 √ò«ØæJ ºJ …òdGh (¥ qôëªdG á≤£æe

 áaÉ≤ãdG áÄ«g ø«H Ée ∑ôà°ûe ó¡éH

 óªëe øH º«gGôHEG  ï«°ûdG õcôeh

 .çƒëÑdGh áaÉ≤ã∏d áØ«∏N ∫BG

 G kOóY  ¥ qôëªdG  áæjóe  º°†Jh

 á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG ™``̀bGƒ``̀ª``̀dG ø``̀e G kô``«``Ñ``c

 …ô°†ëdG  Égó¡°ûe  …ô`̀ã`̀J  »`̀à`̀dG

 ™`̀bƒ`̀e ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀c ,»``fGô``ª``©``dGh

 ≈∏Y π`̀é`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  Dƒ``̀dDƒ``̀∏``̀dG  ≥`̀ jô`̀W

 ƒμ°ù«fƒ«∏d »ªdÉ©dG çGôàdG áªFÉb

 ¬`̀ Jƒ`̀ «`̀ Hh ¬``̀JÉ``̀MÉ``̀°``̀S É`̀ kæ`̀ª`̀ °`̀†`̀à`̀e

 ,¬«îjQÉJh DƒdDƒ∏dG áæ¡ªH á≤∏©àªdG

 ,á«Ø«∏îdG  áÑàμªdG  ,¥ qôëªdG  QGO

 äƒ`̀«`̀Ñ`̀dGh  ,á«Ø«∏îdG  á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG

 õcôe  ø`̀Y  áYôØàªdG  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dGh

 ∫BG  óªëe  ø`̀H  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ï«°ûdG

 â«H  ,çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dGh  áaÉ≤ã∏d  áØ«∏N

 ìÉæL  ,»`̀∏`̀Y  ø`̀H  ≈°ù«Y  ï«°ûdG

 ƒfÓ«e  ƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀cEG  »``̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 .Égô«Zh (AGô°†N QÉKBG) Ω2015

:»e áî«°ûdG ..¿óª∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG »a

á«aÉ≤Kh ájQÉ°†M äÉ``eƒ≤e øe ¬μ∏àªf É``ªd É«©bGh Ó«ãªJ øjôëÑdG ¿ó``e ¿ƒμJ ¿CG π``LCG øe π``ª©dG π``°UGƒf

.áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG |

.RÉÑdG ¥hQÉa .O |

GóZ RÉ``ÑdG ¥hQÉa …ô``°üªdG º``dÉ©dG ∞``«°†à°ùj º``«gGôHEG ï``«°ûdG õ``côe
 áaÉ≤ã∏d  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ï«°ûdG  õcôe  ∞«°†à°ùj
 øY Üƒàf ’h) »aÉ≤ãdG  ¬ª°Sƒe ∫ÓN ,çƒëÑdGh
 …ô°üªdG  »Lƒdƒ«édGh  AÉ°†ØdG  ºdÉY  (ÉæeÓMCG
 É¡fGƒæY  Iô°VÉëe  »`̀a  ,RÉ`̀Ñ`̀dG  ¥hQÉ``̀a  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 §∏°ùj  å«M  ,(AGô°†N  AGôë°üdG  âfÉc  ÉeóæY)
 ¬KÉëHCGh  á«ª∏©dG  ¬`̀JÉ`̀°`̀SGQO  Rô``̀HCG  ≈∏Y  Aƒ°†dG
 É¡àÄ«H  ≈∏Y  CGô`̀W  É`̀eh  ,á«Hô©dG  AGôë°üdG  ≈∏Y
 ¥ôW  ø«Ñ«°S  Éªc  ,ÉgQƒ£J  ïjQÉJh  äGô«¨J  øe
 §£îdG  AÉ`̀°`̀SQEGh  ,AÉ°†ØdG  Ωƒ∏Y  »a  QÉªãà°S’G
 02  ø«æK’G  G kó``̀Z  ∂``̀dPh  ,á«∏Ñ≤à°ùªdG  ájƒªæàdG
 , kAÉ`̀°`̀ù`̀e  á`̀æ`̀eÉ`̀ã`̀dG  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  ó`̀æ`̀Y  ,2020  ôÑªaƒf
 ,ø«ªà¡ªdG øe É°üî°T 30 Qƒ°†M ÉMÉàe ¿ƒμ«°Sh
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  QÉÑàY’G  ø«©H  òNC’G  ™e
 .äÉeÉªμdG  ¢ùÑdh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ó`̀YGƒ`̀bh

 áëØ°U §HGQ ôÑY Iô°VÉëªdG åH É k°†jCG  ºà«°S Éªc
 ¥hQÉa ¿CG ôcòdÉH ôjóédG  .Üƒ«Jƒ«dG ≈∏Y õcôªdG
 óYÉ≤àe  ¢ù«FQ  ƒ``gh  ,1938  ó`̀«`̀dGƒ`̀e  ø`̀e  RÉ`̀Ñ`̀dG
 ,á«μjôeC’G ø£°SƒH á©eÉéH AÉ°†ØdG çÉëHCG õcôªH
 ,ø£æ°TGƒH  á«μjôeC’G  á°Sóæ¡dG  á«ªjOÉcCG  ƒ°†Yh
 Ö°UÉæªd G kó∏≤J ô°üe AÉª∏Y ôãcCG  øe RÉÑdG  ôÑà©jh
 π¨°T óbh ,á«ª∏©dG ¬JGRÉéfEÉH §ÑJôJ ,á©«aQ á«ª∏Y
 çÉëHCG ôjóe ÉgôNBG ,iôÑc Ö°UÉæe á°ùªN øe ôãcCG
 Ωƒ∏©dG  õcôe  ¢ù«FQ  ÖFÉfh  ,ø£°SƒH  »a  AÉ°†ØdG
 ôjƒ°üàdG Iõ¡LC’ ∂àjBG á°ù°SDƒe »a É«LƒdƒæμàdGh
 ,¢ùàjƒ°ûJÉ°SÉe  á`̀j’ƒ`̀H  ,¿ƒà¨æ«°ùμ«d  áæjóªH
 ÖcGƒμdGh ¢VQC’G äÉ°SGQO õcôªd ôjóeh ¢ù°SDƒeh
 ó¡©e  »`̀a  AÉ°†ØdGh  ƒé∏d  »æWƒdG  ∞ëàªdG  »`̀a
 ¬àjƒ°†Y  øY  kÓ°†a  ,ø£æ°TGh  »a  ¿É«fƒ°ùã«ª°S

 ¿Éé∏dGh ¢ùdÉéªdGh ógÉ©ªdG øe (40) øe ôãcCG »a
 ¢ùdÉéªdG  »`̀a  ¬àcQÉ°ûeh  ,ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M  á«ª∏©dG
 RhÉéàJh .IóY á«ªdÉY á«ª∏Y äÓéªd ájQÉ°ûà°S’G
 ,RÉÑdG  QƒàcódG  õéæªd  áªî°†dG  á«ª∏©dG  áª«≤dG
 ,AGôë°üdG  çƒëÑd  »Hô©dG  ™ªéªdG  ¢ù«FQ  ƒgh
 »ah  ,á«ª∏©dG  ¬Ñ°UÉæªH  â£ÑJQG  »àdG  áMÉ°ùªdG
 ,á«ª∏Y  á`̀bQh  (250)  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  »ªdÉ©dG  √ó«°UQ
 RÉéfEÓd ƒ∏dƒHCG IõFÉL :É¡æe á«ªdÉY IõFÉL (32)h
 ó¡©e øe á«ÑgòdG áHGƒÑdG IõFÉLh ,É°SÉf ádÉch øe
 ƒdƒHCG :É¡æe ,É k«ª∏Y É kØdDƒe (25)h ,»dhódG ø£°SƒH
 á∏MQ ô¡°TCG  ∫ƒM RÉÑdG  äGôcòe »gh ,ôª≤dG  ¥ƒa
 ,áaÉédG  »°VGQC’Gh  AGôë°üdG  ÜÉàch  ,ôª≤dG  ≈dEG
 á∏«°Sh  :ô«ª©àdGh  á«ªæàdG  ôªe  ÜÉàc  ÖfÉL  ≈`̀dEG

 .ô°üe »a áeOÉ≤dG ∫É«LC’G ø«eCÉàd

 Å`̀ æ`̀ ¡`̀ j iQƒ````̀°````̀û````̀dG ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀e ¢```̀ù```̀«```̀FQ
»``̀æ``̀Wƒ``̀dG Ωƒ```̀ «```̀ dG iô```̀ cò```̀ H ô```̀FGõ```̀é```̀dG

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ |

 ≈dEG  áÄæ¡J  »à«bôH  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y  å©H
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ π«Lƒb ídÉ°Uh »æWƒdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ø«æ°T ¿Éª«∏°S
 Éª¡dÓN øe Ωó≤J ,á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ªjódG ájôFGõédG ájQƒ¡ªédÉH áHÉ«ædÉH áeC’G
 ájQƒ¡ªé∏d  »æWƒdG  Ωƒ«dG  iô`̀cP  áÑ°SÉæªd  ,äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  ¢üdÉîH
 …òdG  ™«aôdG  iƒà°ùªdÉH  Gó«°ûe  ,á≤«≤°ûdG  á«Ñ©°ûdG  á«WGô≤ªjódG  ájôFGõédG
 ¢ù∏ée ¢UôM GócDƒeh ,ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG §HôJ »àdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG ¬à¨∏H
 ≥«°ùæJh ,∑ôà°ûªdG »fÉªdôÑdG ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe »a iQƒ°ûdG

.á«dhódGh á«Hô©dG á«fÉªdôÑdG πaÉëªdG »a ∞bGƒªdG
 ájQƒ¡ªédG  ô«Ø°S  íjÉ°ùdG  …QOÉ`̀b  ≈dEG  áÑ°SÉæªdÉH  áÄæ¡J  á«bôH  å©H  Éªc
 ¬JÉ«æªJ øY É¡dÓN ÜôYCG øjôëÑdG áμ∏ªe iód á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ªjódG ájôFGõédG
 øe  ójõªdÉH  ≥«≤°ûdG  …ôFGõédG  Ö©°ûdG  ≈∏Yh  ¬«∏Y  áÑ°SÉæªdG  √òg  Oƒ©J  ¿CÉH

.áª«μëdG ¬JOÉ«b πX »a QÉgOR’Gh Ωó≤àdG
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 É kXƒë∏e G kQƒ£J Iô«NC’G  äGƒæ°ùdG  äó¡°T
 íÑ°UCG  å«M  ,¬````̀JGhOCGh  ºjƒ≤àdG  Ωƒ¡Øe  »`̀a
 ≥«≤ëJ ƒëf º«∏©àdGh º∏©àdG á«∏ªY »a ¬LƒàdG
 IójóLh  áYƒæàe  á«°SÉ°SCG  ±Gó``̀gCGh  äÉLÉàf
 øe  ójó©dG  ¿CG  ’EG  ,êÉ¡æªdÉH  á£ÑJôe  É¡æμd
 πμ°T  ≈∏Y  ¿ƒ`̀μ`̀j  ±Gó```̀gC’Gh  äÉLÉàædG  √ò`̀g
 (Performances)  äGAGOCG  hCG  äGRÉéfEG
 .º∏©àdG  á«∏ª©d  áé«àf  º∏©àªdG  É¡«dEG  π°Uƒàj
 ≈∏Y  »æÑªdG  ºjƒ≤àdG  ≈ª°ùj  Ée  AÉ`̀L  Éæg  øe
 Performance-based)  AGOC’G
 øe  Ö`̀∏`̀£`̀à`̀j  …ò````̀ dGh  ,(Assessment
 πªY  RÉ`̀é`̀fEG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ¬ª∏©J  QÉ`̀¡`̀XEG  º∏©àªdG
 .äGQÉ¡ªdG  ÜÉ°ùàcG  ≈∏Y  á`̀dGO  äGô°TDƒe  Ωó≤j
 áYƒªée AGOC’G ≈∏Y »æÑªdG ºjƒ≤àdG Ωóîà°ùjh
 ôjó≤àdG  º∏°S  Égô¡°TCG  øe  ,¢SÉ«≤dG  äGhOCG  øe

.(∑ôHhôdG)`H ±ô©j Ée hCG ,»¶Ø∏dG
 ôjó≤àdG  º∏°S  ±ô`̀©`̀j  ,º«∏©àdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a
 øe  áYƒªée  ¬`̀ fCG  ≈∏Y  (Rubric)  »¶Ø∏dG
 ±Gó`̀gC’É`̀H  á£ÑJôªdG  ô«jÉ©ªdGh  äGô°TDƒªdG
 πμ°T  ≈∏Y  É¡àZÉ«°U  ºàj  »`̀à`̀dGh  ,á«ª«∏©àdG
 »àdG  Iô°üàîªdG  äÉØ°üdG  øe  º∏°S  hCG  á∏°ù∏°S
 ,IOó©àe  äÉjƒà°ùe  »`̀a  ÖdÉ£dG  AGOCG  ∞°üJ
 áØ∏àîªdG ájƒHôàdG äÉWÉ°ûædG »a ¬ª««≤J ±ó¡H
 äÉ`̀fhó`̀ª`̀dGh  ™jQÉ°ûªdGh  á«ãëÑdG  ¥GQhC’É```̀c
 øe º∏°ùdG Gòg ó©jh .Égô«Zh RÉéfE’G äÉØ∏eh
 »a  á«aÉØ°Th  á`̀bOh  á«Yƒ°Vƒe  äGhOC’G  ôãcCG
 É kaÉ°UhCG øª°†àj ¬fƒc πª©dG hCG ∑ƒ∏°ùdG èjQóJ
 ÖdÉ£dG  AGOCG  ∫ƒ`̀M  IOó`̀ë`̀eh  áë°VGh  á«¶Ød
 .áØ∏àîªdG  ¬JÉjƒà°ùe  ø`̀e  iƒà°ùe  π`̀c  óæY
 ôjó≤àdG  º∏°S  πª°ûj  ,ø`̀jƒ`̀μ`̀à`̀dG  å`̀«`̀M  ø``̀eh
 hCG ô«jÉ©e :»g ,á«°ù«FQ ô°UÉæY áKÓK »¶Ø∏dG
 äÉjƒà°ùeh  ,(Criteria)  º««≤àdG  ¢ù«jÉ≤e
 ,(Levels of Achievement) RÉéfE’G
 AGOC’G  ∞```̀°```̀Uh  π``̀ª``̀L  hCG  ∞``̀«``̀ °``̀Uƒ``̀à``̀ dGh

.(Descriptors)
 á≤jô£H πª©j º∏°ùdG Gòg ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
 ∫ÉªYCG  øe  êPÉªfh  á∏ãeCG  ¬≤aGôJ  ÉeóæY  π°†aCG
 âàÑKCG  óbh  .áØ∏àîªdG  äÉjƒà°ùªdG  »a  ÜÓ£dG
 º∏°ùd  »HÉéjE’G  ô«KCÉàdG  ájƒHôàdG  äÉ°SGQódG
 ,ÜÓ£dG iód º∏©àdG á«∏ªY »a »¶Ø∏dG ôjó≤àdG
 ºjƒ≤àdG ¢VGôZC’ ¬eGóîà°SG ºàj ÉeóæY á°UÉN

.(º∏©àdG á«∏ªY AÉæKCG) »æjƒμàdG
 ºjƒ≤àdG »a »¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏°S ΩGóîà°S’
 ≈∏Y  ÖdÉ£dGh  º∏©ªdG  ø`̀e  πμd  Ió`̀jó`̀Y  ó`̀FGƒ`̀a
 º∏°S  π©éj  ,º∏©ªdG  ≈dEG  áÑ°ùædÉÑa  .AGƒ°S  óM
 á«Yƒ°Vƒe ôãcCG ºjƒ≤àdG á«∏ªY »¶Ø∏dG ôjó≤àdG
 ó«WƒJ ≈∏Y πª©j ¬fCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á«bGó°üeh
 É k°†jCG  óYÉ°ùjh  .ÖdÉ£dGh  º∏©ªdG  ø«H  á≤ãdG
 ,ÜÓ£dG  AGOC’  ∫ƒÑ≤ªdG  iƒà°ùªdG  ójóëJ  »a

 ∞©°†dG  ¢ü«î°ûJ  »`̀a  ô«Ñc  πμ°ûH  º¡°ùjh
 óFGƒØdG  øeh  .ÜÓ£dG  iód  º∏©àdG  äÉHƒ©°Uh
 É k°†jCG º∏©ª∏d »¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏°S Égôaƒj »àdG
 ÉeCG .á«∏YÉa ôãcCG É¡∏©Lh º«∏©àdG á«∏ªY π«¡°ùJ
 »¶Ø∏dG  ôjó≤àdG  º∏°S  óYÉ°ù«a  ÖdÉ£∏d  áÑ°ùædÉH
 ,áHƒ∏£ªdG ¿É≤JE’G hCG IOƒédG áLQO ójóëJ »a
 Ωóîà°ùJ  »àdG  ô«jÉ©ªdÉH  ÖdÉ£dG  »Yh  Rõ©jh
 ≈∏Y ÖdÉ£dG  óYÉ°ùj ¬fCG  Éªc .¬FÓeR º««≤J »a
 áaÉ°VE’ÉH ,º∏©ª∏d ¬ªjó≤J πÑb ¬∏ªY ≈∏Y ºμëdG
 »a  ¬WGôîfG  øe ójõjh ÖdÉ£dG  õØëj ¬fCG  ≈dEG

.ìÉéædG ≥«≤ëJ ƒëf ∫ÉªYC’Gh á£°ûfC’G
 »¶Ø∏dG  ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dG  º∏°S  AÉ`̀æ`̀H  á«∏ªY  º`̀à`̀J
 »a  ÜÓ£dG  ∑Gô°TEÉH  CGóÑJ  ,äGƒ£N  Ió©d  É k≤ah
 ójóëJ ¬«∏j ,ó«édG πª©∏d Qƒ°üJ AÉæHh ∞°Uh
 ºK  ,πª©dG  Gòg  ¢üFÉ°üN  πãªJ  »àdG  ô«jÉ©ªdG
 .Üƒ∏£ªdG AGOC’G äÉjƒà°ùªd ∞°Uh ™°Vh ºàj
 ô«jÉ©ªdG  á°ûbÉæªH  º∏©ªdG  Ωƒ`̀≤`̀j  ∂`̀ dP  ó`̀©`̀Hh
 äÓjó©àdG  AGô`̀LEGh  ÜÓ£dG  ™e  äÉjƒà°ùªdGh
 á«FÉ¡ædG  áªFÉ≤dG  º«ª°üJ  ºàj  G kô«NCGh  .áeRÓdG
 IQÉ`̀°`̀TE’G  Qó`̀é`̀Jh  .äÉjƒà°ùªdGh  ô«jÉ©ªdÉH
 ôjƒ£J  »a  É k«°SÉ°SCG  G kQhO  Ö©∏j  º∏©ªdG  ¿CG  ≈dEG
 øY  ∂`̀ dPh  ,»¶Ø∏dG  ôjó≤àdG  º∏°S  ΩGóîà°SGh
 º¡dÉªYCG  ºjƒ≤J  ≈∏Y  ÜÓ`̀£`̀dG  ™«é°ûJ  ≥jôW
 ôjó≤àdG  º∏°S  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H  º`̀¡`̀FÓ`̀eR  ∫É``̀ª``̀YCGh
 ∫ÉªYCG øe äÉæ«Y ™ªL ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,Ö°SÉæªdG
 º∏°S  ø`̀e  áØ∏àîªdG  äÉjƒà°ùªdG  »`̀a  ÜÓ`̀£`̀dG
 »a ÓÑ≤à°ùe É¡eGóîà°SG ±ó¡H »¶Ø∏dG ôjó≤àdG

.º«∏©àdG
 GOóY É«LƒdƒæμàdG ôaƒJ »dÉëdG Éæàbh »ah
 º«ª°üJ  »a  óYÉ°ùJ  »àdG  äGhOC’G  øe  G kô«Ñc
 á∏ãeC’G  øe  .»¶Ø∏dG  ôjó≤àdG  ºdÓ°S  ôjƒ£Jh
 ∫Ohƒ``̀e  ±hô`̀©`̀ª`̀dG  º«∏©àdG  ΩÉ`̀¶`̀f  ∂``̀dP  ≈`̀∏`̀Y
 ΩGóîà°SGh  AÉ°ûfEG  í«àj  …òdG  ,(Moodle)
 …Oô`̀Ø`̀dG  º««≤àdG  »`̀a  »¶Ø∏dG  ôjó≤àdG  ºdÓ°S
 É k°†jCG áahô©ªdG äGhOC’G øeh .¿GôbC’G º««≤Jh
 G kAõ`̀L  ôÑà©J  »àdG  (GradeMark)  IGOCG
 ôaƒJ  »`̀à`̀dGh  ,(turnitin)  áYƒªée  ø`̀e
 ôjó≤àdG ºdÓ°S øe áØ∏àîe •ÉªfCG á©HQCG »dGƒM
 º««≤J  »a  á°ü°üîàªdG  äGhOC’G  øeh  .»¶Ø∏dG
 .(WebPA)  IGOCGh  (iPeer) IGOCG  ¿GôbC’G
 äGhOC’G  ø``̀e  (iRubric)  IGOCG  ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀Jh
 ôjó≤àdG  ºdÓ°S  AÉ°ûfEÉH  íª°ùJ  »àdG  á«fÉéªdG
 ÉeCG .øjôNB’G ™e É¡àcQÉ°ûeh É¡∏jó©Jh »¶Ø∏dG
 ,(Google Docs)  πLƒL  äGóæà°ùe  »a
 »àdG (Teacher Rubric) á«éeôH ∑Éæ¡a
 á°SÓ°S πμH »¶Ø∏dG ôjó≤àdG ºdÓ°S AÉ°ûfEG í«àJ

.ô°ùjh

abuloum@gmail.com

 »¶Ø∏dG ôjó≤àdG º∏°S ΩGóîà°SG
ºjƒ≤àdG »a z∑ôHhôdG{

 øjôëÑdG  ió``d  …ó`̀æ`̀¡`̀dG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ìô`̀°`̀U
 äÉbÓY  áeÉbE’  ≈©°ùJ  √OÓ`̀H  ¿CG  ÉaÉà°SÉØjô°S  ¢Tƒ«H
 á«FGhódG  äÉéàæªdG  ∫Éée  »a  øjôëÑdG  ™e  ájQÉéJ
 ¿EG  ∫É`̀bh  .á∏Ñ≤ªdG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  á«Ñ£dG  äGó©ªdGh
 iôÑc á«ªgCG âÑ°ùàcG äÉYÉ£≤dG √òg »a ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG
 óæ¡dG  ≈∏Y  âØ°VCG  »àdG  19-ó«aƒc  áëFÉL  áeRCG  ∫ÓN
 õjõ©J πX »a IóYGh hóÑJ »gh zºdÉ©dG á«dó«°U{ Ö≤d

.øjó∏ÑdG ø«H ájQÉéàdG äÉbÓ©dG
 ∫ÓN  ¥É`̀aB’G  √òg  ≈∏Y  Aƒ°†dG  ô«Ø°ùdG  §∏°S  ó≤a
 »a  ¿hÉ©àdG  ¢Uôa  õjõ©J  ∫ƒ`̀M{  QÉæ«Ñjh  »a  åjóM
 óæ¡dG  ø«H  πjóÑdG  Ö£dGh  á«FGhódG  äÉéàæªdG  ´É£b

 …óæ¡dG ¢ù∏éªdGh ájóæ¡dG IQÉØ°ùdG ¬àª¶f zøjôëÑdGh
 IQÉéJ áaôZ ™e ¿hÉ©àdÉH á«FGhódG äGQOÉ°üdG èjhôàd
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dGh  øjôëÑdG  áYÉæ°Uh
 …òdG  »ë°üdG  ´É£≤dG  ¿EG  ∫É`̀bh  .á«ë°üdG  äÉeóîdGh
 í«àj  á«Ñ£dG  äGó`̀©`̀ª`̀dGh  á`̀«`̀FGhó`̀dG  äÉéàæªdG  πª°ûj
 ¿hÉ©àdGh á«FÉæãdG ájQÉéàdG äÉbÓ©dG ΩÉeCG Iô«Ñc É°Uôa

.øjó∏ÑdG ø«H QÉªãà°S’G ∫Éée »a
 øjó∏ÑdG  ø«H  …QÉ`̀é`̀à`̀dG  ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀dG  ºéM  ¿CG  ô`̀cò`̀j
 á«æ≤J  πª°ûJ  IOó©àe  ä’É`̀é`̀e  »`̀a  Q’hO  QÉ«∏e  ≠∏Ñj
 á«dÉªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dGh  äÉeƒ∏©ªdG

.áaÉ«°†dGh äGAÉ°ûfE’Gh äGQÉ≤©dG äÉYÉ£bh

ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀ H ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ ∏`̀ d Ió````̀YGh ¢`̀ Uô`̀ a
á`̀«`̀FGhó`̀dG  äÉéàæªdG  ä’É`̀ é`̀ e  »`̀ a  ó`̀æ`̀¡`̀dGh

 ≈∏Y Ωƒ∏°ùdG óªMCG ÖFÉædG ócCG
 πjó©àH  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G  á«ªgCG
 äÉcô°ûdG  ¿ƒfÉb  øe  345  IOÉªdG
 ¬à°ûbÉæe  ºà«°S  …ò`̀dGh  ájQÉéàdG
 Ωƒj  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  »`̀a
 ¿G É`̀Ø`̀«`̀°`̀†`̀e ,ΩOÉ```̀≤```̀ dG AÉ``̀KÓ``̀ã``̀dG
 ∫Éª°SCGôd ≈fOCG  GóM OóM ìGôàb’G
 Éªe  á«ÑæLC’G  äÉcô°ûdG  ¢ù«°SCÉJ
 øjôªãà°ùªdG  ájÉªM  »a  ºgÉ°ù«°S
 ájƒ≤dG  á°ùaÉæªdG  øe  ø««æjôëÑdG

.ÖfÉLC’G øjôªãà°ùªdG πÑb øe
 ≥Øàj  ¬fG  ≈dEG  Ωƒ∏°ùdG  QÉ°TCGh
 ∫Éª°SCGôd ≈fOCG óM ójóëJ Iôμa ™e
 øe ´ƒ`̀æ`̀c »`̀Ñ`̀æ`̀LC’G QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 ∫É```ª```YC’G ÜÉ``̀ë``̀ °``̀UC’ á``jÉ``ª``ë``dG
 ±ó¡dG ¿G ≈dEG G kô«°ûe ,ø««æjôëÑdG
 πμ°ûH  ≥≤ëàe  ìôà≤ªdG  Gò`̀g  øe

 ´hô°ûe »a ’ƒª°T ôãcCGh π°üØe
 QÉªãà°S’G ájÉªMh ™«é°ûJ ¿ƒfÉb
 ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  Aƒ°V  »a  ó©ªdG
 øe  Ωó`̀≤`̀ª`̀dG  zá`̀dó`̀©`̀ª`̀dG  ¬à¨«°üH{
 Gòg  ôÑà©j  å«M  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 á«∏ª©d  º¶æªdG  ¿ƒfÉ≤H  ´hô°ûªdG
 πãª«°Sh  πeÉc  πμ°ûH  QÉªãà°S’G
 QƒeC’G πc ójóëJ »a á«Yƒf á∏≤f
 áμ∏ªe  »`̀a  QÉªãà°S’ÉH  á≤∏©àªdG
 IQƒ°üH ¬LÉàëf …òdGh øjôëÑdG
 øe  áeOÉ≤dG  IôàØdG  ∫Ó`̀N  Iô«Ñc
 á«æWƒdG äGQÉªãà°S’G IOÉjR πLG

.áμ∏ªªdG »a á«ÑæLC’Gh
 á«dÉªdG  áæé∏dG  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 »`̀a Gô``̀«``̀Ñ``̀c É``̀Wƒ``̀°``̀T â`̀©`̀£`̀b ó```̀b
 äÓ`̀jó`̀©`̀à`̀dG ø``̀e ó`̀jó`̀©`̀dG AGô````̀LEG
 â©°Vhh  ¿ƒfÉ≤H  ´hô°ûªdG  ≈∏Y

 ∫É`̀ª`̀ °`̀SCGô`̀ d ≈`````̀fOCG Gó```̀M π`̀©`̀Ø`̀dÉ`̀H

 ø`̀μ`̀ dh »```̀Ñ```̀æ```̀LC’G QÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀°``̀S’G

 å«M  QÉªãà°S’G  ´ƒ`̀f  ≈∏Y  AÉæH

 ∫ÉªdG  ¢SCGôd  ≈fOC’G  óëdG  ∞∏àîj

 ¿G  Éæ«Ñe  ,ô```̀NG  ≈```̀dEG  ´É`̀£`̀b  ø``e
 πª°ûj  ójóédG  QÉªãà°S’G  ¿ƒfÉb
 øª°†àj  É`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  É`̀WÉ`̀°`̀û`̀f  18
 »a  πãªàJ  ,á«Yôa  á£°ûfCG  108
 ,∑Éª°S’G ó«°Uh áYGQõdG äÉYÉ£b
 áYÉæ°üdG  ,ô`̀LÉ`̀ë`̀ª`̀dGh  øjó©àdG
 AÉHô¡μdG  äGOGó````̀eEG  ,á«∏jƒëàdG
 ,AGƒ¡dG  ∞««μJh  QÉîÑdGh  RÉ¨dGh
 ,»`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ±ô``̀°``̀ü``̀dGh √É``̀«``̀ª``̀dGh
 IQÉéJh  ó««°ûàdG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ìÓ``̀ °``̀UEGh á``Fõ``é``à``dGh á`̀∏`̀ª`̀é`̀dG
 äÉ``̀cô``̀ë``̀ª``̀dG  äGP  äÉ``̀ Ñ``̀ cô``̀ª``̀ dG
 π≤ædGh  ,á«FÉHô¡μdG  äÉ`̀LGQó`̀dGh
 á``eÉ``bE’G á`̀£`̀°`̀û`̀fCGh ,ø`̀jõ`̀î`̀à`̀ dGh
 äÉeƒ∏©ªdGh ,á«FGò¨dG äÉeóîdGh
 á«dÉªdG  á£°ûfC’Gh  ,ä’É°üJ’Gh
 á£°ûfC’Gh  ,äGQÉ≤©dGh  ,ø«eCÉàdGh

 ,á`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dGh á`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀dGh á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 ,º``̀Yó``̀dGh á``````̀jQGOE’G äÉ``̀eó``̀î``̀dGh
 ájô°ûÑdG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh  ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 ¿ƒæØdGh  ,á«YÉªàL’G  äÉeóîdGh
 á£°ûfCGh  ,è`̀jhô`̀à`̀dGh  ¬«aôàdGh
 ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh  .iô``̀NC’G  äÉeóîdG
 ∂∏J  »a  ∫ÉªdG  ¢SCGôd  ≈fOC’G  óëdG
 250 ø«H  É`̀e  ìhGô`̀à`̀j  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G
 QÉ`̀æ`̀jO ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e ≈```̀ dEG QÉ``̀æ``̀jO ∞```̀ dCG
 ºà«°S  …òdG  •É°ûædG  ´ƒf  Ö°ùëH
 ∂dP  øe  πbCG  ¿CGh  ,¬«a  QÉªãà°S’G
 ¿ƒfÉ≤dG  Gò`̀¡`̀d  ™°†îj  ’  ≠∏ÑªdG
 »àdG  äGRÉ«àe’G  øe  ó«Øà°ùj  ’h
 É°†jCG  º`̀J  ¬``̀fCG  ÉØ«°†e  ,É`̀gô`̀aƒ`̀j
 ´É£b  πμd  áfôëÑ∏d  Ö°ùf  ójóëJ
 ∫ƒª©ªdG  ô«Z  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  Gò`̀g  »`̀a

.πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g »a É¡H

:ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb πjó©J ìGôàbG ≈∏Y É≤«∏©J Ωƒ∏°ùdG ÖFÉædG

 ≈`````̀ fOCG Gó`````̀ M ™```̀ °```̀ Vh ó```̀jó```̀é```̀dG QÉ``̀ ª``̀ ã``̀ à``̀ °``̀ S’G ¿ƒ````̀fÉ````̀b
Éª«¶æJ  ô``̀ ã``̀ cCG  IQƒ``̀°``̀ü``̀H  á``«``Ñ``æ``LC’G  äÉ``cô``°``û``dG  ∫É``̀ª``̀°``̀SCGô``̀d

