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 øH  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ¿ÉªMQ  »∏Y  ΩÉ`̀eEG  ¢ù«FôdG  áeÉîa
 ,√OÓH  ∫Ó≤à°SG  iô`̀cP  áÑ°SÉæªH  ∂`̀dPh  ,¿Éà°ùμ«LÉW
 ¬JÉ«æªJh  ¬«fÉ¡J  Ö«WCG  øY  á«bôÑdG  »a  ¬àdÓL  ÜôYCG

.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H ¬àeÉîØd
 øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh
 ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ¿ÉªMQ  »∏Y  ΩÉ`̀eEG  ¢ù«FôdG  áeÉîa
 ,√OÓH  ∫Ó≤à°SG  iô`̀cP  áÑ°SÉæªH  ∂`̀dPh  ,¿Éà°ùμ«LÉW
 ¬àeÉîØd ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY É¡«a √ƒª°S ÜôYCG

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

 ¢ù«FQ √OGR ∫ƒ°SQ ôgÉb ó«°ùdG ≈dEG á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH
.¿Éà°ùμ«LÉW ájQƒ¡ªL AGQRh

 ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å`̀©`̀Hh
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 áÄæ¡J  á«bôH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ¿ÉªMQ »∏Y ΩÉeEG ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG
 ,√OÓH  ∫Ó≤à°SG  iô`̀cP  áÑ°SÉæªH  ∂`̀dPh  ,¿Éà°ùμ«LÉW
 ¬àeÉîØd ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY É¡«a √ƒª°S ÜôYCG

.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H
 ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ¢ù«FQ √OGR ∫ƒ°SQ ôgÉb ó«°ùdG ≈dEG á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH

.¿Éà°ùμ«LÉW ájQƒ¡ªL AGQRh

 Ö`̀MÉ`̀ °`̀U Iô``̀ °``̀†``̀M å``̀©``̀ H
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 á`̀eÉ`̀î`̀a ≈`````̀ dEG á`̀ Ä`̀ æ`̀ ¡`̀ J á``̀«``̀bô``̀H

 ¢ù«FQ ¿hh ≠fƒL º«c ¢ù«FôdG
 á«WGô≤ªjódG  ÉjQƒc  ájQƒ¡ªL
 iôcP  áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,á«Ñ©°ûdG

.√OÓÑd »æWƒdG ó«©dG

 á«bôÑdG  »`̀a  ¬àdÓL  Üô``̀YCG
 ¬JÉ«æªJh  ¬`̀«`̀fÉ`̀¡`̀J  Ö``«``WCG  ø``Y
 á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG √ò``̀ ¡``̀ H ¬`̀ à`̀ eÉ`̀î`̀ Ø`̀ d

.á«æWƒdG

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J
 ôμ°T  á«bôH  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ô«LÉa  É`̀gÉ`̀e  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  ø`̀e  á«HGƒL
 ≈∏Y  GOQ  ∂``dPh  ,ó`̀fÓ`̀jÉ`̀J  áμ∏ªe  ∂∏e  ¿QƒμéfƒdG
 OÓ«e ó«Y áÑ°SÉæªH ¬«dEG É¡H å©H »àdG ¬àdÓL á«bôH

.¬àdÓL

 óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏Jh
 á«bôH  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 øHhQ  Ö`̀jOGô`̀H  ¢ù«FôdG  áeÉîa  øe  á«HGƒL  ôμ°T
 ≈∏Y  GOQ  ∂``̀dPh  ,¢Sƒ«°ûjQƒe  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ
 ∫Ó≤à°SG  áÑ°SÉæªH  ¬àeÉîØd  áÄæ¡ªdG  ¬àdÓL  á«bôH

.¢Sƒ«°ûjQƒe ájQƒ¡ªL

 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G

 ∂∏e  ¿QƒμéfƒdG  ô«LÉa  ÉgÉe  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 å©H »àdG √ƒª°S á«bôH ≈∏Y GOQ ∂dPh ,ófÓjÉJ áμ∏ªe

.¬àdÓL OÓ«e ó«Y áÑ°SÉæªH ¬«dEG É¡H

 ó`̀¡`̀©`̀dG »````̀dhh AGQRƒ```````dG ¢``̀ù``̀«``̀FQh ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG
¿É`̀à`̀°`̀ù`̀μ`̀«`̀LÉ`̀W ∫Ó`̀≤`̀ à`̀ °`̀ SG iô``̀cò``̀H ¿ƒ`̀Ä`̀ æ`̀¡`̀j

»æWƒdG ó«©dÉH á«WGô≤ªjódG ÉjQƒc ¢ù«FQ Åæ¡j ∂∏ªdG

 á`̀ «`̀ HGƒ`̀ L ô`̀ μ`̀ °`̀ T »`̀ à`̀ «`̀ bô`̀ H ≈`̀≤`̀ ∏`̀ à`̀ j ∂``∏``ª``dG
¢`̀Sƒ`̀«`̀°`̀û`̀jQƒ`̀e ¢``ù``«``FQh ó``fÓ``jÉ``J ∂`̀ ∏`̀ e ø``̀e

ófÓjÉJ ∂``∏e øe ôμ``°T á«bôH ≈``≤∏àj ó``¡©dG »``dh

 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGôJ
 ´ÉªàLG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG

.ó©H øY ó≤Y …òdGh 344`dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG
 π°UGƒàdG  ™`̀bƒ`̀e  ≈∏Y  zó`̀¡`̀©`̀dG  »``dh  ƒª°S  QÉ``Ñ``NCG{  ÜÉ°ùM  ô``̀cPh
 äGóéà°ùe  ôNBG  â°Vô©à°SG  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ¿CG  zôàjƒJ{  »YÉªàL’G

.z19 ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG

 äGóéà°ùe ôNBG ¢Vô©à°ùJ á«≤«°ùæàdG
É`̀ fhQƒ`̀ c ¢`̀Shô`̀«`̀a ™`̀ e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG

 πãªªdG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  ÜÉ`̀fCG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  »°üî°ûdG
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ  øH  π°ü«a  ï«°ûdG  ƒª°S  áÄ«Ñ∏d
 »fÉãdG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  »`̀a  ácQÉ°ûª∏d  áÄ«Ñ∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d
 ∫hO  »a  áÄ«ÑdG  ¿hDƒ°T  øY  ø«dhDƒ°ùªdG  AGQRƒ∏d  øjô°û©dGh
 OóY åëÑd »FôªdG ∫É°üJ’G ≥jôW øY ∂dPh ,¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
 øe áYƒaôªdGh ∫ÉªYC’G  ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG  ™«°VGƒªdG  øe
 »a  ¿hÉ©àdG  õjõ©àH  á«æ©ªdGh  áÄ«ÑdG  AGQRh  AÓch  ´ÉªàLG
 áëFÉL πX »a áÄ«ÑdG  ≈∏Y á¶aÉëªdÉH á≤∏©àªdG ¿hDƒ°ûdG  πc

.ÉfhQƒc
 ∫ÓN  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  π°ü«a  ï«°ûdG  ƒª°S  π≤fh
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ«ëJ  ´ÉªàL’G
 ´ÉªàL’G Gò¡d √ƒª°S äÉ«æªJh áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
 áÄæ¡J  √ƒª°S  π≤f  Éªc  ,èFÉàædG  π°†aCÉH  êhôîdGh  ìÉéædÉH
 ∞jÉf  QƒàcódG  ≈dEG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S
 IOÉb  ƒª°ùdGh  ádÓédG  ÜÉë°UCG  á≤ãH  ±ôéëdG  ∑QÉÑe  ìÓa
 äGRÉéfE’G á«ªgCG GócDƒe ,áeÉ©dG áfÉeC’G IOÉ«≤d ¢ù∏éªdG ∫hO
 ±ó¡J »àdGh ,¢ù∏éª∏d ∑ôà°ûªdG πª©dG Iô«°ùe É¡à≤≤M »àdG
 ¬d  √ƒª°S  É«æªàe  ,¢ù∏éªdG  »æWGƒe  äÉ©∏£J  ≥«≤ëJ  ≈`̀dG

.¬∏ªY ΩÉ¡e »a OGó°ùdGh ≥«aƒàdG
 π°UƒJ ÉªH áØ«∏N ∫BG ó°TGQ øH π°ü«a ï«°ûdG ƒª°S OÉ°TCGh
 ¢ù∏ée  ∫hóH  áÄ«ÑdG  ¿hDƒ°T  øY  ¿ƒdhDƒ°ùªdG  AGQRƒ`̀dG  ¬«dEG
 IOƒ¡°ûªdG ºgOƒ¡édh IAÉæH äÉ«°UƒJh äGQGôb øe ¿hÉ©àdG

 »Ä«ÑdG  πª©dG  Iô«°ùªH  ¢Vƒ¡ædG  »a  º¡°ùJ  »àdG  IQó≤ªdGh
.ÉæfÉWhC’ ΩGóà°ùe πÑ≤à°ùe ƒëf ∑ôà°ûªdG

 øe á∏ªL ´ÉªàL’G ∫ÓN ¿ƒdhDƒ°ùªdG  AGQRƒdG  ôbCG  óbh
 »àdG  á«ªdÉ©dG  äÉjóëàdÉH  á≤∏©àªdG  äÉ«°UƒàdGh  ™«°VGƒªdG
 äGQƒ£àdG ∂dòch ,¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO É¡æeh áÄ«ÑdG É¡¡LGƒJ
 ò«ØæàH á≤∏©àªdGh ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ä’Éée Égó¡°ûJ »àdG
 πª©dG õjõ©J ¿CÉ°ûH ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG äGQGôb

 á«é«JGôà°SÓd á«∏«¨°ûàdG §£îdG á©HÉàeh ,∑ôà°ûªdG »Ä«ÑdG
 ,á«é«∏îdG  á«Ä«ÑdG  áHGƒÑdG  ôjƒ£Jh ,¢ù∏éªdG  ∫hód  á«Ä«ÑdG
 á¡LGƒe ™Ñàà°S »àdG  á∏MôªdG  »a òîàà°S »àdG  äGAGôLE’Gh

.ÉfhQƒc áëFÉL
 á«bÉØJÉH  á≤∏©àªdG  äÉ«°UƒàdG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  óªàYG  Éªc
 ¿hÉ©àdGh ,á«©«Ñ£dG É¡æWGƒeh ájô£ØdG IÉ«ëdG ≈∏Y á¶aÉëªdG
 á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  äÉÄ«¡dGh  äÉª¶æªdGh  ∫hódG  ™e  »dhódG
 øe Égô«Zh áeGóà°ùe ¥ô£H É¡à«ªæJh áÄ«ÑdG ájÉªM ∫Éée »a
 ∫hód  ∑ôà°ûªdG  »Ä«ÑdG  πª©dG  ôjƒ£àH  á£ÑJôªdG  ™«°VGƒªdG

.á«©«Ñ£dG ÉgOQGƒeh áÄ«ÑdG ájÉªM èeGôH õjõ©àd ¢ù∏éªdG
 ó°TGQ  øH  π°ü«a  ï«°ûdG  ƒª°S  ôÑY  ´ÉªàL’G  ΩÉàN  »ah
 áÄ«ÑdGh »NÉæªdG ô«¨àdG ôjRƒd √ôjó≤Jh √ôμ°T øY áØ«∏N ∫BG
 IQhódG  ¢ù«FQ  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhóH
 ∫ÓN  äGQÉ````̀eE’G  á``̀dhO  É¡àdòH  »`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ≈∏Y  á«dÉëdG
 ¿Éé∏dG »∏ãªe πμdh ,áÄ«ÑdG ¿hDƒ°ûd á«dÉëdG IQhó∏d É¡°SDhôJ
 ™aód  ôªà°ùªdG  º¡fhÉ©J  ≈∏Y  áeÉ©dG  áfÉeC’G  »a  ø«∏eÉ©dGh

.Oƒ°ûæªdG πeÉμàdG ƒëf »é«∏îdG πª©dG Iô«°ùe
 ±ô°ûJ øY áØ«∏N ∫BG ó°TGQ øH π°ü«a ï«°ûdG ƒª°S ÜôYCGh
 AÓcƒdGh  AGQRƒ``̀dG  äÉYÉªàLG  áaÉ°†à°SÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hó``̀H  áÄ«ÑdG  ¿hDƒ`̀ °`̀ T  ø`̀Y  ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 á«é«JGôà°S’G  á£îdG  ò«ØæàH  á°üàîªdG  ¿Éé∏dG  äÉYÉªàLGh
 »a  Égó≤Y πeDƒªdGh  áeOÉ≤dG  IQhódG  ∫ÓN á«Ä«ÑdG  á«é«∏îdG

.¬∏dG ¿PEÉH øjôëÑdG áμ∏ªe

∂∏ªdG ádÓéd »°üî°ûdG πãªªdG øY áHÉ«f

¿hÉ©àdG ∫hóH áÄ«ÑdG øY ø«dhDƒ°ùªdG AGQRƒdG ´ÉªàLG »a ∑QÉ°ûj ó°TGQ øH π°ü«a

.áØ«∏N ∫BG ó°TGQ øH π°ü«a ï«°ûdG ƒª°S |

 ¿Éª∏°S ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG
 QÉ°ûà°ùe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H
 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ìÉÑ°U  ¬ÑàμªH  ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 ó«°ùdG ,á«Ñ«°†≤dG ô°üb »a ¢ùeCG
 áÑ°SÉæªH  π``̀°``̀SGQ  ô`̀aƒ`̀à`̀°`̀ù`̀jô`̀c
 GójóL  Éjò«ØæJ  É°ù«FQ  ¬æ««©J
 »°S »``̀H ¢````̀SEG ¢``̀û``̀JEG ∂`̀ æ`̀H »``̀a
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH  (HSBC)
 ó`̀MGƒ`̀ dGó`̀ Ñ`̀Y ó``̀ª``̀MCG ó`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dGh
 (ô«ªjôÑdG)  áÄa  ¢ù«FQ  ¬∏dGóÑY

.∞«°ùdG á≤£æe »a ∂æÑdG ´ôah
 Ö``̀MQ á``̀∏``̀HÉ``̀≤``̀ª``̀dG ∫Ó`````̀Nh
 …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dÉ`̀H √ƒ`̀ª`̀ °`̀S
 øe ¬H ™àªàj ÉªH OÉ°TCGh ,ójóédG
 ∫Éée  »`̀a  á∏jƒW  á`̀«`̀dhO  IôÑN
 á«aô°üªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀ dG  ∫É``̀ª``̀YCG

.á«dÉªdGh
 äGRÉéfEÉH  √ƒª°S  OÉ°TCG  Éªc
 äÉ°ù°SDƒªdG øª°V HSBC ∂æH
 »a πª©J »àdG ábƒeôªdG á«dÉªdG
 ≈àM óàªJ »àdGh øjôëÑdG áμ∏ªe
 äÉeóîdG »a πª©dG øe ÉeÉY 76
 »`̀à`̀dGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »``̀a á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG

 äQƒ``̀Wh É`̀¡`̀JGô`̀Ñ`̀N ø``e äRõ```̀Y
 É¡îjQÉJ  ôÑY  É¡JGhOCGh  É¡dÉªYCG
 áμ∏ªe »`̀a  π`̀ª`̀©`̀dG  ø`̀e π`̀jƒ`̀£`̀dG
 ,ºdÉ©dG  ∫hO  ∞∏àîeh  øjôëÑdG
 …ò«ØæàdG ¢ù«Fô∏d √ƒª°S É«æªàe
 ìÉéædGh  ≥«aƒàdG  ΩGhO  ójóédG

.øjôëÑdG áμ∏ªªH ¬eÉ¡e »a

 π`Ñ≤``à``°ù`j  AGQRƒ``dG  ¢``ù`«`FQ  QÉ``°û`à`°ù`e
zHSBC{```d ójóédG …ò``«ØæàdG ¢``ù«FôdG

 º`̀«`̀gGô`̀HEG º`̀fÉ`̀Z ø`̀cô`̀ dG AGƒ``̀∏``̀dG ∑QÉ`̀ °`̀ T
 ¿É````̀cQC’G á`̀Ä`̀«`̀g ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e á`̀dÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG
 ôÑªàÑ°S  8  AÉKÓãdG  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  äÉ«∏ª©∏d
 áæé∏d  »``̀Fô``̀ª``̀dG  ´É``̀ª``̀à``̀L’G  »``̀a  Ω2020
 áÄ«g AÉ°SDhQ …óYÉ°ùªd ÖjQóàdGh äÉ«∏ª©dG
 ¢ù∏ée  ∫hó``d  áë∏°ùªdG  äGƒ`̀≤`̀dÉ`̀H  ¿É```̀cQC’G

.á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG
 á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e ´É``̀ ª``̀ à``̀L’G ∫Ó````̀N iô`````̀Lh
 ∫É`̀ª`̀YC’G  ∫hó``L  ≈∏Y  áLQóªdG  ™«°VGƒªdG
 ∫hód ácQÉÑªdG Iô«°ùªdG ™aO É¡fCÉ°T øe »àdG
 ƒëf á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 …ôμ°ù©dG ¿hÉ©àdG õjõ©Jh ájƒ≤J øe ójõªdG

.¢ù∏éªdG ∫hO ø«H ∑ôà°ûªdG

 á`̀æ`̀é`̀d ´É```ª```à```LG »```̀ a ∑QÉ```°```û```J ø``̀ jô``̀ ë``̀ Ñ``̀ dG
¿hÉ``̀©``̀ à``̀ dG ∫hó``````d Ö```̀ jQó```̀ à```̀ dGh äÉ``̀«``̀∏``̀ª``̀©``̀dG

.äÉ«∏ª©∏d ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ óYÉ°ùe |

 ∫BG  áØ«∏N  øH  »∏Y  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ
 áæé∏dG  ´ÉªàLG  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N
 ôeÉK ≈°ù«Y ó«ª©dG Qƒ°†ëH ,zó©H øY{ øeÉãdG á«æeC’G
 AÉ°†YC’G  •ÉÑ°†dG  øe  OóYh  ßaÉëªdG  ÖFÉf  …ô°ShódG

.á«∏NGódG IQGRƒH á«æeC’G Iõ¡LC’G ∞∏àîe »∏ãªe øe
 ,Qƒ°†ëdÉH  √ƒª°S  Ö`̀MQ  ´ÉªàL’G  π¡à°ùe  »`̀a
 äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J  »`̀a  Iôªà°ùe  á¶aÉëªdG  ¿CG  kGó`̀cDƒ`̀e
 QhO  õjõ©àH  á`̀«`̀æ`̀eC’G  º¡JÉ©∏£J  ≥«≤ëJh  »``̀dÉ``̀gC’G
 äÉ¡édG  ∞∏àîe  ™e  ≥«°ùæàdGh  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG
 øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG äÉ¡«Lƒàd kGò«ØæJ ,á«æ©ªdG
 øeC’G ºFÉYO ï«°Sôàd á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY

.á¶aÉëªdG ≥WÉæe ∞∏àîe »a áeÓ°ùdGh
 äÉ¡édG ∞∏àîe É¡àdòH »àdG Oƒ¡édÉH √ƒª°S OÉ°TCGh
 AÉ°SDhQ ™e ≥«°ùæàdÉH AGQƒ°TÉY º°Sƒe ìÉéfE’ á«æeC’G
 ±hô¶dG  πX »a áæeBG  AGƒLCG  »a  iôL …òdGh ,ºJBÉªdG
 øe ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd á«FÉæãà°S’G
 ¿Éª°†d ájRGôàM’Gh á«FÉbƒdG äGAGôLE’G ≥«Ñ£J ∫ÓN
 ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdÉH  kGó«°ûe  ,™«ªédG  áeÓ°S
 (»°VGôàa’G »æeC’G ßaÉëªdG ƒª°S èeÉfôH) ¥ÓWEG »a
 ≈`̀ dEG  á`̀«`̀eGô`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  RGô````HEGh  ,á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  ¬àî°ùf »`̀a
 »æeC’G »YƒdG õjõ©J ≈dEG  ±ó¡j …òdG èeÉfôÑdG ìÉéfEG

.á¶aÉëªdG AÉæHCG øe áÄ°TÉædG iód »©ªàéªdGh
 ∫BG  áØ«∏N  øH  »∏Y  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ó`̀cCGh

 á¶aÉëªdG  ¿CG  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N
 á«æeC’G »dÉgC’G äÉLÉ«àMG á©HÉàeh »≤∏J ≈∏Y á°üjôM
 ≈∏Y  Égò«ØæJh  ,π°UGƒàdG  õjõ©J  »a  á«ªgCG  øe  É¡d  Éªd
 á«fhôàμdE’G  äGƒæ≤dG  QÉªãà°SG  ∫ÓN  øe  ™bGƒdG  ¢VQCG
 OóY ≠∏H å«M »còdG π°UGƒàdG ô«î°ùJ ™e á«°VGôàa’Gh
 56  »æeC’G  ∫ÉéªdG  »a  IOQGƒdG  äÉÑ∏£dGh  äÉMôà≤ªdG

.á«æeC’G äGQOÉÑªdG õjõ©J »a Ö°üæJ kÉMôà≤e
 õcôe  ¢ù«FQ  ¿ÉîdG  óªëe  Ö«≤ædG  Ωób  ,¬à¡L  øe
 ó°UQ  äÉjôéªd  kÉ«Fôe  kÉ°VôY  ´ÉaôdÉH  »fóªdG  ´ÉaódG
 ≈æKCG  ó`̀bh  ,á≤£æªdG  »a  á«æeC’G  ÉjÉ°†≤dGh  çOGƒ`̀ë`̀dG
 •ÉÑ°†dG  QhO  ≈∏Y  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  ƒª°S
 áYô°ùd  »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  »`̀a  OGô```̀aC’Gh
 á¡LGƒªd  á«æeC’G  ájõgÉédÉH  º¡«∏ëJh  º¡àHÉéà°SG
 áØYÉ°†e  ≈```̀dEG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  kÉ`̀¡`̀Lƒ`̀e  ,çOGƒ```ë```dG  ∞∏àîe
 áeÓ°Sh  øeCG  ¿Éª°†d  áeÓ°ùdG  õjõ©J  πLCG  øe  Oƒ¡édG

.á¶aÉëªdG ≥WÉæe ∞∏àîe »a ø«æWGƒªdG
 »∏ãªe  øe  Qƒ°†ëdG  ÜôYCG  ,´ÉªàL’G  ΩÉàN  »ah
 RQÉÑdG  Qhó∏d  ºgôjó≤Jh  ºgôμ°T  øY  á«æeC’G  Iõ¡LC’G
 Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdG  »`̀a  á¶aÉëªdG  ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J  …ò``̀dG
 áæé∏dG  ´ÉªàLG  ó≤Y  ôÑY  áaOÉ¡dG  á«æeC’G  äÉLôîª∏d
 á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  QhO  ócDƒj  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,á«æeC’G
 áî°SGôdG á«æeC’G äGQOÉÑªdG QGôªà°S’ å«ãëdG »©°ùdGh
 .á«HƒæédG á¶aÉëªdG AÉLQCG »a ¿ÉeC’Gh øeC’G ≥«≤ëàd

 ø«æWGƒªdG  äÉLÉ«àMG  ™HÉàj  á«HƒæédG  ßaÉëe
á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G äGƒ`̀ æ`̀ ≤`̀ dG ô`̀Ñ`̀Y IOQGƒ`````̀dG

 á©HÉàe  ≈∏Y  ¢UôëdG  QÉ`̀WEG  »a
 ô«HGóàdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G
 áëFÉL  »°ûØJ  ø`̀e  óë∏d  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG
 â°üf  »`̀à`̀dGh  ,19  ó«aƒc  É`̀fhQƒ`̀c
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äGQGô```̀b  É¡«∏Y
 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H
 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ø`̀«`̀eC’G  ó¡©dG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 πª©∏d  á`̀«`̀é`̀jQó`̀à`̀dG  IOƒ``©``dG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 äÉWGôà°T’Gh  ,ºYÉ£ªdG  ´É£b  »a
 IQGRh  πÑb  ø`̀e  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG
 á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh IQÉ``̀é``̀à``̀dGh á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 äÉeóîH ≥∏©àj Éª«a áë°üdG IQGRhh
 êQÉN  äÉHhô°ûªdGh  ájòZC’G  ºjó≤J
 øH ó`̀ dÉ`̀N ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG ΩÉ``̀ b ,äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG

 ßaÉëe ÖFÉf …ô°ShódG ¿Éæ°S ¬©«HQ
 ájó≤ØJ  IQÉjõH  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG
 ºjó≤J  äÓ`̀ë`̀eh  ºYÉ£ªdG  ø`̀e  Oó©d
 ∞∏àîe  »a  äÉHhô°ûªdGh  á`̀jò`̀ZC’G
 ácQÉ°ûeh Qƒ°†ëH á¶aÉëªdG ≥WÉæe
 IQGRhh  áë°üdG  IQGRh  øY  ø«∏ãªe
 á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh IQÉ``̀é``̀à``̀dGh á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG

 á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóeh
 ,á¶aÉëªdÉH  ø«dhDƒ°ùªdG  øe  Oó`̀Yh
 äGOGó©à°S’G  ≈∏Y  ´ÓW’G  ºJ  å«M
 äÓ`̀ë`̀eh º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dG É`̀¡`̀Jò`̀î`̀JG »`̀à`̀dG
 É k≤ah  ,äÉHhô°ûªdGh  ájòZC’G  ºjó≤J
 Gò`̀¡`̀H §``HGƒ``°``†``dGh äÉ`̀WGô`̀ à`̀ °`̀ TÓ`̀ d
 √ó¡°T  Éªd  √ôjó≤J  øY É kHô©e  ,¿CÉ°ûdG

 ,™«ªédG  πÑb  øe  ó«≤Jh  ΩGõàdG  øe
 πeÉ©àdG  »a  ¢UôëdG  á«ªgCG  GócDƒe
 áeÓ°S  π`̀LCG  øe  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  ™e
 ¿CG  ≈∏Y  G kOó`̀°`̀û`̀e  ,™«ªédG  áë°Uh
 ≈∏Y  ¢UôëJ  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG
 ô«HGóàdGh  äGAGô``̀LE’G  áaÉc  á©HÉàe

.¢Shô«ØdG »°ûØJ øe óë∏d

á«éjQóàdG IOƒ``©∏d ºYÉ£ªdG äGOGó©à``°SG ó``≤Øàj á«dÉª``°ûdG ß``aÉëe Ö``FÉf

 ƒª°ùd »eÓYE’G ÖàμªdG ôjóe ócCG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ø`̀H  ódÉN  ï«°ûdG
 á≤HÉ°ùªd áª¶æªdG áæé∏dG ¢ù«FQ áØ«∏N
 ï«°ûdG  óªëe  óªMCG  zâ«ÑdÉa  ∂Ñàgƒe{
 øH  ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  ¿CG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 á«æjôëÑdG  á«ÑªdhC’G  áæé∏dG  ¢ù«FQ
 ºYOh  ¢UôM  ≥∏£æe  øe  kÉ`̀ª`̀FGO  »JCÉJ
 øjõ«ªàªdG  ÜÉÑ°ûdG  AGƒ`̀à`̀M’  √ƒª°S
 ≈©°ùJ  Ée  Gò`̀gh  ,ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a
 »a ¬`̀à`̀ª`̀Lô`̀J ≈```̀dEG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG
 áæé∏dG  π°UGƒJ  å«M  á≤HÉ°ùªdG  √ò`̀g
 »dÉãªdG  ô«°†ëàdG  π`̀LCG  øe  ÉgOƒ¡L

 √òg  RGô``HE’  ≈©°ùJ  áæé∏dG  ¿CG  ÉØ«°†e  ,á«FÉ¡ædG  á∏MôªdG  äÉ°ùaÉæe  áeÉbE’
 ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S  É¡ª°SQ  »àdG  ±Gó`̀gC’G  ¢ùμ©j  ÉªH  ,á∏M  ≈¡HCG  »a  á∏MôªdG
 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ≈dEG  áaOÉ¡dGh  ,á≤HÉ°ùªdG  √òg  ∫ÓN  øe  á«æjôëÑdG  á«ÑªdhC’G  áæé∏dG  ¢ù«FQ
 ¬JGQó≤d  ¿Éæ©dG ¥ÓWEG  ≈dEG  ¬©aóJ »àdG ¢UôØdG ≥∏Nh »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ºYO
 »a  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y QOÉb  »HÉÑ°T  π«L øjƒμJ  ΩóîJ »àdG  IQƒ°üdÉH  ,¬ÑgGƒeh

 .™ªàéªdÉH á«JÉ«ëdG ä’ÉéªdG ôjƒ£Jh AÉæH
 ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  Iô«Ñc  GOƒ¡L  ∫òÑJ  áª¶æªdG  áæé∏dG  ¿EG{  :ï«°ûdG  ∫É`̀bh
 ,zâ«ÑdÉa ∂àÑgƒe{ á≤HÉ°ùªd á«FÉ¡ædG á∏MôªdG ¥Ó£fG πÑb áHƒ∏£ªdG ájõgÉédG
 ¬dÓN øe ºà«°S ,øjôëÑdG IÉæb ≈∏Y åÑj ¢UÉN èeÉfôH ∫ÓN øe ΩÉ≤à°S »àdGh
 ±GógC’Gh ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S äGQOÉÑe ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ
 »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ºYOh ¿É°†àM’ äGQOÉÑªdG √òg ∫ÓN øe √ƒª°S É¡ª°SQ »àdG
 √ò¡d á∏gCÉàªdG äÉcQÉ°ûªdG áaÉc ¢VôY ¬dÓN ºà«°S Éªc ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a
 QÉÑμdG  »àÄa  »a  ≈`̀ dhC’G  áKÓãdG  õcGôªdÉH  øjõFÉØdG  øY  ¿Ó``YE’Gh  ,á∏MôªdG

 .zájôjó≤àdG õFGƒédG ≈∏Y ø«∏°UÉëdG øY ¿ÓYE’Gh QÉ¨°üdGh
 á©HÉàªdÉH  zâ«ÑdÉa  ∂àÑgƒe{  á≤HÉ°ùªd  áª¶æªdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  OÉ`̀°`̀TCGh
 …òdG  πYÉØàdGh  ,»ë«eôdG  óªëe  øH  »∏Y  ΩÓ`̀YE’G  ¿hDƒ°T  ôjRƒd  á∏°UGƒàªdG
 á«eÓYE’G  äÉ«fÉμeE’G  ô«î°ùàH  á«æ©ªdG  äGQGOE’G  áaÉc  ¬«LƒJ ∫ÓN øe √GóHCG
 á≤HÉ°ùª∏d  ¿Éé∏dG  ™«ªL  »a  ø«∏eÉ©dG  Oƒ¡L  GQó≤e  ,çóëdG  ìÉéfEGh  RGô`̀HE’
 øe  á∏MôªdG  √òg  ≈dEG  É¡H  ∫ƒ°UƒdGh  ¬Lh  πªcCG  ≈∏Y  á«æeõdG  á£îdG  ò«Øæàd
 ø«cQÉ°ûªdG  ™«ªéd  ìÉéædGh  ≥«aƒàdG  πc  ¬JGP  âbƒdG  »a  É«æªàe  ,äÉ°ùaÉæªdG

.á«FÉ¡ædG á∏MôªdG »a

 ó«°ùéJ  zâ`̀«`̀Ñ`̀dÉ`̀a  ∂`̀à`̀Ñ`̀gƒ`̀e{
 óªM  ø``̀ H  ó``̀dÉ``̀N  äÉ`̀ ¡`̀ «`̀ Lƒ`̀ à`̀ d
ÜÉÑ°ûdG  º``̀YO  ≈```dEG  á`̀ «`̀ eGô`̀ dG

.ï«°ûdG óªëe óªMCG |

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀«`̀©`̀ª`̀L â``̀æ``̀∏``̀YCG
 IQOÉ`̀Ñ`̀e  ¥Ó``̀WEG  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  ógÉ©ªd
 ±ó`̀¡`̀H zá`̀ «`̀ª`̀ bô`̀ dG á``̀ «``̀ eC’G ƒ``ë``e{
 Üƒ°SÉëdG Ωƒ∏Y º«∏©J ô°ûf ™jô°ùJ
 IƒéØdG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dGh  øjôëÑdG  »`̀a
 ∫ƒëàdG  Oƒ¡L  ™jô°ùJh  á«ªbôdG
 áaô©ªdG  OÉ°üàbG  AÉ`̀æ`̀Hh  »`̀ª`̀bô`̀dG
 óbh  ,2030  øjôëÑdG  ájDhôd  É≤ah
 ÉæeGõJ  IQOÉÑªdG  √òg  ¥ÓWEG  iôL
 ,á`̀«`̀eC’G  ƒëªd  »ªdÉ©dG  Ωƒ`̀«`̀dG  ™`̀e
 á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG  QÉWEG  »ah

.á«©ªé∏d
 ±Gƒf  á«©ªédG  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh
 √ò`̀¡`̀H ¬``̀ d í`̀jô`̀°`̀ü`̀J »``̀a »`̀°`̀û`̀é`̀dG
 áμ∏ªe  »``̀ a  ô`̀î`̀ Ø`̀ f{  :á`̀Ñ`̀ °`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀ dG
 AÉ°†≤dG  øe  ÉæμªJ  ÉæfCÉH  øjôëÑdG

 â`̀bh ò`̀æ`̀e á`̀jó`̀é`̀HC’G á`̀ «`̀eC’G ≈`̀∏`̀Y
 ÖjQóàdG  ógÉ©e  »a  øëfh  ,πjƒW
 AÉ°†≤dG  áª¡e  Éæ≤JÉY  ≈∏Y  É`̀fò`̀NCG
 äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dG  ∫É`̀é`̀e »`̀a á`̀«`̀eC’G ≈∏Y
 áÄ°TÉædG  èeód  áeRÓdG  äGôÑîdGh
 ∂dPh  ,πª©dG  ¥ƒ°S  »a  ÜÉÑ°ûdGh
 ºd  á«eC’G  ¿CÉ`̀H  ÉæfÉªjEG  øe  ÉbÓ£fG
 IAGô`̀≤`̀ dG ÇOÉ`̀Ñ`̀e á`̀aô`̀©`̀e Ωó``̀Y ó`̀©`̀J
 IQƒãdG  πX  »a  πH  ,§≤a  áHÉàμdGh
 á`̀«`̀eC’G  â`̀JÉ`̀H  á`̀©`̀HGô`̀dG  á«YÉæ°üdG
 äÉÑ∏£àeh ÇOÉÑe áaô©e ΩóY »æ©J

.zójóédG »ªbôdG ô°ü©dG
 ∫ÓN  ø`̀e{  :»°ûédG  ±É`̀°`̀VCGh
 ¥ƒ°S  äÉLÉ«àM’  º`̀FGó`̀dG  Éfó°UQ
 ∞FÉXƒdG  º¶©e  ¿CG  ó`̀cDƒ`̀f  πª©dG
 äÉ`̀LQó`̀dG  »`̀a  ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG  É¡«a  ÉªH

 äÉ«°SÉ°SCG  ¿É`̀≤`̀ JEG  Ö∏£àJ  É`̀«`̀fó`̀dG
 ógÉ©e  Ωƒ≤Jh  ,äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J
 »a  »°SÉ°SCG  Qhó`̀H  É«dÉM  ÖjQóàdG

 äGQÉ¡ªdG  ≈∏Y  ø««æjôëÑdG  ÖjQóJ
 Ö°SÉëdÉH  á≤∏©àªdG  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G
 ∫ÓN øe Ωƒ«dG íª£f Éææμd ,»dB’G
 QhódG Gòg õjõ©J ≈dEG IQOÉÑªdG √òg

.zá«dƒª°Th ÉNƒ°SQ ôãcCG ¬∏©Lh
 øjôëÑdG  á«©ªL  ¿CG  ∞°ûch
 ≈∏Y  É«dÉM  πª©J  ÖjQóàdG  ógÉ©ªd
 AÉcô°ûdG  øe  ójó©dG  ™e  π°UGƒàdG
 á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  »a
 IQOÉ`̀Ñ`̀e  ≈``̀dEG  º¡eÉª°†fG  π``̀LCG  ø`̀e
 ≈∏Y πª©dGh zá«ªbôdG á«eC’G ƒëe{
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ™`̀e  É¡∏eÉμJh  É¡∏«©ØJ
 ´hô°ûe  πãe  á∏°üdG  äGP  á«æWƒdG
 …òdG zº«∏©àdG »a »ªbôdG ø«μªàdG{
 º«∏©àdGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh  √ò`̀Ø`̀æ`̀J

.™jQÉ°ûªdG øe √ô«Zh

á``«ªbôdG á``«eC’G ƒ``ëe á``∏ªM ≥``∏£J Ö``jQóàdG ó``gÉ©e á``«©ªL

.»°ûédG ±Gƒf |
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¢SÉÑY ∫Gƒf :âÑàc
 Ö∏£J á«ØJÉg πFÉ°SQ áÑ∏£dGh ø«°SQóªdG øe OóY º∏à°SG
 ÉæeGõJ  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ¢üëa  AGô`̀LEG  º¡æe
 »a  AÉLh  …QÉédG  ôÑªàÑ°S  16  »a  ¢SQGóªdG  ≈dG  IOƒ©dÉH
 ¿Éª°†dh ¢SQGóªdG ≈dEG IOƒ©dG QÉWEG »a{ áÑ∏£dG ádÉ°SQ ¢üf
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  ≥ah  áÑ∏£dG  áeÓ°S

 ®ÉØë∏d øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H Ωƒ≤J »àdGh (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
 ºbôdG) ºμàæHG/ºμæHG QÉ«àNG ºJ ,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y
 ¢Shô«Ød »FGƒ°û©dG …ôÑàîªdG ¢üëØdG AGôLE’ ..»°üî°ûdG
 ...á°SQóe ≈dEG º¡HÉë£°UG ºμæe ≈Lôj .(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
 ºJ  Éªæ«H  .z¢üëØdG  AGô``LE’  äÉæÑ∏d  á`̀jOGó`̀YE’G  á«FGóàH’G
 õcôe)  ≈``dEG  ¬LƒàdÉH  ¢üëØdG  AGô``̀LE’  ø«ª∏©ªdG  áÑdÉ£e
 ¢VQÉ©ª∏d  »dhódG  øjôëÑdG  õcôªH  (áÑcôªdG  øe  ¢üëØdG

.äGôªJDƒªdGh
 Üô≤dÉH  Gó`̀L  Gô«Ñc  É`̀eÉ`̀MORG  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  ó¡°T  ó`̀bh
 »dhódG  øjôëÑdG  õcôªH  (áÑcôªdG  øe  ¢üëØdG  õcôe)  øe
 øe  GóL  ô«Ñc  OóY  ΩÓà°SG  ÖÑ°ùH  äGôªJDƒªdGh  ¢VQÉ©ª∏d
 ¢Shô«a ¢üëa AGôLEG º¡æe Ö∏£J á«ØJÉg πFÉ°SQ ø«ª∏©ªdG
 16 »a ¢SQGóªdG ≈dG IOƒ©dG ™e ÉæeGõJ (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc

.…QÉédG ôÑªàÑ°S

¢SQGóªdG ≈dEG IOƒ``©dG πÑb áÑ∏£dGh ø«°SQóª∏d zÉ``fhQƒc{ äÉ°Uƒëa Aó``H

 ¢`̀TÉ`̀©`̀fE’G  ≈`̀∏`̀Y  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  õ`̀cô`̀e  π°üM
 OÉªàYG  ≈∏Y  »Hô©dG  è«∏îdG  á©eÉéH  »Ñ∏≤dG
 »Ñ∏≤dG  ¢`̀TÉ`̀©`̀fEÓ`̀d  »ªdÉ©dG  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  õ`̀cô`̀e
 »a á«Ñ∏≤dG ¢VGôeCÓd á«μjôeC’G áÄ«¡dG √ô≤eh

 .(AHA) á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
 »Hô©dG  è«∏îdG  á`̀©`̀eÉ`̀L  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ∫É``̀ bh
 ¿EG  »∏gƒ©dG  øªMôdGóÑY  øH  ódÉN  QƒàcódG
 ¿hÉ©àdG  QÉ``̀WEG  »`̀a  »Hô©dG  è«∏îdG  á©eÉL
 ,Iõ«ªàªdGh  IóFGôdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ™e  ≥«KƒdG
 É¡dòÑj  »àdG  á«FÉæãà°S’G  Oƒ¡édG  π°†ØHh
 ¬∏dG  á«£Y  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  Ö«ÑW  AGƒ`̀∏`̀dG
 »©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe óFÉb áØ«∏N ∫BG
 á©eÉédG  äó≤Y  ,∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©àd
 »a  »Ñ∏≤dG  ¢`̀TÉ`̀©`̀fE’G  õ`̀cô`̀e  ±Gô``̀°``̀TEG  â`̀ë`̀J
 iód óªà©e õcôe ƒgh- óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe
 áYƒªée -á«Ñ∏≤dG ¢VGôeCÓd á«μjôeC’G áÄ«¡dG
 ∫ƒ°üë∏d  á«∏«gCÉàdG  á«ÑjQóàdG  äGQhó`̀ dG  øe
 è«∏îdG á©eÉL »a ¢TÉ©fE’G õcôe OÉªàYG ≈∏Y
 ¢VGôeCÓd  á«μjôeC’G  áÄ«¡dG  πÑb  øe  »Hô©dG
 ¢TÉ©fE’G  õcôe  OÉªàYG  ¿CG  kÉæ«Ñe  ..á«Ñ∏≤dG
 áaÉ°VEG  πãªj  »Hô©dG  è«∏îdG  á©eÉéH  »Ñ∏≤dG
 á«ë°üdG  áeƒ¶æª∏d  á«ÑjQóàdG  äGQó≤dG  ≈`̀dEG
 á∏°ù∏°S »a áª¡e Iƒ£Nh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 Éª¡«∏Y ¢`̀Uô`̀ë`̀J  ø`̀jò`̀∏`̀dG  õ`̀«`̀ª`̀à`̀dGh  IOƒ``é``dG

.»Hô©dG è«∏îdG á©eÉL
 ¢TÉ©fE’G  õ`̀cô`̀e  í«àj  ,∂``̀dP  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀dEG
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  á©eÉédÉH  Ö£dG  áÑ∏£d  »Ñ∏≤dG
 πeÉ©à∏d äÉjƒà°ùªdG ≈∏YCG ≈∏Y óªà©e ÖjQóJ
 Éªc  ,Ió≤©ªdGh  áFQÉ£dG  á«Ñ∏≤dG  ä’ÉëdG  ™e
 »Hô©dG è«∏îdG á©eÉL óYÉ°ùj õcôªdG Gòg ¿CG
 â°ù°SCG  »àdG  ádÉ°SôdG  ¢ùjôμJ  á∏°UGƒe  ≈∏Y
 ø«∏eÉ©∏d  á°Uôa  ô«aƒJ  ∫Ó`̀N  øe  É¡∏LCG  øe
 è«∏îdGh  øjôëÑdG  »`̀a  »Ñ£dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a
 äÓ°†©ªdG  ™e  πeÉ©àdG  ≈∏Y  ÜQóà∏d  »Hô©dG
 ™àªàjh  .áFQÉ£dG  á«Ñ∏≤dG  ¢VGôeC’Gh  á«Ñ£dG
 á«dÉY á«æ≤J äGõ«¡éàH »Ñ∏≤dG ¢TÉ©fE’G õcôe

 Iõ¡LCG  çóMCÉH  √õ«¡éJ  ºJ  å«M  IQƒ£àeh
 PEG  ,á«Ñ£dG  Iõ¡LCÓd  á«ªdÉ©dG  ∫OQ’  ácô°T
 ¢TÉ©fEÓd Ωóîà°ùJ ≈eOh Iõ¡LCG ≈∏Y …ƒàëj
 Ö∏≤dG  πªY  ∞bƒJ  óæY  Ωó≤àªdGh  §°ùÑªdG
 á∏MôªdG âªª°U óbh .á«Ñ∏≤dG äÉeRCÓd áé«àf
 ø«HQóàe 6 ÖjQóàd õcôªdG äGQób øe ≈dhC’G

 .IóMGƒdG IQhódG »a
 äGQÉ¡ªdGh  IÉcÉëªdG  õcôe  ¢ù«FQ  ôcPh
 IOGôL ó«©°S ô«°ù«J QƒàcódG  PÉà°SC’G á«Ñ£dG
 πeÉc Qƒ°üJ ™°Vh Oó°üH IÉcÉëªdG  õcôe ¿CG
 IÉcÉëªdG  ∫ÓN øe ó©H  øY ÖjQóàdG  á∏Môªd
 º«∏©àdGh »Ñ£dG ¢üëØdG »cÉëJ ƒjó«a ΩÓaCGh

 .áØ∏àîªdG ¢VGôeCÓd êÓ©dG ´GƒfCG »a
 IÉcÉëªdG  õcôe  º¶f  ,ô``̀NBG  ÖfÉL  ≈∏Y
 »a  (Ωƒ`̀c  º°S)  õcôe  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH  kGô`̀NDƒ`̀e
 ôÑY  ó©H  øY  âª«bCG  á«ÑjQóJ  IQhO  É«fÉ£jôH
 ÖfÉL ≈dEG ,kÉÑ«ÑW 19 ácQÉ°ûªH ƒjó«ØdG á«æ≤J
 IÉcÉëªdG  õ`̀cô`̀e  »`̀a  ≥jôØdG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ™«ªL
 ,»Hô©dG è«∏îdG á©eÉL »a á«Ñ£dG äGQÉ¡ªdGh
 É«fÉ£jôH  ø`̀e  ¢ü°üîàe  ≥`̀jô`̀a  ΩÉ``̀b  å`̀«`̀M
 AÉÑWC’G ÖjQóàd ó©H øY äGô°VÉëe 6 ºjó≤àH
 ≈°VôªdG QhóH ΩÉ«≤∏d ø«Yƒ£àªdG ÖjQóJ ≈∏Y
 õcGôeh  á«Ñ£dG  á«ª«∏©àdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a

 .á«Ñ£dG äGQÉ¡ªdGh IÉcÉëªdG

É«ªdÉY »Ñ∏≤dG ¢TÉ©fE’G õcôe OÉªàYG ≈∏Y π°üëJ »Hô©dG è«∏îdG á©eÉL

 äÓ°UGƒªdG IQGRƒH ájƒédG OÉ°UQC’G IQGOEG äôcP
 ¢ù£°ùZCG  ô¡°T  ¿CG  …ô¡°ûdG  Égôjô≤J  »a  ä’É°üJ’Gh
 ïjQÉJ  »`̀a  ¢ù£°ùZCG  ô`̀¡`̀°`̀TCG  ô``̀MCG  ™``̀HGQ  ¿É`̀ c  2020
 ¢ù£°ùZCG  …hÉ°ùj  ƒ`̀gh  .1902  ΩÉ`̀Y  òæe  øjôëÑdG

.IQGôëdG äÉLQO »a 2015
 IQGôëdG  äÉ`̀LQó`̀d  …ô¡°ûdG  §°SƒàªdG  ≠∏H  ó`̀bh
 ∫ó©ªdÉH  É°SÉ«b  Ω°2^1  ÉgQób  IOÉjõH  ∂dPh  Ω°36^1
 ∫ó©e  ≈∏YCG  ™HGQ  Gòg  ôÑà©jh  .¢ù£°ùZCG  ô¡°ûd  ΩÉ©dG
 .1902  ΩÉ`̀Y  òæe  ¢ù£°ùZCG  ô¡°ûd  IQGô`̀ë`̀dG  äÉ`̀LQó`̀d
 .2015 ¢ù£°ùZCG »a ∫ó©ªdG Gòg πãe π«é°ùJ ºJ óbh
 äÉLQO äÉ£°Sƒàªd  á≤HÉ°ùdG  á«°SÉ«≤dG  ΩÉbQC’G  âfÉch
 »a  πé°ùªdG  Ω°36^6  ¢`̀ù`̀£`̀°`̀ù`̀ZCG  ô¡°ûd  IQGô``̀ë``̀dG
 ¢ù£°ùZCG  »a  πé°ùªdG  Ω°36^5h  ,2017  ¢ù£°ùZCG

.2016 ¢ù£°ùZCG »a πé°ùªdG Ω°36^4h 1998
 IQGô`̀ë`̀dG  äÉ`̀LQó`̀d  …ô¡°ûdG  §°SƒàªdG  ≠∏H  Éªc
 É°SÉ«b  Ω°2^2  ÉgQób  IOÉjõH  ∂dPh  Ω°40^2  ≈ª¶©dG
 äÉLQód ∫ó©e ≈∏YCG øeÉK Gòg ôÑà©jh .ΩÉ©dG ∫ó©ªdÉH
 Éª∏Y ,1946 ΩÉY òæe ¢ù£°ùZCG ô¡°ûd ≈ª¶©dG IQGôëdG
 ≈ª¶©dG  IQGôëdG  äÉLQód  …ô¡°T  §°Sƒàe  ≈∏YCG  ¿CG
 áæ°S  »`̀a  πé°ùªdGh  Ω°41^4  ≠∏H  ¢ù£°ùZCG  ô¡°ûd

 .2017
 Ω°40 øe ôãcCG ≈ª¶©dG IQGôëdG áLQO â¨∏H óbh
 áLQO ≈∏YCG â¨∏Hh .¢ù£°ùZCG ô¡°T øe Ωƒj 12 ∫ÓN
 ¢ù£°ùZCG  8  ïjQÉàH  â∏é°S  »àdGh  Ω°43^8  IQGô`̀M
 Ω°48^1 π«é°ùJ ºJ øμdh »dhódG øjôëÑdG QÉ£e »a

 .á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M »a ¢ù£°ùZCG 2 ïjQÉàH
 iô¨°üdG IQGôëdG äÉLQód …ô¡°ûdG §°SƒàªdG ÉeCG
 É°SÉ«b  Ω°2^5  ÉgQób  IOÉjõH  ∂`̀dPh  Ω°33^0  ¿Éc  ó≤a
 äÉLQód ∫ó©e ≈∏YCG »fÉK Gòg ôÑà©jh .ΩÉ©dG ∫ó©ªdÉH
 óbh 1946 ΩÉY òæe ¢ù£°ùZCG ô¡°ûd iô¨°üdG IQGôëdG
 Éª∏Y ,2016 ¢ù£°ùZCG »a ∫ó©ªdG Gòg πãe π«é°ùJ ºJ
 iô¨°üdG  IQGôëdG  äÉLQód  …ô¡°T  §°Sƒàe  ≈∏YCG  ¿CG
 áæ°S  »`̀a  πé°ùªdGh  Ω°33^2  ≠∏H  ¢ù£°ùZCG  ô¡°ûd