.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |

 áeOÉ≤dG ¬à°ù∏L »a ÜGƒædG ¢ù∏ée ¢ûbÉæj
 ≈dEG áeƒμëdG øe ∫ÉëªdG áÄ«ÑdG ¿ƒfÉb ´hô°ûe
 ≥aGôªdG  áæéd  â¡àfG  …ò`̀dGh  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 »fÉãdG  OÉ`̀≤`̀©`̀f’G  QhO  ∫Ó`̀N  áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG
 ¬à°ûbÉæe  øe  »égƒμdG  óªM  ÖFÉædG  á°SÉFôH
 ójóédG ™jô°ûàdG  Gòg ™°†jh ,¬«∏Y á≤aGƒªdGh
 πª°ûjh áÄ«ÑdG ¿CÉ°ûH ÓeÉμàe É«©jô°ûJ Éª«¶æJ
 á`̀jƒ`̀é`̀dGh á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dGh á`̀jô`̀Ñ`̀ dG É`̀gQƒ`̀°`̀U π``̀c
 âª°†fG »àdG á«dhódG äÉ«bÉØJ’G ™e ≈°TÉªàjh
 ºd  hCG  É¡«∏Y  âbOÉ°Uh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡«dEG

.¿B’G ≈àM É¡«∏Y ¥OÉ°üJ
 ´hô°ûe  ¿CG  »égƒμdG  óªM  ÖFÉædG  ócCGh
 ≈∏Y áYRƒe IOÉe 125 øe ¿ƒμªdG áÄ«ÑdG ¿ƒfÉb
 ®ÉØëdG πLCG  øe áª¡e Iƒ£N ôÑà©j ,ÉHÉH 18
 ,É¡àeGóà°SG ≈∏Y πª©dGh É¡àjÉªMh áÄ«ÑdG ≈∏Y
 OGƒªdÉH á°UÉîdG ΩÉμMC’G º«¶æJ ≈dEG  ±ó¡j PEG
 É¡dhGóJ  ºàj  »àdG  Iô£îdG  OGƒªdGh á«FÉ«ª«μdG
 ≈∏Y  á°UÉîdG  É¡JGô«KCÉàH  É`̀¡`̀dhGó`̀J  ô¶M  hCG
 äÉHƒ≤Y ≈dEG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe π°üj Éªc ,áÄ«ÑdG
 ßaÉMh  ,áªjôL  hCG  áØdÉîe  πc  ™e  Ö°SÉæàJ
 ≥ë∏j  øe  πc  ¢†jƒ©Jh  áÄ«ÑdG  áeGóà°SG  ≈∏Y

.á«Ä«ÑdG á£°ûfC’G á°SQÉªe AGôL GQô°V É¡H
 Gò`̀g OGƒ````e  Rô````̀ HCG  ø``̀e  ¿CG  ≈````dEG  QÉ```̀°```̀TCGh
 óHDƒªdG øé°ùdG hCG ΩGóYE’G áHƒ≤Y ƒg ¿ƒfÉ≤dG
 πμd  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  ≈`̀ dEG  π°üJ  »àdG  áeGô¨dGh
 ,øjôëÑdG  »a  ájhƒf  äÉjÉØf  øe  ¢ü∏îJ  øe
 AÉ`̀°`̀û`̀fEG  øª°†J  É`̀°`̀†`̀jCG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  ¿CG  ÉØ«°†e

 Éªc  ,áÄ«ÑdG  á«ªæJh  ájÉªëd  »æWh  ¥hóæ°U
 ÇQGƒ`̀£`̀dGh  çQGƒ`̀μ`̀ dG  á¡LGƒªd  ÉHÉH  øª°†J
 ºgCG øe ôÑà©j ¿ƒfÉ≤dG Gòg ¿CG GócDƒe ,á«Ä«ÑdG
 áeÉ©dG ≥aGôªdG áæéd âYÉ£à°SG »àdG ø«fGƒ≤dG
 √ôμ°T É¡Lƒe ,¬à°ûbÉæeh ¬æe AÉ¡àf’G áÄ«ÑdGh
 ≥aGôªdG  áæéd  AÉ°†YCG  ÜGƒædG  ≈`̀dEG  √ôjó≤Jh
 øe  AÉ¡àf’G  »a  ºgOƒ¡L  ≈∏Y  áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG
 ôKC’G ≠dÉH ¬d  ¿ƒμ«°S …òdG º¡ªdG  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg

 .øjôëÑdG áμ∏ªe »a áÄ«ÑdG ájÉªM ≈∏Y
 äÉ¡édG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉμMCG …ô°ùJh
 ∂dP  øe ≈æãà°ùjh ,OGôaC’Gh á°UÉîdGh áeÉ©dG
 É¡H Ωƒ≤J »àdG ∫ÉªYC’Gh á£°ûfC’Gh äÉμ∏àªªdG
 ¢SôëdGh á«∏NGódG IQGRhh øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb

.»æWƒdG
 ¿CG  ≈`̀dEG  ´ÉaódG  ¿hDƒ°T  IQGRh  äQÉ`̀°`̀TCGh
 á«∏NGódG IQGRhh øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb AÉæãà°SG
 ´hô°ûe ΩÉμMCG  ≥«Ñ£J øe »æWƒdG  ¢SôëdGh
 Iƒb  ø«H  É`̀e  ≥`̀aGƒ`̀à`̀dÉ`̀H  AÉ`̀L  É¡«∏Y  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 áÄ«gh  áÄ«Ñ∏d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dGh  ´É``̀aó``̀dG
 √òg  øe  É``̀cGQOEG  »fƒfÉ≤dG  …CGô``̀dGh  ™jô°ûàdG
 ,øjôëÑ∏d  »eƒ≤dG  øeC’G  äÉ«°†à≤ªd  äÉ¡édG
 ’h  á°UÉîdG  É¡ahôX  á`̀ dhO  πμd  ¿CG  áØ«°†e
 ôªJ  »àdG  á«ª«∏bE’G  ´É`̀°`̀VhC’G  πX  »a  Éª«°S
 ≈£YCG  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¿CG  Éªc  á≤£æªdG  É¡H
 áÄ«Ñ∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d  Ió`̀jó`̀Y  äÉ«MÓ°U
 ºK  øeh  á«FÉ°†≤dG  á«£Ñ°†dG  á«MÓ°U  É¡æeh
 áØ°U  ø««fóe  ø«ØXƒªd  ¿ƒμj  ¿CG  Qƒ°üàj  ’

 á£°ûfCG  hCG  äÉμ∏àªe  ≈∏Y  á«FÉ°†≤dG  á«£Ñ°†dG

.ájôμ°ù©dG äÉ¡édG

 ióe ∑Qó``̀J É`̀¡`̀fCG ´É`̀aó`̀dG Iƒ`̀b â`̀aÉ`̀°`̀VCGh

 »a  óYÉ°ùj  áÄ«Ñ∏d  πeÉ°T  ¿ƒfÉb  OƒLh  á«ªgCG

 AÉæãà°SG  ¿CGh  ,¬æe IƒLôªdG  ±GógC’G  ≥«≤ëJ

 øe  ¢ù∏éªdG  ™æªj  Ée  É¡H  ¢ù«d  äÉ¡édG  ∂∏J

.¿ƒfÉ≤dG OhóM »a ¬à£°ûfCG á°SQÉªe

 π≤J  ’  »àdG  áeGô¨dGh  øé°ùdÉH  ÖbÉ©jh

 ≈∏Y  ó`̀jõ`̀J  ’h  QÉ`̀æ`̀jO  ∞``̀dCG  ô°ûY  á°ùªN  ø`̀Y

 OGô«à°SG hCG Ö∏éH ΩÉb øe πc QÉæjO ∞dCG áFÉe

 ¢Vô¨H Iô£îdG äÉØ∏îªdGh á©°ûªdG äÉjÉØædG

 º«∏bEG  »a  É¡æe  »FÉ¡ædG  hCG  âbDƒªdG  ¢ü∏îàdG

 π≤ædG  π`̀FÉ`̀°`̀Sh  Qhô`̀ª`̀ H  í`̀ª`̀°`̀S  hCG  ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG

 πªëJ  »àdG  ájôÑdG  hCG  ájƒédG  hCG  ájôëÑdG
 »a  ájhƒædG  äÉjÉØædG  hCG  Iô£îdG  äÉØ∏îªdG
 º«∏bEG ôÑY ájôëÑdG hCG ájƒédG hCG ájôÑdG áÄ«ÑdG

.áμ∏ªªdG
 øé°ùdG  hCG  ΩGó````̀YE’G  á`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG  ¿ƒ`̀μ`̀ Jh
 ∞dCG  áFÉe  øY  π≤J  ’  »àdG  áeGô¨dGh  óHDƒªdG
 ΩÉb  øe πμd  QÉæjO ¿ƒ«∏e ≈∏Y ójõJ ’h QÉæjO
 øjõîJ hCG ¥GôZEG hCG øaO hCG Ö∏L hCG OGô«à°SÉH
 πμ°T  …CÉH  ájhƒædG  äÉjÉØædG  øe  ¢ü∏îàdG  hCG
 πc Ωõ∏jh ,áμ∏ªªdG º«∏bEG πeÉc »a ∫Éμ°TC’G øe
 IOÉYEÉH  ájhƒædG  äÉjÉØædG  ∂∏J  Ö∏éH  ΩÉb  øe

.á°UÉîdG ¬à≤Øf ≈∏Y Égôjó°üJ
 π≤J ’ »àdG áeGô¨dÉHh ¢ùÑëdÉH ÖbÉ©jh
 ≈∏Y  ó`̀jõ`̀J  ’h  QÉ`̀æ`̀jO  ∞``̀dCG  ô°ûY  á°ùªN  ø`̀Y
 ø«àHƒ≤©dG ø«JÉg ióMEÉH hCG QÉæjO ∞dCG »àFÉe
 √É«e ∞jô°üJ hCG áeÉª≤dG ≈≤dCG hCG ¥ôZCG øe πc
 ÖbÉ©jh .ájôëÑdG áÄ«ÑdG »a »ë°üdG ±ô°üdG
 ≈∏Y ójõJ ’h ø«àæ°S øY π≤J ’ Ióe ¢ùÑëdÉH
 øjô°ûY øY π≤J ’ »àdG áeGô¨dÉHh äGƒæ°S 5
 QÉæjO ∞dCG áFÉª°ùªN ≈∏Y ójõJ ’h QÉæjO ∞dCG
 …CG  òØf  øe  πc  ø«àHƒ≤©dG  ø«JÉg  ióMEÉH  hCG
 äÉ©°SƒJ  hCG  äÓjó©J  …CG  π`̀NOCG  hCG  ´hô°ûe
 IQÉªà°SG  ºjó≤J  ¿hO  áªFÉ≤dG  á£°ûfC’G  ≈∏Y
 äÉYhô°ûªdG  ∂∏àd  »Ä«ÑdG  ôKC’G  ºjƒ≤J  äÉfÉ«H
 ÉgQó°üj  »`̀à`̀dG  äGAGô````̀LE’Gh  óYGƒ≤∏d  É`̀≤`̀ah
 »a  ÖÑ°ùàJ  ájôëH  á∏«°Sh  …CGh  ,¢ù∏éªdG

.ΩOÉ°üJ çhóM ádÉM »a âjõdG Öjô°ùJ

AÉKÓãdG ójóédG áÄ«ÑdG ¿ƒfÉb ´hô°ûe åëÑj zÜGƒædG{

áμ∏ªªdG É¡«dEG âª°†fG »àdG á«dhódG äÉ«bÉØJ’G ™e ≈``°TÉªàj ójóédG ™jô``°ûàdG :»égƒμdG ÖFÉædG 

.»égƒμdG óªM |

 »a iQƒ°ûdG ¢ù∏ée π°UGƒj
 (ó``̀MC’G)  Ωƒ`̀«`̀dG  á©HGôdG  ¬à°ù∏L
 ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  áæéd  ô`̀jô`̀≤`̀J  á°ûbÉæe
 ¿ƒfÉb  ´hô°ûeh  áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG
 á«JÉÑædG  ±Éæ°UC’G  ájÉªM  ¿CÉ°ûH
 Ωƒ°Sôª∏d  ≥`̀ aGô`̀ª`̀ dG  ,Ió`̀ jó`̀é`̀ dG
 ó©H  ∂`̀ dPh  ,Ω2018  áæ°ùd  (36)
 »a IOÉe 18 ≈∏Y ≥aGhh åëH ¿CG
 …òdGh ,QƒcòªdG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe
 CGóÑ«°S  PEG  ,IOÉ```̀ e  46  øª°†àj
 ´hô°ûªdG  åëH  G kó``̀Z  ¢ù∏éªdG

.19 IOÉªdG øe G kQÉÑàYG
 ∫Ó``N ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG å``ë``Ñ``jh
 ¿hDƒ°ûdG  áæéd  …ôjô≤J  á°ù∏édG
 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H á`̀jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀ b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 ádhó∏d  ø««eÉàîdG  ø«HÉ°ùëdG
 2017  ø`̀«`̀à`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀ dG  ø`̀«`̀à`̀æ`̀°`̀ù`̀∏`̀d
 áæé∏dG  â`̀°`̀UhCG  å«M  ,2018h
 »`̀eÉ`̀à`̀î`̀dG ÜÉ`̀ °`̀ù`̀ë`̀ dG OÉ`̀ª`̀ à`̀YÉ`̀ H
 á«dÉªdG  áæ°ù∏d  á`̀dhó`̀∏`̀d  ó`̀Mƒ`̀ª`̀dG
 ,Ω2017 ôÑª°ùjO 31 »a á«¡àæªdG
 á«fGõ«ªdG  ò«ØæJ  AGOCG  ô`̀jô`̀≤`̀Jh
 á«dÉªdG  áæ°ù∏d  á`̀dhó`̀∏`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 äÓ`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ∞`̀ °`̀ û`̀ch  ,Ω2017
 iô```̀NCG äGô``̀jó``̀≤``̀J ÜÉ`̀ °`̀ù`̀M ø``̀e
 á«eƒμëdG  äÉ¡édGh  äGQGRƒ`̀∏`̀ d

 ó©ªdGh  Ω2017  á«dÉªdG  áæ°ù∏d
 OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRh πÑb øe
 ,(É k≤HÉ°S  á«dÉªdG  IQGRh)  »æWƒdG
 ÜÉ°ùëdG  OÉªàYÉH  â`̀°`̀UhCG  Éªc
 áæ°ù∏d  ádhó∏d  óMƒªdG  »eÉàîdG
 ôÑª°ùjO  31 »a  á«¡àæªdG  á«dÉªdG
 ò«ØæJ  AGOCG  ô`̀jô`̀≤`̀Jh  ,Ω2018
 áæ°ù∏d  ádhó∏d  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG

.Ω2018 á«dÉªdG
 »`̀a á``̀ æ``̀é``̀ ∏``̀ dG äOÉ```````°```````TCGh
 OÉ°üàb’G  ¬≤≤M  ÉªH  É¡j nôjô≤J
 ¢†©H  »a  Qƒ£J  øe  »æjôëÑdG
 ,á«dÉªdGh ájOÉ°üàb’G äGô°TDƒªdG

 A§H  ø`̀e  »fÉ©j  ∫Gõ`̀ j  ’  ¬`̀ fCG  ’EG
 äÉYÉ£≤dG  »`̀a  ƒªædG  ∫ó`̀©`̀e  »`̀a
 •É°ûædG  ∫Gõ`̀j  ’h  ,á«£ØædG  ô«Z
 ô«Ñc  πμ°ûH  óªà©j  …OÉ°üàb’G
 á©∏£àe  ,»£ØædG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  ≈∏Y
 ™°Vh  ≈`̀dEG  áeƒμëdG  øe  áæé∏dG
 á`̀ë`̀°`̀VGƒ`̀dG è`̀eGô`̀ Ñ`̀ dGh §`̀£`̀î`̀dG
 á«£ØædG  ô«Z  äGOGô```̀jE’G  IOÉ`̀jõ`̀d
 π«∏≤àd  É¡©jƒæJh  ,´ô°SCG  Iô«JƒH
 á«£ØædG  äGOGô`̀jE’G  ≈∏Y OÉªàY’G
 ÉgQÉ©°SCG  äÉÑ∏≤J  ôWÉîªd  É kjOÉØJ

.äGOGôjE’G ∂∏J ¢VÉØîfGh
 øjôjô≤àdG »a áæé∏dG âdÉbh

 ôÑà©j  ¥É```̀ Ø```̀ fE’G  ó``«``°``Tô``J{  ¿EG
 ÉgòîàJ  »`̀à`̀dG  äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ø`̀e
 ø`̀ª`̀°`̀V Iô```̀bƒ```̀ª```̀ dG á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀ dG
 áæé∏dG  ¿CG  ’EG  ,á«dÉªdG  É¡à°SÉ«°S
 ºJ  É`̀e  ≈∏Y  ±ƒ`̀bƒ`̀dG  ™£à°ùJ  º`̀d
 ’h  ,∫É`̀é`̀ª`̀ dG  Gò``̀g  »``a  ¬≤«≤ëJ
 »a RhÉéJ ∑Éæg ∫GRÉe ¬fCG Éª«°S
 äÉ≤Øf)  IQôμàªdG  äÉahô°üªdG
 äÉ≤Øf ,áfÉ«°üdG äÉ≤Øf ,äÉeóîdG
 â`̀°`̀UhCGh  .(á«dÉª°SCGôdG  ™∏°ùdG
 Iô``̀bƒ``̀ª``̀dG á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG á``æ``é``∏``dG
 áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  ¿ƒfÉb  IÉYGôªH
 á≤∏©àªdG  äGQGô`̀≤`̀ dGh  í`̀FGƒ`̀∏`̀dGh

.z∂dòH

 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀ dG á`̀æ`̀é`̀d äQÉ```̀°```̀TCGh

 s¿CG  ≈``̀ dEG  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG

 äOQh  áfõîªdG  ™∏°ùdG  ¢†©H{

 …CG  ,äÉ``ahô``°``ü``ª``dG  ó`̀æ`̀H  â`̀ë`̀J

 ∞«dÉμàdG  øª°V  É¡HÉ°ùàMG  º`̀J

 á«eƒμëdG  äÉ¡édGh  äGQGRƒdÉH

 øY  ô¶ædG  q¢†¨H  É¡eÓà°SG  Qƒ`̀a

 ∫ÓN π©ØdÉH áμ∏¡à°ùªdG äÉ«ªμdG

 …ODƒj ób Ée ƒgh ,á«dÉªdG  áæ°ùdG

 Gò`̀g ≈`̀∏`̀Y á`̀ HÉ`̀ bô`̀ dG ∞`̀©`̀°`̀V ≈```̀dEG

 äGhOC’Gh  ™∏°ùdG  øe  ¿hõîªdG

.zäGó©ªdGh

 ∑É`̀æ`̀g{  s¿CG  áæé∏dG  â`̀æ`̀ q«`̀Hh

 »àdG  Oƒ`̀æ`̀Ñ`̀dGh  ÜGƒ````̀HC’G  ¢†©H

 É¡«a  äÉ``ahô``°``ü``ª``dG  äRhÉ```é```J

 á«fGõ«ªdG  »a IOQGƒdG  äGôjó≤àdG

 É¡fCÉ°ûH  ´Gôj  ºdh  ,ádhó∏d  áeÉ©dG

 Ωƒ°SôªdG  øe  (32)  IOÉªdG  ºμM

 2002  áæ°ùd  (39)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H

 »àdGh  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  ¿CÉ°ûH

 ô«Z ±hô°üe πc{ s¿CG ≈∏Y ¢üæJ

 ≈∏Y  óFGR  hCG  á«fGõ«ªdG  »a  OQGh

 ¿ƒμj  É¡«a  IOQGƒ```dG  äGôjó≤àdG

.z¿ƒfÉ≤H

á`̀«`̀JÉ`̀Ñ`̀æ`̀dG ±É``̀æ``̀ °``̀UC’G á`̀ jÉ`̀ ª`̀ M ´hô`̀ °`̀ û`̀ e á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e π`̀ °`̀ UGƒ`̀ j ziQƒ``̀ °``̀ û``̀ dG{
Ωƒ```«```dG  (2018h 2017) »``eÉ```©``d  ø``««eÉ``à```î``dG  ø«``HÉ```°ù``ë``dG  å```ë``Ñ``jh

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  ó°UôªdG  á«©ªL  âæ∏YCG
 …CGô`̀ dG  á`̀jô`̀M{  ¿Gƒæ©H  Iô°VÉëe  º«¶æJ  ø`̀Y
 É¡eó≤j  z§HGƒ°†dGh  Ωƒ¡ØªdG  ø«H  ..ô«Ñ©àdGh
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  º°ùb  ¢ù«FQ  Üóæ°T  ¿RÉ`̀e  .O
 ,á«fÉæÑ∏dG  ájQƒ¡ªédG  »`̀a  ¿ÉæédG  á©eÉéH
 »a  (óMC’G)  Ωƒ«dG  »FôªdG  ∫É°üJ’G  ôÑY  ∂dPh

.AÉ°ùe 8 áYÉ°ùdG ΩÉªJ
 á«©ªL  ƒ°†Y  ó`̀ª`̀MCG  ó«©°S  »`̀∏`̀Y  ∫É```bh
 Iô°VÉëªdG  √òg  ¿EG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  ó°UôªdG
 ∫ƒM  É k«dÉM  Qƒãj  …ò`̀dG  ∫óédG  πX  »a  »JCÉJ
 ≥«KGƒªdG  »a  ô«Ñ©àdGh  …CGô`̀dG  ájôM  §HGƒ°V

 É¡d  Ohó``̀M  ’  ¿CG  ¢†©ÑdG  iô``̀j  PEG  ,á`̀«`̀ dhó`̀dG
 »a  ,™°SGh  πμ°ûH  É¡à°SQÉªe  øμªoj  »dÉàdÉHh
 É keGôàMG  Égó««≤J  IQhô°V  ¿hô`̀NBG  iôj  ø«M

.º¡JGó≤à©eh øjôNB’G ¥ƒ≤ëd
 É k°VôY øª°†àà°S Iô°VÉëªdG ¿CG »∏Y ócCGh
 ¢üf  Éªd  É k≤ah  ô«Ñ©àdGh  …CGô`̀ dG  ájôM  á«ªgC’
 Égô«Zh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd »ªdÉ©dG ¿ÓYE’G ¬«∏Y
 ,á«æ©ªdG  á«dhódG  ≥«KGƒªdGh  äÉ«bÉØJ’G  øe
 ájôëdG  √ò`̀g  ™`̀e  »WÉ©àdG  á«Ø«c  ø`̀Y  kÓ°†a
 øª°†J ióeh ,»Ø°ù∏ØdGh »bƒ≤ëdG Égô«°ùØJh
 »àdG  §HGƒ°†dG  øe  Oó©d  á«dhódG  ≥«KGƒªdG

 ,ô«Ñ©àdGh  …CGôdG  ájôëd  OGôaC’G  á°SQÉªe  ó«≤J
 í«°VƒJh áZÉ«°U IOÉYEG ≈dEG IƒYódG ≈dEG áaÉ°VEG
 É k≤ah  …CGô``̀ dG  ø`̀Y  ô«Ñ©à∏d  IójóédG  º«gÉØªdG
 πμ°ûH  É¡ë«°VƒJ  hCG  É¡ª«¶æJ  Öéj  §HGƒ°†d

.≥«bO
 πFÉ°Sh  ™«ªL  ≈``̀dEG  Iƒ`̀Yó`̀dG  »∏Y  ¬``̀Lhh
 IOÉØà°S’G  »a  ø«ÑZGôdGh  ø«ªà¡ªdGh  ΩÓ`̀YE’G
 ™e π`̀ YÉ`̀ Ø`̀ à`̀ dGh á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ≈````dEG á`̀«`̀bƒ`̀≤`̀ë`̀dG
 »fhôàμdE’G  §HGôdG  ô°ûf  ºà«°S  PEG  ,Iô°VÉëªdG
 ΩGô≤à°ùf’G  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  á«©ªédG  ÜÉ°ùM  »a

.É¡d IƒLôªdG ¢VGôZCÓd É k≤«≤ëJ á«dÉ©ØdG Ωƒj

ô«Ñ©àdGh …CGôdG ájôM §HGƒ``°V Iô``°VÉëe º¶æJ ¿É``°ùfE’G ¥ƒ≤ëd ó``°UôªdG

.óªMCG ó«©°S »∏Y |
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 zäÉÑ∏W{ ΩGóîà°SG óæY ΩÓ°ùdG ±ô°üe äÉbÉ£H »∏eÉëd áª«b á«eƒj õFGƒL
 ¬FÓª©d  øjôëÑdG  -  ΩÓ°ùdG  ±ô°üe  Ωó≤j
 äÉbÉ£ÑdGh  »`̀dB’G  ±Gô°üdG  äÉbÉ£H  »∏eÉM  øe
 RƒØ∏d á°Uôa ≥Ñ°ùªdG ™aódG äÉbÉ£Hh á«fÉªàF’G
 ΩGóîà°SG  óæY  iôÑc  õ`̀FGƒ`̀Lh  á«eƒj  õFGƒéH
 ¢UÉîdG  ¢Vô©dG  Iôàa  ∫Ó`̀N  zäÉÑ∏W{  ≥«Ñ£J
 π°üë«°Sh .2020 ôÑªaƒf 30h 1 ø«H IóàªªdG
 ∫ƒ`̀Nó`̀d á`̀°`̀Uô`̀a ≈`̀∏`̀Y ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG ±ô`̀°`̀ü`̀e AÓ`̀ª`̀Y
 ,»æjôëH QÉæjO  200``H  RƒØdGh »eƒ«dG  Öë°ùdG
 1500 É¡àª«b ≠∏ÑJ iôÑc õFGƒL çÓK ≈dEG áaÉ°VEG

.zäÉÑ∏W{ ≥«Ñ£J »a mó«°Uôc »æjôëH QÉæjO
 øª°V ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ¢`̀Vô`̀©`̀dG  ¿Ó````̀YEG  »``̀JCÉ``̀jh

 á∏°UGƒàªdG  ΩÓ°ùdG  ±ô°üe  á«é«JGôà°SG  QÉ`̀WEG
 õ`̀FGƒ`̀é`̀dG è``eGô``H ∫Ó``̀N ø``e ¬`̀FÓ`̀ª`̀Y ICÉ`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d
 Éªc  .øjOóëe  QÉéJ  ™e  äÉcGô°ûdGh  IôμàÑªdG
 ƒdƒd{ ™e ¿hÉ©àdÉH á∏KÉªe á∏ªM ±ô°üªdG ôjój
 ≈dEG  ôHƒàcCG  13 øe  IôàØdG  ∫ÓN zâcQÉe  ôÑjÉg
 ƒeóîà°ùe  ∑QÉ°ûj  å«M  ,2020  ôÑª°ùjO  31
 »a ≥Ñ°ùªdG ™aódG äÉbÉ£Hh á«fÉªàF’G äÉbÉ£ÑdG
 É¡æe mπc áª«b ,IõFÉL 12 øe IóMGh ≈∏Y Öë°ùdG
 ¢Vhô©dG √òg ≈dEG áaÉ°VEGh .»æjôëH QÉæjO 100
 ΩÓ°ùdG  ±ô°üe  Ωó≤j  ,äÉbÉ£ÑdG  ≈∏Y  á°UÉîdG
 äÉbÉ£ÑdG  »∏eÉM øe ¬FÓªY ICÉaÉμªd  ôÑcCG  á∏ªM

 ≈dEG É¡«dÉªLEG π°üj ájó≤f õFGƒL ¢ü«°üîJ ôÑY
 øe  ΩGôLƒ∏«c  ∞°üfh  »μjôeCG  Q’hO  30^000

.ÖgòdG
 ≥«Ñ£J  ™e  ¢UÉîdG  ¢Vô©dG  ≈∏Y  kÉ≤«∏©Jh  
 äÉeóîdG  ¢ù«FQ  »éMƒH  óªëe  ∫Éb  ,zäÉÑ∏W{
 :øjôëÑdG-ΩÓ°ùdG ±ô°üe »a OGôaCÓd á«aô°üªdG
 ¥ÉÑà°S’  ≈©°ùf  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG  ±ô`̀°`̀ü`̀e  »`̀a  ø`̀ë`̀f{
 äÉcGô°T  Éfó≤Y  ,∂`̀ dò`̀ dh  ,ÉæFÓªY  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG
 .áªq«b  ájó≤f  õ`̀FGƒ`̀Lh  á°UÉN  ¢`̀Vhô`̀Y  ºjó≤àd
 RƒØdG  ¢Uôa  IOÉ`̀jõ`̀d  á∏ªëdG  √ò`̀g  º«ª°üJ  º`̀Jh
 äÉbÉ£H  ΩGóîà°SG  IOÉjR  óæY  ájó≤ædG  õFGƒédÉH

 ΩÓ°ùdG ±ô°üe ≥«Ñ£J π°†ØHh .ΩÓ°ùdG ±ô°üe
 äÉHÉ°ùëdG  íàa  íÑ°UCG  ,á«aô°üªdG  äÉeóî∏d
 øe  π¡°SCG  äÉbÉ£ÑdG  äÉ≤ëà°ùe  ™aOh  ´Gó`̀jE’Gh

.z≈°†e âbh …CG
 ΩÉ©dG  ôjóªdG  »JÉYÉ°ùdG  ΩÉ°ûg  ∫Éb  ,√QhóH
 ±ô°üe ™e ¿hÉ©àdG Éfó©°ùj{ :øjôëÑdG äÉÑ∏£d
 áæªbQ »a πKÉªe …OÉjQ QhóH º¡°ùj …òdG ΩÓ°ùdG
 ¿Éc  ÉªdÉWh  .á≤£æªdG  »a  á«aô°üªdG  äÉeóîdG
 ÉæfEÉa ,ÉæJÉjƒdhCG ¢SCGQ ≈∏Y AÓª©dG áeÓ°Sh ¿ÉeCG
 »a  ø«côà°ûªdG  ÉæFÓªY  ICÉaÉμªd  kÉ`̀ª`̀FGO  ≈©°ùf

 .äÉéàæªdGh ¢Vhô©dG π°†aCG áaÉ°VEÉH zäÉÑ∏W{

.»éMƒH óªëe |.»JÉYÉ°ùdG ΩÉ°ûg |

 øe É``̀HÓ``̀W π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀j GRô``̀ «``̀ e Qƒ``̀à``̀có``̀dG
ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »``̀a á`̀ «`̀ fÉ`̀ £`̀ jô`̀ Ñ`̀ dG á`̀ ©`̀ eÉ`̀ é`̀ dG

 äÉ°übÉæªdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ájÉYQ âëJ

 ô``̀ª``̀JDƒ``̀ª``̀dG ∞`̀ «`̀ °`̀ †`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ J ø``̀ jô``̀ ë``̀ Ñ``̀ dG
äÉ``jô``à°ûª∏d §``°ShC’G ¥ô``°û∏d »``°VGô```àa’G

 ¢ù«FQ GRô«e »∏Y øH ø«°ùëdGóÑY QƒàcódG πÑ≤à°SG
 ,»dÉªdG øjôëÑdG CÉaôªH ¬Ñàμe »a áeGóà°ùªdG ábÉ£dG áÄ«g
 »a  QÉ≤©dGh  á°Sóæ¡dG  á«∏μH  ô°VÉëªdG  OGõ¡H  …Rƒa  óªM
 øe  áYƒªée  ¬≤aGôJ  øjôëÑdG  »a  á«fÉ£jôÑdG  á©eÉédG
 ºgh  áÄ«ÑdGh  …QÉ≤©dG  ¢ü°üîàdG  »`̀a  á©eÉédG  áÑ∏W
 …ójƒ°ùdG AÉª«°Th ø«°ù«ëªdG …QƒédGh …QÉëÑdG øªjG