.2017

 ¢ù£°ùZCG  ô¡°ûd  IQGô```̀M  á```LQO  ≈```̀fOCG  â`̀¨`̀∏`̀Hh
 øjôëÑdG  QÉ£e  »`̀a  ¢ù£°ùZCG  27  ïjQÉàH  Ω°30^0
 á∏«∏dG  ¢ùØf  »a  Ω°27^4  π«é°ùJ  ºJ  øμdh  »`̀dhó`̀dG

 .øjôëÑdG IQóH
 »a  á«Ñ°ùædG  áHƒWô∏d  …ô¡°ûdG  §°SƒàªdG  ≠∏Hh
 …ô¡°ûdG §°SƒàªdG ≠∏H ø«M »a ,%50 ¢ù£°ùZCG ô¡°T
 §°SƒàªdG  ≠`̀∏`̀Hh  %69  ≈ª¶©dG  á«Ñ°ùædG  áHƒWô∏d
 â¨∏Hh  .%30  iô¨°üdG  á«Ñ°ùædG  áHƒWô∏d  …ô¡°ûdG
 ïjQÉàH  á∏é°ùªdG  %88  á«Ñ°ùædG  áHƒWô∏d  áª«b  ≈∏YCG
 â¨∏Ña á«Ñ°ùædG áHƒWô∏d áª«b ≈fOCG ÉeCG ,¢ù£°ùZCG 22

.¢ù£°ùZCG 30h 8 »îjQÉàH %12
 ´ƒ£°S  äÉ`̀YÉ`̀°`̀S  ´ƒ`̀ª`̀é`̀e  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀é`̀dG
 ƒgh  áYÉ°S  362^4  ¢ù£°ùZCG  ô¡°ûd  ≠∏H  ób  ¢ùª°ûdG
 ô¡°ûd  »°ùª°ûdG  ´ƒ£°ù∏d  äÉYÉ°S  ´ƒªée ôÑcCG  ôÑà©j
 ºbôdG ¿Éch .1968 áæ°S π«é°ùàdG ájGóH òæe ¢ù£°ùZCG
 ô¡°ûd  »°ùª°ûdG  ´ƒ£°ùdG  äÉYÉ°S  ´ƒªéªd  ≥HÉ°ùdG
.2015 ¢ù£°ùZCG »a πé°ùªdG áYÉ°S 359^9 ¢ù£°ùZCG

 QGƒM QõL »a ábôØàe QÉ£eCG •ƒ≤°S ó°UQ ºJ Éªc
 QÉ£eC’G  ∫ƒ£g  á«ªc  ¿CG  Éª∏Y  .¢ù£°ùZCG  30  ïjQÉàH
 º∏e  1^0  â¨∏H  ¢ù£°ùZCG  ô¡°ûd  á∏é°ùªdG  Ió«MƒdG
.»dhódG øjôëÑdG QÉ£e »a 1998 ¢ù£°ùZCG 7 ïjQÉàH

 ≈∏YCG  âfÉc  IQGôëdG  äÉLQO  ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh
 øe  π``bCG  á«Ñ°ùædG  áHƒWôdG  âfÉc  ΩÉ`̀©`̀dG  ∫ó©ªdG  ø`̀e
 QGôªà°SG ÖÑ°ùH ΩÉjC’G ¢†©H »a GóY Ée ΩÉ©dG ∫ó©ªdG

.á«Hô¨dG á«dÉª°ûdG ìÉjôdG ÜƒÑg
 9  ¢ù£°ùZCG  ô¡°ûd  ìÉjôdG  áYô°S  §°Sƒàe  ≠∏Hh
 á«Hô¨dG  á«dÉª°ûdG  ìÉjôdG  Iô£«°S  áÑ°ùf  â¨∏Hh  .ó≤Y
 ìÉjô∏d  áÑg  ≈∏YCG  â¨∏Hh  .%41  ¢ù£°ùZCG  ô¡°T  ∫ÓN
 øjôëÑdG  QÉ£e  »a  ¢ù£°ùZCG  11  ïjQÉàH  Ió≤Y  27
 10h  6  »îjQÉàH  Ió≤Y  30  π«é°ùJ  ºJ  øμdh  »dhódG

 .øjôëÑdG IQO »a ¢ù£°ùZCG
 1  ï`̀jQÉ`̀à`̀H  ôÑ¨e  ¢ù≤£H  áμ∏ªªdG  äô``KCÉ``J  É`̀ª`̀c
 ôàe  2500  ≈dEG  á«≤aC’G  ájDhôdG  âfóJ  óbh  ,¢ù£°ùZCG

.»dhódG øjôëÑdG QÉ£ªH

 º`̀YO  »`̀ a  áªgÉ°ùª∏d  É`̀«`̀∏`̀©`̀dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  äó`̀≤`̀Y
 áμ∏ªªH  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a  äÉfÉ°†«ØdÉH  ø`̀jô`̀KCÉ`̀à`̀ª`̀dG
 ∫É°üJ’G  á«æ≤àH  ¢ùeCG  AÉ°ùe  É¡YÉªàLG  øjôëÑdG
 …OÉæ∏d  …ôîØdG  ¢ù«FôdG  Qƒ°†ëH  ∂dPh  ,ó©oH  øY
 ¢ù∏ée ¢ù«FQh »°VôªdG  ôªY PÉà°SC’G  »fGOƒ°ùdG
 AÉ°†YCG  øe  OóYh  Qƒf  óªëe  IõªM  …OÉædG  IQGOEG

.á«fGOƒ°ùdG IQÉØ°ùdG »∏ãªeh ,IQGOE’G ¢ù∏ée
 ¿ƒ©ªàéªdG  ¢Vô©à°SG  ´ÉªàL’G  ájGóH  »ah
 áªLÉædG  QGô°VC’ÉH   ≥∏©àj  Éª«a  äGQƒ£àdG  ô`̀NBG
 âKóM  »àdG  QÉ£eC’Gh  äÉfÉ°†«ØdGh  ∫ƒ«°ùdG  øY
 »a á©°SGh ≥WÉæe âMÉàLGh GôNDƒe ¿GOƒ°ùdG »a
 »°VGQC’Gh á«æμ°ùdG ≥WÉæªdG ∂dP »a ÉªH ¿GOƒ°ùdG
 É¡©e â`̀aô`̀Lh á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG ¥Gƒ``̀°``̀SC’Gh á`̀«`̀YGQõ`̀dG
 ±’B’G  IÉ«M  äOó``̀gh  ø«æWGƒªdG  ø`̀e  äGô°û©dG
 áé«àf  QÉ£NCG  øe  ¬Ø∏îà°S  Ée  ÖfÉL  ≈dEG  ô£îdÉH

.¿É°†«ØdG ÖÑ°ùH áÄ«ÑdG áë°U ´É°VhCG …Oôàd
 äGQó≤e øe ôÑcCG áKQÉμdG ¿CG ¿ƒ©ªàéªdG ócCGh
 ™e É¡àcô©e ¢VƒîJ »àdG ádhódG äÉ«fÉμeEGh OÓÑdG
 âbƒdG  »a  OÓÑdG  ¿CG  ≈dEG  ø«àa’  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 á≤ãdG  ¿CGh  ,äÉjóëàdG  øe  ójó©dG  ¬HÉéJ  øgGôdG
 »a ôÑcC’G õaÉëdG πãªJ ¬JGQó≤eh Ö©°ûdG Iƒb »a
 º∏ëf  ¥ô°ûe  ≥aCG  ƒëf  ™bGƒdG  ô««¨J  ≈∏Y  ÉæJQób
 ÉæJOGQEG â¡éJG Ée ≈àe ¬≤«≤ëJ á«fÉμeEÉH º∏ëfh ¬H

.±ó¡dG ∂dP ƒëf ΩõYh ¥ó°üH

 ≈∏Y  Qƒ°†ëdG  ≥`̀Ø`̀JG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó`̀N  ø`̀eh
 áªgÉ°ùª∏d É«∏©dG áæé∏dG) ≈ª°ùJ É«∏Y áæéd π«μ°ûJ
 (¿GOƒ°ùdG  »`̀a  äÉfÉ°†«ØdÉH  øjôKCÉàªdG  º`̀YO  »`̀a
 Iõªëd  áHhÉæªdG  á°SÉFôdGh  »°VôªdG  ôªY  á°SÉFôH
 »YƒÑ°SCG πμ°ûH áæé∏dG ™ªàéJ ¿CG ≈∏Y ,Qƒf óªëe
 ≈∏Y  ¥ÉØJ’G  º`̀Jh  ,É¡àª¡e  øe  AÉ¡àf’G  ø«M  ≈`̀dEG
 ™ªL Qƒëeh »eÓYE’G QƒëªdG »g QhÉëe áKÓK
 ¿CG  ≈∏Y  ,äÉLÉ«àM’G  ôjó≤J  Qƒëeh  äÉYôÑàdG
 »fÉãdG  ´ÉªàL’G  »a  áKÓãdG  QhÉëªdG  §£N  Ωó≤J

.áæé∏d
 áæé∏dG  AÉ`̀ °`̀†`̀YCG  å`̀ë`̀H  ¬```JGP  ¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG  »``̀ah
 »dÉªdG  ºYódG  ÜÉ£≤à°SG  »a  πÑ°ùdG  ™éfCG  É«∏©dG
 »àdG  QÉKB’G AQO »a º¡°ùJ »àdG á∏LÉ©dG äÉKÉZE’Gh
 ihCÉªdG ô«aƒJ ≈∏Y õ«côàdÉH ,áKQÉμdG √òg É¡àØ∏N
 »a òNC’G ™e ,É¡æcÉ°ùeh É¡Jƒ«H äó≤a »àdG ô°SCÓd
 ô«bÉ≤©dGh  á`̀jhOC’G  ≈dG  á°SÉªdG  áLÉëdG  QÉÑàY’G
 ô°ûàæJ  ób  »àdG  ¢VGôeC’G  á¡HÉéªd  áª¡ªdG  á«Ñ£dG

.IócGôdG √É«ªdG OƒLƒd áé«àf
 »a  áªgÉ°ùª∏d  É«∏©dG  áæé∏dG  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀°`̀Sh
 áμ∏ªªH  ¿GOƒ°ùdG  »a  äÉfÉ°†«ØdÉH  øjôKCÉàªdG  ºYO
 ,(ó©oH  øY  ∫É°üJ’G)  á«æ≤àH  É¡JÉYÉªàLG  øjôëÑdG
 ±ó¡dG  ≥«≤ëJ  ≈àM  º`̀FGO  OÉ≤©fG  ádÉM  »a  »`̀gh
 ´GƒfCG πch äÉKÉZE’G π«°UƒJ »a πãªàªdGh ¢ù«FôdG

.¿GOƒ°ùdG »a øjQô°†àª∏d »æ«©dGh »dÉªdG ºYódG

πμ``°ûj  ø``jôë`Ñ`dÉH  »``fGOƒ`°ù`dG  …OÉ``ædG
äÉfÉ°†«ØdÉH ø``jôKCÉàªdG º``Yód É«∏Y á``æéd

 Ihô`̀ã`̀dGh  á`̀YGQõ`̀dG  π«ch ΩÉ`̀b
 ∫É```¨```°```TC’G IQGRƒ````````̀ H á``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ``̀°``̀Th
 óªëe  π«Ñf  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ,»`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 »°UÉ°üàNG  ¬`̀≤`̀aGô`̀j  ,í`̀à`̀Ø`̀dGƒ`̀HCG
 ,ïjƒ°ûdG  ΩÉ°ùH  ájôëH  IhôK  ∫hCG
 »æWƒdG  õcôª∏d  á«fGó«e  IQÉ`̀jõ`̀H
 ,¿É«M  ¢SCGôH  …ôëÑdG  ´GQõà°SÓd
 õ«¡éJ »`̀a  π`̀ª`̀©`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ±ƒ`̀bƒ`̀∏`̀d
 QÉªãà°SÓd  á°ü°üîªdG  »`̀°`̀VGQC’G

.»μª°ùdG ´GQõà°S’G ´É£b »a
 í`̀à`̀Ø`̀ dGƒ`̀HCG π``«``cƒ``dG ™``̀∏``̀WGh
 ºJ  â«M  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG  »`̀a  πª©dG  ≈∏Y
 ,≈dhC’G  á∏MôªdG  øaO  øe  AÉ¡àf’G
 ™bƒªdG õ«¡éJ IQhô°V ≈dG kÉ¡Lƒe
 ∫hóé∏d kÉ≤ah áª¡ªdG øe AÉ¡àf’Gh
 .∂dP ¢Uƒ°üîH ´ƒ°VƒªdG »æeõdG
 ádÉcƒdG  ¿CG  ,íàØdGƒHCG  ó``̀cCGh
 ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G ô```̀jRh ø``e äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀H
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ``̀°``̀Th
 øH ΩÉ`̀°`̀ü`̀Y ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 äGƒ£N  »a  á«°VÉe  ∞∏N  ¬∏dGóÑY
 »a  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™e  ácGô°ûdG

 .»μª°ùdG ´GQõà°S’G ∫Éée
 ájƒ°ùJ  Iƒ£N ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 Iƒ`̀Yó`̀d Gó`̀«`̀¡`̀ª`̀J »``JCÉ``J »``̀ °``̀VGQC’G
 ™jQÉ°ûªdG  ¥ÓWEG  ≈dEG  øjôªãà°ùªdG
 äÉ`̀«`̀©`̀Ñ`̀°`̀UG á``«``Hô``à``H á``̀°``̀UÉ``̀î``̀dG

 ºéëdG  ≈``̀ dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀∏`̀d  ∑É`̀ª`̀ °`̀SC’G
 á«∏ëªdG ¥Gƒ°SC’G OGóeEGh …QÉéàdG
 ∞«ØîJ  »a  º¡°ù«°S  Ée  ,∑Éª°SC’ÉH

.á«μª°ùdG óFÉ°üªdG ≈∏Y §¨°†dG
 Iôªà°ùe  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ¿EG  ∫É``̀bh  
 äÉcô°T  ø`̀e  ó`̀jõ`̀ª`̀dG  ÜÉ`̀£`̀≤`̀à`̀°`̀S’
 äÉYhô°ûe ¥ÓWE’ ¢UÉîdG ´É£≤dG
 º«¶©J  ≈```̀dEG  ±ó`̀¡`̀ J  á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG
 ÉªH  ∑Éª°SC’G  øe  »∏ëªdG  êÉ`̀à`̀fE’G
 áμ∏ªe  »a  »JGòdG  AÉØàc’G  ≥≤ëj

 .øjôëÑdG
 ΩÉ¡ªdG  Rô`̀HCG  øe  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 á`̀YGQõ`̀dG  á`̀dÉ`̀ch  É¡«∏Y  πª©J  »àdG
 QOGƒc ∫ÉNOEG »g ájôëÑdG IhôãdGh
 äÉ«æ≤Jh IAÉØc äGP á«æ¡e á«æjôëH
 ´É`̀£`̀b á`̀«`̀ª`̀æ`̀J »``̀a º`̀¡`̀°`̀ù`̀J á`̀«`̀ dÉ`̀Y
 »a  kGôcòà°ùe  ,»μª°ùdG  ´GQõà°S’G

 »ÑjQóàdG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò`̀g
 ¿hÉ©àdÉH  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG  ¬àª¶f  …ò``̀ dG
 ºJh  zø«μªJ{  πª©dG  ¥hóæ°U  ™e
 ÜÉÑ°ûdG øe áYƒªée ÖjQóJ ¬dÓN
 »μª°ùdG ´GQõà°S’G ≈∏Y »æjôëÑdG
 π``̀NGO »``̀Ñ``̀jQó``̀J è``̀eÉ``̀fô``̀H ø`̀ª`̀°`̀V
 Ωõ©dG  kGó`̀cDƒ`̀e  ,øjôëÑdG  êQÉ``̀Nh
 øe  ójõªdG  áeÉbEG  »a  »°†ªdG  ≈∏Y

  .á«ÑjQóàdG äGQhódG √òg
 ´É`̀£`̀b  ¿CG  í``à``Ø``dGƒ``HCG  ô```̀ cPh
 kGQƒëe  πμ°ûj  »μª°ùdG  ´GQõà°S’G
 á«eGôdG  á«é«JGôà°S’G  øª°V  kÉª¡e
 ΩGóà°ùe  »`̀FGò`̀Z  ø`̀eCG  ≥«≤ëJ  ≈`̀ dEG
 kÉ`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd
 ó©j  á«μª°ùdG  Ihô``ã``dG  ´É`̀£`̀b  ¿CG
 AGò¨dG  QOÉ°üe  øª°V  kÉª¡e  kGõμJôe
 .áμ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d

»μª°ùdG ´GQõà°SÓd á°ü°üîªdG »°VGQC’G õ«¡éJ AóH

 ô¡°T  ô````̀MCG  ™````̀HGQ  »`̀ °`̀ VÉ`̀ ª`̀ dG  ô`̀ ¡`̀ °`̀ û`̀ dG
ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG ï```jQÉ```J »```a ¢`̀ ù`̀ £`̀ °`̀ ù`̀ ZCG

 øH  ó`̀ °`̀TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  Qó``°``UCG
 AÉ°ûfEÉH GQGôb á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
 ôjRh á°SÉFôH á«∏NGódG IQGRh ¢ù∏ée π«μ°ûJh
 äGƒb ¿ƒfÉb ≈∏Y ´ÓW’G ó©H ∂dPh ,á«∏NGódG
 2004 áæ°ùd (99) ºbQ Ωƒ°SôªdGh ΩÉ©dG øeC’G
 ó©Hh ¬JÓjó©Jh á«∏NGódG IQGRh º«¶æJ IOÉYEÉH
 »àdG  ¬à°ù∏L  ∫Ó`̀N  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á≤aGƒe

.∫hC’G ¢ùeCG äó≤Y
 :øe  Óc  ¬àjƒ°†Y  »a  ¢ù∏éªdG  º°†jh  
 á«∏NGódG  IQGRh  π«chh  ,ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ

 ,á``̀eÉ``̀bE’Gh  äGRGƒ``̀é``̀dGh  á«°ùæédG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  ,á«∏NGódG  IQGRh  π«chh
 ,á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG  áÄ«¡d
 ¿hDƒ°û∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdGh ,∑QÉªédG ¢ù«FQh

.ΩÉ©dG ¢ûàØªdGh á«fƒfÉ≤dG
 ™°Vh ≈∏Y á«∏NGódG IQGRh ¢ù∏ée πª©jh
 ôjƒ£Jh  IQGRƒ`̀dÉ`̀H  áeÉ©dG  á«æeC’G  á°SÉ«°ùdG
 ™e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG  äÉÑ∏£àe  ≥``̀ah  »``æ``eC’G  è`̀¡`̀æ`̀dG
 πμ°ûdÉH  πª©dG  äÉ«dBG  ôjƒ£J  ™e  ,äÉjóëàdG
 øe  ó`̀jõ`̀jh  á«æeC’G  äÉLÉ«àM’G  »Ñ∏j  …ò``dG

 øY  Ó°†a  ,OGó`̀©`̀à`̀°`̀S’Gh  ájõgÉédG  iƒà°ùe
 á«æeC’G äÉeóîdG »a π°UÉëdG ôjƒ£àdG áÑcGƒe
 øWƒdG  øeCG  ßØM  Oƒ¡L  õjõ©J  »a  º¡°ùj  ÉªH
 ¿hDƒ°ûdG  »a  ô¶ædG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,øWGƒªdGh
 ™°Vhh  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  »Ñ°ùàæªd  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ájDhôdG Aƒ°V »a º¡ÑjQóàH á°UÉîdG äÉ°SÉ«°ùdG
 á«©ªàéªdG ácGô°ûdG QhO ôjƒ£Jh á«∏Ñ≤à°ùªdG

.πeÉ°ûdG √Éæ©ªH øeC’G ï«°SôJ »a
 IQGRh  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  π`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀J  QGô```̀ b  »``̀JCÉ``̀jh
 »°ù°SDƒªdG  ôjƒ£àdG  á«∏ªY  QÉWEG  »a  á«∏NGódG

 á°SGQO  ∫ÓN  øe  ,AGOC’G  »a  õ«ªàdG  ≥«≤ëJh
 øe Rõ©j ÉªH ,…óL πμ°ûH QÉμaC’Gh iDhôdG πc

 .»æeC’G RÉéfE’Gh ìÉéædG ¢Uôa

AÉ`̀°`̀û`̀fEÉ`̀H GQGô```̀ b Qó`̀°`̀ü`̀j á`̀ «`̀ ∏`̀ NGó`̀ dG ô```̀jRh
á`̀«`̀ ∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  ¢`̀ù`̀``̀∏`̀``̀``̀é`̀e  π`̀«`̀μ`̀ °`̀û`̀Jh

.á«∏NGódG ôjRh |

 øH  óLÉe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  á°SÉFôH
 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG ô```̀ jRh »`̀ª`̀«`̀©`̀æ`̀dG »`̀∏`̀Y
 AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  º«∏©àdGh
 ¢ù∏ée  ó`̀≤`̀Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀©`̀eÉ`̀L
 AÉKÓãdG  ¢`̀ù`̀eCG  á©eÉédG  AÉ`̀æ`̀eCG
 ájOÉ©dG  √OÉ≤©fG  IQhO  ´ÉªàLG
 πc  Qƒ°†ëH  Iô`̀°`̀û`̀Y  á`̀°`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG
 ∫BG  áØ«∏N øH ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  :øe
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀jRh  áØ«∏N
 óªëe øH π«ªL ó«°ùdGh ,»æWƒdG
 á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀jRh  ¿Gó«ªM
 âæH á≤FÉa IPÉà°SC’Gh á«YÉªàL’G
 áë°üdG  Iô``̀jRh  ídÉ°üdG  ó«©°S
 ójDƒªdG  ≥«aƒJ  øH  øªjCG  ó«°ùdGh
 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  ôjRh
 ó`̀jGõ`̀dG  ó``̀jGR  ø`̀H  ó`̀ª`̀MCG  ó«°ùdGh
 á«fóªdG  áeóîdG  ¿Gƒ``̀jO  ¢ù«FQ
 ∞°Sƒj ¢VÉjQ QƒàcódG PÉà°SC’Gh
 øjôëÑdG  á©eÉL  ¢ù«FQ  Iõ`̀ª`̀M
 ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y ±ƒ```̀f Ió``«``°``ù``dGh
 áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ô«°ûªL
 »fGôª©dG  ôjƒ£àdGh  §«£îàdG
 á©ªL  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dGh
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  π«ch
 IQƒàcódGh  äÉeóîdGh  OQGƒª∏d
 ΩÉ©dG ø«eC’G »°Tƒ∏ÑdG óªëe ≈æe
 ájOÉªàY’Gh  º««≤à∏d  óYÉ°ùªdG

 º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  áfÉeC’ÉH

 óªëe Qƒ°üæe QƒàcódGh ,»dÉ©dG

.¿ÉMô°S

 Ωó≤J ´É`̀ª`̀à`̀L’G á`̀jGó`̀H »`̀ah

 AÉæeCG  ¢ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh  ¢ù«FQ

 Iô°†ëd πjõédG ôμ°ûdÉH á©eÉédG

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U

 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y

 ,á©eÉé∏d ≈∏YC’G ¢ù«FôdG ióØªdG

 É¡¡Lh  »àdG  á«eÉ°ùdG  ¬àª∏c  ≈∏Y

 ¿Gó«ª∏d  ø«Ñ°ùàæªdG  ≈`̀dEG  ¬àdÓL

 øe  ô«ÑμdG  ΩÉªàg’Gh  ,»ª«∏©àdG

 Iô«°ùªdG ºYO á«ªgCÉH ¬àdÓL ¿ód

 ¢ù∏éªdG  Ωó`̀≤`̀J  Éªc  .á«ª«∏©àdG

 ÖMÉ°U  ≈``̀dEG  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdÉH

 øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈``dEGh  ,AGQRƒ```dG

 óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG

 óFÉ≤dG  ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG

 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈``̀∏``̀YC’G

 º`̀Yó`̀dG ≈`̀∏`̀Y ,AGQRƒ``````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e

 áã«ãëdG  á©HÉàªdGh  π°UGƒàªdG

 QGôªà°SG ¿Éª°V ¬fCÉ°T øe Ée πμd

 ¢ù∏éªdG Q qóbh ,á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG

 πÑb  øe  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  É«dÉY

 ≈∏Y »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG  ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dG

 π«dódG  QGó°UE’  ádhòÑªdG  √Oƒ¡L

 äÉ°ù°SDƒª∏d  πeÉ°ûdG  …OÉ`̀°`̀TQE’G

.á«ª«∏©àdG

 á©eÉédG áÑ∏W ¢ù∏éªdG CÉægh

 ójóédG  »`̀ °`̀SGQó`̀ dG  ΩÉ`̀©`̀ dG  Aó`̀Ñ`̀H

 Oƒ¡édÉH  kGó«°ûe  ,2021/2020

 á©eÉL  É¡H  âeÉb  »àdG  Iô«ÑμdG

 á«Ñ∏°ùdG  QÉKB’G  »£îàd  øjôëÑdG
 ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀FÉ`̀L ø``Y á`̀ª`̀LÉ`̀æ`̀dG
 (19-ó«aƒc)  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc

.á©eÉédG ≈∏Y ÉgQÉKBG øe óëdGh
 ¢ù∏éªdG  ¥OÉ`̀°`̀U  ¿CG  ó`̀©`̀Hh
 ≥HÉ°ùdG  ´ÉªàL’G  ô°†ëe  ≈∏Y
 »àdG äGQGô≤dG ¢Uƒ°üîH ºJ Éeh
 ¢Vô©dG  ≈`̀∏`̀Y  ™`̀∏`̀WG  ,É``gQó``°``UCG
 …òdGh á©eÉédG ¢ù«FQ øe Ωó≤ªdG
 øjôëÑdG  á©eÉL  äGAGô`̀LEG  πª°T
 ΩÉ©∏d kGOGó©à°SG áØ∏àîªdG É¡JÉ«∏μH
 ºJ  Ée  ,2021/2020  »°SGQódG
 ájRGôàMG  äGAGô``̀LEG  øe  √PÉîJG

.á«ª«¶æJh
 ≈∏Y ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ™``̀∏``̀WG  É`̀ª`̀c
 á©eÉé∏d  á«é«JGôà°S’G  á£îdG
 »àdGh  ,2025/2020  ΩGƒ`̀YCÓ`̀d
 á«ªjOÉcC’G èeGôÑdG ôjƒ£J πª°ûJ
 Oƒ¡édG  ∫òH  QGôªà°SGh  áªFÉ≤dG
 ,á©eÉédG  äÉLôîªH  AÉ`̀≤`̀JQÓ`̀d
 Ö`̀cGƒ`̀J á`̀ã`̀jó`̀M è``eGô``H ìô```̀Wh
 π«gCÉJh  á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉÑ∏£àªdG
 »a á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG ≈`̀ æ`̀Ñ`̀ dG ô``jƒ``£``Jh
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdGh  »©eÉédG  ΩôëdG
 á«dÉªdG  á`̀eGó`̀à`̀ °`̀S’Gh  ¿RGƒ``̀à``̀dG
 á©eÉé∏d  πNódG  QOÉ°üe  ™jƒæàH

 .»ª∏©dG åëÑdG á«ªæJh

 ≈∏Y ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ™``̀∏``̀WG  É`̀ª`̀c
 OóY  QGó`̀°`̀UEG  ¿CÉ°ûH  äÉMôà≤ªdG
 ,á©eÉédÉH  á°UÉîdG  íFGƒ∏dG  øe
 ¿Gƒ```̀jO ≈````̀dEG É`̀¡`̀∏`̀jƒ`̀ë`̀J Qô``̀≤``̀Jh
 AÉàaE’G  áÄ«gh  á«fóªdG  áeóîdG
 ó`̀©`̀H ,»``̀fƒ``̀fÉ``̀≤``̀ dG ™``̀jô``̀°``̀û``̀à``̀dGh
 ¢ù∏ée  äÉ``¶``MÓ``e  ∫É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SG
 ™`̀∏`̀WG É`̀ ª`̀ c ,É`̀ ¡`̀ fCÉ`̀ °`̀ û`̀ H AÉ```̀ æ```̀eC’G
 ºgÉØàdG  äGô`̀cò`̀e  ø`̀e  Oó``Y  ≈∏Y
 á©eÉédG  …ƒæJ  »àdG  ¿hÉ©àdGh
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ø``̀e Oó``̀Y ™``̀e É``̀¡``̀eGô``̀HEG
 äGAGô`````````̀LE’G ∫É``̀ª``̀μ``̀à``̀°``̀SG ó``̀©``̀H
 Gó«¡ªJ É¡fCÉ°ûH  áeRÓdG  á«fƒfÉ≤dG
 ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ºJh  .ÉgOÉªàY’
 Iôàa  ó`̀jó`̀é`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG
 QƒàcódG  PÉà°SC’G  øe  πμd  á«fÉK
 á«∏c ó«ªY ƒ∏ëdG ≈Ø£°üe óªëe
 õjõ©dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dGh  ,Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG
 ,ÜGOB’G á«∏c ó«ªY ,á∏«dƒH óªëe
 »ª°ùédG óªëe AÉ«ªd IQƒàcódGh
 .äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  á«∏c  Ió«ªY
 ¢ù«FQ  ôqÑY  ´ÉªàL’G  ΩÉàN  »ah
 øY  AÉ``̀æ``̀eC’G  ¢ù∏ée  AÉ`̀ °``†``YCGh
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d º``gô``μ``°``Th º``gô``jó``≤``J
 øe  ,É¡«Ñ°ùàæe  π``̀ch  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 á```̀jQGOE’Gh  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  äÉÄ«¡dG

.Oƒ¡L øe ¬fƒdòÑj Ée ≈∏Y

»ª«©ædG QƒàcódG á°SÉFôH

2025-2020 ΩGƒYCÓd á«é«JGôà°S’G á£îdG ¢ûbÉæj øjôëÑdG á©eÉL AÉæeCG ¢ù∏ée
É¡fCÉ°ûH ¢ù∏éªdG äÉ¶MÓe ∫Éªμà``°SG ó©H íFGƒ∏dG øe OóY QGó``°UEG äÉMôà≤e á``°SGQO



 ¿CG É¡dÓN øe âYÉ£à°SG »àdGh ,á∏MôdG π«°UÉØJ äó°UQ zè«∏îdG QÉÑNCG{
 âØbƒJh  ,õ«ªàdGh  AÉ£©dGh  ìÉØμdG  »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ó«°UQ  ≈dEG  ∞«°†J
 ∂dPh ,Iƒ°ùb øe ¬∏ªëJ Ée πc ºZQ IÉ«ëdG ¥Gô°TEG ó°ûæJ »àdG áHôéàdG √òg óæY

:á«dÉàdG Qƒ£°ùdG »a
?áeÉéëdÉH ∂àbÓY äCGóH ≈àe

 øe  ™«ªL  ™e  π°UGƒà∏d  á≤°TÉY  á«YÉªàLG  á«°üî°T  âæc  »àdƒØW  òæe
 ,ø«Hô≤ªdGh á∏FÉ©dG áÑ«ÑW QhO ¢SQÉeCG ÉehO âæch ,º¡d ¿ƒ©dG ºjó≤àdh »dƒM
 á∏Môe  â¨∏H  ø«Mh  ,»Ñ©°ûdG  Ö£dG  øe  Ióªà°ùe  äÉØ°Uh  ΩGóîà°SÉH  ∂dPh
 äÉbÓ©dG  ¢ü°üîJ  »a  äóLh  å«M  ,ΩÓ`̀YE’G  á°SGQO  äQôb  áeÉ©dG  ájƒfÉãdG
 ,øjôëÑdG á©eÉéH á«°SGQO áã©H ≈∏Y »dƒ°üM ó©H ,»à«°üî°T øe GAõL áeÉ©dG

.á°UÉN ±hô¶d êôîàdG »a A»°ûdG ¢†©H äôNCÉJ »æμdh
?±hô¶dG ∂∏J »g Éeh

 ,OóëªdG âbƒdG »a á©eÉédG »a êôîàdG øY Gô«ãc »æ∏£Y ôμÑªdG êGhõdG
 á«°SGQódG  áæ°ùdG  »a  πØW  ∫hCÉH  âbRQh  á©eÉédÉH  »bÉëàdG  πÑb  âLhõJ  ó≤a
 ,∫ÉØWCG á©HQCG …ódh äGƒæ°S â°S »dGƒM ó©H âLôîJh ,á©eÉédG øe ≈dhC’G
 ºYO π°†ØH øμdh ,ájÉ¨∏d  áÑ©°U º«∏©àdGh áeƒeC’G  ø«H ™ªédG  áHôéJ âfÉch
 »JódGh  á°UÉNh  πgC’G  IófÉ°ùe  ∂dòch  »d  ójó°ûdG  ¬©«é°ûJh  ô«ÑμdG  »LhR
 óªëdG ¬∏dh âLôîJh Oƒª°üdGh á∏°UGƒªdG øe âæμªJ »àNCGh »LhR IódGhh

.IógÉéªdÉH »fƒÑ≤d º¡fCG ≈àM ,»MƒªW â≤≤Mh
?äÉjóëàdG ºgCG âfÉc GPÉeh

 á«°üî°T »æμdh ,¬à¡LGh qóëJ ºgCG ¿Éc ¬JGP óM »a á©eÉédG »a êôîàdG
 »a  »æfCG  ≈àM  ,äGôãY  …CG  »aóg  ≥«≤ëJ  øY  »æ«æãj  ’h  IOGQEG  Iƒ≤H  ™àªàJ
 ô°ùc  »a  ÖÑ°ùJ  ,ô«°S  çOÉëd  â°Vô©J  ób  âæc  á©eÉédG  øe  ô«NC’G  ΩÉ©dG
 â≤≤Mh  ,∑ôëàe  »°Sôc  ≈∏Y  ¿Éëàe’G  ≈dEG  âÑgP  ∂dP  ™eh  , q»eób  ióMEÉH
 ,¬∏°†aCG  ’  πH  »JÉ«ëd  §«£îàdG  ó«LCG  ’  »æfCG  ºZQ  ∂dPh  ,¬∏d  óªëdGh  »aóg

.¬∏dG áÄ«°ûe ≥ah ô«°ùJ …QƒeCG ∑ôJCG ¿CG äóàYGh
?∂aGógCG óMCG πª©dG øμj ºdCG

 º«∏©àdG ≈∏Y …õ«côJ πc ¿Éc πH »ægP »a GOƒLƒe πª©dG ±óg øμj ºd ,’
 âãμe  êôîàdG  ó©Hh  ,ô«à°ùLÉªdG  √ó©H  øeh  ¢SƒjQƒdÉμÑdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdGh
 áHQóàªc á«∏NGódG IQGRƒH â≤ëàdG ób á°SGQódG AÉæKCG âæch ,â«ÑdG »a ø«eÉY
 äÉjôØ°S  ácô°T  »a  ≥jƒ°ùàdG  ∫Éée  »a  â∏ªY  É¡∏Ñbh  ,»`̀æ`̀eC’G  ΩÓ``YE’G  »a
 ôjƒ£J  ≈∏Y  Gô«ãc  »æJóYÉ°S  ø«à¡édG  »a  áHQóàªc  πª©dG  áHôéJh  ,á«ªdÉY
 ∂dPh »°ùØf »a ôÑcCG á≤K »æëæe …òdG ôeC’G ,»à«°üî°T π≤°U ≈∏Yh ,»JGQÉ¡e

.áØ∏àîeh áYƒæàe πªY äÉÄ«H á£dÉîe ∫ÓN øe
?áeÉéëdG ±GôàMG QGôb AÉL ≈àe

 ºd  »æfCG  ≈àM  ,ô¡¶dG  »a  áMôÑe  Ω’BÉ`̀H  âÑ°UCG  ô«NC’G  »∏ØW  IO’h  ó©H
 áHôéJ ádhÉëªH ¢†©ÑdG »æë°üæa ,ÉÑjô≤J ô¡°TG áà°S Ióªd »∏ØW πªM ™£à°SCG
 ,á«HÉéjEG  èFÉàæH  »JCÉà°S  É¡fCÉH  áYÉæb  ≈∏Y  òÄæ«M  øcCG  ºdh  ,áeÉéëdÉH  êÓ©dG
 »d áÑ°ùædÉH ICÉLÉØe âfÉch ,áHôéàdG ¢VƒNCG ¿CG äQôb »aƒîJh …OOôJ ºZQh
 »LÓ©dG Üƒ∏°SC’G Gòg »a ôμaCG äCGóH Éægh ,ô«Ñc ø°ùëàH Égó©H äô©°T ø«M
 »æàédÉY  »àdG  ICGôªdG  âMôàbG  óbh  ,¬æY  IójóY  ÉKƒëH  äCGô≤a  ,»ª∏Y  πμ°ûH
 ∞jô©àdGh  á«Yƒà∏d  äÉ«©ªédG  ióMEG  »a  á£«°ùH  äGQhO  º¶fCG  ¿CG  áeÉéëdÉH

.¬æY äÉeƒ∏©ªH Gô«ãc áª∏e âëÑ°UCG »æfCG â¶M’ ¿CG ó©H êÓ©dG Gò¡H
?É¡H êÓ©dG á°SQÉªe päCGóH ∞«ch

 É¡àª¶f »àdG äGQhódG ióMEG AÉæKCG
 áHôéà∏d  äGó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ió```̀MEG  â`̀Yƒ`̀£`̀J
 •ô°ûªdÉH  â`̀μ`̀°`̀ù`̀eCG  π`̀©`̀Ø`̀dÉ`̀Hh  É¡«∏Y
 óbh  ,êÓ`̀©`̀ dG  É¡«∏Y  ¢``SQÉ``eCG  â``̀MQh
 •ô°ûªdÉH  ∑É°ùe’G  »a  »Hƒ∏°SCG  âØd
 á`̀HQó`̀ª`̀dG ô`̀¶`̀f §`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG çGó`````̀MEGh
 πÑ≤à°ùªH  »``̀d  äCÉ``̀Ñ``̀æ``̀Jh  á`̀aô`̀à`̀ë`̀ª`̀dG
 »æëæe  …ò`̀dG  ô``eC’G  ,áæ¡ªdG  √ò`̀g  »a
 äCGóH  π©ØdÉHh  ,±GôàMÓd  Éjƒb  É©aGO
 áeÉéëdÉH  êÓ©dÉH  IóYÉ°ùªdG  ádhÉëe
 ,ø«Hô≤ªdGh »∏gCGh »dÉØWC’ ájGóÑdG »a
 øe êÓ©dG Gò¡d É«HÉéjG GôKCG  â°ùe’h

.ø«°†jôªdG q»n∏ØW ≈∏Y á°UÉNh ,Üôb
?∂«∏ØW ¢Vôe ƒg Éeh

 ,Ö∏≤dÉH  ¢†jôe  πØ£H  â`̀bRQ  ó≤d
 â``̀dhÉ``̀M ø```̀«```̀Mh ,ƒ```̀Hô```̀dÉ```̀H ô```````̀NBGh

 Éæ°ùëJ å«M ,Éª¡àdÉM »a Gô«Ñc Gô««¨J äóLh áeÉéëdÉH êÓ©dÉH Éª¡JóYÉ°ùe
 ≈∏Y πgC’Gh »JÉ≤jó°U øe Gô«Ñc ’ÉÑbG  äóLh âbƒdG  ™eh ,áXƒë∏e áLQóH
 πLCG  øe  á°SGQódG  äQô≤a  ,ájOh  IQƒ°üH  º¡d  áédÉ©e  âëÑ°UCGh  êÓ©dG  Gòg

.±GôàM’G
?á°SGQódG âfÉc øjCGh

 »a  á«Ñ£dG  áeÉéëdÉH  êÓ©dG  á°SGQód  ábQÉ°ûdG  ≈`̀dEG  ÜÉgòdG  äQô`̀b  ó≤d
 áeÉéëdG á°SQÉªe IOÉ¡°T ≈∏Y â∏°üMh ,»ë°üdG  ÖjQóà∏d  »HhQhC’G  õcôªdG
 â°UôM Éªc ,»°ùØf »a á≤K ôãcCG ÉfCGh øjôëÑdG ≈dEG äóY ºK ,∑Éæg øe á«Ñ£dG
 ,¢ü°üîàdG  ¢ùØf  »a  áØ∏àîe á«HôY  ∫hO  »a  ø«jQÉ°ûà°SG  ™e  π°UGƒàdG  ≈∏Y

 »a IOó©àe äGQhóH â≤ëàdG  Éªc  ,ôªà°ùe πμ°ûH  º¡æe íFÉ°üædG  ≈≤∏JCG  âæch
 ™HGôdG  »ªdÉ©dG  ôªJDƒªdG  GôNDƒe  äô°†M  óbh  ,∞jô°ûdG  …ƒÑædG  Ö£dG  ∫Éée
 ΩƒbCGh  ,»ÑXƒHCÉH  …ƒÑædG  Ö£dG  »a  ø«gGôÑdG  ≈∏Y á«æÑªdG  á«LÓ©dG  IOƒé∏d
 Ó°†a Gòg ,á«∏«ªéàdG áeÉéëdG øY ó©H øY á«aGôàMG á«ÑW IQhO á°SGQóH É«dÉM
 ºJ  å«M  áeÉéë∏d  á«æjôëÑdG  á«©ªédG  øY  á∏ãªªc  óëdG  ôéëªd  »JQÉjR  øY

.ôéëªdG ¢ù«FQ øe »ªjôμJ
?á≤∏MõàªdG áeÉéëdG øY GPÉeh

 ádhÉëe AÉæKCG ¬Lƒ∏d á≤∏MõàªdG á«∏«ªéàdG áeÉéëdG ádhGõe »a äôμa ó≤d
 ÜÉÑ°ûdG  ÖMh  äÉ¨Ñ°üàdG  øe  ¬LƒdG  »a  ájó∏édG  πcÉ°ûªdG  ¢†©Ñd  »LÓY
 Iô°ûàæe É¡fCG äóLƒa É¡H ≥∏©àJ »àdG äÉeƒ∏©ªdG ™«ªL øY âãëHh ,Égô«Zh
 πcÉ°ûªdG ¢†©H êÓY »a óYÉ°SCG äCGóH É¡H ΩÉªdE’G ó©Hh ÉHhQhCG »a ô«Ñc πμ°ûH
 á«æjôëH  ∫hCG  âæch  ,Ió«L  èFÉàf  ≈dEG  â∏°UƒJh  ,Égô«Zh  Éªjõc’G  πãe  É¡H
 âfÉc  ä’ÉëdG  ió`̀MEG  ¿CG  ô`̀cPCGh  ,áeÉéëdÉH  êÓ©dG  øe  ´ƒædG  Gò`̀g  ¢SQÉªJ
 É¡©e í∏ØJ ºdh ,iôNC’G ¥ô£dÉH ô«fÉfódG ±’BG É¡Jô°ûH êÓY ≈∏Y â≤ØfCG Ió«°ùd

 .Iô«Ñc IQƒ°üH á∏μ°ûªdG øe âæ°ùM »àdG áeÉéëdG iƒ°S
?áeÉéëdG √òg óFGƒa »g Ée

 IQÉ°†f »Ø°†Jh ,ø«L’ƒμdG §°ûæJh ,¬LƒdG ÖWôJ á≤∏MõàªdG áeÉéëdG

 QòëdG øe óH ’ øμdh ,πcÉ°ûªdG ¢†©H øe ∞«ØîàdG »a º¡°ùJh ,Iô°ûÑdG ≈∏Y
 ÉãëH äOóYCG  óbh ,º«≤©àdG  ΩGõàdGh ,∂dòd  á°ü°üîªdG  äÉ°SÉμdG  ΩGóîà°SG  óæY
 »ªjôμJ ºJ å«M ,É«côàH πjóÑdG Ö£dG »a äGQÉμàH’G ôªJDƒe »a ¬àeóbh É¡æY

 .åëÑdG Gòg ≈∏Y
?π«ªéàdÉH ≥∏©àj Éª«a ICGôªdG ø«ë°üæJ GPÉªH

 ¬H ¢Sƒ¡dGh π«ªéàdG ¿ÉeOEG  Ωƒ«dG ≈ª°ùj ÉªY OÉ©àH’ÉH ICGôeG πc í°üfCG
 á«©«Ñ£dG  OGƒªdG  ΩGóîà°SGh  º«∏°ùdG  AGò¨dÉH  äÉ«∏ª©dG  ∂∏J  øY  á°VÉ©à°S’Gh
 ô«ãc É¡æY ºéæj »àdGh ô°ü©dG Gòg »a Iô°ûàæªdG ≈°VƒØdG ádÉëd ÉÑæéJ ∂dPh
 áæ¡e  á°SQÉªªd  §HGƒ°V  ™°Vh  ≈æªJCG  Éªc  ,íeÓªdG  ô««¨Jh  äÉgƒ°ûàdG  øe
 êÓY ádhÉëªH í°üfCGh ,ø«∏gDƒe ô«Z ¢SÉfCG  É¡æ¡àeG »àdGh áeÉéëdÉH êÓ©dG
 ,¬LƒdG  »a  »∏«ªéàdG  êÓ©dG  ºK  á«FÉbhh  á«°SÉ°SCG  ™°VGƒe  »a  ’hCG  ó°ùédG
 º¡∏©Lh ø«eÉéë∏d íjô°üàdG ô«aƒàH ≥∏©àj Éª«a øjôëÑdG RÉéfEÉH Ió«©°S ÉfCGh

.á«ª°SQ á«HÉbQ á∏¶e âëJ
?êÓ©dG øe ´ƒædG Gòg ¢ùjQóàH Ωƒ≤J á¡L ∑Éæg πg

 ≈æªJCGh ,¬Lƒ∏d á«∏«ªéàdG áeÉéëdG á°SGQód á¡L …CG ¿B’G ≈àM óLƒj ’
 áÄ«g  øe  íjô°üàH  áeÉéëdG  ¢SQÉeCG  ÉfCGh  ,∂dòd  ¢ü°üîàe  õcôe  ôaGƒàj  ¿CG
 á≤∏MõàªdG  á«∏«ªéàdG  áeÉéëdÉH  êÓ©dG  äCGó`̀H  óbh  ,á«ë°üdG  ø¡ªdG  º«¶æJ

 óæY  ój  áØN  Ö∏£àJ  »gh  ,∫ÉéªdG  Gò¡d  »aGôàMEG  ájGóH  øe  ∞°üfh  ΩÉY  ó©H
 ¢†©H èdÉ©J ’ É¡æμdh ,ôWÉîe É¡d ¢ù«dh ,ájQƒa É¡àé«àfh ,Öë°ùdGh §Ø°ûdG
 »a  óYÉ°ùe  πeÉ©c  É¡«dEG  Dƒé∏dG  óæY  ø«°üàîªdG  IQÉ°ûà°SG  Öéjh  ,ä’ÉëdG

 .êÓ©dG
?∫ÉéªdG Gòg »a ΩÓYE’G á°SGQO ∂JOÉaCG ∞«c

 ,¢SÉædG  ™e  π°UGƒàdG  á«Ø«c  ΩÓ`̀YEÓ`̀d  »°SGQódG  »dÉée  øe  âª∏©J  ó≤d
 ôÑcCG  πμ°ûH  »∏ªY  »a  á°SGQódG  √òg  ∞«Xƒàd  ≈©°SCG  Ωƒ«dGh  ,º¡©e  πeÉ©àdGh
 õcGôeh  äÉ«©ªL  â°S  »a  äGô°VÉëe  AÉ≤dEGh  ,áeÉéëdÉH  á«YƒàdG  ∫ÓN  øe
 ,Gô«ãc áeƒ∏¶e ÉgGQCG »àdGh áeÉéëdÉH êÓ©dG áaÉ≤K ô°ûæd ,¿ÉéªdÉH á«YÉªàLG
 Óãªa ,É¡H á≤∏©àªdG áÄWÉîdG º«gÉØªdGh äÉ°SQÉªªdG øe ô«ãμdG OƒLh øY Ó°†a
 áë°üdG øY ó«©H Gògh ó°SÉØdG ΩódG øe ¢ü∏îà∏d á∏«°Sh É¡fCG  ó≤à©j øe ∑Éæg
 ,»ë£°S §jô°ûàH áeôg ΩO äÉjôch IQÉ°V •ÓNCGh ÖFGƒ°T øe ¢ü∏îàJ É¡fC’
 âªgÉ°S »àdGh á«æjôëÑdG áeÉéëdG á«©ªL »a ¬«∏Y õ«côàdG ∫hÉëf Ée Gògh

 .è«∏îdG »a É¡Yƒf øe á«©ªL ∫hCG »gh É¡°ù«°SCÉJ »a
?áHôéJ Ö©°UCG »g Ée

 Iójó°T  áeó°U  âfÉc  ôμÑe  ôªY  »a  ÜÉ°ûdG  ó«MƒdG  »`̀NCG  ¿Gó≤a  áHôéJ
 áHÉ°UEG  ø`̀Y  Ó°†a  Gò`̀g  ,»`̀d  áÑ°ùædÉH
 »`̀à`̀dGh  ,QOÉ```̀f  »æ«L  ¢`̀Vô`̀ª`̀H  »`̀à`̀NCG
 ÓªY  ø°ùëàdG  π`̀LCG  ø`̀e  É¡©e  ó`̀gÉ`̀LCG
 º∏°Sh  ¬«∏Y  ¬∏dG  ≈∏°U  ∫ƒ°SôdG  ∫ƒ≤H
 øμdh zº`̀é`̀ë`̀e á`̀Wô`̀°`̀T »`̀ a AÉ`̀Ø`̀°`̀û`̀dG{
 ™ØæJ  ’  ó`̀b  ¢`̀VGô`̀eCG  ∑Éæg  äô`̀cP  Éªc
 ∞ØîJ ó``̀b  É`̀¡`̀æ`̀μ`̀dh ,á`̀eÉ`̀é`̀ë`̀dG  É`̀¡`̀«`̀a
 √òg  πãeh  ,á«°VôªdG  ¢`̀VGô`̀YC’G  ø`̀e
 ,»à«°üî°T  â∏≤°U  áÑ©°üdG  ÜQÉéàdG