 .…QóîdG óªëeh ôgÉ£dG π°ü«ah
 Qƒ°†ëdÉH  GRô«e  QƒàcódG  ÖMQ  AÉ≤∏dG  ájGóH  »ah
 ™«é°ûJ  »a  »ªjOÉcC’G  á©eÉédG  QhOh  Oƒ¡éH  Gó«°ûe
 á«æ¡ªdGh  á«æ≤àdG  äÉ°ü°üîàdG  á`̀ °`̀SGQO  ≈∏Y  áÑ∏£dG
 á«æ¡ªdG  ±QÉ©ªdGh  äGQÉ¡ªdÉH  ºgójhõJh  ,á«°Sóæ¡dGh
 Ωóbh .πª©dG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àe ™e ≥aGƒàj ÉªH á«°ü°üîàdG
 »àdG  äGRÉéfE’G  RôHG  ∫ƒM É«Fôe  É°VôY GRô«e  QƒàcódG

 IOóéàªdG  ábÉ£dG  ∫Éée ≈∏Y πªà°TG  áμ∏ªªdG  »a â≤≤ëJ
 øe Ohó`̀ë`̀eÓ`̀dG  º`̀Yó`̀dG  π°†ØH ∂``̀dPh ,á`̀bÉ`̀£`̀dG  IAÉ`̀Ø`̀ch
 ≈∏Y  GRô«e  QƒàcódG  ÜÉ`̀LCG  Éªc  .Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  πÑb
 ¢ù«°SCÉàH  ÖMôJ  áÄ«¡dG  ¿CG  GócDƒe  ,áÑ∏£dG  äGQÉ°ùØà°SG
 πLG  øe  ø«ãMÉÑdGh  äÉ©eÉédG  ™e  Ió«Wh  ¿hÉ©J  ábÓY
 ábÉ£dG  ΩGóîà°SG  ™«é°ûJh  á«YƒàdG  ø`̀e  ójõªdG  ô°ûf

.áeGóà°ùªdG áØ«¶ædG
 »àdG  äGRÉ`̀é`̀fE’G  iƒà°ùªH  OGõ¡H  OÉ°TCG  ¬ÑfÉL  øe
 áμ∏ªe  »`̀ a  á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á`̀bÉ`̀£`̀dG  ó«©°U  ≈`̀∏`̀Y  â≤≤ëJ
 áÄ«¡dG  É¡JòîJG  »àdG  á©°SGƒdG  äGƒ`̀£`̀î`̀dGh  øjôëÑdG
 ò«ØæJ  á©HÉàªd  GRô`̀«`̀e  ø«°ùëdGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  á°SÉFôH
 áØ«¶ædG  ábÉ£dG  ∫Éée  »a  äGQOÉÑªdGh  á«æWƒdG  §£îdG

.áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdGh

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞«°†à°ùJ
 øH ∞`̀jÉ`̀f ï`̀«`̀°`̀û`̀dG á`̀ jÉ`̀YQ â`̀ë`̀J
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀dÉ`̀N
 äÉ«dÉ©a äGójGõªdGh äÉ°übÉæªdG
 ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG ø`̀e á`̀©`̀HGô`̀ dG IQhó````̀dG
 §``°``ShC’G ¥ô`̀°`̀û`̀∏`̀d »`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G
 QÉ©°T  âëJ  ,2020  äÉjôà°ûª∏d
 ,záæªbôdG  »`̀a  õ«ªàdG  ≥«≤ëJ{
 26 ≈```̀dEG  25 ø``e  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Ó``̀N
 Ö`̀£`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀jh  .2020  ô`̀Ñ`̀ª`̀aƒ`̀f
 ø««æ¡ªdGh AGôÑîdG RôHCG ôªJDƒªdG
 á°ûbÉæªd á≤£æªdG AÉëfCG ™«ªL øe
 »a IOô`̀£`̀ª`̀ dG äGQƒ``£``à``dG ô```̀NBG
 ™bƒàªdG  øeh ,äÉjôà°ûªdG  ´É£b

 Ωƒ≤«°S ø«M »a ,»dhO óaƒe 300 øe ôãcCG Qƒ°†M
 ºgGDhQ  ácQÉ°ûªH  AGôÑîdG  øe  É kKóëàe  25  øe  ôãcCG

.äÉjôà°ûªdG ´É£≤d ójóédG ô°ü©dG øY
 äGRÉ```̀é```̀fE’G çó`````̀MCG ô``ª``JDƒ``ª``dG ¢`̀û`̀bÉ`̀æ`̀«`̀°`̀Sh
 IOÉØà°S’G  á«Ø«ch  ,´É£≤dG  Gò`̀g  »`̀a  äGQƒ`̀£`̀à`̀dGh
 ò«Øæàd  áæªbôdG  É¡ë«àJ  »àdG  ¢UôØdG  øe  á∏eÉμdG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,äÉjôà°ûª∏d  ádÉ©ØdG  äÉ«é«JGôà°S’G
 áª¶fC’ÉH  á«ªbôdG  áª¶fC’Gh  äÉ≤«Ñ£àdG  §HQ  ¥ôW
 ¢ù∏°ùdG  ∫É≤àf’G  ≥«≤ëàd  IAÉØch  ádƒ¡°ùH  á«dÉëdG
 πØM É k°†jCG ôªJDƒªdG πª°û«°S Éªc .äÉ°ù°SDƒªdG πNGO
 11 ≈∏Y 2020 äÉjôà°ûª∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG õFGƒL
 ôãcC’G  »æ≤àdG  ´hô°ûªdG  IõFÉL  ∂`̀dP  »a  ÉªH  ,áÄa
 π£H  Iõ`̀FÉ`̀L  ,áÄ°TÉædG  ÖgGƒªdG  Iõ`̀FÉ`̀L  ,G kQÉ`̀μ`̀à`̀HG
 ,äÉjôà°ûe  ´hô°ûe  π°†aCG  Iõ`̀FÉ`̀Lh  ,äÉjôà°ûªdG

 äGRÉ`̀é`̀fE’É`̀H kAÉ`̀Ø`̀à`̀MG ∂``̀ dPh
 »a  äGQÉ`̀μ`̀ à`̀H’Gh  Iõ«ªàªdG
 ΩÉ≤«°Sh  .äÉjôà°ûªdG  ´É£b
 ¢Vô©e ôªJDƒªdG ¢ûeÉg ≈∏Y
 çó``̀MCG ¢`̀Vô`̀©`̀H »`̀°`̀VGô`̀à`̀aG
 IôμàÑªdG ∫ƒ∏ëdGh äÉéàæªdG
 äÉ``jô``à``°``û``ª``dG ∫É```̀é```̀e »````a
 AGô°ûdG äÉ«∏ªYh á«fhôàμdE’G
 äÉÄØdG IQGOEGh »é«JGôà°S’G
 ∫ƒëàdGh  ,¥É`̀ Ø`̀ fE’G  IQGOEGh

.ô«ãμdG ∂dP ô«Zh »ªbôdG
 ∞jÉf  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ì qô``̀°``̀Uh
 ø`̀e É```̀ kbÓ```̀£```̀fG{ :ó```̀dÉ```̀N ø```̀H
 äÉ`̀°`̀ü`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  QhO
 ájOÉ°üàb’G  øjôëÑdG  ájDhQ  ≥«≤ëJ »a  äGójGõªdGh
 á«°ùaÉæJ  ô`̀ã`̀cCG  OÉ°üàbG  ≥∏N  ≈``dEG  á`̀«`̀eGô`̀dG  2030
 ÜÉ£îdG  ø«eÉ°†e  ™`̀e  É`̀eÉ`̀é`̀°`̀ù`̀fGh  ,á`̀eGó`̀à`̀ °`̀SGh
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓéd  »eÉ°ùdG
 AÉ``̀cò``̀dG äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀J ∞``«``Xƒ``Jh »`̀æ`̀Ñ`̀à`̀d É```̀YO …ò`````dGh
 »a  ÉæfEÉa  Gòd  ,á«LÉàfE’G  äÉYÉ£≤dG  »a  »YÉæ£°U’G
 πMGôe  ™«ªL  RÉéfEÉH  ∫ƒëJ  á£≤f  ó¡°ûf  ¢ù∏éªdG
 ∫ƒëàdG IQƒcÉH ¿ƒμà°S »àdGh ,É k«fhôàμdEG á°übÉæªdG
 øe  …ò`̀dGh  ,á«fhôàμdE’G  áª¶fC’G  ≥«Ñ£Jh  »ªbôdG
 øjOQƒªdG ø«H ∫ÉªYC’G RÉéfEG ô«°ù«Jh ø«°ùëJ ¬fCÉ°T
 AÉL  …ò`̀dGh  ,á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ø«Hh  ø«dhÉ≤ªdGh
 áægGôdG ±hô¶dG πX »a ájÉ¨∏d  Ö°SÉæe â«bƒJ »a
 áëFÉL  QÉ°ûàfG  ™e  ºdÉ©dGh  áμ∏ªªdG  É¡H  qôªJ  »àdG

.(19-ó«aƒc) óéà°ùªdG ÉfhQƒc

»ªdÉ©dG äGQÉ£ªdG ¢ù∏ée øe »ë°üdG OÉªàY’G IOÉ¡°T ≈∏Y π°üëj øjôëÑdG QÉ£e
 øjôëÑdG  QÉ`̀£`̀e  á`̀cô`̀°`̀T  â`̀æ`̀∏`̀YCG
 íÑ°UCG  ób  »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e  ¿CG
 ¥ô°ûdG á≤£æe »a …ƒL AÉæ«e çóMCG
 OÉªàY’G IOÉ¡°T ≈∏Y π°üëj §°ShC’G
 äGQÉ``̀£``̀ª``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ø``̀e »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ±Gô``̀à``̀Y’G Gò```g »``̀JCÉ``̀ jh .»`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG
 äÉjôÑc  ióMEG  øe  iƒà°ùªdG  ™«aôdG
 G kô`̀jó`̀≤`̀J á`̀ q«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG ¿Gô`̀«`̀£`̀dG äÉ`̀Ä`̀«`̀g
 »a  øjôëÑdG  QÉ£e  ácô°T  äGRÉéfE’
 ø«ØXƒªdGh øjôaÉ°ùªdG áë°U ájÉªM
 áëFÉL  AÉ``̀æ``̀KCG  º`̀¡`̀à`̀eÓ`̀°`̀S  ¿É`̀ª`̀ °`̀Vh

.19-ó«aƒc
 OÉ``̀ª``̀à``̀Y’G è``̀eÉ``̀fô``̀H …ô```̀é```̀ ojh
 áë°üdG  ô«HGóJ  ≥aGƒJ  ióªd  É kª««≤J
 äÉ¡«LƒJ  ™e  äGQÉ£ªdÉH  áeÓ°ùdGh
 ¿Gô``̀«``̀£``̀dG ´É``̀£``̀b π`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀J IOÉ```````̀YEG
 ¢ù∏ée  ø``̀Y  IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG  »`̀aÉ`̀©`̀ à`̀ dGh
 ábôa  äÉ«°UƒJh  ,»ªdÉ©dG  äGQÉ£ªdG
 ¿Gô«£dG ´É£b ¢TÉ©fE’ ¢ù∏éªdG πªY
 »fóªdG ¿Gô«£dG áª¶æe øY IQOÉ°üdG
 äÉ°SQÉªªdG π°†aCGh (hÉμjE’G) »dhódG
 .…ƒ`̀é`̀dG π`̀≤`̀æ`̀dG ´É`̀£`̀b »`̀a á`̀ q«`̀ dhó`̀dG
 ™°†îJ  »`̀à`̀dG  Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG  øª°†àJh
 óYÉÑàdGh º«≤©àdGh ∞«¶æàdGh º««≤à∏d

 (É k«∏ªYh É kªFÓe ¿Éc ≈àe) »YÉªàL’G
 º`̀«`̀ª`̀°`̀ü`̀à`̀dGh ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG á``̀jÉ``̀ª``̀Mh
 ™e ∫É`` q©``Ø``dG π`̀ °`̀UGƒ`̀ à`̀ dGh »``∏``NGó``dG
 ≥aGôe  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,øjôaÉ°ùªdG

.øjôaÉ°ùªdG
 ¢ù«FôdG  ìô°U  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 óªëe øjôëÑdG QÉ£e ácô°ûd …ò«ØæàdG
 RÉ`̀é`̀fE’G  Gò`̀g  ¿CÉ``̀H  ìÓØæÑdG  ∞°Sƒj
 ácô°T  ¢`̀ü`̀î`̀j  ’  ó`̀jó`̀é`̀dG  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG

 ¢ùμ©j  π`̀H  ,É`̀gó`̀Mh  øjôëÑdG  QÉ£e
 ÉgOƒ¡Lh ±GôWC’G øe ójó©dG »fÉØJ
 É kHô©e  ,áëFÉédG  ájGóH  òæe  áHhDhódG
 ≥jôØ∏d  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ¢üdÉN  øY
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  »æWƒdG
 øe ¬``̀eó``̀b É``̀e ≈`̀ ∏`̀ Y (19-ó```̀«```̀aƒ```̀c)
 ≥«Ñ£àH  ≥∏©àj  Éª«a  …ô`̀gƒ`̀L  º`̀YO
 ™«ªL »`̀a á`̀ qjRGô`̀à`̀M’G äGAGô````̀LE’G
 ¿Gô«£dG  ¿hDƒ``°``Th  ,QÉ`̀£`̀ª`̀dG  AÉ`̀ë`̀fCG

 øe  ÉæFÉcô°Th  øjôëÑdG  »a  »fóªdG
 øjôaÉ°ùªdG IOÉ°ùdGh ¿Gô«£dG äÉcô°T
 ≈∏Y  º¡°UôM  ≈∏Y  QÉ£ªdG  …OÉJôeh
 ôμ°ûdGh  ,í`̀FGƒ`̀∏`̀dGh  óYGƒ≤dG  ´É`̀Ñ`̀JG
 QÉ£e  ácô°T  ≥jôa  OGô``̀aC’  ∫ƒ°Uƒe
 ô«jÉ©e ≈∏YCÉH º¡eGõàdG ≈∏Y øjôëÑdG
 á∏°UGƒe ∫ÓN øe ¬fCG G kócDƒe ,áeÓ°ùdG
 á≤ãdG  IOÉYEG  øe  øμªàæ°S  ,É k©e  πª©dG
 .áæeBG ôØ°S áHôéJ ¿Éª°Vh ôØ°ùdG »a
 QÉ£e ácô°T âæÑJ{ :ìÓØæÑdG ±É°VCGh
 äGAGô```̀LE’G  ø`̀e  áYƒªée  øjôëÑdG
 øe óë∏d áeQÉ°üdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
 ≥aGôe  »a  19-ó«aƒc  áëFÉL  ô«KCÉJ
 ,á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀Mh QÉ`̀£`̀ª`̀dG
 ôØ°ùdG ácôM ±ÉæÄà°SG ¿CG ≈dEG Égƒæe
 øª°V ¿É«JCÉj ƒªædG Iô«°ùe á∏°UGƒeh
 ,øjôëÑdG  QÉ£e  ácô°T  äÉjƒdhCG  ºgCG
 √òg  ∫Éé©à°SG  »¨Ñæj  ’  ¬`̀fCG  G kócDƒe
 è¡ædG  ≥«Ñ£J  á«ªgCG  GócDƒe  ,á«∏ª©dG
 áaÉc  ø«H  áeÓ°ùdG  ô«HGóàd  óMƒªdG
 G kô«°ûe  ,QÉ£ªdG  »a  á∏eÉ©dG  ±GôWC’G
 äGQÉ£ªdG OGóYCG ójGõJ πX »a ¬fCG ≈dEG
 OÉªàY’G IOÉ¡°T èeÉfôH ≈dEG áª°†æªdG
 »`̀dhó`̀dG  ¢ù∏éª∏d  ™`̀HÉ`̀à`̀dG  »ë°üdG

 ¿Gô`̀«`̀£`̀dG ´É``̀£``̀b ¿EÉ````̀a ,äGQÉ``̀£``̀ª``̀∏``̀d
 πμ°ûH  Ó``̀gDƒ``̀ e  äÉ```̀ H  ó``̀ b  »``ª``dÉ``©``dG
 äÉ«YGóJ  øe  É k©jô°S  »aÉ©à∏d  π°†aCG

.áëFÉédG
 ΩÉ`̀©`̀dG ô`̀jó`̀ª`̀dG ∫É``̀b ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``e
 ¢ùjƒd  »ªdÉ©dG  äGQÉ£ªdG  ¢ù∏éªd
 É`̀ k«`̀©`̀°`̀S{  :Gô``̀ «``̀ Ø``̀ «``̀ dhCG  …O  »`̀Ñ`̀«`̀∏`̀«`̀a
 á«∏ªY  »a  øjôaÉ°ùªdG  á≤K  IOÉ©à°S’
 Éæ«∏Y  Öéj  ,É¡∏MGôe  ™«ªéH  ôØ°ùdG
 ô«HGóàd  ≥°ùàeh  óMƒe  è¡f  ≥«Ñ£J
 .ºdÉ©dG  AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL  »`̀a  áeÓ°ùdG
 »a è`̀¡`̀ æ`̀ dG Gò```̀g á``̀«``̀ª``̀gCG ó``̀jGõ``̀à``̀Jh
 ôØ°ùdG  ácôM  ΩóîJ  »àdG  äGQÉ£ªdG
 ≈∏Y  ∂``̀dPh  ,¢`̀UÉ`̀N  πμ°ûH  á`̀ q«`̀dhó`̀dG
 …ò`̀dG  »`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG  QÉ£e  QGô`̀Z
 øjôaÉ°ùªdG  π≤æd  G kRQÉ`̀H  G kõcôe  πãªj
 á≤£æªdG ó«©°U ≈∏Y …ƒédG øë°ûdGh
 IOÉ`̀¡`̀°`̀T ó``̀cDƒ``̀J ¬`̀«`̀∏`̀Yh .É``̀¡``̀LQÉ``̀Nh
 ¿CG  øjôaÉ°ùª∏d  »ë°üdG  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G
 øª°V  »JCÉj  »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e
 áq«ªdÉ©dG  äGQÉ`̀£`̀ª`̀ dG  ø`̀e  áYƒªée
 øe ádÉ q©a áeƒ¶æe ≥Ñ£J »àdG IóFGôdG
 πLCG  øe  áeQÉ°üdG  á q«ë°üdG  ô«HGóàdG

.zº¡àeÓ°Sh º¡àë°U ≈∏Y ®ÉØëdG

.áØ«∏N ∫BG ódÉN øH ∞jÉf ï«°ûdG |

á«LÉàfE’G É¡àbÉW áØYÉ°†ªd á∏eÉ°T á£N óªà©J øLGhó∏d áeÉ©dG ácô°ûdG
 øLGhó∏d  áeÉ©dG  ácô°ûdG  âØ°ûc
 á`̀Mƒ`̀ª`̀£`̀dG á`̀«`̀©`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dG É`̀¡`̀à`̀£`̀N ø``̀Y
 É¡àbÉW  áØYÉ°†e  ácô°û∏d  í«àJ  »àdG

 .êQóàe πμ°ûH á«dÉëdG á«LÉàfE’G
 É¡à£N  ¥Ó``̀WEG  ácô°ûdG  Ωõà©Jh
 øe  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  »`̀a  á«©°SƒàdG
 ∫ƒëJ ±ƒ`̀°`̀S  »``à``dGh ô`̀Ñ`̀ª`̀aƒ`̀f  ô`̀¡`̀°`̀T
 á«dBG ácô°T ≈dEG øLGhó∏d áeÉ©dG ácô°ûdG
 äÉ«æ≤àdG  çó``̀MCG  ≥`̀ah  πª©J  πeÉμdÉH
 á«Ñ∏J  ≈∏Y  á«dÉY  IQó`̀b  ™e  ,IQƒ£àªdG
 ô«aƒJh  ,»`̀FGò`̀¨`̀dG  ø``̀eC’G  äÉLÉ«àMG
 á«HôJ ∫Éée »a IOƒédG á«dÉY äÉéàæe
 ≈∏Y  .IóFÉªdG  ¢†«H  êÉàfEGh  øLGhódG
 ôFÉ¶M  AÉæH  ∫É`̀ª`̀YCG  ∫Éªμà°SG  ºàj  ¿CG
 áÄÑ©àdG  äGó`̀©`̀e  Ö`̀«`̀cô`̀Jh  ø``̀LGhó``̀dG
 óbh  .2021  ¢ù£°ùZCG  »a  øjõîàdGh
 ™e  øLGhó∏d  áeÉ©dG  ácô°ûdG  âfhÉ©J
 á«fÉªdC’G Big Dutchman ácô°T
 øLGhódG ájò¨J áª¶fCG »a á°ü°üîàªdG
 »àdG áYQõªdG äGó©e Ö«côJh ™«æ°üàd
 ájô°üY  ôFÉ¶M  »fÉªK  ≈∏Y  πªà°ûJ
 êÉ``̀à``̀fEGh ø```̀LGhó```̀dG á`̀«`̀Hô`̀à`̀d Ió``̀jó``̀L
 ácô°T  ™e  É k°†jCG  âfhÉ©J  Éªc  .¢†«ÑdG
 óFGôdG  ™qæ°üªdG  ,ájóædƒ¡dG  MOBA
 »a  áÄÑ©àdGh  RôØdG  äGó©e  »a  É k«ªdÉY
 ô«aƒJ  ¢Vô¨H  ∂`̀dPh  ,¢†«ÑdG  áYÉæ°U

.áÄÑ©àdGh RôØ∏d IQƒ£àe äGó©e
 ,IƒNƒH  áYƒªée  QÉ«àNG  ºJ  Éªc
 ´hô°ûªd  áeRÓdG  AÉæÑdG  ∫ÉªYCG  RÉéfE’
 âëJ áeÉY á°übÉæe ≥jôW øY á©°SƒàdG

.äÉ°übÉæªdG ¢ù∏ée IQGOEG ±Gô°TEG

 πæjR »`̀eÉ`̀°`̀S ø`̀e π`̀c Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀Hh
 áeÉ©dG  ácô°ûdG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ôjóe  ÉàHƒL  QÉeƒc  ¢ù«fCGh  ,øLGhó∏d
 øe π``c ΩÉ``̀b ,Iƒ``̀Nƒ``̀H á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ΩÉ``̀Y
 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,»fÉà«Y óªMCG πFGh
 ΩÉ°ûgh  ,ø`̀LGhó`̀ ∏`̀ d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  ácô°û∏d
 áYƒªée  »a  äÉ«∏ª©dG  ôjóe  ,IƒNƒH
 »a  …ò«ØæàdG  ó≤©dG  ™«bƒàH  ,Iƒ`̀Nƒ`̀H

.á∏ª¡dG »a ácô°ûdG Öàμe
 πæjR »eÉ°S ≥ q∏Y Oó°üdG Gòg »ah
 ±ƒ°S á`̀Mƒ`̀ª`̀W Iƒ`̀£`̀N É``¡``fEG{ :Ó`̀FÉ`̀b
 áYÉæ°üd §≤a ¢ù«d ,á©°SGh á∏≤f çóëJ
 áμ∏ªªd É k°†jCG πH ,áμ∏ªªdG »a øLGhódG
 ≈∏Y  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G  ¿EG  .É¡°ùØf  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Iƒ≤dG  πμ°ûj  IQƒ£àªdG  É«LƒdƒæμàdG
 ácô°ûdG  √ó¡°ûà°S  É`̀e  AGQh  á`̀©`̀aGó`̀dG
 ¢Sƒª∏e  Ωó`̀≤`̀J  ø`̀e  ø`̀LGhó`̀∏`̀ d  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 áàªJCG  ∫ÓN  øe  É¡dÉªYCG  ôjƒ£J  √ÉéJ
 áª¶fC’G çóMCG ≥«Ñ£Jh ¥É£ædG á©°SGh

.zá«LƒdƒæμàdG
 :Iƒ`̀Nƒ`̀H ΩÉ`̀°`̀û`̀g ∫É``̀b ¬`̀à`̀¡`̀L ø``e
 áeÉ©dG  ácô°ûdG  ™`̀e  ácGô°ûdÉH  õà©f{
 ´hô°ûªdG  Gò`̀g  »`̀a  πª©dGh  øLGhó∏d
 ºgÉ°ùf ¿CG ÉfRGõàYG »YGhO øeh .ΩÉ¡dG
 »àdG  áMƒª£dG  á£îdG  √ò`̀g  πãe  »`̀a
 áμ∏ªe  ≈`̀∏`̀Y  Ió`̀FÉ`̀Ø`̀ dÉ`̀H  Oƒ`̀©`̀ J  ±ƒ`̀ °`̀ S

 .zøjôëÑdG
 :»`̀fÉ`̀à`̀«`̀Y ó``̀ ª``̀MCG π````̀ FGh OÉ``````̀aCGh
 ø`̀LGhó`̀∏`̀d á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀cô`̀°`̀û`̀dG ¿ƒ`̀μ`̀à`̀°`̀S{
 »a  IóFÉªdG  ¢†«Ñd  ôÑcC’G  èàæªdG  »g
 äÉcô°ûdG  øe  á∏b  ø«H  øeh  ,øjôëÑdG

 áeÉ≤e  áYQõe  ∂∏ªJ  »àdG  á≤£æªdG  »a
 á`̀ª`̀¶`̀fC’Gh äGõ`̀«`̀¡`̀é`̀à`̀dG çó```̀MCG ≥``̀ah
 ∫ƒëàà°S  å«M  áãjóëdG  á«LƒdƒæμàdG
 IQGOE’G ≈dEG ájhó«dG IQGOE’G øe ácô°ûdG
 äÉeƒ∏©ªdG  ≈∏Y  áªFÉ≤dGh  áææμªªdG
 πFGh  ó«°ùdG  ó`̀cCGh  ,zäÉfÉ«ÑdG  π«∏ëJh
 ≈∏Y  ¢Uôëf{  :É kØ«°†e  »fÉà«Y  óªMCG
 Iõ«ªàªdG á«∏ëªdG äGAÉØμdG ™e ¿hÉ©àdG
 ÉæJÉ«∏ªY  IOƒ```̀Lh  á«aÉØ°T  ¿É`̀ª`̀°`̀Vh

 .zájQGOE’Gh á«∏«¨°ûàdG
 ∫ƒ°üëdG  ≈``dEG  ácô°ûdG  ≈©°ùJh
 ISO  IOƒ`̀é`̀dG  OÉªàYG  äGOÉ¡°T  ≈∏Y
h  .45001h  .14001h  .9001

 ™HôdG  ∫ÓN  ∂dPh  .22000  FSSC
 Qó`̀é`̀J  É`̀ª`̀c  .2020  ΩÉ``̀Y  ø``̀e  ™``̀HGô``̀dG

 ≈∏Y  á∏°UÉM  ácô°ûdG  ¿CG  ≈`̀dEG  IQÉ°TE’G
 .HACCP OÉªàYG IOÉ¡°T

 á``°UÉN ø«fGƒb ™jô``°ûàH »``°UƒJ z∫É``ªYC’G ∫É``LQ{
É«ªdÉY ™°Sƒà∏d á«æjôëÑdG äÉ``°ù°SDƒªdG ºYOh RÉ«àe’ÉH

 á«æjôëÑdG  ∫ÉªYC’G  ∫É`̀LQ  á«©ªL  âª¶f
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  zG kõjÉ°ûfôa  øμàd  ó©à°SG{  ióàæe
 ™jQÉ°ûªdG  á«ªæàd  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  óªëe  á°ù°SDƒe
 √ÉJƒd  ΩÉ°üY  ácQÉ°ûªH  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG
 äGQÉ°ûà°S’ RÉ«àeG á°ù°SDƒªd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ∂`̀dPh  »HO  »a  õjÉ°ûfôØdG

.ó©H øY »FôªdG
 á«©ªL ¢ù«FQ  ÖFÉf  …óæg øH  óªMCG  ≈≤dCG
 ióàæªdG  ájGóH  »a  á«æjôëÑdG  ∫É`̀ª`̀YC’G  ∫É`̀LQ
 ¥ÓW’  á«©ªédG  »©°S  G kó`̀cDƒ`̀e  á«Ñ«MôJ  áª∏c
 »àdG  á«°ü°üîàdG  äÉ`̀jó`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  ø`̀e  á∏°ù∏°S
 õjõ©Jh äGôÑîdG  ∫OÉÑJh ÜQÉéàdG  π≤æd  ±ó¡J
 äGóéà°ùªdG  áÑcGƒeh  ∫É`̀ª`̀YC’G  ´É£b  äGQó``b
.»ªdÉ©dGh »∏ëªdG øjó«©°üdG ≈∏Y ájOÉ°üàb’G

 G kOóY ¬àbQh »a √ÉJƒd ΩÉ°üY Ωób ¬à¡L øe
 ¬∏ª°ûJ É`̀eh RÉ`̀«`̀à`̀e’G ≥`̀M ∫ƒ`̀M QhÉ`̀ë`̀ª`̀dG ø`̀e
 π«¨°ûàdG  π`̀ «`̀ dOh  Oƒ`̀≤`̀Y  ø`̀e  RÉ`̀«`̀à`̀e’G  á`̀eõ`̀M

 Ωƒ°SQ  ∂dòch  ,ìÉààa’G  π«dOh  ÖjQóàdG  π«dOh
 á`̀«`̀FGó`̀à`̀H’G Ωƒ`̀ °`̀Sô`̀ dG π`̀ª`̀°`̀û`̀J »`̀à`̀ dG RÉ`̀ «`̀ à`̀ e’G
 áaÉ°VE’ÉH  ≥jƒ°ùàdG  Ωƒ°SQh  á«μ∏ªdG  Ωƒ°SQh
 É¡«∏Y  ¥ÉØJ’G  ºJ  »àdG  á«aGô¨édG  OhóëdG  ≈dEG
 ¥ô£Jh  .•É°ûædG  π«¨°ûàd  RÉ`̀«`̀à`̀e’G  ó≤Y  »`̀a
 á°SGQOh  ø«MƒæªªdÉH  ∫É°üJ’G  IQhô°V  ≈`̀dEG
 äÉLôîeh  ó`̀FGƒ`̀a  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  º`̀¡`̀FÉ`̀£`̀NCG
 äÉØ°üdG …P ìƒæªªdG QÉ«àNG ÖfÉL ≈dEG ,π°†aCG
 ífÉªdG  ø«aô£∏d  õjÉ°ûfôØdG  ìÉéf  øª°†J  »àdG

.ìƒæªªdGh
 øμªj  »àdG  ájQÉéàdG  ™jQÉ°ûªdG  ∫ƒ``Mh
 QÉ`̀°`̀TCG  áëLÉf  õjÉ°ûfôa  ™jQÉ°ûe  íÑ°üJ  ¿CG
 øe  äÉØ°UGƒe  Ió`̀Y  ôaƒJ  IQhô°V  ≈`̀ dEG  √ÉJƒd
 ΩÉ¶ædG  ô««¨àd  OGó©à°S’Gh  IôμØdG  õ«ªJ  É¡ªgCG
 Ö°SÉæªdG õjÉ°ûfôØdG êPƒªf QÉ«àNGh »∏«¨°ûàdG
 ºYódG  º`̀jó`̀≤`̀Jh  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  á`̀eÓ`̀©`̀dG  π«é°ùJh

.RÉ«àe’G ìƒæªªd ÖjQóàdGh

 ácQÉ°ûªH  ó≤Y  …ò``̀dG  ióàæªdG  ≈`̀ °`̀UhCGh
 á«ªgCÉH  ø«ªà¡ªdGh  ∫É`̀ª`̀YC’G  ∫É`̀LQ  ø`̀e  áÑîf
 ≥ëH  á°UÉîdG  äÉ©jô°ûàdGh  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG  ø°S
 á¡édG  ø«H  ábÓ©dG  º«¶æJ  π`̀LCG  ø`̀e  RÉ«àe’G
 äÉ°ù°SDƒªdGh RÉ«àe’G ìƒæªeh ífÉeh á«HÉbôdG
.±GôWC’G ™«ªL ¥ƒ≤M ájÉªM ±ó¡H á«∏jƒªàdG

 ΩÉ¶f ≥jƒ°ùJ á«ªgCG ≈∏Y ióàæªdG ócCG Éªc
 äÉ°ù°SDƒªdG ø«H áaÉ≤ãdG √òg ô°ûf ôÑY õjÉ°ûfôØdG
 á°UÉN  èeGôH  ìô`̀Wh  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG
 ≈dEG  ¥Ó£fÓd  á«æjôëÑdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ™«é°ûàd
 ¥hóæ°U  ¢ü«°üîJh  õjÉ°ûfôØdG  ôÑY  á«ªdÉ©dG

.äGQOÉÑªdG ∂∏J ºYód …ƒªæJ

∫ÉªYC’G IOÉjQ …óëJ IõFÉéd Qh’ódG í°TôJ z∫ÉªYC’G äGó«°S{
 ôªJDƒe  »a  á«æjôëÑdG  ∫ÉªYC’G  äGó«°S  á«©ªL  ácQÉ°ûe  äGOGó©à°SG  QÉWEG  »a   
 Ió«°S í«°TôàH á«©ªédG âeÉb ,2020 ∫ÉªYC’G IOÉjQ …óëàd á«dhódG á°ù°SDƒªdG  IõFÉL
 Gòg IõFÉL ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á«©ªé∏d »dÉªdG ø«eC’G Qh’ódG ≥dÉîdGóÑY áªWÉa  ∫ÉªYC’G
 áî°ùædG äÉ«dÉ©Ød á«©ªédG äGƒ°†Y ácQÉ°ûªH ÉgRGõàYG øY á«©ªédG âHôYCGh .ΩÉ©dG
 ∂∏àªJh   .ÉfhQƒc  áëFÉL  ±hôX  ÖÑ°ùH  ó©H  øY  ΩÉ≤à°S  »àdGh  ôªJDƒªdG  øe  á«dÉëdG
 .»æjôëÑdG  »aô°üªdG  ´É£≤dG  »a  ÉeÉY  25  øe  ôãcC’  óàªJ  á©°SGh  IôÑN  Qh’ó`̀ dG
 ΩÉY  òæe  á«æjôëÑdG  ∫ÉªYC’G  äGó«°S  á«©ªéd  »dÉªdG  ø«eC’G  Ö°üæe  É«dÉM  π¨°ûJh 
 ∫ÉªYC’G  ¢ù∏ée  ájƒ°†Y  ÖfÉL  ≈dEG  ,2012  ΩÉY  òæe  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ƒ°†Yh  2016  
 øe ójó©dGh ,∑ôà°ûªdG  »æjôëÑdG  »æ«°üdG  ¢ù∏éªdGh ∑ôà°ûªdG  …ô°üªdG  »æjôëÑdG
 øe ójó©dG ÖfÉL ≈dEG ..øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ  áaôZ »a ácôà°ûªdGh áeÉ©dG ¿Éé∏dG

 .øjôëÑdG »a ájô«îdG ájófC’Gh  äÉ«©ªédG .Qh’ódG áªWÉa |
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

�سيخة عبدالـله اأبـل

االأ�شتاذة �شيخة عبداهلل علي اأبـل رائدة 

عائلة قطنت  االأول من  الرعيل  من  تربوية 

البحرين  حكام  وجاورت  ال�شماء  املحرق 

االأوائل يف فريق ال�شيخ عبداهلل بن عي�شى اآل 

خليفة وال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة 

وال�شيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة واآخى 

اأجدادها وجهاء املحرق ال�شادة يو�شف بن 

بن  و�شلمان  جالل  بن  العزيز  وعبد  جالل 

ا�شتهر  الذي  احلي  ذلك  يف  مطر،  خليفة 

مبجال�شه العامرة بالعلم واالأدب والثقافة، 

حيث ت�شربت من عادات وتقاليد وثقافة هذا 

احلي.