 .»JÉ«M »a Iô«ãc º«gÉØe äô«Zh
?áeÉéëdGh ÉfhQƒc

 á«ÑW IOÉ`̀«`̀Y  »`̀a  É«dÉM π`̀ª`̀YCG  É`̀ fCG
 ±hô`̀X  ÖÑ°ùHh  áeÉéëdG  á°SQÉªªd
 áeÉéëdG  âØbƒJ  ó≤a  É`̀fhQƒ`̀c  á``̀eRG
 äGAGô`````̀LE’G ≈`̀∏`̀Y É`̀XÉ`̀Ø`̀M á`̀«`̀dõ`̀æ`̀ª`̀dG

.ájRGôàM’G
?áeOÉ≤dG ∂à£N »g Éeh

 ô°UÉæ©dG  RôHCG  ¿CG  ≈æªJCGh  ,øjôëÑdÉH  ó¡©dG  áãjóM  á«∏«ªéàdG  áeÉéëdG
 á«£jô°ûàdG á«∏«ªéàdG áeÉéëdG »a ¢ü°üîJCG ¿CG ≈dEG íªWCG Éªc É¡d á°SQÉªªdG
 êÓ©dG øe ´ƒædG Gò¡d ÓeÉμàe É«ÑW Gõcôe ∂∏àeCG ¿CGh ,§≤a á≤∏MõàªdG â°ù«dh
 Éªgô«Zh É«°ù«fhófGh ¿óæd »a √QÉ°ûàfG ºZQ øjôëÑdG »a ó©H êQój ºd …òdG
 ôÑà©j …òdG ∫ÉéªdG Gòg »a ábÉÑ°S Éæàμ∏ªe íÑ°üJ ¿CG »a πeCG »∏ch ,∫hódG øe
 á«ª∏©dG çƒëÑ∏d õcôe ≈dEG ∫ƒëàJ ¿CGh ,º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U »ÑædG øY áæ°S
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HIDD POWER CO. B.S.C. (CLOSED)
 has a vacancy for the occupation of  

CHEMIST

17679414  or  hr@hpc.com.bh

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

SECURITY GUARD

77996666  or  sbarboza@securitysolutions.me

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

SECURITY GUARD

77996666  or  sbarboza@securitysolutions.me

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

SECURITY GUARD

77996666  or  sbarboza@securitysolutions.me

BISMI PROPERTIES S.P.C
OWNED BY ABDUL SHUKKOOR

 has a vacancy for the occupation of  
OFFICE ASSISTANT

36900035  or  shukkoormp1@gmail.com

NOORA FARHAN ABDULLA FARHAN KHALAF
 has a vacancy for the occupation of 

HEAVY DRIVER

35609260  or  noorafarhan160@gmail.com

MEXICO CLEANING AND
MAINTENANCE SERVICES

 has a vacancy for the occupation of  
LABOURER

39773788  or  mexicocleaning@gmail.com

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

PLANT / UNIT OPERATOR

17211211  or  hashim.ali@nccbahrain.com

STRONG FORCE-MGC W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  

MANAGER (PROJECT)

17722333  or  jessica@alghanah.com

BABA MARZOOK MARKET
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

33888406  or  abufizan313@gmail.com

ASHRAF BGDC CO FOR PERFUMES &
COSMETICS W.L.L

 has a vacancy for the occupation of  
FINANCIAL AUDITOR

AMERICAN HOME
 has a vacancy for the occupation of  

DRIVER

17783222  or  alqabas@batelco.com.bh

PANDA BOUTIQUE & FASHIONS
 has a vacancy for the occupation of  

EMBROIDERER(MACHINE)

AHMED MANSOOR ALAALI &
SONS REAL ESTATE

 has a vacancy for the occupation of  
WORKER

17265555  or  jaffarmattar@hotmail.com

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C
 has a vacancy for the occupation of  

SEAMAN

17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com

DASMAN AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  

MECHANIC (AIR-CONDITIONING)

17275545  or  alezzco1@gmail.com

EXTRA CONSTREATION
 has a vacancy for the occupation of  

ELECTRICIAN

39666723  or  ashraf.pam@gmail.com

EUROPEAN LOGISTICS
 has a vacancy for the occupation of  

MECHANIC

ABDULHADI ALAFOO WLL
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

17874756  or  alafoo@batelco.com.bh

AHMED MANSOOR ALAALI
 has a vacancy for the occupation of  

FOREMAN

17265555  or  mail@alaali.com

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

17295488  or  atlasbms@batelco.com.bh

SLIDER STATION W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  

COOK(GENERAL)

GREEN THREAD TO SELL VEGETABLES, 
FRUITS AND FOODSTUFFS

 has a vacancy for the occupation of  
RECEPTIONIST

NAEEMA AHMED HUSAIN ALI ASHOOR
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

STATE BANK OF INDIA (FOREIGN BRANCH)
 has a vacancy for the occupation of  

ASSISTANT MANAGER
(CREDIT ADMIN UNIT)

17548033  or  ceo.rbbh@statebank.com

PENTAGON CONSTRUCTION W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  
PAINTER(BUILDING DECOR)

17274067  or  pentagonconstructionwll@gmail.com

KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS
 has a vacancy for the occupation of  

ELECTRICAL SUPERVISOR

SHAHEER UPHOISTERY AND CURTAINS
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

17431517  or  fateh44m@gmail.com

OREGON SYSTEMS W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  

SYSTEM ANALYST

17744905  or  farah@oregon-systems.com

FARSANA CONSTRUCTION S P C
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

39829689  or  farsanabahrain@gmail.com

ANSAR GALLERY W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN

17140000  or  pr@ag-bh.com

GERMAN ORTHOPAEDIC HOSPITAL W.L.L.
 has a vacancy for the occupation of  

MEDICAL CONSULTANT

17518899  or  janahi@vc-bank.com

MC 6 CONSTRUCTION S.P.C
 has a vacancy for the occupation of  

EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L.
 has a vacancy for the occupation of  

WELDER

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT
 has a vacancy for the occupation of  

CLEANER

39939974  or  samialmulla15@gmail.com

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

SECURITY GUARD

77996666  or  sbarboza@securitysolutions.me

NOOR AL KERAM RESTAURANT
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

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

PROJECTS COORDINATOR

17722333  or  info@alghanah.com

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

TEAM LEADER

17722333  or  info@alghanah.com

AHMED MANSOOR ALAALI
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

17265555  or  mail@alaali.com

PLUTO GENTS SALOON
 has a vacancy for the occupation of  

BARBER

36663334  or  moathalniami@gmail.com

UM ZAINAB BAKERY
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

BARANI RESTAURANT
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

ELITE TECHNOLOGIES MIDDLE EAST W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  
SYSTEMS ADMINISTRATION

17749111  or  info@elitetechno.com

ROMANS STYLE TRADE OF CLOTHING
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

ROMANS STYLE TRADE OF CLOTHING
 has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN

FOOD CIRCLE W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN

ZU GLUHEN AUTO CARE
 has a vacancy for the occupation of  

AUTOMOBILE POLISHER

36111101  or  info@zugluhen.com

ISABILA RESTAURANT FOR BIRYANI
 has a vacancy for the occupation of  

COOK(ASSISTANT)

39650457  or  ibellabh@gmail.com

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL
CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG

 has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR & GENERAL FOREMAN

REAL WAY DOCUMENT
CLEARANCE CO.W.L.L

 has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR

BUSHANAB BAKERY
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

34176204  or  aminsulaiman6204@gmail.com

ADARA TRAINING CENTER W L L
 has a vacancy for the occupation of  

TRAINER

AFZAAL AHMAD MANAGEMENT CO S.P.C 
OWNED BY AFZAAL AHMAD

 has a vacancy for the occupation of  
MASON

ABEDALI JAFFAR ALI ABEDALI
(DANAT ALKHANAIZY 2/11725)

 has a vacancy for the occupation of  
FISHMONGER

MOHAMED NASER AHMED ALKHAIRANI /
GAZI ALBIHAR - 10158

 has a vacancy for the occupation of  
SEAMAN

33511889  or  bu.nasser888@gmail.com

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

ASSISTANT OF ADMINISTRATIVE 
ASSISTANT

17400056  or  maen.baj@gmail.com

BBQ STATION THAI RESTAURANT W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  

WAITER

33548005  or  bbq13191@gmail.com

GOOD MORNING FOUL AND LOCAL FOODS
 has a vacancy for the occupation of  

BREAD BAKER

KHAN  IT SOLUTION W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

34515169  or  areaplustech@gmail.com

MOHAMMED ALI ALSHARIF COLD STORE W.L.L 
 has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE)

39434444  or  alashraf46@gmail.com

NEW GREEN CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

 has a vacancy for the occupation of  
WORKER

39331560  or  alamishaque@gmail.com

MARWA JAAFAR SADEQ ABDULLA AHMED
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

MAKE CHANCE  MANAGEMENT CONSULTANCY 
BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

 has a vacancy for the occupation of  
OFFICE ASSISTANT

34002030  or  bahrainblokbuster@gmail.com

RIZWAN ABDULLAH COMPUTER SERVICES 
BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

66927651  or  rjani55555@gmail.com

FRESH & HOT CO. W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  

DRIVER

RAFFA GATE CARGO SERVICES W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

39055666  or  alialfan@gmail.com

KINDOM OF FLOWERS NURSERY
 has a vacancy for the occupation of  

OFFICE ASSISTANT

33284999  or  abrahim4321@gmail.com

AHMED ZAID RASHID ZAID ALZAABI
( RAFIA/ 5093 )

 has a vacancy for the occupation of  
SEAMAN

BADER AHMED SALMANKAIKSOW
 has a vacancy for the occupation of  

WATCHMAN / GUARD

ARABIAN HOUSES CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of  

AIRCONDITIONERS MECHANIC

BOLAN TOWER CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

17000490  or  bolanbh@gmail.com

RUKUN ALYAQEEN INTERNATIONAL W.L.L.
 has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR(INTERNAL WORKS)

JAMILA AKHTAR CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

17346157  or  jac.servicesbh@gmail.com

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - 
BRANCH OF A FOREIGN COMPANY

 has a vacancy for the occupation of  
WAITER (RESTURANTS)

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - 
BRANCH OF A FOREIGN COMPANY

 has a vacancy for the occupation of  
WAITER (RESTURANTS)

38933183  or  

ZOHOOR HUSAIN YUSUF MOHAMED
 has a vacancy for the occupation of  

HEAVY DRIVER

35609200  or  zohoor75060@gmail.com

ABDULAMIR EBRAHIM YOUSIF 
DAHNEEM(MAGNANI 6025 )

 has a vacancy for the occupation of  
SEAMAN

BAHRAINI AMERICAN FOR
CONSULTATIONS AND DEVELOPMENT W.L.L

 has a vacancy for the occupation of  
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

33447235  or  aymanghali63@gmail.com

BAHRAIN WORKSHOP COMPANY W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  

MANAGER

17700798  or  bwceng@batelco.com.bh

AIRMECH COMPANY W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  

PIPE-FITTER

39300061  or  jmjalal@batelco.com.bh

SHRAR FORNITURE
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

17414393  or  alisharar2@gmail.com

KHALAIFAT CO. W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  

DESIGNER(INTERIORS)

17592233  or  luay@khalaifat.com

ALSARI ELECTRICAL ESTABLISHMENT
 has a vacancy for the occupation of  

ELECTRICIAN

38338925  or  alsari.electric@gmail.com

AHMADANI RESTAURANT
 has a vacancy for the occupation of  

COOK(GENERAL)

AL-NAMAL CONTRACTING &
TRADING CO. W.L.L

 has a vacancy for the occupation of  
SUPERVISOR

17251444  or  namalco@batelco.com.bh

R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

17731881  or  paul.cockerill@capeplc.com

GULF CITY CLEANING W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  

LABOURER

17725075  or  yousif@aanass.net

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION
 has a vacancy for the occupation of  

MECHANICAL HELPER

SECURI CORE S.P.C
OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ

 has a vacancy for the occupation of  
SECURITY GUARD

AL RAYAH FOR SAFETY ITEMS WLL
 has a vacancy for the occupation of  

SECURITY GUARD

ALMOAYYED STATIONERY
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

MARIAM ISMAIL ABDULRAHMAN
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

17345118  or  bakhtu750@gmail.com

FRENZY FOR BAGS AND PERFUME
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER(SALES)

39677640  or  fatyebrahim@hotmail.com

WAEL PHARMACY CO. W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  

MEDICAL DELEGATE

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & 
TRANSPORT CO W.L.L.

 has a vacancy for the occupation of  
CRANE OPERATOR

17708888  or  lmra@mmetc.com

ALDOOR EXCAVATION &
BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C
 has a vacancy for the occupation of  

DRIVER/OPERATOR
(EARTH MOVING MACHINES)

JUST  MASHI CAFETERIA
 has a vacancy for the occupation of  

COOK(GENERAL)

EMCO COMPANY W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  

FOREMAN

17821988  or  kharen@emco.com.bh

CITY GLASSES
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

ALAKHYAR COLDSTORE
 has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN

ABUL 4 COLDSTORS
 has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN

39302039  or  salahabul18@gmail.com

SHAMEEM TRADING ESTABLISHMENT
 has a vacancy for the occupation of  

ACCOUNTANT

39450511  or  bfasttrack@gmail.com

BEST CARE DOCUMENT CLEARANCE
 has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN

33516157  or  bestcarerealestate100@gmail.com

ELITE CITY GEMS CO. S.P.C
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C
 has a vacancy for the occupation of  

SEAMAN

17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com

FALCON TELECOM
 has a vacancy for the occupation of  

SALESMAN

GREAT LAKES DREDGE 
AND DOCK COMPANY

 has a vacancy for the occupation of  
SEAMAN

17471929  or  arahman1957@gmail.com
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اأمريكا: فر�ص العق�بات ه� احلل مع اإيران

قال وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو، اأم�س اإنه 

بعد اإعالن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اأن خمزون اإيران 

حددته  الذي  احلد  اأ�ضعاف   10 عن  يزيد  اليورانيوم  من 

خطة العمل ال�ضاملة امل�ضرتكة فاإنه يجب على دول العامل 

اأن تفهم حقيقة اأن التفاق النووي اأ�ضبح من املا�ضي.

واأ�ضاف بومبيو اأنه يجب التوحد بوجه اإيران لفر�س 

عقوبات قوية.

ا�صتعر�ص مع  قائد االأ�صط�ل اخلام�ص التط�رات االإقليمية.. ويل العهد:

تعزيز التن�صيق الدفاعي والع�صكري مع ال�اليات املتحدة

اأكد �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

التعاون  تعزيز  موا�ضلة  اأهمية  على 

والتن�ضيق امل�ضرتك بني البحرين والوليات 

الأ�ضعدة  خمتلف  على  الأمريكية  املتحدة 

والدفاعية  الع�ضكرية  املجالت  يف  خا�ضة 

يف  وال�ضالم  الأمن  تر�ضيخ  يف  ي�ضهم  مبا 

املنطقة.

جاء ذلك لدى لقاء �ضموه عن ُبعد اأم�س 

الفريق بحري �ضمويل بابارو قائد القوات 

قائد  الأمريكية  املركزية  بالقيادة  البحرية 

بتعيينه  هّناأه  حيث  اخلام�س،  الأ�ضطول 

مت  اللقاء  ــالل  وخ اجلــديــد.  من�ضبه  يف 

ا�ضتعرا�س اآخر امل�ضتجدات على ال�ضاحتني 

الإقليمية والدولية.

1260 �صجًل جتارًيا ي�صهم فيه م�صري�ن

3.2 مليار دوالر ا�صتثمارات بحرينية يف م�صر
عبا�س ر�ضي:

ك�ضف ال�ضفري البحريني يف م�ضر، ه�ضام اجلودر اأن ال�ضتثمارات 

البحرينية يف م�ضر بلغت نحو 3.2 مليار دولر موزعة على 216 

م�ضروًعا، م�ضرًيا اإىل اأن مملكة البحرين حتتل املرتبة الـ16 يف قائمة 

الدول امل�ضتثمرة بال�ضوق امل�ضري.

الفر�س  ملنتدى  الفتتاحية  كلمته  يف  اجلــودر-  واأو�ــضــح 

الذي  العربية  م�ضر  وجمهورية  البحرين  مملكة  يف  ال�ضتثمارية 

عقد اأم�س عرب و�ضائل الت�ضال املرئي - اأن عدد ال�ضجالت التجارية 

جتارًيا  �ضجالً   1260 اإىل  ت�ضل  امل�ضرية  البحرينية  لال�ضتثمارات 

ال�ضناعة  وزارة  بيانات  ح�ضب  م�ضريون  م�ضاهمون  بها  ل�ضركات 

والتجارة وال�ضياحة.

من جهته اأكد �ضفري جمهورية م�ضر العربية يف البحرين، يا�ضر 

�ضعبان »اإن ال�ضفارة تعمل على تطوير الن�ضاط التجاري وال�ضتثماري 

لتحقيق قيمة م�ضافة للبلدين«.

ت�صمل هدم الق�صم ال�صرقي من املبنى احلايل 

بدء املرحلة االأخرية من اإن�صاء مبنى امل�صافرين اجلديد

د�ّضن وزير املوا�ضالت والت�ضالت 

اأحمد حممد، رئي�س  املهند�س كمال بن 

البحرين،  مطار  �ضركة  اإدارة  جمل�س 

الثانية  الإن�ضائية  املرحلة  اأعمال 

والأخرية من م�ضروع مبنى امل�ضافرين 

اجلديد، والتي تنطوي على بناء اجلزء 

تفا�ضيل  وحول  املبنى.  من  الغربي 

�ضّرح  امل�ضروع،  من  الثانية  املرحلة 

من  الثانية  املرحلة  اأعمال  اأن  الوزير 

يف  بوابات   3 بناء  تت�ضمن  امل�ضروع 

معه  ي�ضرتط  والذي  الغربي  الق�ضم 

بهدم  للم�ضروع  الرئي�ضي  املقاول  قيام 

امل�ضافرين  مبنى  من  ال�ضرقي  اجلزء 

احلايل.

02

03

حمرر ال�ضوؤون املحلية:

بالتعاون  والتعليم  الرتبية  وزارة  بداأت 

الفحو�ضات  ــراء  اإج يف  ال�ضحة  وزارة  مع 

الطبية لفريو�س كورونا )كوفيد-19( جلميع 

والفنية  والتعليمية  الإدارية  الهيئات  اأع�ضاء 

البحرين  مبركز  وذلك  احلكومية،  باملدار�س 

الدويل للمعار�س واملوؤمترات، والتي �ضت�ضتمر 

النتهاء  يتم  بحيث  حمدد،  زمني  جدول  وفق 

مواقع  اإىل  املدار�س  منت�ضبي  عودة  قبل  منها 

من  بدًءا  �ضيتم  اأنه  الوزارة  واأو�ضحت  عملهم. 

لكل  م�ضبًقا  حمددة  زمنية  مواعيد  اإعطاء  الغد 

باأع�ضاء  اخلا�ضة  الفح�س  لإجراءات  �ضخ�س 

من  للتاأكد  ـــة،  والإداري التعليمية  الهيئات 

الزدحام،  وجتنب  الفح�س  عملية  ان�ضيابية 

داعية اجلميع اإىل التقيد باملواعيد التي �ضرت�ضل 

على  حفاًظا  وذلك  الن�ضية،  الر�ضائل  عرب  لهم 

العملية ب�ضهولة  �ضالمة اجلميع و�ضمان �ضري 

وي�ضر.

للموؤمترات  الدويل  البحرين  مركز  و�ضهد 

لإجــراء  الراغبني  من  طويلة  طوابري  اأم�س 

فح�س الك�ضف عن فريو�س كورونا من الهيئات 

التعليمية والإدارية واملخالطني للم�ضابني.

اإىل ذلك، اأعلنت وزارة ال�ضحة عرب ح�ضابها 

يف »تويرت« عن تعايف 334 حالة اإ�ضافية من 

واإخراجهم من  )كوفيد-19(  فريو�س كورونا 

مركز العزل والعالج.

واأظهرت بيانات حديثة على موقع الوزارة 

جديدة  اإ�ضابة   702 ت�ضجيل  عن  ام�س  فجر 

لعمالة  حالة   98 منها  »كورونا«،  بفريو�س 

قائمة  حلالت  ملخالطني  حالة  و602  وافدة، 

عدد  لي�ضل  اخلارج،  من  قادمتان  وحالتان 

امل�ضابني اإىل 5002 حالة.

عق�بات اأمريكية على وزيرين 

�صابقني مرتبطني بحزب الـله االإرهابي

عن  الثالثاء،  اأم�س  الأمريكية،  اخلزانة  وزارة  اأعلنت 

علي  ال�ضابقني  اللبنانيني  الوزيرين  على  عقوبات  فر�س 

اهلل  بحزب  لرتباطهما  فنيانو�س  ويو�ضف  خليل  ح�ضن 

الرهابي. وقالت اخلزانة الأمريكية اإن الوزيرين ال�ضابقني 

وتعهدت  احلكومة.  من  خروجهما  رغم  فاعلني  زال  ما 

الوزارة مبحا�ضبة كل من ي�ضاعد حزب اهلل داخل احلكومة 

اأن 90 �ضخ�ضية مقّربة من حزب  اأو خارجها. واأو�ضحت 

اهلل و�ضعت على قائمة العقوبات منذ 2017.

جانب من املنتدى اال�صتثماري يف البحرين وم�صر الذي عقد عن ُبعد

فح�ص 

املعلمني 

واملعلمات 

يف مركز 

املعار�ص

�صمو ويل العهد خالل لقائه قائد القوات البحرية باالأ�صطول اخلام�ص عن ُبعد

وفاة �صيدتني يرفع �صحايا »ك�رونا« اإىل 204 وطفرة يف االإ�صابات بلغت 702 اإ�صابة

فح��صات جلميع املعلمني وط�ابري بـ»املعار�ص«

04

06

14 07

 اإعلن ت�صكيل جمل�ص وزارة الداخلية

  املجل�ص يط�ر النهج االأمني وفق متطلبات التحديات

اأ�ضدر الفريق اأول ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل 

باإن�ضاء  قراًرا  الداخلية،  وزير  خليفة،  اآل 

برئا�ضة  الداخلية،  وزارة  جمل�س  وت�ضكيل 

الأمن  رئي�س  املجل�س؛  الداخلية.وي�ضم  وزير 

العام، وكيل وزارة الداخلية ل�ضوؤون اجلن�ضية 

الرئي�س  الداخلية،  وزارة  وكيل  واجلوازات، 

اجلمارك،  رئي�س  املعلومات،  لهيئة  التنفيذي 

واملفت�س  القانونية  لل�ضوؤون  امل�ضاعد  الوكيل 

ال�ضيا�ضة  و�ضع  على  املجل�س  ويعمل  العام. 

الأمنية العامة بالوزارة وتطوير النهج الأمني 

وزير الداخليةوفق متطلبات التعامل مع التحديات.



حممد  بن  را�شد  د.  ال�شيخ  بعث 

الأوقاف  جمل�س  رئي�س  الهاجري 

ال�شنية برقية �شكر اإىل �شاحب اجلاللة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

�شكره  عن  فيها  اأعرب  املفدى  البالد 

امللكية  الثقة  على  وامتنانه  وتقديره 

جمل�س  يف  ع�شًوا  بتعيينه  ال�شامية 

للدرا�شات  خالد  بن  عبداهلل  كلية  اأمناء 

الإ�شالمية.

الأوقاف  جمل�س  رئي�س  واأكد 

ال�شنية اأن الثقة امللكية ال�شامية تبعث 

روح العمل املخل�س واجلاد يف �شبيل 

بها  يعنى  التي  الأهداف  اإىل  الو�شول 

جاللته والدور الكبري الذي ي�شطلع به 

جاللته لدفع م�شرية املوؤ�ش�شات العلمية 

ب�شفة  منها  وال�شرعية  والثقافية 

خا�شة لتحقيق نتائج متميزة يف كافة 

املجالت، م�شرًيا اإىل اأنه �شيبذل ق�شارى 

الأهداف  اإىل  الو�شول  اأجل  من  جهده 

بن  عبداهلل  ال�شيخ  لكلية  ر�شمت  التي 

قادرين  اأكفاء  اإعداد خريجني  خالد من 

اهلل  اإىل  الدعوة  بواجب  القيام  على 

باحلكمة واملوعظة احل�شنة يف جمالت 

والتعليم  واخلطابة  والإر�شاد  الوعظ 

اأنها  وخا�شة  ال�شرعية،  والإجراءات 

�شمو  اهلل  باإذن  له  املغفور  ا�شم  حتمل 

ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة طيب 

خدمة  يف  لإ�شهاماته  تقديًرا  ثراه،  اهلل 

الثقة  اأن  واأكد  وامل�شلمني،  الإ�شالم 

ملزيد  دافعا  له  ت�شكل  الغالية  امللكية 

رفعة  �شبيل  يف  والعطاء  العمل  من 

القائم   ال�شرعي  العلم  وخدمة  ونه�شة 

على الو�شطية والعتدال.
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»التن�سيقية« ت�ستعر�س اآخر م�ستجدات التعامل مع فريو�س كورونا

لدى لقائه عن ُبعد بقائد الأ�سطول اخلام�س مبنا�سبة تعيينه.. ويل العهد: 

تعزيز التن�سيق الدفاعي والع�سكري بني البحرين والوليات املتحدة

ا�شتعر�شت اللجنة التن�شيقية اآخر م�شتجدات التعامل مع فريو�س كورونا )كوفيد-19( يف اململكة. 