بن  عبداهلل  �شيخة  االأ�شتاذة  ولدت 

علي اأبـل يف هذا احلي من املحرق من عام 

بيت  يف  االأوىل  احلفيدة  وكانت  1943م، 

االأكرب  االإبن  من  ذكور  اأحفاد  عليه  يغلب 

للمرحوم الوجيه علي بن عبد اهلل اأبـل.

التحقت االأ�شتاذة �شيخة عبداهلل اأبـل يف 

الكربى  خديجة  مبدر�شة  ال�شاد�شة  ال�شن 

باملحرق يف �شف احلديقة، وكانت مولعة 

التي  الكرمي  القران  االأنا�شيد و�شور  بحفظ 

فيثني  جدها  م�شامع  على  ترددها  كانت 

عليها، وقد ا�شتمر تعليمها يف نف�س املدر�شة 

العائلة  قررت  حينما  اخلام�س  ال�شف  اإىل 

االنتقال اإىل البيت الكبري يف ال�شلمانية يف 

حوطة اأبــل، ب�شبب �شيق البيت يف املحرق 

حتوي  كانت  التي  املركبة  العائلة  وكرب 

ثالثة اأبناء وبنت بعائالتهم.

انتقلت  املنامة  اإىل  العائلة  فبانتقال 

يف  للدرا�شة  اأبـل  عبداهلل  �شيخة  االأ�شتاذة 

يف  للبنات  االبتدائية  ال�شمالية  املدر�شة 

تعليمها  اأمتت  وبعدها  ال�شاد�س  ال�شف 

عبدالرحمن  )بيت  موؤجر  بيت  الثانوي يف 

من  مّكنها  بتفوق  عام 1961م  ال�شايجي( 

البحرين  حكومة  من  بعثة  على  احل�شول 

)التي  ببريوت  البنات  كلية  يف  للدرا�شة 

اجلامعية  بالكلية  بعد  فيما  �شميت 

�شيخة  االأ�شتاذة  اأكملت  وقد  اللبنانية(، 

علم  يف  البكالوريو�س  درا�شة  اأبـل  عبداهلل 

اإىل  وعادت  1965م  عام  الرتبوي  النف�س 

البحرين يف منت�شف العام الدرا�شي لُتعّي 

معلمة للغة االإجنليزية يف مدر�شة الرفاع 

ال�شرقي االبتدائية للبنات حتى نهاية ذلك 

العام الدرا�شي.

يليه  الذي  الدرا�شي  العام  بداية  يف 

معلمة  اأبـل  عبداهلل  �شيخة  االأ�شتاذة  ُعّينت 

يف  الثانوية  للمرحلة  االجنليزية  للغة 

وح�شلت  للبنات  الثانوية  املنامة  مدر�شة 

اإىل  اللغة  اإي�شال  يف  متيز  �شهادات  على 

تعيي  مت  1968م  عام  ويف  الطالبات، 

مديرة  اأبـل  عبداهلل  �شيخة  االأ�شتاذة 

وكانت  الثانوية  املنامة  ملدر�شة  م�شاعدة 

توتنجي  حلظة  اال�شتاذة  اآنذاك  مديرتها 

اأمرية ال�شريقي التي ُرقيت  خلًفا لالأ�شتاذة 

يف  وللتعليم  الرتبية  مديرة  من�شب  اإىل 

عام  حتى  1973م  عام  ومن  البحرين، 

عبداهلل  �شيخة  االأ�شتاذة  ُعّينت  1977م 

اأبـل مديرة ملدر�شة املنامة الثانوية للبنات 

وت�شم حينذاك 1500 طالبة.

ويف عام 1977م عندما بداأت ال�شحوة 

نحو  والتوجه  البحرين  يف  االقت�شادية 

اخلليج  يف  مالًيا  مركًزا  البحرين  جعل 

امل�شريف،  نظامه  باإ�شالح  وذلك  العربي، 

امل�شرف  الوطني  البحرين  بنك  كان 

منا�شفة  للدولة  اململوك  الوحيد  الوطني 

مع امل�شاهمي املحليي فتم ا�شتقدام خرباء 

هو�س(  اإرفنك  بنك  من  )فريق  اإداريي 

الوطني  البحرين  بنك  اإدارة  مل�شاعدة 

ومعايري  قواعد  اإر�شاء  على  حينذاك 

للعمليات امل�شرفية وتدريب موظفيه.

االأ�شتاذة �شيخة عبداهلل  ا�شتدعيت  وقد 

البحرين  بنك  اإدارة  اإىل  لالن�شمام  اأبـل 

التدريب،  اإدارة  عن  كم�شوؤولة  الوطني 

نوعية  ونقلة  كبرًيا  حتدًيا  ذلك  �شكل  وقد 

باملثابرة  لها  ت�شدت  املهنية،  حياتها  يف 

القواني  درا�شة  على  وعملت  والت�شميم 

واالإجراءات والعمليات امل�شرفية يف داخل 

اإىل  اأ�شهر  ثالثة  ملدة  ابتعثت   ثم  البنك، 

ل�شتي  التابع  امل�شرفية  الدرا�شات  مركز 

اإعداد  على  عملت  حيث  اليونان،  يف  بنك 

مواد تدريبية منا�شبة ملوظفي بنك البحرين 

دورات  يف  البنك  ملوظفي  قدمت  الوطني 

خمتلفة عن العمليات امل�شرفية، القرو�س، 

االعتماد،  وخطابات  اجلارية،  احل�شابات 

كما كانت تبتعث دفعات من موظفي البنك 

تدريب  )مركز  يف  مهنية  دورات  حل�شور 

اآي  )بي  ت�شميته  قبل  اآنذاك  امل�شرفيي( 

امل�شرفيي  معهد  طور  وعندما  اإف(،  بي 

معتمدة  مهنية  تدريبية  موؤ�ش�شة  اإىل 

البحرين  يف  امل�شارف  على  اإلزاًما  اأ�شبح 

امل�شاهمة يف تكاليف تدريب موظفيها وذلك 

ا�شيفت  عندها  التكلفة  من  ح�شتها  بدفع 

اإدارة  البحرين  بنك  التدريب يف  م�شوؤولية 

املوارد الب�شرية.

�شيخة  االأ�شتاذة  على  عر�س  وحينها 

يف  معرفة  من  اكت�شبته  مبا  اأبـل  عبداهلل 

املجال امل�شريف ا�شتالم اإدارة اأحد فروع بنك 

البحرين الوطني يف املنطقة الدبلوما�شية، 

وبذلك �شجلت االأ�شتاذة �شيخة عبداهلل اأبـل 

يف عام 1980م كونها اأول امراأة بحرينية 

مملكة  م�شارف  الأكرب  م�شرفًيا  فرًعا  ُتدير 

البحرين اآنذاك.

يف عام 1982م عندما انتقلت االأ�شتاذة 

يف  لل�شكن  املنامة  من  اأبـل  عبداهلل  �شيخة 

م�شوؤولية  يقلدها  اأن  البنك  اختار  الرفاع، 

من  لقربه  ب�شرتة  األبا  �شركة  فرع  اإدارة 

�شكنها.

ومن عام 1984م حتى عام 1988م 

اإىل  اأبـل  عبداهلل  �شيخة  االأ�شتاذة  عادت 

الوطني،  البحرين  لبنك  الرئي�شي  املركز 

تقييم  م�شوؤولية  اإليها  ا�شندت  حيث 

البنك  مع  تتعامل  التي  املالية  املوؤ�ش�شات 

وتقدير حجم  العمومية  ميزانيتها  لدرا�شة 

منحها اخلطوط االئتمانية املطلوبة.

�شيخة  االأ�شتاذة  كانت  االأثناء  هذا  يف 

حقل  اإىل  للعودة  العدة  تعد  اأبـل  عبداهلل 

يغادر  مل  ال�شغف  فهذا  والتعليم،  الرتبية 

ا�شتملكت  1986م  عام  ففي  اهتمامها، 

مع  م�شاركة  اأبـل  عبداهلل  �شيخة  االأ�شتاذة 

االأطفال،  مدر�شة  �شتيلز  ماريا  ال�شيدة 

بال�شاحلية،  كانو  حديقة  يف  ومقرها 

مرحلة  من  الربيطاين  املنهج  تقدم  مدر�شة 

الرو�شة اإىل الثالث ابتدائي.

ويف عام 1987م افتتح للمدر�شة فرع 

يف الرفاع ال�شرقي، وكانت يف ذلك الوقت 

خدمات  تقدم  خا�شة  اأجنبية  مدر�شة  اأول 

تعليمية يف الرفاع.

االأ�شتاذة  ا�شتملكت  2006م  عام  ويف 

فرعيها  بكامل  املدر�شة  اأبـل  عبداهلل  �شيخة 

البحرين،  مغادرة  �شريكتها  اأرادت  عندما 

املدر�شتي  ا�شم  تغري  2007م  عام  ويف 

ليكون مدار�س املواهب العاملية واالأطفال.

�شيخة  لالأ�شتاذة  اأن  بالذكر  واجلدير 

حيث  التعليم،  يف  طويل  باع  اأبـل  عبداهلل 

ق�شت اأكرث من 40 عاًما يف تربية االأجيال، 

اأنها  اإال  مدار�شها  من �شغر حجم  وبالرغم 

ال  ما  النجاحات  من  حتقق  اأن  ا�شتطاعت 

ففي  البحرين،  الكربى يف  املدار�س  حققته 

عام 2015م نالت مدر�شتها الرتبة االأوىل 

 )TIMMS( التيمز  امتحانات  العلوم  يف 

واخلا�شة،  احلكومية  املدار�س  جميع  على 

البريلز  امتحانات  يف  الثالثة  والرتبة 

)PIRLS( املخ�ش�س للغات.

ريا�س  من  املدار�س  هذه  طّورت  وقد 

بها  معرتف  متكاملة  مدار�س  اإىل  االأطفال 

دولًيا وتقدم امتحانات الثانوية العامة من 

كيمربج بربيطانيا.

والتطوعي  االجتماعي  اجلانب  اأما عن 

والوطني فقد كانت لالأ�شتاذة �شيخة عبداهلل 

اأبـل ب�شمات يف جمعيات عدة منها جمعية 

الهالل االأحمر البحريني الذي كان يف قمة 

ن�شاطه يف ال�شبعينيات من القرن املن�شرم، 

حيث كانت ع�شو نا�شطة يف جمل�س اإدارة 

ولبت  الثقافية  اللجنة  ورئي�شة  اجلمعية 

الهالل  البحرين منها زيارة  دعوات خارج 

االأحمر الرتكي مبعية املرحوم ال�شيخ عبد 

الدكتور  واملرحوم  خليفة  اآل  خالد  بن  اهلل 

ح�شي،  اأبا  الدكتور  واملرحوم  فايز  رمزي 

اأبـل  عبداهلل  �شيخة  االأ�شتاذة  عملت  كما 

فتاة  جمعية  يف  عدة  جلان  يف  تطوًعا 

موؤ�ش�شي  من  وكانت  البحرين،  النه�شة 

جمعية الرتبويي.

�شاركت  فقد  الدويل،  ال�شعيد  وعلى 

نادي  يف  اأبـل  عبداهلل  �شيخة  االأ�شتاذة 

اخلطابة التو�شت ما�شرت ونادي الروتاري 

املختلفة،  جلانهما  يف  وعملت  املنامة  فرع 

العمل  ور�س  من  العديد  يف  �شاركت  كما 

وزارة  تعدها  التي  الرتبوية  واللقاءات 

يدها  على  تخّرج  وقد  والتعليم،  الرتبية 

اأهايل  من  املالكة  العائلة  بنات  من  العديد 

الثانوية  املنامة  مدر�شة  كانت  اإذ  الرفاع، 

للبنات هي املدر�شة الوحيدة التي ت�شتقطب 

لها  املجاورة  والقرى  الرفاع  منطقة  بنات 

يف  للبنات  ثانوية  مدر�شة  وجود  لعدم 

احلافلة  الرتبوية  امل�شرية  هذه  الرفاع. 

لالأ�شتاذة  واملعريف  االإداري  بالن�شاط 

التاريخ  لها  ي�شهد  اأبـل  عبداهلل  �شيخة 

الرتبوي والتعليمي لُينقل لالأجيال ملعرفة 

جهود املراأة البحرينية يف العمل الرتبوي 

لبنات  و�شع  يف  وامل�شاركة  والتعليمي 

مئوية للتعليم يف مملكة البحرين.

�شيخة ابل

جاءت �سمن اأف�سل 15 جامعة خليجية 

»العلوم التطبيقية« حت�سد املركز الثاين حملًيا بعد جامعة البحرين

العلوم  جــامــعــة  تــوا�ــشــل 

�شلم  على  تقدمها  التطبيقية 

والعربية،  العاملية  الت�شنيفات 

حت�شده  مــا  ــالل  خ مــن  لتوؤكد 

لقائمة  ت�شّدرها  اإجنـــازات  من 

مملكة  يف  اخلا�شة  اجلامعات 

البحرين.

هذه  ياأتي  اجلديد  االإجنــاز 

للجامعات   QS ت�شنيف  يف  املرة 

اأظهر  اإذ   ،2021 لعام  العربية 

تقدم اجلامعة لل�شنة الثالثة على 

املرتبة  على  بح�شولها  التوايل 

التا�شعة والع�شرين من بي اأف�شل 

و�شمن  العربي  الوطن  جامعات 

خليجية،  جامعة   15 اأف�شل 

عن  مراكز  �شبعة  بذلك  متقدمة 

و�شتة   ،2020 العام  ت�شنيف 

العام  ت�شنيف  عن  مركًزا  ع�شر 

جامعة  اأول  لت�شبح   ،2019

خا�شة يف البحرين توا�شل تقدمها 

مراكز  الت�شنيف وحت�شد  هذا  يف 

�شنوات  ثالث  مدار  على  متقدمة 

متتالية، لتت�شدر قائمة اجلامعات 

اخلا�شة البحرينية.

تكون  اجلديد  االإجناز  وبهذا 

قد  التطبيقية  العلوم  جامعة 

التميز  من  مبهًرا  عقًدا  اأكملت 

العلمية  املــجــاالت  خمتلف  يف 

 QS ت�شنيف  ففي  واالأكادميية، 

اأول  ُتعد  العاملية  للجامعات 

يتم  البحرين  يف  خا�شة  جامعة 

 700-651 املركز  يف  ت�شنيفها 

ت�شنيفها  اإىل  باالإ�شافة  عاملًيا، 

�شمن اأف�شل 150 جامعة نا�شئة 

حتت عمر 50 عاًما على م�شتوى 

كونها  اإىل  باالإ�شافة  هذا  العامل، 

البحرين  يف  الوحيدة  اجلامعة 

اأربع جنوم  احلا�شلة على ترتيب 

العاملي،   QS Stars ت�شنيف  يف 

على  حا�شلة  اجلامعة  اأن  كما 

املركز 401+ يف ت�شنيف التاميز 

العاملي يف التاأثري وحتقيق اأهداف 

 45 واملركز  امل�شتدامة،  التنمية 

ماتريك  جرين  ت�شنيف  يف  عربًيا 

وال�شديقة  اخل�شراء  للجامعات 

للبيئة. 

وعلى امل�شتوى املحلي جنحت 

املراجعة  باجتياز  اجلــامــعــة 

جودة  هيئة  قبل  من  املوؤ�ش�شية 

التعليم والتدريب، اإذ اأظهر التقرير 

اجلامعة  ا�شتيفاء  للهيئة  الر�شمي 

واملــوؤ�ــشــرات  املعايري  جلميع 

ح�شول  اإىل  باالإ�شافة  املطلوبة، 

املوؤ�ش�شي  االعتماد  على  اجلامعة 

من جمل�س التعليم العايل، كما اأنها 

اأول جامعة يف البحرين واخلليج 

العربي حت�شل على �شهادة االآيزو 

املوؤ�ش�شات  اإدارة  باأنظمة  اخلا�شة 

التعليمية ل�شنتي متتاليتي.

رئي�س  هناأ  املنا�شبة،  وبهذه 

الدكتور  االأ�شتاذ  االأمناء  جمل�س 

اجلامعة  رئي�س  اخلاجة  وهيب 

عواد  غ�شان  الدكتور  االأ�شتاذ 

بهذا  كافة  اجلامعة  ومنت�شبي 

حفاظ  اأن  اإىل  م�شرًيا  االإجنــاز، 

املرتبة  هـــذه  عــلــى  اجلــامــعــة 

ياأِت  مل  وعاملًيا  عربًيا  الرفيعة 

عمل  نتاج  بل  ال�شدفة،  حم�س 

العاملي  جلميع  ودوؤوب  جــاد 

باجلامعة للو�شول بها اإىل م�شاف 

اجلامعات العاملية.

رئي�س  هــنــاأ  جــانــبــه،  ــن  م

غ�شان  الدكتور  االأ�شتاذ  اجلامعة 

جمل�س  رئي�س  مــن  ــالً  ك ــواد  ع

ورئي�س  نا�س،  �شمري  االإدارة 

الدكتور  االأ�شتاذ  االأمناء  جمل�س 

اأع�شاء  وجميع  اخلاجة،  وهيب 

بهذا  واالأمناء  االإدارة  جمل�شي 

قدما  امل�شي  على  موؤكًدا  االإجناز، 

ي�شل  ــذي  ال العمل  مبوا�شلة 

عاملية  مل�شتويات  باجلامعة 

جتربة  توفري  خالل  من  متقدمة، 

وتبني  للطلبة،  متميزة  تعليمية 

بحوث منتجة للمعرفة.

تنفيًذا لتوجيهات ويل العهد مبوا�سلة تطوير اخلدمات ال�سحية 

»ال�سحة« تد�سن موقع »healthalert« ال�ستعرا�ض امل�ستجدات الطارئة

تد�شي  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

healthalert. االإلكرتوين  املوقع 

العربية  باللغتي   gov.bh
واالإجنليزية، اخلا�س با�شتعرا�س 

الطارئة  ال�شحية  امل�شتجدات  اأهم 

هذا  ُيعد  اإذ  البحرين،  مملكة  يف 

املوقع املن�شة الر�شمية للم�شتجدات 

ال�شحية باململكة، ويهدف اإىل اإبقاء 

واملقيمي  املواطني  من  اجلمهور 

باأبرز  وم�شتمر  دائم  اّطالع  على 

اجلانب  تخ�س  التي  التطورات 

اإىل  باالإ�شافة  اململكة،  ال�شحي يف 

لتعزيز  املبذولة  الوطنية  اجلهود 

العامة، مبا يحفظ �شحة  ال�شحة 

و�شالمة اجلميع.

�شعيد  بنت  فائقة  واأكدت 

اأن  ال�شحة  وزيرة  ال�شالح 

التابع  االإلكرتوين  املوقع  تد�شي 

با�شتعرا�س  اخلا�س  للوزارة، 

الطارئة  ال�شحية  امل�شتجدات  اأهم 

تنفيًذا  جاء  البحرين،  مملكة  يف 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب 

الوزراء، مبوا�شلة تطوير اخلدمات 

امل�شتويات  اأعلى  وفق  ال�شحية 

ل�شالح اجلميع، م�شرية اإىل اأنه مت 

التقنيات احلديثة  تطويع خمتلف 

حفظ  يف  ي�شهم  مبا  املوقع  يف 

�شحة و�شالمة املواطني واملقيمي 

وتقدمي  البحرين،  مملكة  يف 

املجتمع  ل�شرائح  اخلدمات  اأف�شل 

امل�شتمر  التوا�شل  وتفعيل  كافة 

بالعديد  املوقع  يتميز  اإذ  معهم، 

والتقنية  الفنية  اخل�شائ�س  من 

الو�شول  للمت�شفح  ت�شهل  التي 

واأق�شام  مكونات  خمتلف  اإىل 

املوقع، واحل�شول على العديد من 

اخلدمات التفاعلية.

ال�شالح  الوزيرة  واأ�شافت 

ت�شميمه  مت  االإلكرتوين  املوقع  اأن 

ح�شب اأعلى املعايري الدولية وفًقا 

الأف�شل املمار�شات ذات ال�شلة مبا 

املوقع،  من  املرجو  التفاعل  يحقق 

ن�شخته  يف  املوقع  يعر�س  اإذ 

والتطورات  التفا�شيل  االأوىل 

املتعلقة بجائحة فريو�س كورونا 

)كوفيد-19( بهدف رفع م�شتوى 

اأفراد  جميع  لدى  ال�شحي  الوعي 

املجتمع البحريني حول الفريو�س 

عر�س  جانب  اإىل  وم�شتجداته، 

من  ال�شادرة  القرارات  جميع 

حكومة مملكة البحرين املوقرة يف 

هذا ال�شاأن، وجهود جميع اأع�شاء 

فريق البحرين مبختلف مواقعهم، 

اأو  االأمامية  ال�شفوف  يف  �شواء 

يعملون  الذين  امل�شاندة  اجلهات 

على مواجهة الفريو�س.

املوقع  اأن  ال�شالح  واأ�شافت 

ب�شموليته م�شدًرا معلوماتًيا  يعد 

مهًما خلدمة جميع زوار ال�شفحة 

م�شتجدات  على  للح�شول 

اأحد  باعتباره  كورونا  فريو�س 

التي  الهامة  والو�شائل  القنوات 

واأدق  اأحدث  خاللها  من  تتوافر 

على  الفريو�س  حول  املعلومات 

امل�شتوى املحلي، موؤكدة اأن املوقع 

بعد  العمل  �شيوا�شل  االإلكرتوين 

من  كورونا  فريو�س  جائحة 

اأجله  من  اأن�شئ  الذي  الهدف  اأجل 

بعر�س جميع امل�شتجدات اخلا�شة 

مملكة  يف  ال�شحي  بالو�شع 

البحرين.

يف اليوم العاملي للمدن.. ال�سيخة مي: 

هيئة الثقافة و�سعت ا�سم مدن البحرين على اخلريطة العاملية

 31 املوافق  ال�شبت  اأم�س  يوم  �شادف 

اأكتوبر 2020 اليوم العاملي للمدن الذي اأقرته 

الدويل  التعاون  لتعزيز  املتحدة  االأمم  منظمة 

التنمية  يف  وامل�شاهمة  احل�شري  املجال  يف 

وتنعك�س  العامل.  دول  خمتلف  يف  احل�شرية 

هذه الروؤية العاملية حملًيا يف مملكة البحرين 

واالآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  جهود  عرب 

اململكة،  ملدن  احل�شري  بامل�شهد  االرتقاء  يف 

ا مدينتي املنامة واملحرق.  خ�شو�شً

م�شاريع  املا�شية  ال�شنوات  و�شهدت 

يف  الثقافية  التحتية  البنية  لتح�شي  �شخمة 

املنامة واملحرق، وهو ما اأدى اإىل ح�شول هاتي 

االعرتافات  من  عدد  على  العريقتي  املدينتي 

الدولية واالألقاب واجلوائز. 

بنت  مي  ال�شيخة  قالت  املنا�شبة،  وبهذه 

حممد اآل خليفة رئي�س هيئة البحرين للثقافة 

نعي�س  اأماكن  جمّرد  لي�شت  »مدننا  واالآثار: 

وهي  الثقافية  ذاكرتنا  خمزون  هي  بل  فيها، 

لذلك  بها،  نعتز  التي  الوطنية  هويتنا  روح 

من  ا�شرتاتيجيتنا  تنفيذ  يف  العمل  نوا�شل 

واقعًيا  متثيالَ  البحرين  مدن  تكون  اأن  اأجل 

ح�شارية  مقّومات  من  منتلكه  ملا  وحقيقًيا 

مادي  وتراث  تاريخية  ومواقع  وثقافية 

والفرادة«.  باخل�شو�شية  يتميز  مادي  وغري 

واأ�شافت: »هذه املنا�شبة، اليوم العاملي للمدن، 

مدننا  على  اأكرث  نتعّرف  لكي  �شنوية  فر�شة 

املنامة منوذج  االإدارية  التاريخية، فعا�شمتنا 

الثقافية  وعا�شمتنا  وال�شالم،  للتعاي�س  حي 

املنطقة  اأثرى  ح�شاري  ملركز  مثال  املحرق 

والعامل بكل ما هو جميل«. 

واأكدت ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة اأن 

منوذج هيئة الثقافة يف تطوير امل�شهد احل�شري 

والعمراين ملدينتي املنامة واملحرق ي�شعى اإىل 

املحلي  للمجتمع  مبتكرة  جديدة  فر�س  توفري 

ويقوم على م�شاركة االأفراد يف �شناعة املنجز 

احل�شاري، مو�شحة اأن التنمية امل�شتدامة هي 

الهدف االأ�شمى الذي ت�شعى الهيئة اإىل حتقيقه 

بالتعاون مع جميع اجلهات العامة واخلا�شة. 

ا�شم  و�شعت  الثقافة  هيئة  اأن  اإىل  واأ�شارت 

مدن البحرين على اخلريطة العاملية فو�شلت 

ت�شجيل  مع  عاملي  اعرتاف  اأعرق  اإىل  املحّرق 

موقع م�شار اللوؤلوؤ على قائمة الرتاث العاملي، 

فيما ي�شتمر اجلهد من اأجل و�شع املنامة على 

القائمة كمدينة اإبداعية عاملية. 

البحرين  هيئة  نّفذت  املنامة،  مدينة  ويف 

الهادفة  امل�شاريع  من  عدًدا  واالآثار  للثقافة 

مكوناتها  على  واحلفاظ  باملدينة  االعتناء  اإىل 

التاريخية التي تنفرد بها، فقد مت اإجناز مبنى 

ال�شمو  �شاحب  من  كرمي  بدعم  الربيد  دائرة 

خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي 

رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه، ومبنى 

اإحيائه  واإعادة  ترميمه  مت  الذي  اجلمارك 

واالت�شاالت.  املوا�شالت  وزارة  مع  بالتعاون 

اإجناز عدد من  العمل على  الهيئة  كما توا�شل 

بلدية  مبنى  كم�شروع  امل�شتقبلية  امل�شاريع 

االأ�شغال و�شوؤون  وزارة  مع  بالتعاون  املنامة 

جامع  ومنارة  العمراين،  والتخطيط  البلديات 

بنت  مرمي  ال�شيخة  �شمو  من  بدعم  الفا�شل 

والكويت،  البحرين  وبنك  خليفة  اآل  �شلمان 

اإعادة  على  الثقافة  هيئة  ا�شتغال  اإىل  اإ�شافة 

مع  بالتعاون  التاريخية  املدار�س  اإحياء 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  وزارة 

العمراين ووزارة الرتبية والتعليم.

 ال�شيخة مي بنت حممد
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بعد اجلهود احلثيثة ملجل�س اإدارة ال�شركة 

والتعاون الوثيق مع االإدارة التنفيذية، تعتزم 

ال�شركة اإطالق خطتها التو�شعية يف االأ�شبوع 

الثاين من �شهر نوفمرب 2020، والتي �شوف 

حتول ال�شركة العامة للدواجن اإىل �شركة اآلية 

املتطورة،  التقنيات  اأحدث  بالكامل تعمل وفق 

االأمن  احتياجات  تلبية  على  عالية  قدرة  مع 

يف  اجلودة  عالية  منتجات  وتوفري  الغذائي، 

جمال تربية الدواجن واإنتاج بي�س املائدة. 

تعاونت  التو�شعية،  جهودها  اإطار  ويف 

 Big �شركة  مع  للدواجن  العامة  ال�شركة 

اأنظمة  يف  املتخ�ش�شة  االأملانية   Dutchman
يف  واملتخ�ش�شة  العامل  يف  الدواجن  تغذية 

لت�شنيع  وذلك  املزارع،  وجتهيزات  معدات 

على  ت�شتمل  التي  املزرعة  معدات  وتركيب 

ثماين حظائر ع�شرية جديدة لرتبية الدواجن 

اأي�شاً مع �شركة  واإنتاج البي�س. كما تعاونت 

يف  عاملًيا  الرائد  امل�شّنع  الهولندية،   MOBA
البي�س،  �شناعة  يف  والتعبئة  الفرز  معدات 

للفرز  متطورة  معدات  توفري  بغر�س  وذلك 

والتعبئة. 

مع  بالتعاون  ال�شركة  التزام  �شياق  ويف 

واالحرتافية  اخلربة  ذات  ال�شركات  اأف�شل 

جمموعة  اختيار  مت  التنفيذ،  يف  العالية 

الرائدة يف جمال  البحرينية  ال�شركة  بوخوة، 

الالزمة  البناء  اأعمال  الإجناز  واالإن�شاء  البناء 

عامة  مناق�شة  طريق  عن  التو�شعة  مل�شروع 

حتت اإ�شراف اإدارة جمل�س املناق�شات.

جمل�س  رئي�س  زينل  �شامي  وبح�شور   

اإدارة ال�شركة العامة للدواجن، واأني�س كومار 

جوبتا مدير عام جمموعة بوخوة، قام كل من 

وائل اأحمد عيتاين، الرئي�س التنفيذي لل�شركة 

مدير  بوخوة،  وه�شام  للدواجن،  العامة 

العقد  بتوقيع  العمليات يف جمموعة بوخوة، 

التنفيذي يف مكتب ال�شركة بالهملة. 

يف  امل�شروع  تد�شني  يتم  اأن  املقرر  ومن 

االأ�شبوع الثاين من �شهر نوفمرب 2020، على 

الدواجن  حظائر  بناء  اأعمال  ا�شتكمال  يتم  اأن 

يف  والتخزين  التعبئة  معدات  وتركيب 

اأغ�شط�س 2021.

قائالً:  زينل  �شامي  علّق  ال�شدد،  هذا  ويف 

نقلة  حتدث  �شوف  طموحة  خطوة  »اإنها 

يف  الدواجن  ل�شناعة  فقط  لي�س  وا�شعة، 

اإن  نف�شها.  البحرين  ململكة  ا  اأي�شً بل  اململكة، 

ت�شكل  املتطورة  التكنولوجيا  على  االعتماد 

القوة الدافعة وراء ما �شت�شهده ال�شركة العامة 

للدواجن من تقدم ملمو�س جتاه تطوير اأعمالها 

من خالل اأمتتة وا�شعة النطاق وتطبيق اأحدث 

االأنظمة التكنولوجية«. 

من جهته، قال ه�شام بوخوة: »اإننا نعتز 

للدواجن  العامة  ال�شركة  مع  بال�شراكة  كثرًيا 

والعمل يف هذا امل�شروع الهام. اإنه من دواعي 

اخلطة  هذه  مثل  يف  ن�شاهم  اأن  اعتزازنا 

على  بالفائدة  تعود  �شوف  التي  الطموحة 

مملكة البحرين«. 

اأحمد  اأفاد وائل  التو�شعة،  ا�شتكمال  وفور 

عيتاين: »�شتكون ال�شركة العامة للدواجن هي 

املنتج االأكرب لبي�س املائدة يف البحرين، ومن 

متلك  التي  املنطقة  يف  ال�شركات  من  قلة  بني 

مزرعة مقامة وفق اأحدث التجهيزات واالأنظمة 

التكنولوجية احلديثة حيث �شتتحول ال�شركة 

من االإدارة اليدوية اإىل االإدارة املمكنة والقائمة 

على املعلومات و حتليل البيانات،« واأكد وائل 

التعاون  على  »نحر�س  عيتاين م�شيًفا:  اأحمد 

مع الكفاءات املحلية املتميزة و�شمان �شفافية 

و جودة عملياتنا الت�شغيلية واالإدارية«. 

تعتزم  التي  االأخرى  املبادرات  بني  ومن 

االأغذية  الرتكيز على �شالمة  ال�شركة طرحها، 

االأمن  وتعزيز  العالية  اجلودة  و�شمان 

احل�شول  اإىل  ال�شركة  وت�شعى  الغذائي. 

 ،9001  ISO اجلودة  اعتماد  �شهادات  على 

 ،22000  FSSCو و45001،  و14001، 

وذلك خالل الربع الرابع من عام 2020. كما 

على  حا�شلة  ال�شركة  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر 

 .HACCP شهادة اعتماد�

التو�شعية  اخلطة  تقود  اأن  املتوقع  ومن 

مكانة  تعزيز  اإىل  للدواجن  العامة  لل�شركة 

واالإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على  ال�شركة 

التنفيذيني  امل�شوؤولني  كبار  اأكد  كما  والدويل، 

فاإن  املحلي،  امل�شتوى  وعلى  ال�شركة.  يف 

حتقيق  يف  ي�شاهم  �شوف  التو�شع  هذا 

ت�شغيلية  عمليات  و�شمان  الغذائي،  االأمن 

عمل  فر�س  توفري  عن  ف�شالً  الكفاءة،  عالية 

للبحرينيني. 

وتطوير  جذب  نوا�شل  »�شوف  واأ�شاف: 

وتزويدهم  املوهوبة،  البحرينية  الكوادر 

يحقق  مبا  املهني،  والتطور  التعلم  بفر�س 

وائل  اأ�شار  كما  وملجتمعنا«،  ل�شركتنا  التميز 

الكوادر  يف  »اال�شتثمار  اأن  اإىل  عيتاين  اأحمد 

نخبة  ت�شم  عمل  فرق  وبناء  املتميزة  املحلية 

من الرواد واملوظفني ذوي الكفاءة العالية يعد 

عن�شًرا اأ�شا�شًيا يف حتقيق جناحنا«.

التحول الآيل الكامل لرفع الكفاءة الإنتاجية من البي�ض البحريني

»العامة للدواجن« تطلق خطتها التو�صعية يف نوفمرب املقبل
العامة  ال�����ش��رك��ة  ك�شفت 

اإنتاج  يف  املتخ�ش�شة  للدواجن 

الطازج،  البحريني  املائدة  بي�ض 

الطموحة  التو�شعية  خطتها  عن 

لل�شركة  تتيح  ���ش��وف  وال��ت��ي 

الإنتاجية  طاقتها  م�شاعفة 

احلالية ب�شكل متدرج. 

العامة  ال�شركة  تاأ�ش�شت 

وتقع   .1977 ع��ام  ل��ل��دواج��ن 

املنطقة  غ���رب  يف  م��زارع��ه��ا 

مملوكة  وهي  بالهملة،  الزراعية 

ممتلكات  ل�����ش��رك��ة  ب��ال��ك��ام��ل 

عريق  بتاريخ  ومتتاز  القاب�شة، 

يف تربية الدواجن و اإنتاج بي�ض 

تبلغ  البحرين.  مملكة  يف  املائدة 

الطاقة الإنتاجية احلالية لل�شركة 

136 األف عبوة من بي�ض املائدة 
من   65% يعادل  مبا  �شنوًيا، 

لبي�ض  املحلية  الإنتاجية  الطاقة 

املائدة، و%18 من اإجمايل ح�شة 

ال�شوق. 

حتت رعاية رئي�ض جمل�ض املناق�صات.. ويناق�ض اأحدث اإجنازات القطاع

البحرين ت�صت�صيف املوؤمتر الفرتا�صي لل�صرق الأو�صط للم�صرتيات

رعاية  حتت  البحرين  مملكة  ت�شت�شيف 

رئي�س  خليفة  اآل  خالد  بن  نايف  ال�شيخ 

فعاليات  واملزايدات،  املناق�شات  جمل�س 

لل�شرق  االفرتا�شي  املوؤمتر  من  الرابعة  الدورة 

�شعار  حتت   ،2020 للم�شرتيات  االأو�شط 

من  الفرتة  الرقمنة«، خالل  التميز يف  »حتقيق 

ي�شتقطب  اإذ   ،2020 نوفمرب   26 لغاية   25

املوؤمتر اأبرز اخلرباء واملهنيني من جميع اأنحاء 

يف  املطردة  التطورات  اآخر  ملناق�شة  املنطقة 

قطاع امل�شرتيات، ومن املتوقع ح�شور اأكرث من 

300 موفد دويل، يف حني �شيقوم اأكرث من 25 

متحدًثا من اخلرباء مب�شاركة روؤاهم عن الع�شر 

اجلديد لقطاع امل�شرتيات.

االإجنازات  اأحدث  املوؤمتر  و�شيناق�س 

اال�شتفادة  وكيفية  القطاع،  هذا  والتطورات يف 

الكاملة من الفر�س التي تتيحها الرقمنة لتنفيذ 

باالإ�شافة  للم�شرتيات،  الفعالة  اال�شرتاتيجيات 

الرقمية  واالأنظمة  التطبيقات  ربط  طرق  اإىل 

حتقيق  وكفاءة  ب�شهولة  احلالية  باالأنظمة 

االنتقال ال�شل�س داخل املوؤ�ش�شات. كما �شي�شمل 

االأو�شط  ال�شرق  جوائز  حفل  ا  اأي�شً املوؤمتر 

للم�شرتيات 2020 على 11 فئة، مبا يف ذلك 

ابتكاًرا، وجائزة  االأكرث  التقني  امل�شروع  جائزة 

امل�شرتيات،  بطل  وجائزة  النا�شئة،  املواهب 

وجائزة اأف�شل م�شروع م�شرتيات، وذلك احتفاًء 

قطاع  يف  واالبتكارات  املتميزة  باالإجنازات 

امل�شرتيات.

معر�س  املوؤمتر  هام�س  على  �شيقام  كما 

افرتا�شي اإىل جانب املوؤمتر، اإذ �شُتعر�س اأحدث 

املنتجات واحللول املبتكرة يف جمال امل�شرتيات 

اال�شرتاتيجي،  ال�شراء  وعمليات  االإلكرتونية 

واإدارة الفئات واإدارة االإنفاق، والتحول الرقمي، 

وغري ذلك الكثري.

خليفة  اآل  خالد  بن  نايف  ال�شيخ  و�شّرح 

بالقول:  واملزايدات  املناق�شات  جمل�س  رئي�س 

»انطالًقا من دور جمل�س املناق�شات واملزايدات 

االقت�شادية 2030  البحرين  يف حتقيق روؤية 

تناف�شية  اأكرث  اقت�شاد  خلق  اإىل  الرامية 

اخلطاب  م�شامني  مع  وان�شجاًما  وا�شتدامة، 

ال�شامي جلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

لتبني وتوظيف  دعا  والذي  اهلل ورعاه،  حفظه 

القطاعات  يف  اال�شطناعي  الذكاء  تقنيات 

نقطة  ن�شهد  املجل�س  يف  فاإننا  لذا  االإنتاجية، 

حتول باإجناز جميع مراحل املناق�شة اإلكرتونًيا، 

والتي �شتكون باكورة التحول الرقمي وتطبيق 

�شاأنه حت�شني  االإلكرتونية، والذي من  االأنظمة 

وتي�شري اإجناز االأعمال بني املوردين واملقاولني 

وبني اجلهات احلكومية، والتي جاء يف توقيت 

التي  الراهنة  الظروف  ظل  يف  للغاية  منا�شب 

جائحة  انت�شار  مع  والعامل  اململكة  بها  متّر 

كورونا امل�شتجد )كوفيد 19(«.

غري  رقمية  ثورة  العامل  »ي�شهد  واأ�شاف: 

خمتلف  يف  االبتكار  �شعيد  على  م�شبوقة 

لذا  امل�شرتيات،  قطاع  �شمنها  ومن  القطاعات، 

�شتزود  اال�شرتاتيجية  امل�شرتيات  اأدوات  فاإن 

والتطوير،  النمو  بفر�س  امل�شرتيات  وحدات 

والذي من �شاأنه اأن ي�شكل قيمة م�شافة الأعمالها 

يف  االأف�شل  نحو  ملمو�شة  حتوالت  واإحداث 

االإجراءات«.

املجل�س  يف  »اأولوياتنا  قائالً:  وتابع 

الأنظمة  الرابع  اجليل  تطبيق  اإىل  الو�شول 

اخلدمات  وتقدمي  الكفاءة  لزيادة  امل�شرتيات؛ 

عالية  م�شتويات  يحقق  مبا  ومهنية  ب�شفافية 

للمال  االأمثل  واال�شتغالل  املتعاملني،  ر�شا  من 

العام، وفق اأف�شل املمار�شات ومبادئ ال�شفافية 

التناف�س  وحرية  وامل�شاواة  الفر�س  وتكافوؤ 

�شاأنه  من  الذي  االأمر  واملقاولني،  املوردين  بني 

اأن ي�شمن حتقيق التميز والتناف�شية يف جميع 

احلكومية،  وامل�شرتيات  املناق�شات  ممار�شات 

ما ي�شهم يف تعزيز ثقة امل�شتثمرين يف اقت�شاد 

اململكة، وجعلها اإحدى اأبرز الوجهات امل�شتقطبة 

لالأعمال يف املنطقة«.

واملزايدات  املناق�شات  جمل�س  ي�شعى  كما 

اإىل  احلكومية-  امل�شرتيات  موؤمتر  خالل  -من 

رفع كفاءة عمليات املناق�شات واملزايدات �شمن 

وذلك  وفعالة؛  و�شفافة  مالئمة  قانونية  بيئة 

لالرتقاء  الرامية  املجل�س  روؤية  حتقيق  بهدف 

عاملًيا  اأمنوذًجا  لت�شبح  البحرين  مبملكة 

مبا  الفعالة،  واملزايدات  املناق�شات  ملمار�شات 

يكفل ت�شجيع املزيد من املوردين واملقاولني على 

امل�شاركة.

ال�شيخ نايف بن خالد اآل خليفة

يف  الرقمي  املايل  التحول  »اإطار  وثيقة  العربي  النقد  �شندوق  اأ�شدر 

الدول العربية« التي مت اإعدادها يف اإطار املبادرة االإقليمية لتعزيز ال�شمول 

املايل يف الدول العربية. ياأتي اإعداد الوثيقة يف اإطار جهود �شندوق النقد 

العربية  الدول  جهود  لدعم  املبادرة  يف  ال�شريكة  واملوؤ�ش�شات  العربي 

الوثائق واملبادئ  لعدد من  الرقمي، وا�شتكماالً  املايل  التحول  على �شعيد 

االإر�شادية التي اأ�شدرها ال�شندوق يف اإطار اأعمال املبادرة، واأعمال جمموعة 

عمل التقنيات املالية احلديثة حول موا�شيع التحول املايل الرقمي وتطوير 

اخلدمات الرقمية. تتناول الوثيقة متطلبات وخطوات التحول املايل الرقمي 

الربامج  االإ�شرافية على تبني  ال�شلطات  كاأداة مل�شاعدة  العربية  الدول  يف 

اخلدمات  اإىل  لالنتقال  متكاملة  روؤية  تقدم  حيث  املنا�شبة،  وال�شيا�شات 

املالية الرقمية واملتطلبات من ال�شيا�شات والتقنيات لبناء البيئة امل�شجعة 

لتطور اخلدمات املالية الرقمية يف الدول العربية، كما متثل الوثيقة اإطاًرا 

على  للم�شاعدة  التنمية  ووكاالت  الدولية  املالية  املوؤ�ش�شات  مع  للتعاون 

دعم االنتقال اإىل التحول املايل الرقمي يف الدول العربية.

»النقد العربي« ي�صدر وثيقة »اإطار التحول املايل الرقمي يف الدول العربية« 

مطار البحرين يح�صل على �صهادة العتماد 

ال�صحي من اإحدى اأهم هيئات الطريان العاملية

اأعلنت �شركة مطار البحرين اأن مطار 

ميناء  اأحدث  اأ�شبح  قد  الدويل  البحرين 

يح�شل  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  جوي يف 

ال�شحي من جمل�س  االعتماد  �شهادة  على 

االعرتاف  هذا  وياأتي  العاملي.  املطارات 

هيئات  اإحدى كربيات  من  امل�شتوى  رفيع 

الطريان العاملية؛ تقديًرا الإجنازات �شركة 

مطار البحرين يف حماية �شحة امل�شافرين 

اأثناء  يف  �شالمتهم  و�شمان  واملوظفني 

جائحة )كوفيد 19(.

ويجري برنامج االعتماد تقييًما ملدى 

توافق تدابري ال�شحة وال�شالمة باملطارات 

مع توجيهات اإعادة ت�شغيل قطاع الطريان 

املطارات  جمل�س  عن  ال�شادرة  والتعايف 

املجل�س  عمل  فرقة  وتو�شيات  العاملي، 

عن  ال�شادرة  الطريان  قطاع  الإنعا�س 

)االإيكاو(  الدويل  املدين  الطريان  منظمة 

واأف�شل املمار�شات الدولّية يف قطاع النقل 

تخ�شع  التي  اجلوانب  وتت�شمن  اجلوي. 

والتباعد  والتعقيم  التنظيف  للتقييم: 

وعملًيا(،  مالئًما  كان  )متى  االجتماعي 

الداخلي  والت�شميم  املوظفني،  وحماية 

والتوا�شل الفّعال مع امل�شافرين، باالإ�شافة 

اإىل مرافق امل�شافرين.

الرئي�س  �شرح  املنا�شبة،  وبهذه 

حممد  البحرين  مطار  ل�شركة  التنفيذي 

العاملي  االإجناز  هذا  باأن  البنفالح  يو�شف 

البحرين  مطار  �شركة  يخ�س  ال  اجلديد 

من  العديد  تفاين  يعك�س  بل  وحدها، 

بداية  منذ  الدوؤوبة  وجهودها  االأطراف 

�شكره  خال�س  عن  معرًبا  اجلائحة، 

وتقديره للفريق الوطني ملكافحة فريو�س 

كورونا )كوفيد 19( على ما قدمه من دعم 

االإجراءات  بتطبيق  يتعلق  فيما  جوهري 

املطار،  اأنحاء  جميع  يف  االحرتازية 

البحرين  يف  املدين  الطريان  و�شوؤون 

وال�شادة  الطريان  �شركات  من  وال�شركاء 

امل�شافرين ومرتادي املطار؛ حلر�شهم على 

اتباع القواعد واللوائح، وال�شكر مو�شول 

على  البحرين  مطار  �شركة  فريق  الأفراد 

موؤكًدا  ال�شالمة،  معايري  باأعلى  التزامهم 

اأنه من خالل موا�شلة العمل مًعا �شنتمكن 

من اإعادة الثقة يف ال�شفر و�شمان جتربة 

�شفر اآمنة.

واأ�شاف البنفالح: »تبّنت �شركة مطار 

اإذ  اجلائحة،  بداية  منذ  نهًجا  البحرين 

طرحت جمموعة من االإجراءات والتدابري 

تاأثريها على  من  للحد  ال�شارمة  الوقائية 

مرافق املطار وحماية ال�شحة العامة، كما 

هذه  لتطبيق  التخطيط  على  تعمل  اأنها 

اجلديد  امل�شافرين  مبنى  يف  االإجراءات 

وهو  لذلك،  احلاجة  ا�شتدعت  ما  متى 

على  البحرين  مطار  �شركة  �شي�شاعد  ما 

متطورة  �شفر  جتربة  تقدمي  يف  امل�شاهمة 

الرفاهية  معايري  اأعلى  تتيح  ومتكاملة 

مطار  ملرتادي  عناء  اأي  دون  والتمّيز 

هذه  وتت�شمن  كافة.  الدويل  البحرين 

التدابري املواظبة على تعقيم مرافق املطار 

االأيدي  تعقيم  اأجهزة  وتركيب  با�شتمرار، 

يف جميع اأنحاء مبنى امل�شافرين، وتطبيق 

مبادئ التباعد االجتماعي، وتوفري معدات 

الطبّية  الكمامات  مثل  ال�شخ�شّية  الوقاية 

واملوظفني  امل�شافرين  من  لكل  والقفازات 

على حد �شواء«.

ملجل�س  العام  املدير  قال  جانبه،  من 

دي  فيليبي  لوي�س  العاملي  املطارات 

اأوليفريا: »�شعًيا ال�شتعادة ثقة امل�شافرين 

يجب  مراحلها،  بجميع  ال�شفر  عملية  يف 

علينا تطبيق نهج موحد ومت�شق لتدابري 

العامل. وتتزايد  اأنحاء  ال�شالمة يف جميع 

التي تخدم  املطارات  النهج يف  اأهمية هذا 

خا�س،  ب�شكل  الدولية  ال�شفر  حركة 

الدويل  البحرين  مطار  غرار  على  وذلك 

امل�شافرين  لنقل  بارًزا  مركًزا  ميثل  الذي 

املنطقة  �شعيد  على  اجلوي  وال�شحن 

االعتماد  �شهادة  توؤكد  وعليه  وخارجها. 

البحرين  مطار  اأن  للم�شافرين  ال�شحي 

املطارات  ياأتي �شمن جمموعة من  الدويل 

العاملّية الرائدة التي تطبق منظومة فّعالة 

اأجل  من  ال�شارمة  ال�شحية  التدابري  من 

احلفاظ على �شحتهم و�شالمتهم«.



يف  ال�شبابية  اخلالدية  جمعية  �شاركت 

)كوفيد  للقاح  الثالثة  ال�شريرية  التجارب 

مظلة  حتت  واملدرجة  الن�شط  غري   )19

تكري�ًشا  وذلك  العاملية،  ال�شحة  منظمة 

الوطنية  احلملة  ل�شعار  منها  ودعًما 

ومتثلت  الإن�شانية«.  »لأجل  الوباء  ملكافحة 

رئي�شة  باأعمال  القائم  م�شاركة اجلمعية يف 

بادرت  التي  الن�شيم  ليلى  الأع�شاء  �شوؤون 

بعد  اللقاح،  لأخذ  الختياري  التطوع  اإىل 

للقاح  ال�شريرية  التجارب  اإىل  الن�شمام 

وثمنت  املعتمد.  الربوتوكول  بح�شب 

اجلمعية هذه امل�شاركة الفاعلة دعًما جلهود 

كورونا،  جائحة  ملكافحة  الوطني  الفريق 

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  راأ�شه  وعلى 

البذل  يف  الأمثلة  اأروع  �شرب  الذي  العهد 

اإىل  �شموه  بادر  عندما  والعطاء  والت�شحية 

مثل  اأن  واأكدت  �شابق.  اللقاح يف وقت  اأخذ 

هذه امل�شاهمات املتميزة تعطي منوذًجا طيًبا 

لقيم البذل والعطاء التي يتمتع بها ال�شباب 

عن  للذود  الدائم  وا�شتعداده  البحريني، 

التي  والأزمات  الظروف  خمتلف  يف  وطنه 

يتعر�ض لها. 

�جلامعة �لأمريكية ت�شلط �ل�شوء على »�لتكنولوجيا يف �لتعليم« خالل �أ�شبوع »�كت�شف �أمريكا«
ا�شت�شافت اجلامعة الأمريكية بالبحرين، 

اململكة،  يف  الأمريكية  ال�شفارة  مع  بالتعاون 

ويب  واأمازون  الأمريكية،  التجارة  وغرفة 

اأكتوبر   21 يف  وميكرو�شوفت،  �شريفي�شز، 

على  ا�شتملت  خمتلطة،  فعالية   ،2020

اإطار  يف  وذلك  وافرتا�شي،  �شخ�شي  ح�شور 

و�شلطت   .»2020 اأمريكا  اكت�شف  »اأ�شبوع 

 75000 م�شاحة  على  اأقيمت  التي  الفعالية 

الطراز  اجلامعي حديث  احلرم  مربع يف  مرت 

يف الرفاع على العالمات التجارية الأمريكية  

يف  التعليم  يف  املهم  ودورها  للتكنولوجيا 

�شياق بيئات تعلم متطورة. وح�شر الفعالية 

ال�شفارة  يف  امل�شوؤولني  كبار  �شخ�شًيا 

غرفة  عن  كبار  ممثلني  جانب  اإىل  الأمريكية 

الفعالية  ح�شر  بينما  الأمريكية،  التجارة 

عدد اأكرب من ال�شيوف على الإنرتنت ل�شمان 

بوباء  ال�شالمة اخلا�شة  بروتوكولت  احرتام 

)كوفيد 19(.

فعالية  هو  اأمريكا«  »اكت�شف  واأ�شبوع   

املتحدة  الوليات  �شفارة  تنظمها  �شنوية 

ال�شتثمار  لتعزيز  البحرين  يف  الأمريكية 

مم  و�شُ البلدين.  بني  الثنائية  والتجارة 

العالقة  على  ال�شوء  ت�شليط  بهدف  الأ�شبوع 

العريق  والتاريخ  الأمد  طويلة  التجارية 

املنطلق،  هذا  ومن  البلدين.  بني  يجمع  الذي 

تكنولوجيا  مديرة  العطاوي،  �شمرية  اأدارت 

بالبحرين،  الأمريكية  اجلامعة  يف  املعلومات 

جل�شة مع زوبني �شاقبار، مدير القطاع العام 

اأمازون  لدى  واأفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  يف 

قطاع  مدير  ال�شاعي،  وحمد  �شريفي�شز،  ويب 

عن  خاللها  حتدثا  ميكرو�شوفت،  يف  التعليم 

دور البتكار يف دعم قطاع التعليم والأهمية 

املتزايدة للتعلم عن ُبعد والتعلم الذي يجمع 

بني التعلم التقليدي والتعلم عن ُبعد. 

الدكتورة  قالت  الفتتاحية،  كلمتها  ويف 

املوؤ�ش�ض  الرئي�ض  �شاك�شتون،  �شوزان 

على  ت�شاعدنا  املبتكرة  »تقنياتنا  للجامعة: 

ومزودين  للعمل  جاهزين  خريجني  اإعداد 

للنهو�ض  الالزمة  واملعارف  باملهارات 

بها.  يعملون  التي  واملجتمعات  بالقت�شاد 

تتبنى  البحرين  اأول جامعة يف  باأننا  ونفخر 

ويب  اأمازون   Cloudو  Workspaces
الثاقبة  الروؤية  بف�شل  وذلك  �شريفي�شيز، 

ميكرو�شوفت  ا  اأي�شً اأطلق  الذي  لفريقنا 

 ،Teams O365، مبا يف ذلك ميكرو�شوفت 

قبل جائحة كورونا. وتدعم هذه الأنظمة الآن 

بكل  املتزامن  املزدوج  التعليم  يف  اأ�شلوبنا 

ناردي،  ماجي  قالت  جانبها،  من  �شال�شة«. 

يف  املتحدة  الوليات  �شفارة  باأعمال  القائم 

البحرين: »تقدم اجلامعة الأمريكية بالبحرين 

مع  التعليم  تكييف  كيفية  يف  زاهًرا  مثالً 

التكنولوجيا،  ا�شتخدام  خالل  من  كورونا 

وميكرو�شوفت.  اأمازون  من�شات  وبخا�شة 

جتهيزها  ومت  وحديثة  جديدة  التقنيات  هذه 

قبل ظهور فريو�ض كورونا«.
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ملكافاأة م�شتخدمي بطاقاته بجو�ئز نقدية قيمة

»م�شرف �ل�شالم« يتعاون مـع تطبيق »طلبات«

)م�شرف  البحرين   - ال�شالم  م�شرف  يقدم 

ال�شراف  بطاقات  حاملي  من  لعمالئه  ال�شالم( 

الآيل والبطاقات الئتمانية وبطاقات الدفع امل�شبق 

عند  كربى  وجوائز  يومية  بجوائز  للفوز  فر�شة 

ا�شتخدام تطبيق »طلبات«، املن�شة الرائدة اإقليمًيا 

يف تو�شيل الطعام والبقالة، خالل فرتة العر�ض 

اخلا�ض املمتدة بني 1 نوفمرب وحتى 30 نوفمرب 

على  ال�شالم  م�شرف  عمالء  و�شيح�شل   .2020

بــ200  والفوز  اليومي  ال�شحب  لدخول  فر�شة 

كربى  جوائز  ثالث  اإىل  اإ�شافة  بحريني،  دينار 

كر�شيد  بحريني  دينار   1،500 اإىل  قيمتها  تبلغ 

يف تطبيق »طلبات«.

�شمن  اخلا�ض  العر�ض  عن  الإعالن  وياأتي 

املتوا�شلة  ال�شالم  م�شرف  ا�شرتاتيجية  اإطار 

املبتكرة  اجلوائز  برامج  من خالل  عمالئه  ملكافاأة 

وال�شراكات مع جتار حمددين. كما يدير امل�شرف 

حملة مماثلة بالتعاون مع »لولو هايرب ماركت« 

دي�شمرب   31 اإىل  اأكتوبر   13 من  الفرتة  خالل 

البطاقات  م�شتخدمو  ي�شارك  حيث   ،2020

الئتمانية وبطاقات الدفع امل�شبق يف ال�شحب على 

واحدة من 12 جائزة قيمة كل منها 100 دينار 

بحريني. واإ�شافة اإىل هذه العرو�ض اخلا�شة على 

البطاقات، يقدم م�شرف ال�شالم حملة اأكرب ملكافاأة 

عمالئه من حاملي البطاقات عرب تخ�شي�ض جوائز 

دولر   30،000 حتى  اإجماليها  ي�شل  نقدية 

اأمريكي ون�شف كيلوغرام من الذهب.

تطبيق  مع  اخلا�ض  العر�ض  على  وتعليًقا   

اخلدمات  رئي�ض  بوحجي،  حممد  قال  »طلبات«، 

امل�شرفية لالأفراد يف م�شرف ال�شالم - البحرين: 

املنطقة  اأنحاء  جميع  يف  امل�شتهلكون  »يتوجه 

النقود  ا�شتخدام  جتنب  نحو  متزايد  ب�شكل 

وبا�شتخدام  رقمًيا  م�شرتياتهم  واإمتام  الورقية، 

مبا  م�شرتياتهم  جلميع  الالتالم�شية  البطاقات 

ي�شمل امل�شرتيات ال�شغرية مثل الوجبات اجلاهزة 

ال�شالم  اليومية. فنحن يف م�شرف  اأو امل�شرتيات 

ن�شعى ل�شتباق احتياجات عمالئنا، ولذلك، عقدنا 

نقدية  وجوائز  خا�شة  عرو�ض  لتقدمي  �شراكات 

قيمة. ومت ت�شميم هذه احلملة لزيادة فر�ض الفوز 

بطاقات  ا�شتخدام  زيادة  عند  النقدية  باجلوائز 

ال�شالم  م�شرف  تطبيق  وبف�شل  ال�شالم.  م�شرف 

احل�شابات  فتح  اأ�شبح  امل�شرفية،  للخدمات 

والإيداع ودفع م�شتحقات البطاقات اأ�شهل من اأي 

وقت م�شى«.

العام  املدير  ال�شاعاتي  ه�شام  قال  وبدوره، 

التعاون مع م�شرف  البحرين: »ي�شعدنا  لطلبات 

ال�شالم الذي ي�شهم بدور ريادي مماثل يف رقمنة 

اأمان  كان  وطاملا  املنطقة.  يف  امل�شرفية  اخلدمات 

و�شالمة العمالء على راأ�ض اأولوياتنا، فاإننا ن�شعى 

دائًما ملكافاأة عمالئنا امل�شرتكني يف طلبات باإ�شافة 

مع  هذه  و�شراكتنا  واملنتجات.  العرو�ض  اأف�شل 

اأن  للُم�شتخدمني  لتتيح  جاءت  ال�شالم  م�شرف 

ي�شتمتعوا باجلوائز �شواء كانوا يطلبون الطعام 

خالل  من  الإلكرتونيات  اأو  الزهور  اأو  البقالة  اأو 

ا�شتخدام  اإىل  بالإ�شافة  طلبات،  تطبيق  من�شة 

طرق دفٍع اآمنة و�شهلة«.

حممد بوحجي ه�سام ال�ساعاتي

�خلر�يف: »زين« �ل�شركة �لكويتية �لوحيدة 

بقائمة »فورب�س« لـ »�أف�شل �أرباب �لعمل« يف �لعامل

الرائدة  ال�شركة  زين،  جمموعة  اأعلنت 

اأ�شواق  يف  الرقمية  البتكارات  جمالت  يف 

ال�شركة  اأنها  واأفريقيا،  الأو�شط  ال�شرق 

قائمة  يف  جاءت  التي  الوحيدة  الكويتية 

 Worlds( العامل«  يف  عمل  اأرباب  »اأف�شل 

جملة  عن  ال�شادرة   )Best Employers
 ،)Forbes( فورب�ض  الأمريكية  الأعمال 

املنطقة  يف  الأوىل  الت�شالت  و�شركة 

العربية.

واأو�شحت املجموعة يف بيان �شحايف اأن 

القائمة العاملية لأف�شل اأرباب عمل ظهر فيها 

اأ�شماء �شركات وموؤ�ش�شات خليجية وعربية 

يف قطاعات الطاقة والغاز، النقل والطريان، 

اإذ  والتكنولوجيا،  والت�شالت  امل�شارف، 

متعددة  �شركة   750 فورب�ض  قائمة  �شمت 

اأنها  اجلن�شيات على م�شتوى العامل، مبينة 

يف  ظهرت  التي  الوحيدة  الكويتية  ال�شركة 

هذه القائمة، كما اأنها جاءت وفًقا للت�شنيف 

يف  �شركات  اأربع  اأف�شل  �شمن  من  العاملي 

رئي�ض  نائب  وقال  الأو�شط.  ال�شرق  اأ�شواق 

يف  التنفيذي  والرئي�ض  الإدارة  جمل�ض 

»ظهور  اخلرايف:  نا�شر  بدر  زين  جمموعة 

وحيدة  كويتية  ك�شركة  زيــن  جمموعة 

اأرباب  �شركات  لأف�شل  فورب�ض  قائمة  يف 

الأول  املركز  واحتاللها  العامل،  يف  العمل 

بني �شركات الت�شالت يف املنطقة العربية، 

يربز الإجناز املوؤ�ش�شي الذي تقوم به الإدارة 

القدر  توفر  عمل  بيئة  توفري  يف  التنفيذية 

ويف  الأعمال،  لقطاع  املالءمة  من  الأكــرب 

ال�شعور  تنمية  على  تعمل  نف�شه  الوقت 

الدائم بالتكافوؤ، ونيل ثقة املوظفني، وزيادة 

اإح�شا�شهم بالفخر«.