وجرى الجتماع رقم )344( برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة وىل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء، وذلك بح�شب �شفحة ويل العهد على �شبكة التوا�شل الجتماعي »الإن�شتجرام«.

ــري  الأم امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأكـــد 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

الوزراء على اأهمية موا�شلة تعزيز التعاون 

البحرين  مملكة  بني  امل�شرتك  والتن�شيق 

ال�شديقة  الأمريكية  املتحدة  والــوليــات 

املجالت  يف  خا�شة  الأ�شعدة  خمتلف  على 

تر�شيخ  يف  ي�شهم  مبا  والدفاعية  الع�شكرية 

ركائز الأمن وال�شتقرار وال�شالم يف املنطقة.

اأم�س  ُبعد  لقاء �شموه عن  جاء ذلك لدى 

القوات  قائد  بابارو  �شمويل  بحري  الفريق 

قائد  الأمريكية  املركزية  بالقيادة  البحرية 

به  �شموه  رحب  حيث  اخلام�س،  الأ�شطول 

متمنًيا  اجلديد  من�شبه  يف  بتعيينه  مهنًئا 

م�شيًدا  عمله،  مهام  والنجاح يف  التوفيق  له 

املتينة  التاريخية  العالقات  بعمق  �شموه 

والــوليــات  البحرين  مملكة  جتمع  التي 

التعاون  اإليه  و�شل  وما  الأمريكية  املتحدة 

متقدمة  م�شتويات  من  بينهما  الثنائي 

مت  اللقاء  ــالل  وخ املــجــالت.  خمتلف  يف 

ال�شاحتني  على  امل�شتجدات  اآخر  ا�شتعرا�س 

ذات  الق�شايا  من  وعدٍد  والدولية  الإقليمية 

الهتمام امل�شرتك.

امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد يهنئون

 رئي�س طاجيكي�ستان بذكرى ال�ستقالل

بعث �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة 

بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، برقية 

تهنئة اإىل الرئي�س اإمام علي رحمان رئي�س 

مبنا�شبة  وذلك  طاجيكي�شتان،  جمهورية 

ذكرى ا�شتقالل بالده، اأعرب �شموه فيها عن 

املنا�شبة  بهذه  له  ومتنياته  تهانيه  اأطيب 

الوطنية.

امللكي رئي�س  ال�شمو  كما بعث �شاحب 

الوزراء برقية تهنئة مماثلة اإىل قاهر ر�شول 

زاده رئي�س وزراء جمهورية طاجيك�شتان.

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وبعث 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  الوزراء  جمل�س 

الرئي�س اإمام علي رحمان رئي�س جمهورية 

ذكرى  مبنا�شبة  وذلك  طاجيكي�شتان، 

ا�شتقالل بالده، اأعرب �شموه فيها عن اأطيب 

املنا�شبة  بهذه  لفخامته  ومتنياته  تهانيه 

الوطنية.

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

تهنئة  برقية  الوزراء  جمل�س  لرئي�س 

مماثلة اإىل قاهر ر�شول زاده رئي�س وزراء 

جمهورية طاجيك�شتان.

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  وبعث 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

اإمـام  الرئيــ�س  اإىل  تهنئة  برقية  املفدى 

جمهوريــــة  رئيـــ�س  رحمـان  علـي 

ذكرى  مبنا�شبة  وذلك  طاجيكي�شتان، 

الربقية  يف  جاللته  اأعرب  بالده،  ا�شتقالل 

بهذه  لفخامته  ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن 

املنا�شبة الوطنية.

د. را�شد الهاجري

امللك وويل العهد يتلقيان 

برقيتي �سكر جوابية من ملك تايلند

تلقى ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

اجلاللة  �شاحب  من  جوابية  �شكر  برقية 

مملكة  ملك  الوجنكورن  فاجري  ماها  امللك 

التي  برقية جاللته  على  رًدا  وذلك  تايلند، 

بعث بها اإليه مبنا�شبة عيد ميالد جاللته.

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  تلقى  كما 

اآل خليفة ويل العهد نائب  �شلمان بن حمد 

لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

�شاحب  من  جوابية  �شكر  برقية  الوزراء 

امللك ماها فاجري الوجنكورن ملك  اجلاللة 

مملكة تايلند، وذلك رًدا على برقية �شموه 

ميالد  عيد  مبنا�شبة  اإليه  بها  بعث  التي 

جاللته.

امللك يهنئ رئي�س كوريا 

الدميقراطية ال�سعبية بالعيد الوطني

امللك يتلقى برقية �سكر

 جوابية من رئي�س جمهورية موري�سيو�س

د. الهاجري: الثقة امللكية

 ت�سكل دافًعا ملزيد من العمل والعطاء

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بعث 

برقية تهنئة اإىل الرئي�س كيــم جونـــغ وون رئيـــ�س جمهوريــــة كوريا الدميقراطية 

ال�شعبية، وذلك مبنا�شبة ذكرى العيد الوطني لبالده.

واأعرب جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته لفخامته بهذه املنا�شبة الوطنية.

تلقى ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى برقية 

على  رًدا  وذلك  موري�شيو�س،  رئي�س جمهورية  روبن  براديب  الرئي�س  من  �شكر جوابية 

برقية جاللته املهنئة لرئي�س موري�شيو�س مبنا�شبة ا�شتقالل جمهورية موري�شيو�س.

ت�سمل طرح برامج حديثة تواكب املتطلبات امل�ستقبلية وتطوير البنى التحتية 
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رئي�س  والتعليم  الرتبية  وزير  برئا�شة 

النعيمي  ماجد  البحرين  جامعة  اأمناء  جمل�س 

عقد جمل�س اأمناء اجلامعة اليوم الثالثاء اجتماع 

دورة انعقاده العادية اخلام�شة ع�شرة بح�شور 

خليفة  اآل  خليفة  بن  �شلمان  ال�شيخ  من:  كل 

بن  جميل  الوطني،  والقت�شاد  املالية  وزير 

حممد حميدان وزير العمل والتنمية الجتماعية 

وزيرة  ال�شالح  �شعيد  بنت  فائقة  والأ�شتاذة 

ال�شحة ووزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة اأمين 

بن توفيق املوؤيد ورئي�س ديوان اخلدمة املدنية 

يو�شف  ريا�س  والدكتور  الزايد  زايد  بن  اأحمد 

حمزة رئي�س جامعة البحرين ونوف عبدالرحمن 

التخطيط  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  جم�شري 

والتطوير العمراين والدكتور حممد مبارك جمعة 

وكيل وزارة الرتبية والتعليم للموارد واخلدمات 

العام  الأمني  البلو�شي  حممد  منى  والدكتورة 

العامة  بالأمانة  والعتمادية  للتقييم  امل�شاعد 

ملجل�س التعليم العايل، والدكتور من�شور حممد 

�شرحان، ويف بداية الجتماع تقدم رئي�س واأع�شاء 

جمل�س اأمناء اجلامعة بال�شكر اجلزيل اإىل ح�شرة 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى الرئي�س الأعلى للجامعة، على 

للمنت�شبني  التي وجهها جاللته  ال�شامية  كلمته 

لدن  من  الكبري  والهتمام  التعليمي،  للميدان 

جاللته باأهمية دعم امل�شرية التعليمية. كما تقدم 

ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتقدير  بال�شكر  املجل�س 

امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س 

جمل�س الوزراء، واإىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، على 

من  ما  لكل  احلثيثة  واملتابعة  املتوا�شل  الدعم 

�شاأنه �شمان ا�شتمرار العملية التعليمية، وقّدر 

الفريق  قبل  من  املبذولة  اجلهود  عالًيا  املجل�س 

لإ�شدار  املبذولة  جهوده  على  الطبي  الوطني 

الدليل الإر�شادي ال�شامل للموؤ�ش�شات التعليمية.

العام  ببدء  اجلامعة  طلبة  املجل�س  وهّناأ 

م�شيًدا   ،2021-2020 اجلديد  الدرا�شي 

باجلهود الكبرية التي قامت بها جامعة البحرين 

جائحة  عن  الناجمة  ال�شلبية  الآثار  لتخطي 

امل�شتجد )كوفيد-19( واحلد  فايرو�س كورونا 

من اآثارها على اجلامعة.

حم�شر  على  املجل�س  �شادق  اأن  وبعد 

القرارات  بخ�شو�س  مت  وما  ال�شابق  الجتماع 

من  املقدم  العر�س  على  اطلع  اأ�شدرها،  التي 

جامعة  اإجراءات  �شمل  والذي  اجلامعة  رئي�س 

للعام  ا�شتعداًدا  املختلفة  بكلياتها  البحرين 

من  اتخاذه  مت  ما   ،2021-2020 الدرا�شي 

اإجراءات احرتازية وتنظيمية.

تفّقد جتهيز الأرا�سي املخ�س�سة لال�ستزراع ال�سمكي.. اأبو الفتح: 

تعزيز الإنتاج املحلي من الأ�سماك مبا يحقق الكتفاء الذاتي

والرثوة  الزراعة  وكيل  قام 

البحرية بوزارة الأ�شغال و�شوؤون 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

يرافقه  اأبوالفتح،  حممد  نبيل 

بحرية  ثــروة  اأول  اأخ�شائي 

ميدانية  بزيارة  ال�شويخ،  ب�شام 

لال�شتزراع  الوطني  املركز  اإىل 

للوقوف  حيان،  براأ�س  البحري 

الأرا�شي  جتهيز  يف  العمل  على 

قطاع  يف  لال�شتثمار  املخ�ش�شة 

ال�شتزراع ال�شمكي.

على  اأبوالفتح  الوكيل  واأطلع 

العمل يف املوقع حيت مت النتهاء 

موجهاً  الأوىل،  املرحلة  دفن  من 

والنتهاء  املوقع  ل�شرورة جتهيز 

الزمني  للجدول  وفًقا  املهمة  من 

املو�شوع بخ�شو�س ذلك.

الوكالة  اأن  اأبوالفتح  واأكــد 

الأ�شغال  وزير  من  وبتوجيهات 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

بن  ع�شام  املهند�س  العمراين 

خطوات  يف  ما�شية  خلف  عبداهلل 

يف  اخلا�س  القطاع  مع  ال�شراكة 

جمال ال�شتزراع ال�شمكي.

ت�شوية  خطوة  اأن  اإىل  واأ�شار 

لدعوة  متهيدا  تاأتي  الأرا�ــشــي 

امل�شاريع  ــالق  لإط امل�شتثمرين 

ا�شبعيات  برتبية  اخلــا�ــشــة 

للحجم  لــلــو�ــشــول  ــاك  ــم ــش الأ�

املحلية  الأ�شواق  واإمداد  التجاري 

يف  �شي�شاهم  ممــا  بــالأ�ــشــمــاك، 

امل�شائد  على  ال�شغط  تخفيف 

ال�شمكية. 

م�شتمرة  اجلهود  اإن  ــال  وق

�شركات  من  املزيد  ل�شتقطاب 

ــاع اخلـــا�ـــس لإطــــالق  ــط ــق ال

اإىل  تهدف  ا�شتثمارية  م�شروعات 

تعظيم الإنتاج املحلي من الأ�شماك 

يف  الــذاتــي  الكتفاء  يحقق  مبا 

مملكة البحرين.
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اأ�شاد بجهود اجلهات الأمنية لإجناح عا�شوراء

حمافظ اجلنوبية يتابع احتياجات املواطنني الأمنية

�شارك يف اجتماع امل�شوؤولني عن �شوؤون البيئة اخلليجيني.. في�شل بن را�شد:

تطوير البوابة البيئية اخلليجية والإجراءات التي تلي مواجهة »كورونا«

احلواج: اأ�شاتذتنا وطلبتنا بحجم امل�شوؤولية و�شيقدمون جتربة رائعة

»الأهلية« تعتمد اأ�شلوب التعليم الإلكرتوين التفاعلي يف العام اجلديد

تراأ�س �شمو ال�شيخ خليفة بن 

خليفة حمافظ  اآل  خليفة  بن  علي 

اجتماع  اجلنوبية،  املحافظة 

ُبعد«،  الثامن »عن  الأمنية  اللجنة 

ثامر  عي�شى  العميد  بح�شور 

وعدد  املحافظ،  نائب  الدو�شري 

ممثلي  من  الأع�شاء  ال�شباط  من 

بوزارة  الأمنية  الأجهزة  خمتلف 

الداخلية.

الجتماع،  م�شتهل  ويف 

موؤكًدا  باحل�شور،  �شموه  رحب 

تلبية  يف  م�شتمرة  املحافظة  اأن 

وحتقيق  الأهايل  احتياجات 

دور  بتعزيز  الأمنية  تطلعاتهم 

ال�شراكة املجتمعية والتن�شيق مع 

تنفيًذا  املعنية،  اجلهات  خمتلف 

ال�شيخ  اأول  الفريق  لتوجيهات 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد 

الأمن  دعائم  لرت�شيخ  الداخلية 

مناطق  خمتلف  يف  وال�شالمة 

املحافظة.

باجلهود  �شموه  واأ�شاد 

اجلهات  خمتلف  بذلتها  التي 

عا�شوراء  مو�شم  لإجناح  الأمنية 

املاآمت،  روؤ�شاء  مع  بالتن�شيق 

يف  اآمنة  اأجواء  يف  جرى  والذي 

ظل الظروف ال�شتثنائية جلائحة 

)كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س 

الإجراءات  تطبيق  خالل  من 

ل�شمان  والحرتازية  الوقائية 

بالتن�شيق  م�شيًدا  اجلميع،  �شالمة 

اإطالق  يف  امل�شرتك  والتعاون 

الأمني  املحافظ  �شمو  )برنامج 

الثانية،  ن�شخته  يف  الفرتا�شي( 

لإجناح  الرامية  اجلهود  واإبراز 

تعزيز  اإىل  يهدف  الذي  الربنامج 

لدى  واملجتمعي  الأمني  الوعي 

النا�شئة من اأبناء املحافظة.

بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  واأكد 

خليفة حمافظ  اآل  خليفة  بن  علي 

املحافظة  اأن  اجلنوبية،  املحافظة 

ومتابعة  تلقي  على  حري�شة 

لها  ملا  الأمنية  الأهايل  احتياجات 

التوا�شل  تعزيز  يف  اأهمية  من 

الواقع،  اأر�س  على  وتنفيذها 

القنوات  ا�شتثمار  خالل  من 

مع  والفرتا�شية  الإلكرتونية 

ت�شخري التوا�شل الذكي حيث بلغ 

الواردة  املقرتحات والطلبات  عدد 

مقرتًحا   56 الأمني  املجال  يف 

املبادرات  تعزيز  يف  ين�شب 

الأمنية.

حممد  النقيب  قدم  جهته،  من 

املدين  الدفاع  مركز  رئي�س  اخلان 

ملجريات  مرئًيا  ا  عر�شً بالرفاع، 

الأمنية  والق�شايا  احلوادث  ر�شد 

�شمو  اأثنى  حيث  املنطقة،  يف 

على  اجلنوبية  املحافظة  حمافظ 

الإدارة  يف  والأفراد  ال�شباط  دور 

ل�شرعة  املدين  للدفاع  العامة 

باجلاهزية  وحتليهم  ا�شتجابتهم 

الأمنية ملواجهة خمتلف احلوادث، 

موجًها �شموه اإىل م�شاعفة اجلهود 

ل�شمان  ال�شالمة  تعزيز  اأجل  من 

خمتلف  يف  املواطنني  �شالمة  اأمن 

مناطق املحافظة.

اأعرب  الجتماع،  ختام  ويف 

الأجهزة  ممثلي  من  احل�شور 

وتقديرهم  �شكرهم  عن  الأمنية 

به  تقوم  الذي  البارز  للدور 

امل�شتمرة  املتابعة  يف  املحافظة 

عرب  الهادفة  الأمنية  للمخرجات 

عقد اجتماع اللجنة الأمنية، الأمر 

ال�شراكة  دور  على  يوؤكد  الذي 

احلثيث  وال�شعي  املجتمعية 

الأمنية  املبادرات  ل�شتمرار 

والأمان  الأمن  لتحقيق  الرا�شخة 

يف اأرجاء املحافظة اجلنوبية.

بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  اأناب 

ال�شخ�شي  املمثل  خليفة  اآل  حمد 

جلاللة امللك املفدى رئي�س املجل�س 

الأعلى للبيئة �شمو ال�شيخ في�شل 

رئي�س  نائب  خليفة  اآل  را�شد  بن 

للمجل�س الأعلى للبيئة للم�شاركة 

والع�شرين  الثاين  الجتماع  يف 

�شوؤون  عن  امل�شوؤولني  للوزراء 

التعاون،  جمل�س  دول  يف  البيئة 

املرئي  الت�شال  طريق  عن  وذلك 

املدرجة  املوا�شيع  من  عدد  لبحث 

واملرفوعة  الأعمال  جدول  على 

البيئة  وزراء  وكالء  اجتماع  من 

يف  التعاون  بتعزيز  واملعنية 

جميع ال�شوؤون املتعلقة باملحافظة 

على البيئة يف ظل جائحة كورونا.

بن  في�شل  ال�شيخ  �شمو  ونقل 

الجتماع  خالل  خليفة  اآل  را�شد 

بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  حتيات 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  حمد 

�شموه  ومتنيات  للبيئة  الأعلى 

بالنجاح واخلروج  الجتماع  لهذا 

�شموه  نقل  كما  النتائج،  باأف�شل 

تهنئة �شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد 

اآل خليفة اإىل الدكتور نايف فالح 

اأ�شحاب  بثقة  احلجرف  مبارك 

اجلاللة وال�شمو قادة دول املجل�س 

لقيادة الأمانة العامة.

واأ�شاد �شمو ال�شيخ في�شل بن 

اإليه  تو�شل  مبا  خليفة  اآل  را�شد 

�شوؤون  عن  امل�شوؤولون  الوزراء 

التعاون  جمل�س  بدول  البيئة 

بناءة  وتو�شيات  قرارات  من 

واملقدرة  امل�شهودة  وجلهودهم 

والتي ت�شهم يف النهو�س مب�شرية 

نحو  امل�شرتك  البيئي  العمل 

م�شتقبل م�شتدام لأوطاننا.

خالل  امل�شوؤولون  اأقر  وقد 

املوا�شيع  من  جملة  الجتماع 

بالتحديات  املتعلقة  والتو�شيات 

البيئة  تواجهها  التي  العاملية 

التعاون،  جمل�س  دول  ومنها 

ت�شهدها  التي  التطورات  وكذلك 

امل�شتدامة،  التنمية  جمالت 

املجل�س  قرارات  بتنفيذ  واملتعلقة 

ب�شاأن  التعاون  ملجل�س  الأعلى 

امل�شرتك،  البيئي  العمل  تعزيز 

الت�شغيلية  اخلطط  ومتابعة 

لدول  البيئية  لال�شرتاتيجية 

البيئية  البوابة  وتطوير  املجل�س، 

التي  والإجراءات  اخلليجية، 

�شتتبع  التي  املرحلة  يف  �شتتخذ 

مواجهة جائحة كورونا.

كما اعتمد الجتماع التو�شيات 

املحافظة  باتفاقية  املتعلقة 

ومواطنها  الفطرية  احلياة  على 

الدويل  والتعاون  الطبيعية، 

والهيئات  واملنظمات  الدول  مع 

جمال  يف  والدولية  الإقليمية 

بطرق  وتنميتها  البيئة  حماية 

املوا�شيع  من  وغريها  م�شتدامة 

البيئي  العمل  بتطوير  املرتبطة 

لتعزيز  املجل�س  لدول  امل�شرتك 

ومواردها  البيئة  حماية  برامج 

الطبيعية.

ويف ختام الجتماع عرب �شمو 

اآل خليفة  ال�شيخ في�شل بن را�شد 

التغري  لوزير  �شكره وتقديره  عن 

الإمارات  بدولة  والبيئة  املناخي 

رئي�س  ال�شقيقة،  املتحدة  العربية 

اجلهود  على  احلالية  الدورة 

خالل  الإمارات  دولة  بذلتها  التي 

ل�شوؤون  احلالية  للدورة  تروؤ�شها 

اللجان  ممثلي  وجلميع  البيئة، 

العامة على  الأمانة  والعاملني يف 

م�شرية  لدفع  امل�شتمر  تعاونهم 

التكامل  نحو  اخلليجي  العمل 

املن�شود.

واأعرب �شمو ال�شيخ في�شل بن 

را�شد اآل خليفة عن ت�شرف مملكة 

اجتماعات  با�شت�شافة  البحرين 

�شوؤون  عن  امل�شوؤولني  الوكالء 

التعاون  جمل�س  بدول  البيئة 

املخت�شة  اللجان  واجتماعات 

ال�شرتاتيجية  اخلطة  بتنفيذ 

الدورة  خالل  البيئية  اخلليجية 

مملكة  يف  عقدها  واملوؤمل  املقبلة 

البحرين باإذن اهلل.

املوؤ�ش�س  الرئي�س  اأكد 

الربوفي�شور  الأهلية  للجامعة 

اجلامعة  حر�س  احلواج  عبداهلل 

ا�شتمرار  على  ال�شديد  الأهلية 

عملية التعليم والتعلم وفق اأعلى 

معدلت التح�شيل العلمي يف ظل 

اإىل  منوًها  »كوفيد-19«،  جائحة 

التعليم  اأ�شلوب  اجلامعة  تبني 

موا�شلة  اإىل  الهادف  املزدوج 

يف  التفاعلي  اللكرتوين  التعليم 

مع  النظرية،  املقررات  جميع 

بروتوكول  وفق  الطلبة  ح�شور 

ي�شتوعب  ودقيق  حمكم  �شحي 

جميع الإجراءات الحرتازية وفقا 

ملقررات واإر�شادات الفريق الوطني 

بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.

احلواج  الربوفي�شور  ووجه   

الطلبة  قبول  يف  ال�شتمرار  اإىل 

الراغبني يف اللتحاق بالدرا�شة يف 

واملاج�شتري  البكالوريو�س  برامج 

والدكتوراه يف اجلامعة مع تقدمي 

الت�شهيالت  من  ممكن  قدر  اأكرب 

الظروف  ظل  يف  وامل�شاندة 

اململكة،  بها  التي متر  ال�شتثنائية 

الوطنية  امل�شوؤولية  حتتم  حيث 

الت�شامن  للجامعة  والجتماعية 

اأوجه  كل  وتقدمي  املجتمع  مع 

خ�شو�شا  اإليه،  املمكنة  الدعم 

واأن اجلامعة اأتاحت منحا جزئية 

ويف  املجتمع  �شرائح  من  للعديد 

مكافحة  يف  العاملني  مقدمتهم 

يحظون  الذين  واأبنائهم  اجلائحة 

منحة  على  احل�شول  بفر�شة 

الر�شوم  من   %50 تعادل  جزئية 

الدرا�شية.

احلواج  الربوفي�شور  واأكد 

الجتماع  ح�شوره  هام�س  على 

العليا  التفاعلي للجنة  اللكرتوين 

للوقاية من جائحة »كوفيد-19« 

اجلامعة  رئي�س  يرتاأ�شها  التي 

العايل  من�شور  الربوفي�شور 

وطلبة  اأ�شاتذة  بقدرة  ثقته  على 

اجلامعة على تقدمي جتربة رائعة 

اإجناز  من  حققوه  ما  غرار  على 

الثاين  الدرا�شي  الف�شل  يف  ملهم 

الذي  املا�شي  الدرا�شي  العام  من 

فيه  التحول  يف  اجلامعة  جنحت 

اإىل  املبا�شر  النظامي  التعليم  من 

التفاعلي  الإلكرتوين  التعليم 

تتجاوز  ل  قيـا�شية  فتـرة  يف 

الأ�شبوع.

احلواج  الربوفي�شور  و�شدد 

اجلامعة  طلبة  �شحة  اأن  على 

يف  ق�شوى  اأولوية  واأ�شاتذتها 

�شتكون  حيث  اجلامعة،  منظور 

اللكرتوين  للتعليم  الأولوية 

ح�شور  ويقت�شر  التفاعلي 

تتطلب  التي  املقررات  يف  الطلبة 

املختربات  ا�شتخدام  درا�شتها 

وال�شتوديوهات واملرافق البحثية 

الحرتازية  الإجراءات  �شمن 

اأو  تهاون  اأدنى  دون  من  الدقيقة 

ت�شاهل يف هذا املجال.

العليا  اللجنة  وناق�شت 

»كوفيد-19«  فايرو�س  ملكافحة 

اآخر  الأهلية  باجلامعة 

و�شعتها  التي  ال�شتعدادات 

الدرا�شي  العام  اجلامعة لنطالقة 

اجلديد، والطالع على م�شتجدات 

ل�شتقبال  اجلامعة  ا�شتعدادات 

الطلبة اجلدد وم�شاندتهم من اأجل 

التعليمية  العملية  يف  الندماج 

يف  التفاعلي  الإلكرتوين  ب�شقيها 

املبا�شر  والتعلم  النظري  اجلانب 

يف اجلانب العملي.