�جلمعية �لرنويجية �لدولية للعد�لة 

تهنئ بفوز �لع�شومي برئا�شة �لربملان �لعربي

فخرها  عن  الرنويجية  اجلمعية  عربت 

يف  البحرين   مملكة  باإجنازات  واعتزازها 

الأمانة  ع�شوة  واأ�شادت  الدولية،  املحافل 

النائب  الزايد، بفوز  ال�شفرية �شيخة  العامة 

العربي،  الربملان  برئا�شة  الع�شومي  عادل 

املكانة  يعزز  الإجنــاز  هذا  اأن  اإىل  م�شرية 

مملكة  به  حتظى  الذي  والتقدير  الرفيعة 

العربي  العامل  امل�شتوى  على  البحرين 

والدويل، وما يتمتع به اأبناء مملكة البحرين 

خمتلف  لتويل  متميزة  وخربة  كفاءة  من 

امل�شوؤوليات واملنا�شب الإقليمية.

متنياتها  خال�ض  عن  الزايد  واأعربت 

وال�شداد.  بالتوفيق  الع�شومي  للنائب 

خدمة  يف  الطيبة  بجهوده  واأ�ــشــادت 

الدبلوما�شية الربملانية البحرينية والعربية 

يف خمتلف املحافل واملنتديات العاملية.

الذي  للدور  بتقديرها  الزايد  واختتمت 

تعزيز  يف  العربي  الربملان  به  ي�شطلع 

العربية  الربملانات  بني  والتن�شيق  التعاون 

والدفاع عن ق�شايا الأمة العربية والإ�شالمية 

ودعم العمل العربي امل�شرتك، كما اأنها تثني 

الذي  والجتماعي  الإن�شاين  الــدور  عليه 

خا�شة  ب�شفة  املنطقة  اأهــايل  به  يخدمه 

وجميع املواطنني ب�شفة عامة.

�سيخة الزايد عادل الع�سومي

عرب حما�شرة �فرت��شية 

جامعة �لبحرين ت�شارك �لعامل يف �لتوعية ب�شرطان �لثدي

�شاركت جامعة البحرين يف احلملة التي تقودها 

العاملية للتوعية مبخاطر �شرطان  منظمة ال�شحة 

الثدي، يف �شهر )اأكتوبر الوردي(، ويف هذا الإطار 

يوم  اجلامعية  والعالقات  الإعالم  دائرة  نظمت 

بعنوان:  حما�شرة   ،)2020 اأكتوبر   12( الثنني 

»اأورام الثدي.. الوقاية.. والفح�ض املبكر«، تهدف 

اإىل تثقيف املنت�شبني اإىل جامعة البحرين باأ�شباب 

الوقاية،  وطرق  الثدي  ب�شرطان  الإ�شابة  وعوامل 

وقدمت  الفرتا�شي.  التوا�شل  من�شة  عرب  وذلك 

مب�شت�شفى  العائلة  طب  ا�شت�شارية  املحا�شرة 

اأحمد جا�شم،  الدكتورة غفران  التخ�ش�شي  ال�شالم 

التي حتدثت عن اأ�شباب وعوامل الإ�شابة ب�شرطان 

العوامل:  اأهم  »اإن  ال�شياق  هذا  يف  وقالت  الثدي، 

الوراثية، والهرمونية، والوزن«. 

التي  الرئي�شة  الأعرا�ض  جا�شم  د.  و�شرحت 

املر�ض  لت�شخي�ض  الفوري  الفح�ض  ت�شتوجب 

طبياً، بالإ�شافة اإىل طريقة الفح�ض الذاتي ال�شهري، 

الفح�ض. وحتدثت عن  امل�شتخدمة يف هذا  والآلية 

اأهمية اإجراء الفح�ض الذاتي بدًءا من �شن الع�شرين، 

�شن  يف  هن  ملن  »املاموغرام«  بتقنية  والفح�ض 

واأو�شحت  �شنتني.  كل  دوري  وب�شكل  الأربعني، 

على  اعتماًدا  الثدي  �شرطان  د. جا�شم طرق عالج 

حجمه، ومرحلته، وعمر امل�شابة باملر�ض، وحالتها 

ال�شحية ب�شكل عام.

�لقائم باأعمال �ل�شفارة

 �لأمريكية تزور مدر�شة �لبحرين

 ،2020 لعام  اأمريكا  اكت�شف  اأ�شبوع  فعاليات  �شمن 

قامت مارغريت ناردي، القائم بالأعمال يف �شفارة الوليات 

حيث  البحرين،  مدر�شة  اإىل  بزيارة  البحرين،  يف  املتحدة 

البتدائية  املرحلة  مدار�ض  مديري  من  كل  بها  رحب 

يف  باأخذها  قاموا  اإذ  والثانوية،  الإعدادية  واملرحلتني 

جولة على املباين واملرافق املدر�شية، التي عر�شت خمتلف 

ي�شتخدمها  التي  والإبداعية  املبتكرة  الأمريكية  التقنيات 

فريو�ض  اأزمة  حتديات  ملواجهة  املدر�شة  وطالب  مدر�شو 

كورونا امل�شتجد )كوفيد-19( يف التعليم.

كاأول جمعية �شبابية.. »�خلالدية« ت�شارك

 يف �لتجـــــارب �ل�شريريــــــة للقـــــاح كورونــا
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اآلن..
يمكنكم االطالع على آخر المستجدات 

الصحية في مملكة البحرين

من خالل الموقع اإللكتروني الجديد
التابع لوزارة الصحة

 »التربية«: استئناف الدراسة 
في المدرسة البريطانية اليوم

أعلن��ت إدارة العالقات العامة واإلعالم ب��وزارة التربية والتعليم 
عن اس��تئناف الدراسة بالمدرس��ة البريطانية واستقبال الطلبة 
ابت��داء من اليوم، علمًا بأن المدرس��ة انته��ت من تعقيم كافة 
مرافقها قبل استئناف الدراسة والتأكد من استكمال مدة العزل 
المقررة للمصابين ومخالطيهم، وهم عدد محدود جدًا، بناء على 
اإلجراءات االحترازية والبروتوكول المتبع الصادر من قبل الفريق 

الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(.
وفي إط��ار التنس��يق والتعاون المش��ترك بين وزارت��ي التربية 
والتعلي��م والصحة أك��دت وزارة الصح��ة على أهمي��ة التواصل 
المباش��ر مع مديري المدارس من خ��الل اإلدارات المعنية بوزارة 
التربية والتعليم في حال ظهور أية إصابات ومتابعة المخالطين 
والتنس��يق م��ع المعنيين ب��إدارة الصحة العامة ب��وزارة الصحة 
إلبالغهم باإلجراءات المتبعة في حال إقرار غلق أي مدرس��ة من 

المدارس الحكومية أو الخاصة.

 وكيل البلديات: 
 إنجاز 145 طلبًا لعوازل 

األمطار و58 قيد التنفيذ
كش��فت وكيل الوزارة لشؤون 
البلديات الشيخ محمد بن أحمد 
آل خليفة عن تنفيذ 145 طلبًا 
لع��وازل األمط��ار خ��الل العام 
الع��ام  2019 ومثله��ا خ��الل 
الج��اري فضاًل ع��ن وجود عدد 
58 طلبًا قيد إجراءات التنفيذ، 
مؤكدًا أن الوزارة أولت مشروع 
األمط��ار جل  ع��وازل  تركي��ب 
اهتمامها إذ دأبت على تسخير 
كاف��ة طاقاتها لتنفي��ذ كافة 
المرفوعة  المواطني��ن  طلبات 

ع��ن طريق المجال��س البلدية قبل دخول موس��م األمطار. وقال 
الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إن متوسط الكلفة للطلب تبلغ 
650 دينارًا، مش��يرًا إلى هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة 
الوزير نظرًا لدوره ف��ي االرتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق، الفتًا 
إلى أن الوزارة مس��تمرة في تنفيذ وقب��ول طلبات عوازل األمطار 
لألس��رة محدودة الدخ��ل وفقًا الش��تراطات المجال��س البلدية. 
وأضاف أن مش��روع الع��وازل ينفذ م��ن خالل دليل استرش��ادي 
أعدته ش��ركة استش��ارية متخصصة يتضم��ن تحديد ضوابط 
المش��روع ومعايير القبول المحددة من المجالس البلدية وآلية 

إدارة الطلبات ودور كل جهة.
وفي ذات الس��ياق، أوضح أن آلية استالم الطلبات لتركيب عوازل 
األمط��ار تكون عن طريق المجال��س البلدية ليتم رفعها للوزارة 
من خالل النظام اإللكترون��ي للخدمة بعد تقييمها ومطابقتها 

للمعايير المنصوص عليها بالدليل اإلرشادي للمشروع.
وق��ال »من أهم تلك االش��تراطات أن يكون مواطنًا ال يقل عمره 
ع��ن 18 عام��ًا مال��كًا للعقار ومقيم��ًا فيه لم��دة ال تقل عن 10 
س��نوات، وأال يتجاوز إجمالي الراتب الشهري 800 دينار مع عدم 

استفادته من المشروع مسبقًا«.

الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة

»الصحة« تدشن موقعًا إلكترونيًا 
الستعراض المستجدات الصحية الطارئة

healthalert. أعلن��ت وزارة الصحة عن تدش��ين الموقع اإللكترون��ي
gov.bh باللغتي��ن العربي��ة واإلنجليزية والخاص باس��تعراض أهم 
المس��تجدات الصحية الطارئ��ة في المملكة، حيث يع��د هذا الموقع 
المنصة الرسمية للمس��تجدات الصحية بالمملكة، ويهدف إلى إبقاء 
الجمهور من المواطنين والمقيمين على اطالع دائم ومس��تمر بأبرز 
التط��ورات التي تخ��ص الجانب الصحي في المملك��ة، باإلضافة إلى 
الجهود الوطني��ة المبذولة لتعزيز الصحة العام��ة بما يحفظ صحة 
وس��المة الجميع.  وأكدت وزيرة الصحة فائقة بنت س��عيد الصالح أن 
تدش��ين الموقع اإللكتروني التابع للوزارة والخاص باستعراض أهم 
المس��تجدات الصحي��ة الطارئة ف��ي البحرين جاء تنفي��ذًا لتوجيهات 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائ��ب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس ال��وزراء بمواصلة 
تطوي��ر الخدم��ات الصحي��ة وفق أعلى المس��تويات لصال��ح الجميع، 
مش��يرًة إلى أنه تم تطويع مختل��ف التقنيات الحديثة في الموقع بما 
يس��هم في حفظ صحة وس��المة المواطنين والمقيمين في البحرين 
وتقدي��م أفضل الخدمات لكافة ش��رائح المجتم��ع وتفعيل التواصل 
المس��تمر معهم، حيث يتميز الموقع بالعديد من الخصائص الفنية 
والتقنية التي تسهل للمتصفح الوصول إلى مختلف مكونات وأقسام 

الموقع والحصول على العديد من الخدمات التفاعلية.
ونوه��ت الصالح بأن الموق��ع اإللكتروني تم تصميمه حس��ب أعلى 
المعايي��ر الدولي��ة وفقًا ألفضل الممارس��ات ذات الصل��ة بما يحقق 
التفاعل المرجو من الموقع، حيث يعرض الموقع في نس��خته األولى 
التفاصيل والتطورات المتعلق��ة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد19( 

بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع البحريني 
حول الفيروس ومستجداته، إلى جانب عرض جميع القرارات الصادرة 
م��ن الحكومة في هذا الش��أن، وجه��ود كافة أعضاء فري��ق البحرين 
بمختلف مواقعهم س��واء في الصفوف األمامية أو الجهات المساندة 

الذين يعملون على مواجهة الفيروس.
وأضافت أن الموقع يعد بش��موليته مص��دًرا معلوماتيًا هامًا لخدمة 
جمي��ع زوار الصفح��ة للحص��ول عل��ى مس��تجدات في��روس كورون��ا 
)كوفيد19( باعتباره أحد القنوات والوس��ائل الهامة التي تتوافر من 
خاللها أحدث وأدق المعلومات حول الفيروس على المستوى المحلي، 
مؤك��دة أن الموقع اإللكتروني س��يواصل العمل بعد جائحة فيروس 
كورونا )كوفيد19( من أجل الهدف الذي أنشئ من أجله بعرض كافة 

المستجدات الخاصة بالوضع الصحي في المملكة.
ويعتب��ر الموق��ع اإللكترون��ي منصة فعالة ينش��ر خالله��ا التحديث 
اليوم��ي للحاالت القائمة للفيروس في البحرين، إضافة إلى التحديث 
المس��تمر آلخر األخبار والفيديوهات التوعوية والرس��وم التوضيحية 
»األنفوجرافيك« لكل ما يتعلق بفيروس كورونا )كوفيد19(، كما يتم 

أسبوعيًا تحديث تتبع أثر المخالطين.
ويوف��ر الموق��ع مختلف اإلص��دارات الخاص��ة باإلج��راءات االحترازية 
والتدابير الوقائية المتبعة واألدلة اإلرش��ادية المعتمدة، ومجموعة 
من األس��ئلة المتداولة حول الفيروس، وتعريف��ًا حول رقم االتصال 
»444«، كم��ا يمك��ن للجمه��ور االط��الع عب��ر الموقع عل��ى قائمة 
المستش��فيات الخاص��ة المصرح له��ا بتقديم الخدم��ات المتعلقة 

بالفيروس وذلك حفاظًا على صحتهم وسالمتهم.

الجودر: البدء بتنفيذ »حديقة الدير« 
بمخطط الحساوي على مساحة 1108 أمتار

كش��ف مدير ع��ام بلدي��ة المح��رق إبراهيم 
الج��ودر عن الب��دء في مش��روع حديقة الدير 
بمخطط الحساوي، حيث يتم تنفيذ المشروع 
على مس��احة كلية تبلغ 1108 أمتار مربعة، 
منه��ا 366 مترًا مربعًا مس��احة خضراء، وما 
يماثل مساحتها كمنطقة ألعاب موزعة على 
طرفي الحديقة، ويحيطها ممشى طوله نحو 

100 متر.
جاء ذلك خ��الل زيارة مش��روع حديقة الدير، 
حيث رافقه الممثل البلدي للدائرة السادسة 
فاضل العود وعدد من المسؤولين بالبلدية.

 ق��ال الجودر إن حديق��ة الدير يأتي تمويلها 
بن��اًء على اتفاقية تفاه��م موقعة بين وزارة 
والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال 
العمران��ي مع ش��ركة الرش��يد بوس��كالس 
العالمي��ة، إذ تتمي��ز الحديقة بأنها وس��ط 
األحي��اء الس��كنية حي��ث س��يكون متنف��س 
ألهالي منطقة الدير وس��ماهيج، مشيرًا إلى 
أن تصامي��م المش��روع روعي فيه��ا توظيف 

أفضل المعايير التي تخدم المنطقة.
وأضاف الجودر إن تنفيذ مشروع حديقة الدير 
يتم بتوج��ه تمويل��ي حديث على مس��توى 

ال��وزارة ف��ي تنفي��ذ المش��اريع الخدمية في 
إطار المس��ؤولية االجتماعية بالش��راكة مع 
القطاع الخاص والمتمثل في هذا المش��روع 
بشركة الرشيد بوسكالس العالمية المنفذة 
لمش��روع الجس��ر الرابع لتنفيذ الحديقة من 
قبل أحد المقاولين المعتمدين لدى شؤون 
حديق��ة  مش��روع  أن  إل��ى  البلديات.ولف��ت 
الدير هو جزء من خط��ة بلدية المحرق التي 
وضعتها بالتنس��يق م��ع المجل��س البلدي، 

وذلك وف��ق األولويات التي حددها المجلس، 
منوهًا في الوقت ذاته بأن الحديقة ستكون 
من الحدائ��ق النموذجية الت��ي تحتوي على 
أهم المرافق الحيوية الت��ي تخدم القاطنين 
بالمنطقة.إل��ى ذلك، أش��ار الممث��ل البلدي 
للدائرة السادس��ة فاضل العود إلى الجهود 
التي تبذلها بلدية المحرق ووزارة األش��غال 
في س��رعة تنفيذ المشروع واالهتمام بكافة 

التفاصيل. 
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كشفت الشركة العامة للدواجن -الشركة 
الرائدة في إنت��اج بيض المائدة البحريني 
خطته��ا  ع��ن  المملك��ة-  ف��ي  الط��ازج 
التوس��عية الطموح��ة والتي س��وف تتيح 
اإلنتاجي��ة  طاقته��ا  مضاعف��ة  للش��ركة 

الحالية بشكل متدرج. 
إدارة  لمجل��س  الحثيث��ة  الجه��ود  فبع��د 
اإلدارة  م��ع  الوثي��ق  والتع��اون  الش��ركة 
التنفيذية، تعتزم الش��ركة إطالق خطتها 
التوس��عية في األس��بوع الثاني من شهر 
نوفمبر 2020، والتي سوف تحول الشركة 
العامة للدواجن إلى ش��ركة آلية بالكامل 
تعم��ل وفق أحدث التقنيات المتطورة، مع 
ق��درة عالية عل��ى تلبية احتياج��ات األمن 
الغذائ��ي، وتوفير منتج��ات عالية الجودة 
في مج��ال تربي��ة الدواجن وإنت��اج بيض 

المائدة. 
وف��ي إطار جهوده��ا التوس��عية، تعاونت 
 Big الش��ركة العامة للدواجن مع ش��ركة
المتخصص��ة  األلماني��ة   Dutchman
في أنظم��ة تغذي��ة الدواجن ف��ي العالم 
والرائ��دة في معدات وتجهي��زات المزارع، 
وذلك لتصني��ع وتركيب مع��دات المزرعة 
التي تش��تمل على ثماني حظائر عصرية 

جدي��دة لتربي��ة الدواجن وإنت��اج البيض. 
 MOBA كم��ا تعاون��ت أيض��ًا مع ش��ركة
الهولندي��ة، المصن��ع الرائ��د عالمي��ًا في 
معدات الفرز والتعبئة في صناعة البيض، 
وذلك بغرض توفير معدات متطورة للفرز 

والتعبئة. 
وفي س��ياق الت��زام الش��ركة بالتعاون مع 
أفضل الش��ركات ذات الخب��رة واالحترافية 
العالية ف��ي التنفيذ، ت��م اختيار مجموعة 
بوخ��وة، الش��ركة البحريني��ة الرائ��دة في 

مجال البناء واإلنش��اء إلنجاز أعم��ال البناء 
الالزم��ة لمش��روع التوس��عة ع��ن طريق 
مناقص��ة عامة تحت إش��راف إدارة مجلس 
المناقصات، وقع كل من الرئيس التنفيذي 
للش��ركة العام��ة للدواجن وائ��ل عيتاني، 
ومدي��ر العملي��ات ف��ي مجموع��ة بوخوة 
هش��ام بوخوة، العقد التنفيذي في مكتب 

الشركة في الهملة. 
وم��ن المق��رر أن يتم تدش��ين المش��روع 
ف��ي األس��بوع الثان��ي م��ن ش��هر نوفمبر 

2020، على أن يتم اس��تكمال أعمال بناء 
حظائر الدواج��ن وتركيب معدات التعبئة 

والتخزين في أغسطس 2021.
وف��ي هذا الصدد، قال س��امي زينل: »إنها 
خطوة طموحة س��وف تحدث نقلة واسعة، 
ليس فقط لصناعة الدواجن في المملكة، 
ب��ل أيضًا للمملك��ة نفس��ها. إن االعتماد 
على التكنولوجيا المتطورة تش��كل القوة 
الدافعة وراء ما ستش��هده الشركة العامة 
للدواجن من تقدم ملم��وس تجاه تطوير 
أعماله��ا من خالل أتمتة واس��عة النطاق 

وتطبيق أحدث األنظمة التكنولوجية«. 
م��ن جهت��ه، ق��ال هش��ام بوخ��وة: »إننا 
نعتز كثيرًا بالش��راكة مع الش��ركة العامة 
للدواجن والعمل في هذا المشروع الهام. 
إنه من دواعي اعتزازنا أن نساهم في مثل 
هذه الخط��ة الطموحة التي س��وف تعود 

بالفائدة على المملكة«. 
وف��ور اس��تكمال التوس��عة، أف��اد وائ��ل 
عيتاني: »ستكون الشركة العامة للدواجن 
ه��ي المنت��ج األكبر لبي��ض المائ��دة في 
البحرين، ومن بين قلة من الش��ركات في 
المنطق��ة التي تملك مزرع��ة مقامة وفق 
أحدث التجهيزات واألنظم��ة التكنولوجية 

الحديثة حيث ستتحول الشركة من اإلدارة 
اليدوية إلى اإلدارة الممكننة والقائمة على 
البيان��ات«، مضيفًا:  وتحليل  المعلوم��ات 
»نح��رص عل��ى التع��اون م��ع الكف��اءات 
المحلية المتميزة وضمان شفافية وجودة 

عملياتنا التشغيلية واإلدارية«.
ومن بي��ن المبادرات األخ��رى التي تعتزم 
الش��ركة طرحه��ا، التركي��ز على س��المة 
األغذية وضم��ان الج��ودة العالية وتعزيز 
األم��ن الغذائ��ي. وتس��عى الش��ركة إلى 
الحص��ول على ش��هادات اعتم��اد الجودة 
 FSSC9001، و14001، و45001، و ISO
22000، وذلك خ��الل الربع الرابع من عام 
2020. كما تجدر اإلش��ارة إلى أن الشركة 

 .HACCP حاصلة على شهادة اعتماد
ومن المتوقع أن تقود الخطة التوس��عية 
للشركة العامة للدواجن إلى تعزيز مكانة 
الش��ركة على المستوى المحلي واإلقليمي 
والدول��ي، كم��ا أك��د كب��ار المس��ؤولين 
التنفيذيين في الش��ركة. وعلى المستوى 
المحلي، فإن هذا التوسع سوف يساهم في 
تحقي��ق األمن الغذائي، وضم��ان عمليات 
تش��غيلية عالية الكفاءة، فضاًل عن توفير 

فرص عمل للبحرينيين. 

 بنك البحرين والكويت يطلق خدمة 
جديدة لتحديث بيانات الهويات الشخصية

أعل��ن بن��ك البحري��ن والكوي��ت 
البنك الرائد ف��ي مجال الخدمات 
وخدم��ات  التجاري��ة  المصرفي��ة 
األفراد عن خدمة جديدة يقدمها 
عبر ش��بكة أجه��زة الصراف اآللي 
التابع��ة للبن��ك، والت��ي تمك��ن 
بتحدي��ث  خالله��ا  م��ن  زبائن��ه 
بيان��ات هوياتهم الش��خصية مع 

البنك في أقل من دقيقة.
وتم تقديم هذه الخدمة الجديدة 
وتس��هيل  إلعان��ة  بالتحدي��د 
عملي��ة تحديث بيان��ات الهويات 
الشخصية مع البنك، والتي تشمل 
ق��راءة بيان��ات بطاق��ة الهوي��ة 
الش��خصية )CPR( باإلضافة إلى 
تحدي��ث أرقام وتواري��خ صالحية 
بطاقات الهوية وجوازات الس��فر 
البن��ك. فأصبح  الخاص��ة بزبائن 
اآلن بإم��كان زبائ��ن البنك زيارة 
أق��رب جه��از ص��راف آل��ي تاب��ع 
لبن��ك البحري��ن والكوي��ت لهم، 
وإتمام عملي��ة تحديث بياناتهم 

باستخدام بطاقة الهوية الخاصة 
بهم بخطوات سهلة وسريعة.

الخدم��ات  ع��ام  مدي��ر  وعل��ق 
البحرين  ببنك  لألفراد  المصرفية 
والكوي��ت الدكت��ور عادل س��الم 
بالق��ول: »م��ن منطل��ق س��عينا 
الدائ��م لتقديم أح��دث الخدمات 
التي من شأنها تحسين وتطوير 
المصرفي��ة في  زبائنن��ا  تجرب��ة 
بتدش��ين  قمن��ا  مرحل��ة،  كل 

ه��ذه الخدم��ة الجدي��دة والت��ي 
يتف��رد بن��ك البحري��ن والكويت 
بتقديمه��ا، وذل��ك ف��ي س��بيل 
تمكين زبائننا األع��زاء من إجراء 
عملية تحدي��ث بيانات هوياتهم 
الش��خصية المطلوبة م��ع البنك 
بطريق��ة س��هلة ومناس��بة لهم 
وفي اقل م��ن دقيقة، م��ع ثقتنا 
التام��ة بأن توفير ه��ذه الخدمة 
عب��ر الش��بكة الواس��عة ألجهزة 
بالبنك،  الخاص��ة  اآلل��ي  الصراف 
سيمكن زبائننا من إتمام عملية 
لبياناتهم بشكل سريع  التحديث 

وسهل للغاية.
وأضاف »يس��رني اإلعالن عن أنه 
سيتم اختيار ومكافأة 60 شخصًا 
م��ن الزبائ��ن الذين اس��تخدموا 
ه��ذه الخدم��ة اعتبارًا من ش��هر 
نوفمبر 2020 وحتى نهابة شهر 
فبراير 2021 بجوائز نقدية قيمة 
كل منه��ا 100 دين��ار وذلك عبر 
س��حوبات ش��هرية لخمسة عشر 

فائ��زًا في كل ش��هر وتعتبر هذه 
لسلس��لة  إضافة  أح��دث  الخدمة 
من الخدمات التي يقدمها البنك 
لزبائن��ه من أج��ل توفير خدمات 
مجزية عبر قنوات مرنة وسلس��ة 
إلتمام معامالتهم المصرفية«. 

الراغبين بتحديث  الزبائ��ن  ودعا 
بيان��ات هوياتهم الش��خصية مع 
البن��ك التوج��ه إلى أق��رب جهاز 
ص��راف آلي خاص ببن��ك البحرين 
والكويت ولمس الشاش��ة للبدء، 
المفضل��ة  اللغ��ة  اختي��ار  ث��م 
وادخال بطاقة الهوية الشخصية 
)CPR( ف��ي الجهاز والتأكيد على 
عل��ى  المعروض��ة  المعلوم��ات 
الشاش��ة، بعدها، س��يتم استالم 
إتم��ام  لتأكي��د  نصي��ة  رس��الة 
عملية التحديث بنجاح. مع العلم 
بأنه ال يس��تلزم استخدام بطاقة 
الخصم إلجراء هذه العملية، حيث 
يل��زم إلتمامه��ا بطاق��ة الهوية 

الشخصية )CPR( فقط.

د. عادل سالم

 مطار البحرين الدولي 
يحصل على شهادة االعتماد الصحي العالمية

أعلنت ش��ركة مط��ار البحري��ن أن المطار 
أصبح أحدث ميناء جوي في منطقة الشرق 
األوس��ط يحصل عل��ى ش��هادة االعتماد 
الصحي م��ن مجلس المط��ارات العالمي 
حي��ث يأتي هذا االعتراف رفيع المس��توى 
الطي��ران  إح��دى كبري��ات هيئ��ات  م��ن 
العالمية تقدي��رًا إلنجازات ش��ركة مطار 
البحري��ن في حماي��ة صحة المس��افرين 
والموظفي��ن وضم��ان س��المتهم أثن��اء 

جائحة كورونا )كوفيد19(.
ويج��ري برنام��ج االعتماد تقييم��ًا لمدى 
توافق تدابير الصحة والسالمة بالمطارات 
إع��ادة تش��غيل قط��اع  توجيه��ات  م��ع 
الطي��ران والتعافي الص��ادرة عن مجلس 
المطارات العالمي، وتوصيات فرقة عمل 
المجلس إلنعاش قطاع الطيران الصادرة 
ع��ن منظم��ة الطي��ران المدن��ي الدولي 
)اإليكاو( وأفضل الممارس��ات الدولية في 
قطاع النق��ل الجوي. وتتضم��ن الجوانب 
التي تخض��ع للتقييم: التنظيف والتعقيم 
والتباع��د االجتماعي )مت��ى كان مالئمًا 
وعملي��ًا( وحماية الموظفي��ن والتصميم 
الداخلي والتواصل الفعال مع المسافرين، 

باإلضافة إلى مرافق المسافرين.
وق��ال الرئي��س التنفيذي لش��ركة مطار 
البحري��ن محمد يوس��ف البنفالح بأن هذا 

اإلنج��از العالمي الجديد ال يخص ش��ركة 
مط��ار البحرين وحدها، بل يعكس تفاني 
العديد م��ن األطراف وجهوده��ا الدؤوبة 
من��ذ بداي��ة الجائحة، معرب��ًا عن خالص 
ش��كره وتقديره للفريق الوطني لمكافحة 
في��روس كورونا )كوفيد19( على ما قدمه 
م��ن دعم جوهري في م��ا يتعلق بتطبيق 
اإلج��راءات االحترازي��ة ف��ي جمي��ع أنحاء 
المط��ار، وش��ؤون الطي��ران المدني في 
البحرين وش��ركائنا من ش��ركات الطيران 
والسادة المسافرين ومرتادي المطار على 
حرصهم عل��ى اتباعهم للقواعد واللوائح، 

والشكر موصول ألفراد فريق شركة مطار 
البحري��ن عل��ى التزامهم بأعل��ى معايير 
الس��المة، مؤكًدا أنه من خ��الل مواصلة 
العمل معًا، سنتمكن من إعادة الثقة في 

السفر وضمان تجربة سفر آمنة.
وأض��اف البنف��الح: »تبن��ت ش��ركة مطار 
البحري��ن نهج��ًا من��ذ بداي��ة الجائحة، إذ 
طرحت مجموعة م��ن اإلجراءات والتدابير 
الوقائي��ة الصارمة للحد من تأثيرها على 
مرافق المط��ار وحماية الصح��ة العامة، 
كم��ا أنها تعمل عل��ى التخطيط لتطبيق 
ه��ذه اإلج��راءات ف��ي مبنى المس��افرين 

الجدي��د متى ما اس��تدعت الحاجة لذلك، 
وهو ما سيس��اعد ش��ركة مط��ار البحرين 
على المس��اهمة في تقديم تجربة س��فر 
متط��ورة ومتكامل��ة تتيح أعل��ى معايير 
الرفاهي��ة والتمي��ز دون أي عناء لمرتادي 
مطار البحري��ن الدولي كاف��ة. وتتضمن 
هذه التدابير المواظبة على تعقيم مرافق 
المطار باستمرار، وتركيب أجهزة تعقيم 
األيدي في جميع أنحاء مبنى المس��افرين، 
التباع��د االجتماع��ي،  وتطبي��ق مب��ادئ 
وتوفير مع��دات الوقاية الش��خصية مثل 
الكمام��ات الطبي��ة والقف��ازات لكل من 

المسافرين والموظفين على حد سواء«.
ونوه أن اس��تئناف حركة السفر ومواصلة 
مس��يرة النمو يأتيان ضمن أهم أولويات 
ش��ركة مط��ار البحري��ن، مؤك��دًا أن��ه ال 
ينبغي اس��تعجال ه��ذه العملية، وأهمية 
تطبيق النه��ج الموحد لتدابير الس��المة 
بين كاف��ة األطراف العاملة ف��ي المطار، 
مش��يرًا إل��ى إنه ف��ي ظ��ل تزاي��د أعداد 
المطارات المنضمة إلى برنامج ش��هادة 
االعتماد الصح��ي التابع للمجلس الدولي 
للمط��ارات، فإن قطاع الطي��ران العالمي 
قد ب��ات مؤهاًل بش��كل أفض��ل للتعافي 

سريعًا من تداعيات الجائحة.
وم��ن جانبه ق��ال المدير الع��ام لمجلس 

فيليب��ي  لوي��س  العالم��ي  المط��ارات 
ثق��ة  »س��عيًا الس��تعادة  أوليفي��را:  دي 
المس��افرين ف��ي عملي��ة الس��فر بجميع 
مراحله��ا، يجب علينا تطبي��ق نهج موحد 
ومتس��ق لتدابي��ر الس��المة ف��ي جمي��ع 
أنح��اء العالم. وتتزاي��د أهمية هذا النهج 
ف��ي المط��ارات التي تخدم حركة الس��فر 
الدولية بش��كل خ��اص، وذلك عل��ى غرار 
مط��ار البحرين الدولي ال��ذي يمثل مركزًا 
بارزًا لنقل المسافرين والشحن الجوي على 
صعي��د المنطقة وخارجه��ا. وعليه تؤكد 
للمس��افرين  الصحي  االعتم��اد  ش��هادة 
أن مط��ار البحري��ن الدول��ي يأتي ضمن 
مجموع��ة من المطارات العالمية الرائدة 
التي تطبق منظوم��ة فعالة من التدابير 
الصحي��ة الصارمة من أج��ل الحفاظ على 

صحتهم وسالمتهم«.
ويشكل مجلس المطارات العالمي الجهة 
الممثل��ة لمطارات العال��م واهتماماتها 
المشتركة، كما يساهم في تعزيز التميز 
المهن��ي في إدارة المطارات وتش��غيلها، 
ويعم��ل ع��ن كث��ب م��ع أب��رز منظم��ات 
قط��اع الطي��ران مث��ل منظم��ة الطيران 
المدن��ي الدول��ي )اإليكاو( واتح��اد النقل 
الج��وي الدولي من أج��ل تطوير المعايير 

والسياسات والممارسات الموصى بها.