اجلامعة  رئي�س  قدم  وقد 

العايل  من�شور  الربوفي�شور 

به  قامت  ملا  خمت�شًرا  ا  عر�شً

املا�شية  الفرتة  خالل  اجلامعة 

انت�شار  بدء  مرحلة  يف  �شيما  ل 

والتي  »كوفيد-19«  جائحة 

الحرتازية  التدابري  اتخاذ  حّتمت 

الوطني  الفريق  اأقرها  التي 

الرتبية  وزارة  اإليها  ووجهت 

والتعليم وجمل�س التعليم العايل، 

توقف  بينها  من  كان  والتي 

التعليم املبا�شر والنتقال للتعليم 

اللكرتوين التفاعلي، حيث حققت 

جناح  ق�شة  الأهلية  اجلامعة 

رائعة يف تطبيق ذلك بف�شل روح 

اللتزام وامل�شوؤولية لدى اأ�شاتذتها 

وطلبتها على حد �شواء.

»الرتبية« تبداأ فحو�شات 

كورونا جلميع الهيئات الإدارية والتعليمية

2 % ن�شبة الأمية بالبحرين يف اليوم العاملي ملحو الأمية

»الرتبية«: اجلهود الراهنة من�شّبة على حمو الأمية الإلكرتونية

نائب حمافظ ال�شمالية

 يتفّقد ا�شتعدادات املطاعم للعودة التدريجية

بداأت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون 

الفحو�شات  اإجراء  يف  ال�شحة  وزارة  مع 

)كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  الطبية 

جلميع اأع�شاء الهيئات الإدارية والتعليمية 

احلكومية، وذلك مبركز  باملدار�س  والفنية 

واملوؤمترات،  للمعار�س  الدويل  البحرين 

حمدد،  زمني  جدول  وفق  �شت�شتمر  والتي 

بحيث يتم النتهاء منها قبل عودة منت�شبي 

املدار�س اإىل مواقع عملهم.

من  بدًءا  �شيتم  اأنه  الوزارة  واأو�شحت 

م�شبًقا  حمددة  زمنية  مواعيد  اإعطاء  الغد 

اخلا�شة  الفح�س  لإجراءات  �شخ�س  لكل 

والإدارية،  التعليمية  الهيئات  باأع�شاء 

للتاأكد من ان�شيابية عملية الفح�س وجتنب 

الزدحام، داعية اجلميع اإىل التقيد باملواعيد 

الن�شية،  الر�شائل  عرب  لهم  �شرت�شل  التي 

�شالمة اجلميع و�شمان  على  وذلك حفاظاً 

�شري العملية ب�شهولة وي�شر.

الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  اأكد 

اليوم  مبنا�شبة  النعيمي  علي  بن  ماجد 

من  للثامن  املوافق  الأمية  ملحو  العاملي 

�شبتمرب، اأن جهود مملكة البحرين الكبرية 

واملثمرة يف جمال حمو الأمية الأبجدية قد 

اإىل  لديها  الأمية  ن�شبة  خف�س  من  مكنتها 

حوايل 2%، بح�شب تقرير التعليم للجميع 

ال�شادر عن منظمة اليون�شكو، وهي �شمن 

هذه  اأن  اإىل  م�شرًيا  عاملًيا،  الأدنى  الن�شب 

اجلهود ت�شمل يف الوقت الراهن حمو الأمية 

لدورات  الوزارة  توفري  عرب  الإلكرتونية 

ا�شتخدام  مهارات  حول  وم�شتمرة  متنوعة 

احلا�شوب والتقنيات الرقمية.

واأ�شاف الوزير اأن تعليم الكبار ينطلق 

البحرين،  ململكة  الد�شتورية  الثوابت  من 

والتي جعلت من التعليم حقاً للجميع، ومن 

ب�شاأن   2005 ل�شنة   )27( رقم  القانون 

التا�شعة  مادته  يف  اأكد  والذي  التعليم، 

م�شئولية  الكبار  وتعليم  الأمية  »حمو  اأن 

وطنية هدفها رفع م�شتوى املواطنني ثقافًيا 

تنفيذ  الوزارة  وتتوىل  ومهنًيا،  واجتماعًيا 

الأمية«،  على  للق�شاء  الالزمة  اخلطط 

من  العديد  تزال  ول  الوزارة  بذلت  ولذلك 

كذلك  تاأتي  والتي  املجال،  هذا  يف  اجلهود 

اأهداف  التزاًما من مملكة البحرين بتحقيق 

منظمة  اعتمدتها  التي  للجميع  التعليم 

اليون�شكو، ومن �شمنها تلبية الحتياجات 

حت�شني  مع  والكبار،  لل�شباب  التعليمية 

م�شتوى القرائية لدى الكبار يف ظل حتقيق 

التكافوؤ وامل�شاواة بني اجلن�شني.

من  توفر  الوزارة  اأن  الوزير  واأو�شح 

من  العديد  امل�شتمر  التعليم  اإدارة  خالل 

مراكز التعليم امل�شائي املوزعة على خمتلف 

الأمية  ملراحل  واملخ�ش�شة  املحافظات، 

كذلك  متنح  والتي  والتقوية،  واملتابعة 

�شهادة التعليم الأ�شا�شي املعادل، والتعليم 

الثانوي املوازي، مبا ي�شمن توفري اخلدمة 

اأن  كما  ون�شاًء،  رجالً  للكبار  التعليمية 

اإىل  الهادفة  خطتها  �شوء  ويف  الوزارة 

قامت  قد  احلياة،  مدى  التعلم  مبداأ  تعزيز 

الإلكرتونية  الأمية  ملحو  اجلهود  بتكثيف 

برامج  اإدخال  خالل  من  املعلوماتية، 

والتكنولوجيا  احلا�شوب  مبهارات  مت�شلة 

مبراكز  والدار�شات  للدار�شني  الرقمية 

التعليم امل�شائي التابعة للوزارة، بالإ�شافة 

والثقافية  املهنية  الربامج  من  الكثري  اإىل 

والدورات وور�س العمل املتنوعة للجمهور، 

والتي تنفذها اإدارة التعليم امل�شتمر.

يف اإطار احلر�س على متابعة الإجراءات 

من  للحد  الوقائية  والتدابري  الحرتازية 

تف�شي جائحة كورونا )كوفيد-19(، والتي 

التن�شيقية  اللجنة  قرارات  عليها  ن�شت 

برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

نائب  الأمني  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

الوزراء حفظه اهلل ب�شاأن العودة التدريجية 

وال�شرتاطات  املطاعم،  قطاع  يف  للعمل 

ال�شناعة  وزارة  قبل  من  عليها  املن�شو�س 

فيما  ال�شحة  ووزارة  وال�شياحة  والتجارة 

وامل�شروبات  الأغذية  تقدمي  بخدمات  يتعلق 

خارج املن�شاآت، قام العميد خالد بن ربيعه 

املحافظة  حمافظ  نائب  الدو�شري  �شنان 

املطاعم  من  لعدد  تفقدية  بزيارة  ال�شمالية 

وامل�شروبات  الأغذية  تقدمي  وحمالت 

بح�شور  املحافظة  مناطق  خمتلف  يف 

ال�شحة  وزارة  عن  ممثلني  وم�شاركة 

وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  ووزارة 

وعدد  ال�شمالية  املحافظة  �شرطة  ومديرية 

الطالع  باملحافظة، حيث مت  امل�شوؤولني  من 

املطاعم  اتخذتها  التي  ال�شتعدادات  على 

وفًقا  وامل�شروبات،  الأغذية  تقدمي  وحمال! 

لال�شرتاطات وال�شوابط بهذا ال�شاأن، معرًبا 

عن تقديره ملا �شهده من التزام وتقيد من قبل 

التعامل  احلر�س يف  اأهمية  موؤكًدا  اجلميع، 

و�شحة  �شالمة  اأجل  من  الفريو�س  هذا  مع 

ال�شمالية  املحافظة  اأن  اجلميع، م�شدًدا على 

حتر�س على متابعة كل الإجراءات والتدابري 

للحد من تف�شي الفريو�س.

الف�شالة ي�شارك يف اجتماع جلنة العمليات 

مل�شاعدي روؤ�شاء هيئة الأركان اخلليجيني

�شارك اللواء الركن غامن اإبراهيم الف�شالة 

م�شاعد رئي�س هيئة الأركان للعمليات �شباح 

يوم الثالثاء 8 �شبتمرب 2020م يف الجتماع 

مل�شاعدي  والتدريب  العمليات  للجنة  املرئي 

روؤ�شاء هيئة الأركان بالقوات امل�شلحة لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

وجرى خالل الجتماع مناق�شة املوا�شيع 

�شاأنها  التي من  الأعمال  املدرجة على جدول 

التعاون  لدول جمل�س  املباركة  امل�شرية  دفع 

املزيد من تقوية  العربية نحو  لدول اخلليج 

وتعزيز التعاون الع�شكري امل�شرتك بني دول 

املجل�س.

عبداهلل احلواج



مريزا  علي  بن  عبداحل�سني  الدكتور  �سارك 

الرئي�سية  اجلل�سة  يف  امل�ستدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س 

والذي  امل�سري  البحريني  اال�ستثماري  للملتقى 

االأعمال  رجال  جمعية  من  بتنظيم  اإلكرتونًيا  انطلق 

امل�سريني  االأعمال  رجال  وجمعية  البحرينية 

جت�سيًدا  ال�سقيقني،  البلدين  �سفارتي  مع  وبالتن�سيق 

البلدين  بني  الثنائية  والروابط  العالقات  ت�سهده  ملا 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  بقيادة  وتقدم  منو  من 

فخامة  واأخيه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

م�سر  جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي  عبدالفتاح  امل�سري 

لعربية. ا

الفر�سة  مريزا  الدكتور  انتهز  البداية،  يف 

على  البحرين  مملكة  حكومة  لقيادة  ال�سكر  بتوجيه 

امل�ستدامة  الطاقة  هيئة  تلقاه  الذي  الالحمدود  الدعم 

مملكة  يف  امل�ستدامة  الطاقة  بقطاع  للنهو�س 

مع  املجال  هذا  يف  اململكة  دور  وتعزيز  البحرين، 

العالقات  اال�ستفادة من  املنطقة، وذلك من خالل  دول 

ال�سقيقة،  بالدول  اململكة  تربط  التي  الوطيدة 

يعد  الذي  البحريني  لل�سوق  اال�سرتاتيجي  واملوقع 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  ل�سوق  مهمة  بوابة 

اخل�سو�س.  وجه  على 

االفتتاحية  اجلل�سة  يف  م�ساركته  وخالل 

من  األقى  مرئًيا  ا  عر�سً مريزا  الدكتور  قدم  للملتقى، 

املتجددة  للطاقة  الوطنية  اخلطة  على  ال�سوء  خالله 

ومبادراتهما. الطاقة  لكفاءة  الوطنية  واخلطة 

التطورات  اأهم  امللتقى  يف  امل�ساركني  مع  وناق�س 

املتجددة  الطاقة  جمال  يف  اال�ستثمارية  الفر�س  وكربى 

االأدوات  واأهم  البحرين،  مملكة  يف  الطاقة  وكفاءة 

القانونية التي اعتمدتها احلكومة، وما كان لها من دور 

الطاقة  قطاع  يف  اإجنازات  من  اململكة  حققته  فيما  مهم 

امل�ستدامة يف مدة تعترب قيا�سية نظًرا حلداثة القطاع ما 

اإذا مت مقارنته بتجارب دول املنطقة.

كما تطرق الدكتور مريزا يف م�ساركته اإىل التحركات 

كال  على  حتتم  التي  عاملًيا،  الطاقة  جمال  يف  العاملية 

البلدين اأهمية دعم القطاعني كركائز اقت�سادية اأ�سا�سية ال 

تقل عن غريها من الركاز اأهمية، ومتكينها من ا�ستقطاب 

هاذين  العاملي يف  ال�سبق  ملواكبة  االأجنبية  اال�ستثمارات 

التي  الوطيدة  االأوا�سر  من  اال�ستفادة  واأهمية  املجالني، 

العربية  م�سر  وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  تربط 

لكال  واالقت�سادية  التنموية  االأهداف  لتحقيق  ال�سقيقة 

اخل�سو�س  وجه  وعلى  االأ�سعدة  خمتلف  على  البلدين 

يوؤكد  العامل حالًيا  ما ي�سهده  باأن  الطاقة، م�سيًفا  جمال 

التاآزر  اأ�س�س  على  القائمة  اال�ستدامة  مفاهيم  اأهمية 

والتكامل بني الدول وال�سعوب. 

يف نهاية م�ساركته، اأعرب الدكتور مريزا عن تفاوؤله 

الفر�س  يف  للبحث  امل�ساركني  ووجه  امللتقى  مبخرجات 

التنظيمية  باجلهود  واأ�ساد  واإبداع،  بابتكار  اال�ستثمارية 

برئا�سة  البحرينية  االأعمال  رجال  جمعية  بذلتها  التي 

امل�سريني  االأعمال  رجال  وجمعية  الزياين،  را�سد  خالد 

بذلتها  التي  التن�سيقية  واجلهود  عي�سى،  علي  برئا�سة 

�سفارتا البلدين ال�سقيقني.
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الدكتور حممد ال�ساعي

اأمرا�ض ت�سبه الكورونا

التنف�سي يف  الكورونا ي�سيب اجلهاز  اأن فريو�س  مبا 

اأخرى  اأمرا�س  مع  تت�سابه  الناجتة  فاالأعرا�س  االإن�سان، 

ت�سيب نف�س اجلهاز.

قد  بال�سعال  ويبداأ  بال�سداع  االإن�سان  ي�سعر  فعندما 

ينتابه خوف اأنه م�ساب بالكورونا، يف الوقت الذي تكون 

هذه االأعرا�س �سببها زكام، اأو ح�سا�سية اأو انفلونزا.

• ح�سا�سية االأنف:
وح�سا�سية االأنف قد تكون مو�سمية اأو على مدار العام، 

واالأعرا�س  املناعة،  جهاز  يف  خلل  نتيجة  حتدث  وهذه 

الناجتة تكون على �سكل:

- العطا�س.

- ال�سعال.

- احتقان يف البلعوم.

- احتقان يف االأنف.

- عيون دامعة.

وهذا النوع من احل�سا�سية ال ي�سبب حرارة اأو اآالم يف 

الع�سالت.

• الزكام:
واأعرا�س الزكام تت�سابه مع اأعرا�س ح�سا�سية االأنف.

وهذه ت�سمل:

- ال�سعال.

- اأمل بالبلعوم.

- احتقان و�سيالن باالأنف.

- تعب.

- اآالم يف اجل�سم.

- حرارة خفيفة.

اأعرا�س  اأما  ا�سبوع،  ملدة  ت�ستمر  الزكام  اأعرا�س  اإن 

العالج  فاإنها ت�ستمر ملدة طويلة وتتح�سن مع  احل�سا�سية 

او انتهاء املو�سم.

• االنفلونزا والكورونا:
وهذان املر�سان يت�سابهان باالأعرا�س، وكالهما معديان 

عند االإ�سابة باالنفلونزا اأو الكورونا وتختلف االأعرا�س من 

مري�س الآخر، فرمبا ال تكون هناك اأية اأعرا�س، اأو اأن تكون 

�سديدة جًدا واأعرا�سها ت�سمل:

- ارتفاع بدرجة احلرارة.

- �سعال.

- �سعوبة يف التنف�س.

- تعب.

- اأمل يف البلعوم.

- احتقان و�سيالن باالأنف.

- اأمل يف ع�سالت اجل�سم.

- �سداع.

- ا�ستفراغ اأو اإ�سهال.

من  يعاين  امل�ساب  باأن  غريها  غن  الكورونا  وتتميز 

فقدان حا�سة ال�سم والتذوق.

وعندما يعاين �سخ�س ما من االأعرا�س املذكورة اأعاله، 

تعر�س  قد  ويكون  املري�س،  حالة  تتدهور  عندما  خا�سة 

ل�سخ�س اآخر م�ساب بالكورونا فعندئذ يجب اأخذ احليطة 

لكي  وذلك  فر�سة،  باأقرب  بالطبيب  واالت�سال  واحلذر، 

يت�سنى ت�سخي�س املر�س واإعطاء العالج املنا�سب.

اقرتاح برغبة بفتح فرع

 جديد لفح�ض املركبات مبدينة حمد

حمرر ال�سوؤون الربملانية:

فرع  لفتح  نيابي  مبقرتح  املالكي  با�سم  النائب  تقّدم 

التخفيف  الأجل  وذلك  حمد،  مدينة  يف  ال�سيارات  لفح�س 

على املقر الرئي�سي للفح�س الفني لالإدارة العامة للمرور.

الخت�سار  ياأتي  املقرتح  اإن  املالكي  با�سم  النائب  وقال 

ت�سجيل  اإجراءات  لت�سهيل  املواطنني  على  واجلهد  الوقت 

االزدحام  ولتخفيف  اأ�سهل  بطريقة  ال�سنوي  مركباتهم 

العامة  باالإدارة  املحيطة  الرئي�سية  ال�سوارع  يف  املروري 

للمرور وتوفري مركز قريب من اأهايل مدينة حمد نظًرا لبعد 

االإدارة  يف  ال�سيارات  وكثافة  االأخرى  املراكز  عن  امل�سافة 

العامة للمرور بعد تغيري املواعيد.

احلكومة  عمل  برنامج  اأن  اإىل  املالكي  النائب  واأ�سار 

املقدمة  اخلدمات  وكفاءة  امل�ستمر  التطوير  على  يرتكز 

املهمة  وت�سهيل  اخلا�س  القطاع  حث  وكذلك  للمواطنني 

ال�سروط  افتتاح فرع مبدينة حمد وفق  اأن  موؤكًدا  اأمامهم، 

الفني  للفح�س  اجلديدة  املراكز  الفتتاح  املنظمة  واالأحكام 

مبا يتوافق مع جودة ما تقدمه االإدارة العامة للمرور.

العام  التوجه  مع  يتوافق  املقرتح  اأن  املالكي  وذكر 

تطوير  على  يتمركز  والذي  احلكومة  عمل  لربنامج 

اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنني واملقيمني. وجاء يف 

الفح�س  الإلزامية  ونظًرا  اأنه  للمقرتح  االإي�ساحية  املذكرة 

الفني للمركبات وال�ساحنات مبملكة البحرين وفًقا لقانون 

املرور رقم 23 ل�سنة 2014 واملادة رقم 8 والتي ت�سرتط 

الفح�س الفني حيث تن�س على اأن تفح�س املركبة فنًيا يف 

الر�سم  �سداد  بعد  االإدارة  حتددهما  الذين  واملكان  الزمان 

املقرر للفح�س اأو مقابل اخلدمة بح�سب االأحوال.

موؤكًدا اأن مفاهيم اال�ستدامة قائمة على اأ�س�ض التكامل بني الدول

د. مريزا يدعو لتعاون بحريني م�سري يف الطاقة املتجددة

مريزا عبداحل�سني  د. 

خالل ا�ست�سافته يف برنامج »حوار دبلوما�سي«.. ال�سفري كرمي ال�سكر:

 الدبلوما�سية البحرينية قائمة على مبداأ الهدوء واالتزان
اأكد ال�سفري كرمي اإبراهيم ال�سكر على 

امل�سرف  البحرينية  الدبلوما�سية  متثيل 

الدبلوما�سية  ال�ساحة  يف  والر�سني 

الطيبة  ال�سمعة  نتيجة  جاء  العاملية 

البحرين،  مملكة  بها  حتظى  التي 

واالتزان  الهدوء  مبداأ  على  والقائمة 

حل�سرة  ال�سديدة  والروؤية  احلكيم 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة،  اآل 

اهلل ورعاه، والتي تقدم ال�سالم كر�سالة 

عاملية.

العالقات  اأن  ال�سكر  ال�سفري  وبنّي   

�سنوات طويلة،  منذ  را�سخة  اخلليجية 

االأمر الذي يعزز الثقل ال�سيا�سي ملنطقة 

مو�سًحا  العامل،  يف  ومكانتها  اخلليج 

ظل  يف  املتفائلة  امل�ستقبلية  تطلعاته 

حتول  التي  املفدى  امللك  جاللة  قيادة 

م�ست�سهًدا  اإجنازات،  اإىل  التحديات 

جائحة  احتواء  يف  اململكة  بجهود 

كورونا.

يف  ا�ست�سافته  خالل  ذلك  جاء   

اإذاعة  على  دبلوما�سي(  )حوار  برنامج 

مل�سرية  توثيًقا  يقدم  والذي  البحرين، 

عليه  ويقوم  البحرينية،  الدبلوما�سية 

ووزارة  البحرين  اإذاعة  من  فريق 

�سبيكة  وتقدمي  اإعداد  ومن  اخلارجية، 

ال�سحي وتن�سيق ومتابعة وفاء خليفة 

واإخراج را�سد �سند.

 وحتدث ال�سفري ال�سكر عن جمموعة 

حياته  يف  الدبلوما�سية  املحطات  من 

وال�سني   77 ملجموعة  تروؤ�سه  منها؛ 

حيث  دولة،  من 100  اأكرث  ت�سم  التي 

جتاه  االآراء  توحيد  ال�سعب  من  كان 

اهتمت  دول  جمموعة  وهي  الق�سايا، 

اأهم  من  وتعد  التمويل  ق�سايا  ببحث 

»عملت  وقال:  جنيف،  يف  التجمعات 

على  املجموعة  لهذه  تروؤ�سي  من خالل 

بني  االإمكان  قدر  والتوحيد  التوفيق 

�ساهمت  هامة  قرارات  واعتماد  االآراء، 

يف تع�سيد اقت�ساديات الدول النامية«.

جتربته  ال�سكر  ال�سفري  ويختزل   

الدبلوما�سية املمتدة الأكرث من 46 عاًما، 

اإىل  باالأقرب  عمله يف جنيف  اإذ و�سف 

القلب، يف حني اأ�سار اأن االأكرب يف الثقل 

ال�سيا�سي هو عمله يف نيويورك، حيث 

كبار ال�سيا�سيني واأبرز الق�سايا واأقواها 

ممثالً  الدولية  املنظمة  يف  فعمل  اأثراً، 

ململكة البحرين، وهو ما وفر له جتربة 

غنية وثرية.

قال  احلا�سرة  الذكريات  وعن   

املجموعة  البحرين  »تراأ�ست  ال�سكر: 

ورف�ست  املتحدة،  االأمم  يف  العربية 

تاأ�سرية  اإعطاء  املتحدة  الواليات 

يا�سر  الفل�سطيني  الزعيم  لدخول 

يتمكن  لن  وبالتايل  الأمريكا،  عرفات 

اجلمعية  اجتماعات  يف  امل�ساركة  من 

منا�سرة  على  عملنا  وهنا  العامة، 

باإتاحة  وطالبنا  الفل�سطينية،  الق�سية 

بدون  العامة  اجلمعية  لعمل  الفر�سة 

تدخل و�سغط، موؤكدين اأهمية م�ساركة 

عرفات بو�سفه جزء من ق�سية موجودة 

حتت مظلة االأمم املتحدة، لكن الواليات 

املتحدة وا�سلت رف�سها مما حتم علينا 

ونقلنا  مقر،  كدولة  عليها  ق�سية  رفع 

اإىل  نيويورك  من  ال�سنوي  االجتماع 

مطالباتنا  جناح  اإىل  اأدى  ما  جنيف، 

ومت دخول الزعيم يا�سر عرفات، ومنها 

الفل�سطينية  الدولة  اإقامة  فكرة  تولدت 

امل�ستقلة حتت مظلة االأمم املتحدة«.

 واأكد ال�سفري ال�سكر فخره واعتزازه 

�ساحب  و�سام  على  حا�سال  لكونه 

اآل  �سلمان  بن  عي�سى  ال�سيخ  العظمة 

اخلدمة(  وا�ستحقاق  )اجلدارة  خليفة 

ح�سرة  من  ح�سل  واأي�سا   ،2001

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

الدرجة  من  الكفاءة  و�سام  ورعاه  اهلل 

2013م،  دي�سمرب   16 يف  االأوىل 

بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  دور  مبيناً 

جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك 

الدبلوما�سية  وموؤ�س�س  ربان  الوزراء 

البحرينية، اإذ عمل جاهًدا على تاأ�سي�س 

جميع  تواكب  حديثة  خارجية  وزارة 

الظروف واملتطلبات يف تلك الفرتة، واأن 

ملبادئ  وفقا  متوازنة  �سيا�ستها  تكون 

الدويل  القانون  واأحكام  املتحدة  االأمم 

وتطلعات مملكة البحرين.