 »زين« األولى عربيًا في قائمة
فوربس لـ»أفضل أرباب العمل«

أعلنت مجموعة زين الرائدة في مجاالت االبتكارات الرقمية 
في أسواق الشرق األوس��ط وأفريقيا أنها الشركة الكويتية 
الوحي��دة التي ج��اءت في قائم��ة »أفضل أرب��اب عمل في 
العال��م )World\'s Best Employers( الص��ادرة عن مجلة 
األعم��ال األمريكية فوربس )Forbes(، وش��ركة االتصاالت 

األولى في المنطقة العربية.
وأوضح��ت المجموع��ة أن القائمة العالمي��ة ألفضل أرباب 
عمل ظهر فيها أس��ماء شركات ومؤسسات خليجية وعربية 
في قطاع��ات الطاقة والغ��از، النقل والطي��ران، المصارف، 
واالتص��االت والتكنولوجيا، إذ ضمت قائم��ة فوربس 750 
شركة متعددة الجنس��يات على مستوى العالم، مبينة أنها 
الش��ركة الكويتية الوحيدة التي ظه��رت في هذه القائمة، 
كما أنها ج��اءت وفقا للتصنيف العالم��ي من ضمن أفضل 
أربع شركات في أس��واق الشرق األوسط. وقال نائب رئيس 
مجل��س اإلدارة والرئي��س التنفيذي ف��ي مجموعة زين بدر 
ناصر الخرافي »ظهور مجموعة زين كشركة كويتية وحيدة 
في قائمة فوربس ألفضل شركات أرباب العمل في العالم، 
واحتاللها المركز األول بين شركات االتصاالت في المنطقة، 
يبرز اإلنجاز المؤسس��ي الذي تقوم به اإلدارة التنفيذية في 
توفي��ر بيئة عمل توف��ر القدر األكبر م��ن المالءمة لقطاع 

األعمال، وتعمل على تنمية الشعور الدائم بالتكافؤ«.
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من زاوية أخرى

يوسف محمد أحمد بوزيد

خطاب جاللة 
الملك المفدى 

معالم طريق 
لمستقبل أفضل

جالل��ة مليكنا المفدى حفظه اهلل ورعاه، وأمده بعون منه، في 
خطابات��ه التي يعلنه��ا على المواطنين، في كل المناس��بات، 
خاص��ة ف��ي افتت��اح دور انعق��اد دورة جديدة م��ن المجلس 
الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، يستذكر الماضي بإنجازاته، 
ويس��تلهم منه الحاضر والمس��تقبل، ليضيف إلي��ه آمااًل كبارًا 
للوط��ن خاصة والمواطنين عامة، ك��ون حفظ وصون الوطن، 
والمحافظ��ة عل��ى أمن��ه واس��تقراره ودرء كل المخاطر عنه إذ 
إن ذل��ك من أولويات جاللته، س��واء كان مصدره��ا خارجيًا أو 
بواس��طة عمالء، يحاولون قدر اإلمكان ش��ق الوحدة الوطنية، 

وهيهات لهم.
خطاب��ات جاللته، كل فقرة فيها عطاء، وفيها بش��ارة بش��يء 
جديد يضاف إلى ما بناه الذين من قبلنا، وال زال باقيًا يش��هد 

لهم بالموفقية، ويذكرنا بجمائل صنائعهم.
جاللته يخاطب البحرينيين جميعًا، من خالل المجلس الوطني 

الموقر، الذين أعضاؤه هم ممثلون لشرائح الشعب الكريم.
كل جملة من جمل خطابه على المس��توى الداخلي والسياسي 
واالجتماع��ي والعس��كري واألمني، أو التعليم��ي أو الصحي أو 
االقتصادي، يعني به إضافات جديدة، تصب في الصالح العام، 
وكل تلك الطموحات تحتاج إلى موازنات كبيرة لتحقيقها على 
أرض الواق��ع، وأي��ٍد أمينة تصون تلك األمان��ة، وأن يوضع كل 

فلس في مكانه الذي رصد له.
خطاب��ات جاللته أو كلمات��ه الموجهة إلى المس��ؤولين، كٌل 
ف��ي موقعه، والمواطنين عامة، هي بش��رى أمل وعمل دؤوب 

يعطي ثماره المرجوة.
صحي��ح أن جائح��ة كورونا أث��رت تأثيرًا كثيرًا عل��ى اقتصادنا 
المتوقع في كل عام، إال أن تذبذب أس��عار الس��لع الرئيس��ية، 
خاص��ًة إننا نعتمد عل��ى البترول كمصدر رئي��س القتصادنا، 
يقف أمامنا كتحٍد إال أن سياس��ة الحكومة الموقرة في تبويب 
الميزانية وتنويع مص��ادر الدخل، كان لها أثرًا إيجابيًا، وأمدت 
ميزانية الدول��ة بروافد جديدة، إال أن االكتش��افات البترولية 
والغ��از الواعدة، بمش��يئة اهلل تعالى، س��تكون م��ددًا وعونًا، 

ونرجو أن يكون اإلنتاج قريبًا.
إن تج��دد بن��اء مملكتن��ا وتطويره��ا المس��تمر، يحت��اج إلى 
مس��اندتنا نحن لجاللته لبلوغ الهدف المنشود، والمأمول من 
السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية والقاعدة 
الكبي��رة م��ن المواطنين، خير ع��ون لعظمته ونج��اح قيادته 
المظفرة، وأن تشييد مش��فى لألمراض المعدية من البشائر 
الكبرى، وأن جاللته يولي الجانب الش��بابي كل عنايته، بإنشاء 

صندوق األمل لدعم الشباب وتحقيق آماله.

تعلمت من هؤالء »2«

- هزاع المنصوري، سلطان النيادي:
 تشرفت بحضور الجلسة الحوارية المرئية بعنوان »مهمة طموح 
زايد« بحضور س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، ومعالي الشيخ سلطان 
بن حمدان بن زايد آل نهيان، س��فير دول��ة اإلمارات، التي أقيمت 
بتنظيم من سفارة اإلمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، 
ومركز محمد بن راش��د للفضاء بدولة اإلمارات، والهيئة الوطنية 
لعلوم الفض��اء في البحرين. تح��دث خالل الجلس��ة رائدا الفضاء 
اإلمارتيان، هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، حول تجربتهما في 
سبر أغوار الفضاء بشكل »ممتع ومبهر«، تعلمت منهما كثيرًا من 
األمور بعيدًا عن »التدريب القاس��ي، والتجرب��ة الممتعة المليئة 
بالصعاب والخوف واألمل«، تعلمت منهما معنى التشبث بالحلم، 
وإن س��خر من��ك اآلخرون واس��تصغروا أحالمك، فلقد س��خر زمالء 
هزاع عندم��ا حدثهم عن حلمه في أن يصبح رائد فضاء، وتعلمت 

منهم��ا معنى »االمتنان«، عندما تصل إلى القمة وتالمس النجاح 
فاالمتنان هو أال تنسى األشخاص الذين وقفوا بجانبك وساندوك، 
وهذا ما فعله هزاع عندما دعا أستاذه ومدربه في الطيران ليكون 
شاهدًا على حدث االنطالق، أخيرًا وهو األهم، تعلمت منهما معنى 
اإليثار والوطنية، فال يهم من الذي يس��جل الهدف، واألهم هو فوز 
فريقك الوطني، فعندما تم تدريب كل من هزاع وس��لطان تدريبًا 
احترافيًا قاس��يًا مدة تزيد عن العام، ج��اء دور اختيار واحد منهما 
فقط لصعود المركب��ة الفضائية ليمثل اإلمارات، قال هزاع: »لم 
يكن الهدف من منا الذي س��يخوض هذه التجربة فعليًا، فالهدف 

األسمى هو أن نرفع اسم اإلمارات عاليًا«. 
هزاع وس��لطان »م��ع حفظ كل األلق��اب«، كنت أتمن��ى أن يكون 
ه��ذا الحوار في زمن غير زمن »كورونا« ألش��كركما  ش��خصيًا على 
األثر اإليجابي والرس��ائل المحفزة والدروس والعبر التي تعلمتها 

منكما.

حميدتي جاب 
»من اآلخر«!

م��ا قاله نائ��ب رئيس مجلس الس��يادة االنتقالي الس��وداني 
محمد حمدان »دقلو« قبل أيام لصحيفة »الش��رق األوس��ط« 
كان ردًا »من اآلخر« على كثير من األس��ئلة حول أسباب إقدام 
السودان على إقامة عالقات دبلوماسية مع إسرائيل. حميدتي 
ق��ال: »إن التطبي��ع مكس��ب للس��ودان« وش��رح أن »الموقف 
التاريخي للس��ودان من القضي��ة الفلس��طينية ال يمنعه من 
إقامة عالقات طبيعية مع إسرائيل« وخصوصًا بعدما تبين أن 
»س��الح المقاطعة بال قيمة.. ولم يس��تفد منه أحد« وأكد أن 
»90 في المائة من الس��ودانيين يدعم��ون إقامة عالقات مع 

إسرائيل«.
حميدت��ي زاد بأن »الالءات الث��الث« التي أطلقها مؤتمر القمة 
العرب��ي ف��ي الخرطوم ع��ام 1967 »ال س��الم، ال مفاوضات، ال 
اعتراف بإس��رائيل« لم تفد السودان ش��يئًا، وأنه لهذا »نعمل 
للتصالح مع كل العالم«، ورفض فكرة أن رفع اسم السودان من 
قائم��ة اإلرهاب كان جزءًا من صفقة م��ع أمريكا فقال: »عانينا 
من العزلة الدولية أكثر من 27 عامًا بس��بب إدراجنا في قائمة 
اإلرهاب األمريكية لذلك نسعى للتصالح مع العالم«، وختم بأن 

»إسرائيل جزء من العالم، والسالم معها يحقق مكاسب لنا«.
وحده��م الرافض��ون لخي��ار الس��الم ال يوافقون عل��ى ما قاله 
حميدتي ل�»الشرق األوس��ط« رغم أنه منطقي وعاقل ومقنع، 
لك��ن أولئك لن يقتنعوا بكل األس��باب والدواف��ع التي تحدث 
عنه��ا وتحدث��ت بمثله��ا اإلم��ارات والبحري��ن اللتان س��بقتا 
الس��ودان إلى اإلعالن عن اختيارهما نهج الس��الم. الرافضون 
لخيار الس��الم لن يوافقوا على كل هذا رغ��م أنهم ال يطرحون 
البديل وال يتوافر لديهم س��وى ال��كالم والمتاجرة بالعواطف. 
ورغ��م أن ال��دول الثالث أك��دت أن هذه الخطوة ال تؤثر س��لبًا 
على حقوق الفلسطينيين بل على العكس تعجل حل قضيتهم 
وتحقي��ق االس��تقرار واألمن إال أنهم سيس��تمرون في الرفض 
والمقاطعة حتى مع علمهم أن كل هذا ال قيمة له، ولن يكون 

له أي نصيب بعد قليل.
الس��الم يحقق المكاسب للدول الثالث ولكل دولة تجيب »من 

اآلخر«.

جرائم ال تغتفر »2«

لق��د أذهلتني حقيقة كمي��ة ردود الفعل التي تلقيته��ا من القراء – 
هاتفيًا وكتابي��ًا – حول مقالة األحد الماض��ي المعنونة بذات عنوان 
مقال��ة الي��وم »جرائ��م ال تغتف��ر«، وتناولت خاللها قضية سلس��لة 

األخطاء الطبية التي راح ضحيتها كثيرون.. مع األسف!
واتفق��ت جميع الردود على رأي واحد مفاده تدني مس��توى الخدمات 
بمجمع الس��لمانية الطبي، وقد ذهبوا ف��ي تقديراتهم إلى أبعد من 
هذا ال��رأي بكثير، معتبري��ن أن تكرار وقوع األخط��اء الطبية يعطي 

مؤشرًا على سوء الوضع في المستشفى.
ولع��ل أكثر ما لفت نظري هو حديث العديد من القراء عن معاناتهم 
أو معرفته��م بحاالت عدي��دة وقعت ضحايا ألخط��اء طبية وقد آثرت 
ع��دم الش��كوى إم��ا العتقادهم بع��دم جدواها خاصة م��ع اإلجراءات 
الروتيني��ة »البيروقراطية« الطويلة التي يتطلبه��ا تقديم ومتابعة 
تلك الش��كاوى وما يترتب عليه من إضاعة وقت وجهد الش��اكين، أو 
لظنه��م بع��دم فائدتها كونها لن تعيد ميت��ًا أو تصلح عاهة – على 

حد تعبيرهم!
وبالنقاش حول ضرورة الشكوى والكشف عن أي خطأ طبي يقع ألن في 
الحديث عن األخطاء تحفي��ز للطواقم الطبية والتمريضية على الحذر 
وبذل العناي��ة الطبية والتمريضية الكاملة عن��د التعامل مع حيوات 
الن��اس، تم التأكيد عل��ى وجوب أن يت��وازى ذلك مع ش��فافية تامة 
وكاملة في اإلعالن عن مجريات أي تحقيق يتم بشأن األخطاء الطبية 
ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك الخطأ حتى يكون عبرة وعظة 

لمن يتساهل بحياة أو صحة الناس.
وبصراح��ة تامة أجد موقَف الناس من قضي��ة األخطاء الطبية محقًا، 
ففي ظل غياب تش��ريع للمس��اءلة الطبية، كيف يمكن ألولئك الناس 

أن يضمنوا حقهم، وكذلك كيف لألطباء أنفسهم أن يضمنوا العدالة 
عند اتهامهم بما ليس فيهم؟ فالقانون المطلوب ال ينصف المريض 
فحس��ب بل إنه بمثابة المسطرة التي تؤطر واجبات وحقوق كل من 

المريض والطبيب على حد سواء.
وإذا كان األصل أن العالقة بين الطبيب والمريض هي التزام قانوني 
وأخالق��ي يبذل بموجب��ه الطبيب عناية وح��ذرًا دون أن يلزم بتحقيق 
نتيج��ة، وإذا ما ثب��ت أن الطبيب لم يقم بالعناي��ة الالزمة يكون قد 
ارتكب خطأ طبيًا، فمن غير القانون يمكن أن يحدد ما إذا كان الطبيب 

قد بذل العناية الكاملة أم ال؟
أذك��ر فيما أذكر أنني في بدايات��ي الصحفية عام 2003 - أي منذ 17 
عامًا وني��ف - أنجزت تحقيقًا صحفيًا وسلس��لة مقابالت حول األخطاء 
الطبية، وعندما نتأمل الواقع المعيش نجد الحال »محلك س��ر« - إن 
لم يكن أس��وأ من س��ابقه - فالقان��ون المطبق حاليًا ف��ي مثل هذه 
الحاالت المرس��وم بقانون رقم »7« لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة 
الطب البشري وطب األسنان وهو قانون يحتوي على كثير من الهنات 
والثغرات التي يجب أن تس��تكمل تش��ريعيًا أو س��ن تش��ريع عصري 

جديد خاص بالمساءلة الطبية على غرار اتجاه كثير من الدول.

* سانحة:
أم��ا آن األوان لتعم��ل الس��لطة التش��ريعية على وقف نزي��ف األرواح 
بإص��دار قانون عصري للمس��اءلة الطبية يحدد بش��كل واضح – دون 
لب��س – المركز القانوني لكل من الطبيب والمريض على حد س��واء، 
ويق��دم تعريفًا لمفه��وم الخطأ الطب��ي، ويؤكد على أص��ول نزاهة 

الممارسة الطبية، ويحدد سبل إثبات األخطاء الطبية وعقوباتها؟!

 تبريرات ماكرون .. 
االعتذار للرسول وللمسلمين أواًل

لماذا غير الرئيس الفرنسي ماكرون نبرة خطابه، ولماذا حاول أن يتنصل 
من الرس��ومات الكاريكاتورية التي دافع عنها باسم  »حرية التعبير«، بل 
وس��مح بأن تنشر على المباني في باريس، وهو مدرك أنها تصور رسولنا 

صلوات اهلل عليه المكرم عن هكذا تشبيهات ساقطة؟!
هل الس��بب غضب��ة العالم اإلس��المي العارمة؟! هل الس��بب هو الدعوة 
الواسعة لمقاطعة فرنسا ومنتجاتها؟! أم السبب القلق من تزايد هجمات 
قد يقوم بها متش��ددون، مثلم��ا حصل في نيس؟! وه��ي جريمة مدانة 
جملة وتفصياًل عند المس��لمين قبل الفرنس��يين، ألن القتل واإلرهاب ال 

دين له. 
لكن لألس��ف واضح ج��دًا بأن كالم ماك��رون والذي كان مس��تفزًا للعالم 
اإلسالمي أعطى مس��احة لمن يريد -كالعادة- استغالل اإلسالم وإقرانه 
بالعنف، وه��ذه المصيبة التي ابتلى بها اإلس��الم حينما يش��وه صورته 
من يدعون االنتس��اب إليه، وبالتالي يوغل كثيرون في الغرب في عملية 

استهداف اإلسالم واالنتقاص منه. 
خ��الل األي��ام الماضي��ة لو تابعت��م خطابات سياس��يين غربيين بش��أن 
خطاب��ات الكراهية والتطرف والتعدي على مقدس��ات اآلخرين، س��ترون 
كيف ه��و الفرق بين الخطاب السياس��ي الذي يتعامل م��ع األمور بهدوء 
وعقالني��ة، ويدرك أن ف��ي جميع الدول تالوين مختلف��ة من الناس ومن 
الديانات، وبين الخطاب الذي ألقاه ماكرون وفيه بدا وكأنه شخص معاٍد 
لإلسالم وشخص يقبل باإلساءة للرسول رمز المسلمين، دون إدراك بأنه 
يستفز قرابة ملياري مسلم، ويمنح الفرصة لمن يريد استغالل هذا األمر 

للقيام بأفعال إرهابية مدانة مثلما حصل في نيس. 
قلم��ا نجد سياس��يين يندفعون بهذه الش��دة في خطاباتهم فيس��يئون 
لألدي��ان ولماليين محس��وبة عليها، إذ السياس��يون يدرك��ون تمامًا أن 
دوله��م فيها خلي��ط متنوع ومتع��دد، والدول األوروبي��ة باألخص تمنح 
حق اللجوء والجنس��يات بس��هولة جدًا، بالتالي مجتمعها فيه تنوع كبير، 
والمجتمع الفرنس��ي أح��د أبرز األمثلة لما يتضمنه من جنس��يات عربية 
عدي��دة غالبيتها تدين باإلس��الم، وعليه خطاب مثل ه��ذا وكأنه إعالن 
حرب من الدولة على جزء كبير في مجتمعها، وتمنح غطاء حتى للتعامل 
الس��يء المتطرف معهم، وفي المقابل تمنح مج��ااًل للمتطرفين للقيام 
بردات فعل على االستفزاز سواء أكان بدافع الرد أو بدافع استغالل الظرف. 
الرئيس الفرنسي بعد أن حرك المسلمين جميعهم ضده، وبعد أن خلق 
له ردات فعل عديدة على مس��توى الدول أيض��ًا، خرج اآلن ليبرر ويتحدث 
بكالم إيجابي عن اإلسالم، ويخص اإلس��الم المتطرف باإلرهاب، وليقول 
ب��أن كالم��ه ُحرف ولم ينقل بش��كل واض��ح، وليتبرأ م��ن الصحيفة التي 
دأبت على اإلس��اءة للرس��ول، رغم أن��ه كان كالمًا متلف��زًا وموثقًا، ورغم 
أن الرس��ومات المس��يئة وضعت على مباني باري��س، ورغم أنه دافع عن 

الصحيفة نفسها. 
اإلس��الم والرسول والمسلمون هم من تعرضوا لإلساءة، بالتالي قبل أية 
تبريرات لتخفيض وطأة رد الفعل ومنع مقاطعة المنتجات وغيرها، البد 
من تقديم اعتذار رس��مي لجميع المسلمين وقبلهم لرسولنا صلوات اهلل 

عليه.
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اآلن..
يمكنكـــم االطالع على آخر المســـتجدات 

الصحية في مملكة البحرين

من خالل الموقع اإللكتروني الجديد
التابع لوزارة الصحة

إطالق موقع healthalert الستعراض المستجدات الصحية

أعلنت وزارة الصحة عن تدشين الموقع اإللكتروني healthalert.gov.bh باللغتين العربية واالنجليزية 
والخــاص باســتعراض أهــم المســتجدات الصحيــة الطارئــة في مملكــة البحرين، حيث يعد هــذا الموقع 
المنصة الرســمية للمســتجدات الصحية بالمملكة، ويهدف إلى إبقاء الجمهور من المواطنين والمقيمين 
علــى اّطــاع دائــم ومســتمر بأبــرز التطــورات التــي تخص الجانــب الصحي فــي المملكــة، باإلضافة إلى 

الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الصحة العامة بما يحفظ صحة وسامة الجميع.

وأكـــدت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة 
الموقـــع  تدشـــين  أن  الصالـــح 
للـــوزارة  التابـــع  اإللكترونـــي 
أهـــم  باســـتعراض  والخـــاص 
المســـتجدات الصحيـــة الطارئة 
فـــي مملكة البحرين جاء تنفيًذا 
لتوجيهـــات  ولـــي العهـــد نائـــب 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة بمواصلة تطوير 
الخدمـــات الصحية وفـــق أعلى 
الجميـــع،  لصالـــح  المســـتويات 
تطويـــع  تـــم  أنـــه  إلـــى  مشـــيرًة 
مختلف التقنيـــات الحديثة في 
الموقـــع بمـــا يســـهم فـــي حفـــظ 
المواطنيـــن  وســـامة  صحـــة 
والمقيمين فـــي مملكة البحرين 
الخدمـــات  أفضـــل  وتقديـــم 
لكافة شـــرائح المجتمع وتفعيل 
التواصل المســـتمر معهم، حيث 
مـــن  بالعديـــد  الموقـــع  يتميـــز 
والتقنيـــة  الفنيـــة  الخصائـــص 
التي تســـهل للمتصفح الوصول 
إلـــى مختلـــف مكونات وأقســـام 
الموقـــع والحصول علـــى العديد 

من الخدمات التفاعلية.
الموقـــع  بـــأن  الوزيـــرة  ونوهـــت 
اإللكتروني تم تصميمه حســـب 
وفًقـــا  الدوليـــة  المعاييـــر  أعلـــى 

ألفضـــل الممارســـات ذات الصلة 
بمـــا يحقق التفاعـــل المرجو من 
الموقـــع، حيـــث يعـــرض الموقع 
فـــي نســـخته األولـــى التفاصيل 
والتطـــورات المتعلقـــة بجائحـــة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19-( 
الوعـــي  مســـتوى  رفـــع  بهـــدف 
الصحي لدى كافة أفراد المجتمع 
الفيـــروس  حـــول  البحرينـــي 
ومســـتجداته، إلى جانب عرض 
جميـــع القـــرارات الصـــادرة مـــن 
حكومة مملكة البحرين الموقرة 
فـــي هـــذا الشـــأن، وجهـــود كافة 
أعضاء فريق البحرين بمختلف 
مواقعهـــم ســـواء فـــي الصفوف 
األماميـــة أو الجهـــات المســـاندة 
الذيـــن يعملـــون علـــى مواجهـــة 

الفيروس.
وأضافـــت “الصالـــح” أن الموقـــع 
مصـــدًرا  بشـــموليته  يعـــد 
معلوماتيـــًا هاًمـــا لخدمـــة جميع 
للحصـــول علـــى  زوار الصفحـــة 
كورونـــا  فيـــروس  مســـتجدات 
باعتباره أحد القنوات والوسائل 
الهامـــة التي تتوافر مـــن خالها 
أحـــدث وأدق المعلومـــات حول 
المســـتوى  علـــى  الفيـــروس 
الموقـــع  أن  مؤكـــدة  المحلـــي، 
العمـــل  ســـيواصل  اإللكترونـــي 
بعـــد جائحـــة فيـــروس كورونـــا 

من أجل الهدف الذي أنشـــئ من 
أجله بعرض كافة المســـتجدات 
الخاصـــة بالوضـــع الصحـــي في 

مملكة البحرين.
هذا ويعتبر الموقـــع اإللكتروني 
خالهـــا  ينشـــر  فعالـــة  منصـــة 
للحـــاالت  اليومـــي  التحديـــث 
القائمـــة للفيـــروس فـــي مملكـــة 
البحرين، إضافـــة إلى التحديث 
األخبـــار  آلخـــر  المســـتمر 
التوعويـــة  والفيديوهـــات 
التوضيحيـــة  والرســـومات 
)األنفوغرافيـــك( لـــكل مـــا يتعلق 
يتـــم  كمـــا  كورونـــا،  بفيـــروس 
أثـــر  تتبـــع  تحديـــث  اســـبوعيًا 

المخالطين.
مختلـــف  الموقـــع  ويوفـــر 
اإلصدارات الخاصة باإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية 
اإلرشـــادية  واألدلـــة  المتبعـــة 
مـــن  ومجموعـــة  المعتمـــدة، 
حـــول  المتداولـــة  األســـئلة 
الفيـــروس، وتعريفـــًا حـــول رقم 
يمكـــن  كمـــا   ،”444“ االتصـــال 
للجمهـــور االطـــاع عبـــر الموقع 
المستشـــفيات  قائمـــة  علـــى 
الخاصـــة المصـــرح لهـــا بتقديـــم 
بالفيروس  المتعلقـــة  الخدمـــات 
صحتهـــم  علـــى  حفاظـــًا  وذلـــك 

وسامتهم.

المنامة - وزارة الصحة

تنفـيــًذا لتوجيـهــات سـمــو ولــي العـهــد... وسيـكــون المنـصــة الرسـميــة لمستـجــدات الصـحــة

healthalert.gov.bh

اآلن..
يمكنكـــم االطـــالع علـــى آخـــر المســـتجدات 

الصحية في مملكة البحرين

من خالل الموقع اإللكتروني الجديد التابع لوزارة الصحة

يست�ر� الموقع في نس�ت� ا�ولى ��فة ����ي� و��و�ات 
���حة فيرو� �و�ون� ��وفيد-19) 

ال�را�ات الص���� من ��ومة م���ة ال�ح�ين

م�تلـــ� اإل�ـــدا�ات مـــن اال�ـــتراط�ت الصحيـــة ال�ا����ة با���ا�ا� 
ا��ت�ازية �التداب�� الو�ا��ة ال�ت��ة

التحدي� اليومي ل�حا�� ال�ا��ة ل������ �� م���ة ال�ح�ين

التحديـــ� المســـتمر �خ���� ا�خ�ار �ال��ديو����ا� التو�وية �ال�����وما� 
التو��ح�ة �ا���و��ا���� 

�حدي� ��بوعي لتت�ع ��� ال��ال��ن

مجموعة من ا���لة ال�تدا�لة �ول ال�����
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

العامـــة  العالقـــات  إدارة  أعلنـــت 
والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة  واإلعـــالم 
بالمدرســـة  الدراســـة  اســـتئناف  عـــن 
البريطانيـــة واســـتقبال الطلبـــة ابتداء 
مـــن اليوم، علمـــًا بأن المدرســـة انتهت 
مـــن تعقيـــم مرافقهـــا قبـــل اســـتئناف 
الدراســـة والتأكـــد من اســـتكمال مدة 
العزل المقررة للمصابين ومخالطيهم، 
وهـــم عـــدد محـــدود جـــدا، بنـــاء على 
اإلجراءات االحترازيـــة والبروتوكول 
المتبع الصادر من قبل الفريق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 

)كوفيد - 19(.
والتعـــاون  التنســـيق  إطـــار  وفـــي 
التربيـــة  وزارتـــي  بيـــن  المشـــترك 
وزارة  أكـــدت  والصحـــة  والتعليـــم 

الصحة على أهمية التواصل المباشـــر 
خـــالل  مـــن  المـــدارس  مـــدراء  مـــع 
التربيـــة  بـــوزارة  المعنيـــة  اإلدارات 
والتعليم في حـــال ظهور أية إصابات 
ومتابعـــة المخالطيـــن والتنســـيق مـــع 
المعنيين بإدارة الصحة العامة بوزاره 
الصحة إلبالغهـــم باإلجراءات المتبعة 
فـــي حـــال إقرار غلـــق أي مدرســـة من 

المدارس الحكومية أو الخاصة.

التربية: استئناف الدراسة في “البريطانية” اليوم

المنامة - الشركة العامة للدواجن

كشفت الشـــركة العامة للدواجن- الشركة 
الرائدة في إنتاج بيض المائدة البحريني 
خطتهـــا  عـــن  البحريـــن-  فـــي  الطـــازج 
ســـتتيح  والتـــي  الطموحـــة  التوســـعية 
اإلنتاجيـــة  طاقتهـــا  مضاعفـــة  للشـــركة 

الحالية بشكل متدرج.  
وتبلـــغ الطاقة اإلنتاجية الحالية للشـــركة 
136 ألـــف عبوة من بيض المائدة ســـنويًا، 
بمـــا يعادل 65 % مـــن الطاقـــة اإلنتاجية 
مـــن   % و18  المائـــدة،  لبيـــض  المحليـــة 

إجمالي حصة السوق.  
وتعتزم الشركة إطالق خطتها التوسعية 
في األســـبوع الثانـــي من نوفمبـــر 2020، 
والتي ســـتحول الشـــركة العامة للدواجن 
إلى شركة آلية بالكامل تعمل وفق أحدث 

التقنيات المتطورة.  
وتـــم اختيـــار مجموعـــة بوخوة، الشـــركة 
البنـــاء  مجـــال  فـــي  الرائـــدة  البحرينيـــة 

واإلنشـــاء إلنجـــاز أعمـــال البنـــاء الالزمة 
لمشـــروع التوســـعة عـــن طريـــق مناقصة 
مجلـــس  ادارة  اشـــراف  تحـــت  عامـــة 

المناقصات. 
 وبحضـــور رئيـــس مجلس إدارة الشـــركة 
العامة للدواجن،ســـامي زينل ومدير عام 

مجموعـــة بوخـــوة، أنيـــس كومـــار جوبتا 
وقـــع كل من وائل أحمد عيتاني، الرئيس 
للدواجـــن،  العامـــة  للشـــركة  التنفيـــذي 
فـــي  العمليـــات  مديـــر  بوخـــوة،  وهشـــام 
مجموعـــة بوخـــوة، العقـــد التنفيـــذي في 

مكتب الشركة في الهملة. 

الشركة تطلق خطتها التوسعية في األسبوع الثاني من نوفمبر
“العامة للدواجن”: نقلة نوعية بإنتاج البيض البحريني

وتطويـــر  التدريـــب  إدارة  مديـــر  قـــال 
القـــوى العاملـــة بوزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعية عصام العلوي إنه بالتعاون 
التدريـــب  ومؤسســـات  الـــوزارة  بيـــن 
الخاصـــة تـــم تدريب وتأهيـــل أكثر من 
700 باحث عن عمل منذ يوليو الماضي، 
في إطار تنفيذ مذكـــرات التفاهم التي 
وقعتهـــا الوزارة مـــع المراكـــز والمعاهد 
التدريبية المتخصصة، لتأهيل الموارد 
البشرية الوطنية، عن طريق استخدام 
التكنولوجيـــا فـــي التدريـــب عـــن بعـــد، 
ويأتـــي ذلك في ســـياق جهـــود الوزارة 
لتهيئـــة الباحثين عن عمـــل والكفاءات 
مختلـــف  فـــي  إلدماجهـــم  البحرينيـــة 
منشـــآت القطـــاع الخـــاص مـــن خـــالل 

تزويدهم بالمهارات المهنية الالزمة.  
وأشـــار العلـــوي الـــى ان الـــوزارة قامت 
بتوقيـــع 10 مذكـــرات تفاهم حتى اآلن 
مع مختلف المراكز والمعاهد التدريبية 
لتدريـــب  االستشـــارية،  والشـــركات 

الخيـــار  ليكونـــوا  مجانـــًا  البحرينييـــن 
األفضـــل عنـــد التوظـــف لـــدى أصحاب 
العمـــل، حيث تـــم ابرام مذكـــرة واحدة 
فـــي  2020، و3 مذكـــرات  فـــي يونيـــو 
يوليـــو 2020، و6 مذكـــرات في اكتوبر 
2020، مؤكدًا أهمية استثمار التقنيات 
الحديثة إلقامة الدورات التدريبية عن 
بعد في ظل الظروف االستثنائية التي 

يمر بها العالم.

المؤسســـات  بتعـــاون  العلـــوي  وأشـــاد 
التدريبيـــة الخاصـــة مـــع وزارة العمـــل 
والتنميـــة االجتماعيـــة، الفتـــًا فـــي هذا 
اإلطار إلى أن تنوع البرامج المطروحة 
يشـــكل تأثيـــرًا ايجابيـــًا علـــى قـــدرات 
هـــذه  وتشـــمل  عمـــل،  عـــن  الباحثيـــن 
البرامـــج: اللغة اإلنجليزية، والحاســـب 
ريـــادة  فـــي  اآللـــي، وبرامـــج تدريبيـــة 
االعمال، والضيافة، المحاسبة والمالية 
الرقمـــي،  التحـــول  التأميـــن،  والبنـــوك، 
إدارة المشـــاريع، تنمية الـــذات، القيادة 
إضافـــة  االبتـــكار،  التحفيـــز،  واإلدارة، 
الـــى برامـــج تدريبيـــة فـــي التعامل مع 
الـــوزارة  ان  مؤكـــدًا  االعـــالم،  وســـائل 
وبالتعـــاون مـــع الجهـــات ذات العالقـــة 
خصوصا صنـــدوق العمل )تمكين( تنفذ 
العديـــد مـــن البرامـــج التدريبيـــة التـــي 
تلبي احتياجات أصحاب العمل، سواء 
للباحثين عن عمل أو من المســـتجدين 

العاملين في القطاع الخاص.

700 باحث عن عمل استفادوا من التدريب عن بعد

“يم يم تري” تعتزم التوسعة واستقطاب البحرينيين
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
االجتماعيـــة جميـــل  حميدان، في 
مجلـــس  عضـــو  بالـــوزارة،  مكتبـــه 
النواب هشـــام العشـــيري، بحضور 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة يم يم 

تري  هشام المكاوي.
حميـــدان  أكـــد  اللقـــاء،  وخـــالل 
دعـــم الحكومـــة لمنشـــآت القطـــاع 
الخـــاص للقيـــام بدورهـــا الحيوي، 
خاصة فيما يتعلـــق بتوفير المزيد 
مـــن فـــرص العمـــل للمواطنين، من 
التســـهيالت  خـــالل تقديـــم كافـــة 
وســـن التشـــريعات المحفـــزة لبيئة 
االســـتثمار، الفتًا إلـــى أن االعتماد 
الوطنـــي  البشـــري  العنصـــر  علـــى 
في إدارة الشـــركات والمؤسســـات 
فـــي مختلف القطاعـــات اإلنتاجية 

يعـــزز من نموها، مؤكـــدًا ان توفير 
بيئة العمل الجاذبة يشـــكل عنصرا 
أساســـيا في اســـتقطاب واستقرار 
العمالـــة الوطنيـــة، والـــذي ينعكس 
منشـــآت  إنتاجيـــة  علـــى  إيجابيـــًا 
القطـــاع الخاص، كما أشـــاد الوزير 
بعزم شـــركة يـــم يم تري بالتوســـع 
فـــي أعمالهـــا فـــي مملكـــة البحرين 
واستهدافها توظيف اعدادًا كبيرة 
خـــالل  الوطنيـــة  الكفـــاءات  مـــن 
مختلـــف  فـــي  المقبلـــة  المرحلـــة 
أنشطتها ومشـــروعاتها، واستعداد 
الخدمـــات  كل  لتقديـــم  الـــوزارة 
التدريـــب  عمليـــات  لتســـهيل 

والتوظيف لدى الشركة.
من جانبه، أشـــاد النائب العشـــيري 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  بجهـــود 

االجتماعية في إدماج المواطنين 
مؤكـــدا  الخـــاص،  القطـــاع  فـــي 
وبفضـــل  البحريـــن،  مملكـــة  ان 
الجهود المشـــتركة بين السلطتين 
التشـــريعية والتنفيذيـــة أصبحـــت 
بيئـــة جاذبة لالســـتثمار، نظـــرًا لما 
تتمتـــع بـــه من تشـــريعات متطورة 
ومبـــادرات  خدميـــة  وتســـهيالت 

األجـــور  دعـــم  ومنهـــا  تحفيزيـــة، 
المجانـــي،  التدريـــب  وتوفيـــر 
وغيرها من أوجه الدعم وتشجيع 
القوى العاملـــة الوطنية وأصحاب 

العمل.
مرفـــق صـــورة: حميدان متوســـطا 
العشـــري والرئيـــس التنفيـــذي ليم 

يم تري.

مدينة عيسى - وزارة العمل

ا “العلـــوم التطبيقيـــة” تحصـــد المركـــز الثانـــي محلًيّ
تواصل جامعة العلوم التطبيقية تقدمها 
على ســـلم التصنيفات العالمية والعربية، 
لتؤكد من خالل ما تحصده من إنجازات 
تصّدرهـــا لقائمة الجامعـــات الخاصة في 

مملكة البحرين.
اإلنجـــاز الجديـــد يأتـــي هـــذه المـــرة في 
تصنيـــف QS للجامعـــات العربيـــة للعـــام 
الجامعـــة  تقـــدم  أظهـــر  والـــذي   ،2021
للســـنة الثالثـــة علـــى التوالـــي بحصولهـــا 
على المرتبة التاسعة والعشرين من بين 
أفضـــل جامعـــات الوطـــن العربي وضمن 
15 جامعـــة خليجيـــة، متقدمـــة  أفضـــل 
بذلـــك 7 مراكز عـــن تصنيف العام 2020، 
و16 مركـــزًا عـــن تصنيـــف العـــام 2019، 
لتصبـــح أول جامعة خاصة في البحرين 
تواصـــل تقدمها فـــي التصنيف وتحصد 
مراكـــز متقدمة على مدار ثالث ســـنوات 

الجامعـــات  قائمـــة  لتتصـــدر  متتاليـــة 
الخاصة البحرينية.

وبهـــذا اإلنجـــاز الجديـــد تكـــون جامعـــة 
العلـــوم التطبيقيـــة أكملـــت عقـــدًا مبهـــرًا 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  التميـــز  مـــن 
 QS العلميـــة واألكاديمية، ففـــي تصنيف
للجامعـــات العالميـــة تعتبـــر أول جامعـــة 
خاصـــة في البحريـــن يتـــم تصنيفها في 
باإلضافـــة  عالميـــًا،   651-700 المركـــز 
إلـــى تصنيفها ضمن أفضـــل 150 جامعة 
ناشـــئة تحت عمر 50 عاما على مستوى 
العالـــم، هذا باإلضافة إلى كونها الجامعة 
الوحيـــدة فـــي البحريـــن الحاصلـــة على 
 QS ترتيـــب أربـــع نجـــوم فـــي تصنيـــف
Stars  العالمـــي، كما أن الجامعة حاصلة 
علـــى المركـــز +401 في تصنيـــف التايمز 
العالمـــي فـــي التأثيـــر وتحقيـــق أهـــداف 
التنميـــة المســـتدامة، والمركـــز 45 عربيًا 

فـــي تصنيف جريـــن ماتريـــك للجامعات 
الخضراء والصديقة للبيئة. 

وعلى المستوى المحلي نجحت الجامعة 
باجتيـــاز المراجعة المؤسســـية من هيئة 
أظهـــر  إذ  والتدريـــب،  التعليـــم  جـــودة 
التقرير الرسمي للهيئة استيفاء الجامعة 
لكافـــة المعاييـــر والمؤشـــرات المطلوبة، 
هذا باإلضافة إلى حصول الجامعة على 
االعتماد المؤسســـي مـــن مجلس التعليم 
العالي، كما أنها أول جامعة في البحرين 

والخليـــج العربـــي تحصـــل على شـــهادة 
اآليزو الخاّصة بأنظمة إدارة المؤسسات 

التعليمية لسنتين متتاليتين.
وقـــال رئيـــس مجلـــس األمنـــاء وهيـــب 
الخاجـــة إن حفاظ الجامعة على المرتبة 
الرفيعـــة عربيـــًا وعالميًا لـــم يأت محض 

الصدفـــة، بـــل نتـــاج لعمـــل جـــاد ودؤوب 
لكافـــة العامليـــن بالجامعة للوصـــول بها 

إلى مصاف الجامعات العالمية.
عـــواد  غســـان  الجامعـــة  رئيـــس  وأكـــد 
المضـــي قدما بمواصلة العمل الذي يصل 
بالجامعـــة لمســـتويات عالميـــة متقدمة، 

من خالل توفير تجربة تعليمية متميزة 
للطلبة، وتبني بحوث منتجة للمعرفة.

كمـــا تقـــدم رئيـــس الجامعة بالشـــكر إلى 
وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد بـــن علي 
النعيمي، وأعضاء مجلس التعليم العالي 
واألمانـــة العامة لمجلـــس التعليم العالي 
تطويـــر  فـــي  الحثيثـــة  جهودهـــم  علـــى 
الجامعـــات  ودعـــم  بالبحريـــن  التعليـــم 

البحرينية.
للشـــؤون  الجامعـــة  رئيـــس  نائـــب  وكان 
المجتمـــع  وخدمـــة  والماليـــة  اإلداريـــة 
محمد يوســـف قد مثل الجامعة بحضور 
احتفـــاالت مؤسســـة QS بهذه المناســـبة 
والتـــي أقيمت في إمـــارة دبي باإلمارات 
األميـــن  بحضـــور  المتحـــدة،  العربيـــة 
العـــام التحـــاد الجامعـــات العربيـــة عمرو 
ســـالمة الذي سلم الشـــهادات للجامعات 

المشاركة.

العكر - جامعة العلوم التطبيقية

تقدمت إلى المركز 
الـ 29 في تصنيف 
“QS” ضمن أفضل 
15 جامعة خليجية

جانب من اللقاء

عصام  العلوي

مدينة عيسى - وزارة العمل

أثناء توقيع العقد

أعلنـــت شـــركة مطـــار البحرين أن مطـــار البحرين 
الدولـــي أصبـــح أحـــدث مينـــاء جوي فـــي منطقة 
الشـــرق األوســـط يحصـــل علـــى شـــهادة االعتماد 
الصحـــي مـــن مجلـــس المطـــارات العالمـــي، حيث 
يأتي االعتراف رفيع المستوى من إحدى كبريات 
هيئـــات الطيران العالمّية تقديًرا إلنجازات شـــركة 
مطـــار البحريـــن فـــي حمايـــة صحـــة المســـافرين 
جائحـــة  أثنـــاء  ســـالمتهم  وضمـــان  والموظفيـــن 

كوفيد 19.
وُيجـــري برنامـــج االعتمـــاد تقييًمـــا لمـــدى توافق 
تدابير الصحة والسالمة بالمطارات مع توجيهات 
إعادة تشـــغيل قطاع الطيـــران والتعافي الصادرة 
عن مجلـــس المطارات العالمـــي، وتوصيات فرقة 
عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران الصادرة عن 
منظمة الطيران المدنـــي الدولي )اإليكاو( وأفضل 

الممارســـات الدولّيـــة فـــي قطـــاع النقـــل الجـــوي. 
وتتضمن الجوانب التي تخضع للتقييم; التنظيف 
والتعقيـــم والتباعد االجتماعي )متـــى كان مالئًما 
وعملًيـــا( وحمايـــة الموظفين والتصميـــم الداخلي 
والتواصـــل الفّعـــال مع المســـافرين، باإلضافة إلى 

مرافق المسافرين.
وصـــرح الرئيس التنفيذي لشـــركة مطـــار البحرين 
محمـــد البنفـــالح بـــأن اإلنجـــاز العالمـــي الجديد ال 
يخص شـــركة مطـــار البحرين وحدهـــا، بل يعكس 
تفاني العديد من األطراف وجهودها الدؤوبة منذ 
بداية الجائحة، معرًبا عن خالص شـــكره وتقديره 
للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 
- 19( علـــى مـــا قدمـــه مـــن دعـــم جوهـــري فـــي ما 
يتعلق بتطبيق االجـــراءات االحترازّية في جميع 
أنحـــاء المطـــار، وشـــؤون الطيـــران المدنـــي فـــي 
البحرين وشـــركاؤنا من شركات الطيران والسادة 

المســـافرين ومرتـــادي المطار علـــى حرصهم على 
موصـــول  والشـــكر  واللوائـــح،  للقواعـــد  اتباعهـــم 
ألفراد فريق شـــركة مطـــار البحرين على التزامهم 
بأعلـــى معاييـــر الســـالمة، مؤكـــًدا أنـــه مـــن خـــالل 
مواصلة العمل مًعا، ســـنتمكن من إعادة الثقة في 

السفر وضمان تجربة سفر آمنة.
نهًجـــا  البحريـــن  “تبنـــت شـــركة مطـــار  وأضـــاف: 
منـــذ بدايـــة الجائحـــة، إذ طرحـــت مجموعـــة مـــن 
اإلجـــراءات والتدابيـــر الوقائيـــة الصارمـــة للحـــد 
مـــن تأثيرها علـــى مرافق المطـــار وحماية الصحة 
العامـــة، كمـــا أنهـــا تعمل علـــى التخطيـــط لتطبيق 
هـــذه اإلجـــراءات فـــي مبنـــى المســـافرين الجديد 
متى ما استدعت الحاجة لذلك، وهو ما سيساعد 
شـــركة مطـــار البحرين على المســـاهمة في تقديم 
تجربـــة ســـفر متطـــورة ومتكاملـــة تتيـــح أعلـــى 
معاييـــر الرفاهيـــة والتمّيز دون أي عنـــاء لمرتادي 

مطـــار البحريـــن الدولـــي كافـــة. وتتضمـــن هـــذه 
التدابيـــر المواظبـــة علـــى تعقيـــم مرافـــق المطـــار 
باســـتمرار، وتركيـــب أجهـــزة تعقيـــم األيـــدي فـــي 
جميـــع أنحـــاء مبنى المســـافرين، وتطبيـــق مبادئ 
الوقايـــة  معـــدات  وتوفيـــر  االجتماعـــي،  التباعـــد 
الشـــخصّية مثل الكمامات الطبّية والقفازات لكل 

من المسافرين والموظفين على حد سواء.”
ونـــوه إلـــى أن اســـتئناف حركـــة الســـفر ومواصلة 
مســـيرة النمـــو يأتيان ضمـــن أهم أولويات شـــركة 

مطار البحرين، مؤكًدا إنه ال ينبغي استعجال هذه 
العمليـــة، وأهميـــة تطبيـــق النهج الموحـــد لتدابير 
الســـالمة بين كافـــة األطراف العاملة فـــي المطار، 
مشـــيًرا إلـــى إنـــه في ظـــل تزايد أعـــداد المطارات 
المنضمـــة إلـــى برنامـــج شـــهادة االعتمـــاد الصحي 
التابـــع للمجلـــس الدولـــي للمطـــارات، فـــإن قطـــاع 
الطيـــران العالمـــي قـــد بـــات مؤهاًل بشـــكل أفضل 

للتعافي سريًعا من تداعيات الجائحة.
وقـــال المديـــر العـــام لمجلـــس المطـــارات العالمي 
شـــهادة  “تؤكـــد  أوليفيـــرا:  دي  فيليبـــي  لويـــس 
االعتمـــاد الصحي للمســـافرين أن مطـــار البحرين 
المطـــارات  الدولـــي يأتـــي ضمـــن مجموعـــة مـــن 
العالمّيـــة الرائـــدة التـــي تطبق منظومـــة فّعالة من 
التدابير الصحّيـــة الصارمة من أجل الحفاظ على 

صحتهم وسالمتهم”.

البنفــاح: اســتئناف حركــة الســفر ومواصلــة مســيرة النمــو ضمن أهــم أولويات الشــركة

مطار البحرين يحوز شهادة االعتماد الصحي من إحدى أهم هيئات الطيران العالمّية

المنامة - بنا
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واآلن بهذا الوقت بالذات الذي تشهد فيه البحرين تحديات، كما كانت 
بمراحـــل مختلفـــة مـــن تاريخها العريـــق المصحوب بركـــوب الصعاب 
وتخطيهـــا دائًمـــا، أجدها فرصـــة للتعبير عن مشـــاعر االعتزاز بوجود 
رجل دولة بمكانة ســـمو رئيس الوزراء خليفة بن ســـلمان حفظه هللا 
من كل شـــر، حفظ البحرين بسياســـته الحكيمة على مر الســـنين من 
الهـــزات واألحـــداث والمصاعـــب بأوقـــات األزمات والصراعـــات التي 
مـــرت بها المنطقـــة وتعرضت لهـــا البحرين، فكان لســـموه خالل هذه 
المســـيرة دور رائد في التعامل مع األحداث بروح رجل الدولة القوي 
المتمكن من قيادة سفينته بكل اقتدار كقائد ملهم يستوحي منهجه 
مـــن تجربتـــه الطويلـــة مـــع العالـــم وأحداثـــه المتقلبـــة، موظًفـــا وقته 
وجهـــده وحنكتـــه التي تتجســـد بهـــا كل صور ومعانـــي روح المتابعة 
والمبادرة لتحقيق الرعاية والشعور باألمان واالستقرار الذي ينعم به 
هـــذا البلـــد طالما من يرعى األمور فيه بهذه الطريقة وبهذا األســـلوب 
قائد مثله، ال يسكن إلى الراحة وال يعرف معنى اإلجازة وال يستغرق 
في االســـتجمام على حســـاب مصالح الوطن، بروح المثابرة والرغبة 
الدائمـــة فـــي التواصل مع الوقائـــع واألحداث، وهو األســـلوب األمثل 
فـــي القيـــادة، ولـــو تأملنا اليـــوم النظام القيـــادي في الـــدول الحديثة 
التـــي حققـــت طفرات واســـعة فـــي النهـــوض بمســـتويات عالمية في 
التنميـــة واإلدارة والتنظيـــم لوجدنـــا البحرين واحـــدة من تلك الدول 

التي استطاعت أن تتبوأ مكانة عالية في سلم الدول المتحررة التي 
قامـــت نهضتها على تحقيق مكانـــة متميزة في البنية التحتية وهالة 

عالية في مجال التنمية واالستثمار
بهذه البالد، التي شـــيدت منذ عقود طويلة بانفتاحها على العالم منذ 
عهـــد المغفـــور له الشـــيخ ســـلمان بن حمـــد آل خليفة حاكـــم البحرين 
حينهـــا حيث واكبـــت التعليم الشـــامل للجميـــع والبعثـــات المختلطة 
وتبـــوأت المرأة مكانتها وازدهرت التجارة وانطلقت الخدمات العامة 
بتميـــز، حتى كانت البحرين مركز المنطقة المالي واإلداري، وتواصل 
هـــذا االزدهـــار الـــذي رعـــاه األمير خليفة بن ســـلمان في عهد شـــقيقه 
المغفور له الشـــيخ عيســـى بن سلمان إذ بلغت البحرين أوج ازدهارها 
الحضـــاري حين أضحت مركـــزا ماليا واقتصاديـــًا وثقافيًا وأصبحت 
محور النشـــاط العـــام على كل صعيد بالمنطقة بفضل هذه السياســـة 
الحكيمـــة إلـــى أن ترســـخت قواعدها ثابتـــة . ليس هنـــاك أوضح من 
هذه الرسالة التي ترسخ لقيادة سمو رئيس الوزراء مسيرة البحرين 

المشرقة التي ال يمكن التراجع عن موقعها االقتصادي والحضاري.

تنويرة: أحيانا ال تصدق كل من يقسم لك. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

يبهر القادة شعوبهم وقت التحديات

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

للتواصل: 17111483

األخطاء الطبية... ارتفاع إلى حد الفيضان
نريد مفتاحا أساســـيا من مفاتيح فهم واقع األخطاء الطبية وتفسيرها، 
خصوصـــا بعد إصابة الناس بالـــدوار والخوف نتيجة تكرارها وارتفاعها 
إلى حد الفيضان، فبعد قضية وفاة توأم مستشفى السلمانية واالنحدار 
الخـــارق فـــي مســـتوى التشـــخيص، وفـــي أقـــل مـــن أســـبوعين وبوقت 
ســـريع وقصير، ظهرت شـــكوى جديدة من ســـيدة تعرضـــت لخطأ طبي 
أدى لفقـــدان جنينهـــا وتشـــوه مواضع من جســـمها، والســـبب أيضا خطأ 
التشـــخيص الذي نتجت عنه إصابتها بتســـمم بالدم، وتوفي الجنين في 
بطنهـــا، وقد أجريـــت لها عدة عمليـــات لعالج االلتهاب وإخـــراج الجنين 

بعملية قيصرية، وقد تشوه جسمها نتيجة ذلك.
ال نريـــد أن نفســـر هنا صور المعاناة، وال نريـــد أن نتحدث من جديد عن 
اإلهمـــال والتقصيـــر، لكن هناك شـــيء واحد يجب أن نقـــف عنده وهو.. 
لمـــاذا يحدث كل ذلك والحكومة الموقرة تولي القطاع الصحي اهتماما 
بالغـــا وتخصـــص ميزانية كبيـــرة من أجل أن يقوم هـــذا القطاع بمهماته 
على الوجه األكمل؟ كيف تحدث األخطاء الطبية المتكررة وتثقل كاهل 
بعض المواطنين والمقيمين المصائب، والمراكز الصحية والمستشفيات 

الحكومية لديها األجهزة والمعدات المزودة بأحدث التكنولوجيا؟ كيف 
أن طبيبـــا أو ممرضـــا فـــي صرح طبي عريق مثل مستشـــفى الســـلمانية 
الطبـــي ال يســـتطيع أن يميـــز أو يفـــرق بين نفـــس جرس حيـــاة الجنين، 

وعينيه الهاربتين من وإلى الموت؟
مـــرات عديـــدة تقوم الجهـــات المختصة بتنبيه األطبـــاء بضرورة الحذر 
وتجنب التقصير الذي يقود إلى أخطاء طبية، كما أن االستهتار العامل 
الرئيســـي الذي يجعل المواطن عرضـــة للموت، لكن يبدو أن هناك من ال 
يلتـــزم بخطط الجهـــات المختصة، أو لضعف مســـتوى التدريب وابتعاد 

الطبيب والممرض عن متابعة التعليم الطبي المستمر.

نعرف أن القضية اآلن )قضية التوأم( على طاولة لجنة تحقيق، وأن هناك  «
سخطا شعبيا على ما حصل، إذ يجب محاسبة كل من له عالقة بهذا 

اإلهمال والتقصير، حيث تابع سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء اإلجراءات المتخذة 
من الجهات المختصة للوصول إلى التقرير النهائي بشأن الواقعة وذلك 

تفعياًل لمبدأ المحاسبة والمساءلة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لست متدينة، ولدت مسلمة فقط! وكل ما اكتسبته بكامل إرادتي من 
هذا الدين هو صلواتي الخمس وصيام رمضان وأزكي إذا ما وجبت 
علي الزكاة بما من هللا علي، وأشـــكر هللا على اقتناعي والتزامي بما 
كســـبت، لم أتغير عن مراهقتـــي أو طفولتي، لم أتعصب ولم أغضب، 

لكن الحال من حولي تغير، تعصَب وتأزَم واختلَف كثيرا.
بتنـــا مختلفيـــن ومتشـــائمين كارهيـــن بعضنا، واألصعب مـــن هذا كله 
خوفنـــا مـــن بعضنا، كل ما حولنـــا أصبح مصنفا، له وعليه، وال شـــيء 
مجرد! حتى مشاعرنا طالها التصنيف واألدهى من ذلك كله أننا أبناء 
أمـــة واحـــدة وديـــن واحد وندعـــي قبولنا اآلخر! كيـــف ونحن ال نقبل 

أنفسنا كما هي، وال نقبل اختالفاتنا الطفيفة كما هي!

الواقـــع مظلـــم كثيـــرا ويحتاج إلى جهـــد كبير ونفـــوس متزنة إلعادة 
األمور لمسارها الصحيح، نعم فالموقف األخير مما حدث في فرنسا 
من إعادة نشـــر رسوم مسيئة لرســـول األمة يستدعي وقفة حقيقية، 
فرغـــم قســـاوة الموقف إال أننا لـــم نكن على قلب رجل واحد بســـبب 
كل ما أســـلفت ذكره، ومن موقعي هنا أدعو جميع الدول اإلســـالمية 
بل جميع دول العالم إلى تجريم اإلســـاءة للكتب الســـماوية واألديان 
وأنبيـــاء هللا ورســـله، وهـــو قانـــون يجـــب أن تلتـــزم األمـــم المتحدة 
بإصداره عاجال أم آجال ولن يحدث ذلك إن لم نكن جميعا فعال على 
أهبة االستعداد لنصرة نبي األمة في تكاتف عظيم يمحو اختالفاتنا 

وحساباتنا وتوجهاتنا جميعا.

سمر األبيوكي

في نصرة رسول اهلل

هيئة الثقافة واآلثار... شكًرا
تنظـــم هيئـــة الثقافـــة واآلثار بشـــكل ســـنوي مهرجـــان البحريـــن الدولي 
للموســـيقى بكل نجاح من الناحية التنظيمية وحسن اختيار المشاركين 
وموقـــع االحتفـــال، وحرصـــت هـــذا العام علـــى حضور جميـــع الفعاليات 
إال واحـــدة وقد ندمـــت عليها كثيًرا، وكما تعلمون وبســـبب وباء كورونا 
اضطـــرت الهيئة إلى االلتزام باإلجـــراءات االحترازية، حيث تم تنظيمه 
بمشاهدة االحتفال من خالل السيارات في مواقف موقع قلعة البحرين.
وبـــودي هنـــا أن أشـــيد بمـــا قامـــت بـــه الهيئة برئاســـة الشـــيخة مي بنت 
محمد آل خليفة وجميع منتســـبي الهيئة على جهودهم االستثنائية كل 
عـــام وتنظيمهـــم الرائع ليس لهـــذا االحتفال فقط، بل لجميـــع الفعاليات، 
وشـــهادتنا فـــي معاليها مجروحة، والحديث عـــن إنجازاتها يحتاج كتابا 
وليـــس هذا المقـــال القصير، هذه الشـــخصية الفذة قبلـــت التحدي رغم 
الميزانيـــة المتواضعـــة المخصصـــة للهيئـــة، ولـــم يكـــن ذلـــك األمر حجر 
عثرة، بل قامت بالتحرك وعدم الجلوس مكتوفة األيدي والتعذر بشـــح 
الميزانيـــة وعدم تمكنهـــا من تنظيم أية فعالية أو مشـــروع ثقافي يعود 
بالنفع على هذا الوطن الغالي والمواطنين على حد سواء، وكذلك وضع 
مملكة البحرين على الخارطة العالمية، فقامت بجهود جبارة ومخاطبة 
البنـــوك والشـــركات والمؤسســـات الخاصة وحتـــى العائـــالت البحرينية 

الميسورة لدعم برامجها وخططها، وهذا ليس شيئا يسيرا.
كما ذكرت فإن المهرجان هذا العام كان مميًزا ويستحق العالمة الكاملة، 
بجهـــود بحرينية خالصة تم تنظيم هذا االحتفال بكل احترافية. وزارة 
شـــؤون اإلعـــالم قامت بدورهـــا مشـــكورة، وزارة الصحة وفرت ســـيارة 
إسعاف وغيرها من الجهات الداعمة التي ساهمت في تنظيم الفعاليات، 
وال ننســـى وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة، إذا العمل الحكومي ألية 
فعاليـــة يجـــب أن يكـــون جماعًيا وبـــروح فريـــق العمل الواحـــد، فنجاح 
أيـــة وزارة أو هيئـــة حكومية في تنظيـــم أي برنامج أو فعالية هو نجاح 

لمملكتنا الغالية. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

التسامح الديني
العالم اإلســـالمي وهو يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف شعر بالقلق 
ـ الدانمارك ســـابًقا واآلن فرنســـا  تجاه ما تقوم به بعض الدول األوروبيةـ 
ـــــ من إســـاءة إلى النبـــي محمد بن عبـــدهللا صلى هللا عليه وآله وســـلم، 
ومع األســـف الشـــديد يتم اعتبار ذلـــك من مبادئ حرية الـــرأي والتعبير، 
وحقيقـــة األمـــر أنه ال يعدو إســـاءة لمفهوم الحرية ورؤية ســـلبية للرأي 

والتعبير.
إن األديـــان الســـماوية مصدرهـــا واحـــد، وإن اختلفـــت طقوســـها إال أن 
هدفها واحد وهو عبادة هللا سبحانه وتعالى، واإليمان بأي دين يتطلب 
احترام األديان األخرى وإجالل أنبيائها واحترام رموزها، فهل التعرض 
ألي دين ُيمثل صراًعا بين المعتقدات أم أنه صراع سياســـي؟ لقد دعت 
جميع األديان الســـماوية واألرضية إلـــى إقامة صالت وثيقة بينها وبين 
ُمريديها، عالقات محبة ورحمة مليئة بالوشائج اإلنسانية لتجعلهم مًعا 

في ميدان التسامح والتعايش مع اآلخر.
فالذيـــن يتعرضـــون لألديان واألنبياء باإلســـاءة ال يؤمنـــون إيماًنا كاماًل 
بما أنزلته الســـماء من أديـــان، ويفتقدون ثقافة التســـامح، وال ُيحبذون 
التعايش مع اآلخر، ويقصون كل واحد ُمختلف عنهم في الدين والِعرق 

واللغة، وُهم بعيدون عن قيم التكافل االجتماعي واإلنساني.
إن تعـــدد األديـــان والمذاهب يهدف إلـــى التقارب ال االبتعـــاد، التوحد ال 
اإلقصـــاء والمحبة ال العداء، فتواجد المســـجد والكنيســـة في جغرافية 
واحدة يمثل لوحة فسيفســـاء جميلة تســـُر الناظريـــن في جميع الدول، 
وُتجســـد كل المعانـــي اإلنســـانية واالجتماعيـــة واالعتقاديـــة لألديـــان، 

وُتجسد مبادئ التسامح الديني وقيم التعايش السلمي بين الجميع.
إن موســـى وعيسى ومحمد “عليهم السالم” جميعهم أنبياء هللا، وُبِعثوا 
لهدايـــة العالميـــن، ونادت هذه األديـــان إلى التواصل بين اإلنســـان وربه 
والتقـــارب والمـــودة بيـــن بني البشـــر، والتســـامح والتعايش مـــع اآلخر، 
وزراعـــة الخيـــر في قلـــب اإلنســـان وفـــي أرض هللا، فبالمحبـــة يتعاظم 
العطـــاء ويزيـــد الســـخاء، وبالمودة تتســـع القلوب لآلخـــر. ومثلما يحب 
اآلخـــرون أديانهـــم وأنبياءهـــم، كذلـــك المســـلمون أينما كانوا ُيقدســـون 
ُمعتقدهم الديني ويجلون نبيهم محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وآله 
وســـلم ويؤمنون بما أرســـل هللا من أنبياء وبما أنزل ِمن ُكتب ســـماوية، 
والعقـــالء منهـــم ال َيـــردون علـــى الخطيئـــة بالخطأ، وشـــيمة أهـــل العقل 
الحكمة والتبصر في جميع األمور، وعالج األمر بالغضب تكون نتيجته 

سلبية دائًما.

عبدعلي الغسرة
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