للحديث  ال�سكر  ال�سفري  وانتقل   

البحرين  مملكة  ح�سول  اأهمية  عن 

اإعالن  بعد  املتحدة  االأمم  ع�سوية  على 

ت�سجل  هامة  فرتة  كانت  اإذ  ا�ستقاللها، 

باالإجماع  ومت  اململكة،  تاريخ  يف 

جمل�س  قرار  وكان  البحرين،  قبول 

بقبول  ويرحب  يو�سي  املتحدة  االأمم 

البحرين ع�سًوا يف االأمم املتحدة، وهي 

الدولة الوحيدة التي ح�سلت على هذه 

العبارة من بني جميع الدول اإىل يومنا 

ترتب  الع�سوية  قبول  اإىل  م�سرًيا  هذا، 

مملكة  تاريخ  يف  هامة  تغيريات  عليه 

مظلة  حتت  العمل  اأن  وبني  البحرين، 

واأكد  جدا،  هاما  يعترب  املتحدة  االأمم 

اأهمية اطالعه الدائم على الوثائق ب�سكل 

بنًدا   150 من  اأكرث  ومتابعة  تف�سيلي 

برتكيز كبري وبنظرة و�سمولية.

اآخر  جانًبا  ال�سكر  ال�سفري  وبني   

ال�سفري  ثقة  عن  متحدثاً  ذكرياته؛  من 

بن�سرة  تتعلق  كانت  التي  ال�سفار 

اأول  اأن  وبني  الفل�سطينية،  الق�سية 

الق�سية  حول  متحور  له  خطاب 

الفل�سطينية �سنة 1971، وكانت اللغة 

امل�ستخدمة اآن ذاك هي االإجنليزية لعدم 

اأول  »كنت  وقال:  بعد،  العربية  اعتماد 

الفل�سطينية يف  الق�سية  من حتدث عن 

االأمم املتحدة، واأذكر اأن اخلطاب الثاين 

مهًما؛  باعتبارها عن�سًرا  املراأة  كان عن 

اإذ مل�ست اهتمام الدول بتمثيل العنا�سر 

الوقت،  ذلك  منذ  وفودها  يف  الن�سائية 

اأول  ب�سم  الحقاً  البحرين  قامت  وقد 

العامة  امراأة حل�سور دورات اجلمعية 

ثم   ومن  الزياين،  اأمل  الدكتورة  وهي 

بيبي العلوي التي عينت الحقاً يف بعثة 

البحرين يف االأمم املتحدة«.

عدة  ال�سكر  ال�سفري  وا�ستعر�س   

�سفره  منها  حياته  يف  هامة  حمطات 

االإ�سالمية  باك�ستان  جمهورية  اإىل 

اأمّل  اإع�سار  ب�سبب  لهم  االإغاثة  لنقل 

احد  وهو  ح�سني  زهور  ال�سيد  مع  بهم 

يعملون  كانوا  الذين  الباك�ستانيني 

البحرين  مملكة  يف  ال�سحة  جمال  يف 

الدورات  يف  م�ساركته  وكيفية  اآنذاك، 

اأ�س�ست  التي  االأوىل  الدبلوما�سية 

والتي  البحرينيني  الدبلوما�سيني 

ب�سكل  عملهم  على  نتائجها  انعك�ست 

�سمن  ذلك  وكان  ومهني،  احرتايف 

التعاون،  جمل�س  دول  بني  تعاون 

خ�سو�سا يف اململكة العربية ال�سعودية 

اال�ستفادة  خالل  من  الكويت،  ودولة 

يف  وخربتهم  الدبلوما�سية  املعاهد  من 

العمل الدبلوما�سي.

ذكريات  عن  للحديث  انتقل  ثم   

املتحدة  للواليات  برئي�س  معرفته 

جمعت  اإذ  ترامب،  دونالد  االأمريكية، 

وو�سفه  كثرية  لقاءات  بينهما 

اإىل  و�سوالً  العظيمة،  بال�سخ�سية 

بال�سفري  جمعته  تف�سيلية  ذكريات 

الكويتي حممد اأبو احل�سن الذي حتدث 

يف مكاملة هاتفية عن ذكرياته الهامة مع 

ا بعد االحتالل  ال�سفري ال�سكر، خ�سو�سً

عمل  اإذ  الكويت،  لدولة  العراقي 

ر�سمية  �سكوى  تقدمي  على  ال�سفريان 

القوية  اخلليجية  االأوا�سر  منطلق  من 

والعالقة املمتدة بني البلدين.

املخو�سر يطالب بوقف التجمعات الدينية ب�سبب زيادة االإ�سابات بكورونا
�سّدد �سماحة ال�سيخ اأحمد املخو�سر 

على اأهمية وقف التجمعات الدينية خالل 

النت�سار  درًءا  وذلك  عا�سوراء،  مو�سم 

فريو�س  وهو  اأال  اخلطرية  االأوبئة 

كورونا، حيث �سهدت اململكة ارتفاًعا يف 

وذلك  موؤخًرا،  املواطنني  اإ�سابات  ن�سبة 

باالر�سادات  البع�س  تقيد  عدم  ب�سبب 

بالت�سدي جلائحة  والتعليمات اخلا�سة 

اإنه من االأف�سل واالأن�سب  كورونا، حيث 

خالل  من  عا�سوراء  مبو�سم  االحتفاء 

متابعة البث االلكرتوين واإغالق مكربات 

الإحياء  امل�ساركني  جتمع  لعدم  ال�سوت 

عا�سوراء.

اال�ستثنائي،  الظرف  هذا  وخالل 

املخو�سر  اأحمد  ال�سيخ  �سماحة  طالب 

كذلك ال�سيدات بعدم التجمع وذلك حفاًظا 

منوًها  اجلميع،  و�سحة  �سالمة  على 

�سبًبا يف  يكون  قد  الوجبات  توزيع  باأن 

انتقال الفريو�س الذي ال يفّرق بني كبري 

)ال  القراآنية  باالآية  م�سرت�سًدا  و�سغري، 

يكلف اهلل نف�سنا اإال و�سعها لها ما ك�سبت 

اال�سالمي  فديننا  اكت�سبت(،  ما  وعليها 

دين ي�سر ولي�س ع�سًرا ويحث على عدم 

تعري�س النف�س للخطر واالأمرا�س.

قرارات  تنفيذ  اأهمية  على  واأكد 

من  املعنية  الطبية  اللجان  وتعليمات 

خالل عدم التجمع ولب�س كمامات الوجه 

زاد  فكلما  االجتماعي،  التباعد  وحتقيق 

اخلطر  ن�سبة  زادت  االأ�سخا�س  عدد 

الذي  اخلطري  املر�س  بهذا  باالإ�سابة 

بات يهدد كل دول العامل. منوًها يف هذا 

التي  واالإر�سادات  بالت�سهيالت  ال�سدد 

قدمتها مملكة البحرين الأبناء �سعبها يف 

ويبقى  الدينية،  املنا�سبة  بهذه  االحتفاء 

الدور علينا نحن يف اأهمية املحافظة على 

فريو�س  انت�سار  وعدم  العامة  ال�سالمة 

واأقربائنا  اأهلنا  ي�ساب  ال  حتى  كورونا 

ب�سوء. داعًيا املوىل عز وجل اأن يدم نعمة 

ال�سحة للجميع.

ال�سيخ اأحمد املخو�سر
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 ولي العهد: مواصلة تعزيز التعاون 
العسكري والدفاعي بين البحرين وأمريكا

     ترسيخ ركائز األمن واالستقرار والسالم في المنطقة

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق 
المش��ترك بين البحرين والواليات المتح��دة األمريكية الصديقة على مختلف األصعدة 
خاصة في المجاالت العسكرية والدفاعية بما يسهم في ترسيخ ركائز األمن واالستقرار 

والسالم في المنطقة.
جاء ذلك لدى لقاء س��موه عن ُبع��د الثالثاء، قائد القوات البحري��ة بالقيادة المركزية 
األمريكية قائد األس��طول الخامس الفريق بحري صمويل بابارو، حيث رحب س��موه به 
مهنئًا بتعيينه في منصبه الجديد متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، مش��يدًا 
س��موه بعم��ق العالق��ات التاريخية المتين��ة التي تجمع البحري��ن والواليات المتحدة 
األمريكي��ة وما وصل إلي��ه التعاون الثنائي بينهما من مس��تويات متقدم��ة في كافة 
المج��االت، وتم خالل اللقاء اس��تعراض آخر المس��تج��دات على الس��احتين اإلقليمية 

والدولي��ة وعدٍد من القضايا ذات االهتمام المشترك.

 »التنسيقية« برئاسة ولي العهد 
تستعرض آخر مستجدات التعامل مع »كورونا«

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائ��ب األول لرئي��س مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنس��يقية  344 وال��ذي عقد عن ُبعد. 

واستعرضت اللجنة آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد19(.

مستويات متقدمة من العالقات 
التاريخية المتينة بين البلدين

 الجودر: 3.2 مليارات دوالر
االستثمارات البحرينية في مصر في 216 مشروعًا
     471 مليون دوالر حجم التجارة غير النفطية مع مصر في  2019

أكد س��فير المملكة لدى مصر والمندوب 
الدائم لدى جامعة الدول العربية هشام 
بن محمد الجودر أن حجم التجارة البينية 
الس��لعية غير النفطية لع��ام 2019 بين 

البحرين ومصر بلغت 471 مليون دوالر.
وق��ال إن مصر تحت��ل المرك��ز الخامس 
بنس��بة 5.82% كش��ريك تجاري للمملكة 
فيما يخ��ص الصادرات غير النفطية لعام 
2019 بقيمة 356 مليون دوالر، وبالنسبة 
لل��واردات لعام 2019 فق��د احتلت مصر 
الش��ريك التجاري رقم 25 بنسبة %0.70 
بقيم��ة 93 ملي��ون دوالر، وفيم��ا يخص 
إعادة التصدير، فقد مثلت مصر الشريك 
التجاري رقم 11 للبحرين بنسبة )%1.07( 

بقيمة 23 مليون دوالر.
وأشار الجودر خالل مشاركته في فعاليات 
الملتقى االس��تثماري البحريني المصري 
في نس��خته األولى تحت شعار »الفرص 
البحري��ن  مملك��ة  ف��ي  االس��تثمارية 
وجمهورية مص��ر العربية«، الذي عقدت 
فعاليات��ه أم��س الثالث��اء عب��ر االتصال 
المرئ��ي اإللكتروني، إل��ى أهمية الخروج 
بتوصيات يكون من ضمنها تشكيل لجنة 
لمتابعة ما يخ��رج به المنتدى من آليات 
لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، 
وال مانع من أن تكون الس��فارتان في كال 

البلدين جزءًا من هذه اللجنة.
وأض��اف أن حج��م الميزان التج��اري بين 
البلدي��ن بلغ وفقًا آلخ��ر اإلحصاءات 286 
ملي��ون دوالر، كم��ا بل��غ عدد الش��ركات 
وال��وكاالت المس��جلة 1260 ش��ركة بها 
مساهمين من مصر، وس��جلت الوكاالت 
وكال��ة،   11 ع��دد  المصري��ة  التجاري��ة 
وبلغ ع��دد فروع الش��ركات المصرية في 

المملك��ة 3 ف��روع، وذل��ك وفق��ًا لنظام 
سجالت وزارة التجارة والصناعة والسياحة 

بالبحرين.
وأك��د أهمية عمق الصل��ة والروابط بين 
البحرين ومصر في ش��تى المجاالت، وفي 
مقدمتها تعظيم العالق��ات االقتصادية 
وزي��ادة حج��م االس��تثمارات المش��تركة 
والتب��ادل التج��اري، في ض��وء توجيهات 
حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة المفدى، وأخيه الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي.
كم��ا طال��ب بض��رورة أن تك��ون هن��اك 
مؤش��رات واضح��ة وطموح��ة يمكن من 
خالله��ا قي��اس الزي��ادة المرج��وة ف��ي 
حجم التب��ادل التجاري، مؤك��دًا أن فرص 
االستثمار في كال البلدين كبيرة جدًا، وأنه 
على استعداد لاللتقاء برجال األعمال في 
كال البلدي��ن لتقدي��م كل أوج��ه التعاون 

والمساندة.

وقال أن العالق��ات االقتصادية والتجارية 
بي��ن البلدي��ن تتميز بالعم��ق على مدار 
التاري��خ، مش��يرًا إل��ى أن ه��ذه العالق��ة 
توطدت بش��كل حثيث منذ إنش��اء سفارة 
لمملك��ة البحري��ن ل��دى جمهورية مصر 
العربي��ة ف��ي ع��ام 1971، وم��ا تاله��ا 
م��ن زيارات بي��ن الجانبي��ن للتأكيد على 
عم��ق العالق��ات بي��ن البلدي��ن اللذي��ن 
احتضن��ا أقدم حضارتين عل��ى مر التاريخ 

»الفرعونية والدلمونية«.
وأوضح أن العالقات االقتصادية البحرينية 
المصرية نجحت ف��ي الوصول إلى مرحلة 
التكام��ل من خ��الل مش��روعات تنموية 
مش��تركة في كافة المجاالت االقتصادية 
والتنوع واآلفاق الواس��عة والرحبة لمزيد 
من االس��تثمارات والمش��اريع المتبادلة، 
اس��تنادًا التفاقيات التب��ادل التجاري بين 
مص��ر والبحرين ع��ام 1982، حيث ُوقعت 
اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول 

العربي��ة ضم��ن فعاليات جامع��ة الدول 
العربية.

وأضاف إن التعاون والشراكة بين البلدين 
استمر على مر الس��نوات، حيث تم توقيع 
اتفاقي��ة دع��م التب��ادل التج��اري بي��ن 
البحري��ن ومص��ر في 21 نوفمب��ر 1993، 
وتم آنذاك تش��كيل لجنة لمتابعة تنفيذ 
االتفاقي��ة التجاري��ة بي��ن البلدين. وفي 
عام 1997 وقعت البحرين اتفاقًا إلنش��اء 
مركز تج��اري مصري ف��ي البحرين، بينما 
وق��ع البل��دان مذك��رة تفاهم ف��ي مجال 
إنش��اء وإدارة المناط��ق الصناعية بينهما 
ع��ام 2009، كم��ا وق��ع البل��دان اتفاقية 
عدم االزدواج الضريبي واتفاقية المالحة 
البحرية التجارية التي يمكن استخدامهما 
كنواة لجذب المزيد من االستثمارات بين 

البلدين.
كما أكد أنه بمرور السنوات يزداد ويتأصل 
التعاون بين البلدي��ن، وقد حرص جاللة 

المل��ك المفدى عل��ى إيالء مص��ر أهمية 
قص��وى باعتبارها محورًا حيويًا وش��ريانًا 
وازدادت  واالس��تثمار،  للتج��ارة  رئيس��يًا 
العالق��ة وثوقًا بعد ثورة 30 يونيو وحكم 
الرئي��س المصري عبد الفتاح السيس��ي، 
حيث يح��رص جاللة الملك المفدى وأخيه 
الرئيس السيسي على تأكيد هذه الروابط 
وباألخص التجارية واالقتصادية من خالل 

زيادة االستثمارات والتبادل التجاري.
وق��ال إن��ه كان لحض��ور جالل��ة المل��ك 
المف��دى لحفل تدش��ين قناة الس��ويس 
الجدي��دة، داللة قوي��ة تعكس بجالء قوة 
ومتانة العالقات األخوية الوثيقة القائمة 
بين البلدين والش��عبين، وتجس��د حرص 
البحرين بقيادة جاللة الملك المفدى على 
دعم االقتص��اد المصري من خالل توجيه 
االس��تثمارات البحريني��ة لالس��تثمار في 
مصر، وعمق العالق��ات االقتصادية التي 

تجمع بين البلدين.
حالي��ًا  نعم��ل  الج��ودر  الس��فير  وق��ال 
وبتوجيهات س��امية من قيادتي البلدين 
على تفعي��ل المب��ادرات الهادفة لتعزيز 
بي��ن  والتج��اري  االقتص��ادي  التع��اون 
المنامة والقاهرة بناء على قوة العالقات 
بينهما، فهناك  واالستراتيجية  السياسية 
خطة طموحة من أجل زيادة حجم التبادل 

التجاري.
ووجه الدعوة إلى األش��قاء المصريين من 
رجال األعمال والمس��تثمرين لالس��تثمار 
بالمملكة، مؤكدًا أن المملكة تمتلك كل 
المقومات الالزمة لج��ذب رؤوس األموال 
األجنبي��ة لالس��تثمار بها كونه��ا منصة 
مهم��ة للوصول إلى أس��واق دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.

هشام الجودر
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 تدشين المرحلة األخيرة
من مشروع مبنى المسافرين الجديد بالمطار

دش��ن وزي��ر المواص��ات واالتص��االت، 
مط��ار  ش��ركة  إدارة  مجل��س  رئي��س 
البحرين، كمال بن أحمد، أعمال المرحلة 
اإلنش��ائية الثانية واألخيرة من مشروع 
مبنى المسافرين الجديد لمطار البحرين 
والتي تنطوي على بناء الجزء الغربي من 
المبنى، وذلك خال مراسم تسليم مبنى 
المس��افرين الحالي للمقاول الرئيس��ي 
للمش��روع »أرابتيك تاف«، والتي أقيمت 
ف��ي المبن��ى الجدي��د بحض��ور الرئيس 
التنفيذي لش��ركة مطار البحرين محمد 
يوس��ف البنفاح والمقاولين الرئيسيين 

للمشروع وعدد من المسؤولين.
وأع��رب كمال ب��ن أحمد عن س��عادته 
بحج��م اإلنجاز ال��ذي تحقق ف��ي تطوير 
المرحل��ة األول��ى م��ن مش��روع مبن��ى 
المسافرين الجديد، مشيدًا بروح الفريق 
الواح��د التي تحّلى بها كاف��ة العاملين 
في هذا المش��روع في جمي��ع مواقعهم 

منذ انطاقه في عام 2016 وفقًا لجدول 
زمني دقي��ق تم تنفيذه بنج��اح دون أن 
تتوق��ف العمليات أو تتعط��ل في مبنى 
أهمي��ة  مؤك��دًا  الحال��ي،  المس��افرين 
االس��تمرار عل��ى نف��س النه��ج والتميز 
الس��تكمال القسمين الش��رقي والغربي 

من مبنى المسافرين الجديد.
وح��ول تفاصي��ل المرحل��ة الثاني��ة من 
المواص��ات  وزي��ر  أوض��ح  المش��روع؛ 
واالتص��االت أن��ه حس��ب االتف��اق م��ع 
ووفق��ًا  للمش��روع  الرئيس��ي  المق��اول 
للخط��ة الزمني��ة المح��ددة الس��تكمال 

مبن��ى المس��افرين الجديد تب��دأ أعمال 
المرحلة الثانية واألخيرة من المش��روع 
بمج��رد االنتهاء م��ن تطوي��ر المرحلة 
األول��ى، إذ تركز على بن��اء الجزء الغربي 
من المبن��ى الجديد، موضح��ًا أن أعمال 
المرحلة الثانية من المش��روع تتضمن 

بن��اء ثاث بواب��ات في القس��م الغربي، 
وال��ذي يش��ترط مع��ه قي��ام المق��اول 
الرئيس��ي للمشروع بهدم الجزء الشرقي 

من مبنى المسافرين الحالي.
وقام الوزير والحضور بجولة في القس��م 
الش��رقي من مبنى المس��افرين الجديد 
لاطاع على أه��م وأحدث التطورات في 
المنش��أة، إضاف��ة إلى المراح��ل الجاري 
تنفيذها حاليًا على قدم وساق الستكمال 
األعمال اإلنشائية والتشطيبات النهائية 
في القسم الش��رقي، والتي من المؤمل 

االنتهاء منها في القريب العاجل.
وأش��ار إلى ض��رورة الحرص عل��ى تنفيذ 
المشروع حس��ب المواصفات والدراسات 
الفنّي��ة المعتمدة عالمي��ًا وفي غضون 
الم��دة الزمني��ة المحددة، مش��ددًا على 
يتس��م  الت��ي  االس��تراتيجية  األهمي��ة 
بها هذا المش��روع باعتب��اره أحد أضخم 
المشاريع التنموية وأهمها في المملكة.

 »األهلية«: التعليم
اإللكتروني التفاعلي في العام الجديد

أك��د الرئي��س المؤس��س للجامعة 
الح��واج، ح��رص  عب��داهلل  األهلي��ة 
عملي��ة  اس��تمرار  عل��ى  الجامع��ة 
التعليم والتعلم وفق أعلى معدالت 
التحصي��ل العلمي في ظ��ل جائحة 

كورونا )كوفيد19(.
ون��وه إل��ى تبن��ي الجامعة أس��لوب 
إل��ى  اله��ادف  الم��زدوج  التعلي��م 
اإللكترون��ي  التعلي��م  مواصل��ة 
المق��ررات  جمي��ع  ف��ي  التفاعل��ي 
النظري��ة، م��ع حض��ور الطلبة وفق 
بروتوك��ول صح��ي محك��م ودقي��ق 
يستوعب جميع اإلجراءات االحترازية 
وفق��ًا لمق��ررات وإرش��ادات الفريق 
الس��مو  بقي��ادة صاح��ب  الوطن��ي 
الملك��ي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العه��د نائ��ب القائد 
األعل��ى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء.
ووج��ه إل��ى االس��تمرار ف��ي قب��ول 
االلتح��اق  ف��ي  الراغبي��ن  الطلب��ة 
بالدراس��ة في برام��ج البكالوريوس 
ف��ي  والدكت��وراه  والماجس��تير 
الجامعة مع تقديم أكبر قدر ممكن 
من التس��هيات والمساندة في ظل 
الظروف االس��تثنائية التي تمر بها 
المملك��ة، حيث تحتم المس��ؤولية 
للجامع��ة  واالجتماعي��ة  الوطني��ة 
التضامن م��ع المجتمع وتقديم كل 
أوجه الدعم الممكنة إليه، خصوصًا 
وأن الجامع��ة أتاح��ت منح��ًا جزئية 
للعديد م��ن ش��رائح المجتمع وفي 
مقدمته��م العاملين ف��ي مكافحة 
الجائح��ة وأبنائهم الذي��ن يحظون 
بفرصة الحص��ول على منحة جزئية 

تعادل 50% من الرسوم الدراسية.
وأكد على هامش حضوره االجتماع 
للجن��ة  التفاعل��ي  اإللكترون��ي 
العلي��ا للوقاية من جائح��ة كورونا 
رئيس  يترأس��ها  التي  )كوفي��د19( 
الجامع��ة منص��ور العال��ي، ثقت��ه 

بقدرة أس��اتذة وطلبة الجامعة على 
تقدي��م تجربة رائعة عل��ى غرار ما 
حققوه من إنج��از ملهم في الفصل 
الدراس��ي الثاني من العام الدراسي 
الماض��ي الذي نجح��ت الجامعة في 
التح��ول فيه من التعلي��م النظامي 
المباش��ر إل��ى التعلي��م اإللكتروني 
التفاعلي في فترة قياسية ال تتجاوز 

األسبوع.
وش��دد الحواج عل��ى أن صحة طلبة 
الجامعة وأس��اتذتها أولوية قصوى 
في منظور الجامعة، حيث س��تكون 
اإللكترون��ي  للتعلي��م  األولوي��ة 
الطلبة  التفاعل��ي ويقتصر حض��ور 
تتطل��ب  الت��ي  المق��ررات  ف��ي 
المختب��رات  اس��تخدام  دراس��تها 
واإلس��توديوهات والمرافق البحثية 
ضمن اإلجراءات االحترازية الدقيقة 
من دون أدنى تهاون أو تساهل في 

هذا المجال.
وناقش��ت اللجن��ة العلي��ا لمكافحة 
)كوفي��د19(  كورون��ا  في��روس 
االس��تعدادات  آخ��ر  بالجامع��ة، 
الت��ي وضعتها الجامع��ة النطاقة 
الع��ام الدراس��ي الجدي��د، واالطاع 
اس��تعدادات  مس��تجدات  عل��ى 
الجدد  الطلب��ة  الجامعة الس��تقبال 
ومس��اندتهم م��ن أج��ل االندم��اج 

ف��ي العملي��ة التعليمية بش��قيها 
الجانب  ف��ي  التفاعلي  اإللكترون��ي 
النظري والتعلم المباشر في الجانب 

العملي.
فيم��ا ق��دم العالي عرض��ًا مختصرًا 
لما قامت ب��ه الجامعة خال الفترة 
الماضي��ة ال س��يما ف��ي مرحلة بدء 
انتشار الجائحة والتي حتمت اتخاذ 
التدابي��ر االحترازي��ة الت��ي أقره��ا 
إليه��ا  ووجه��ت  الوطن��ي  الفري��ق 
وزارة التربي��ة والتعلي��م ومجل��س 
التعلي��م العال��ي، وكان م��ن بينها 
توق��ف التعليم المباش��ر واالنتقال 
للتعليم اإللكتروني التفاعلي، حيث 
حقق��ت الجامعة األهلية قصة نجاح 
رائعة في تطبي��ق ذلك بفضل روح 
االلتزام والمسؤولية لدى أساتذتها 

وطلبتها على حد سواء.
آلي��ة اس��تمرار  وتن��اول االجتم��اع 
التعلي��م اإللكتروني التفاعلي خال 
الفص��ل الدراس��ي األول م��ن العام 
األكاديمي الجديد بعد النجاح الكبير 
ال��ذي حققته الجامعة ف��ي تطبيق 
تلك التجربة خال العام األكاديمي 
الماض��ي، األم��ر ال��ذي س��اعد في 
اكتس��اب المزيد من الخبرات وإجراء 
العدي��د من التحديث��ات على البنية 

التحتية.

مدي��ر إدارة الخدمات اإلدارية محمد 
جاس��م، قدم تقريرًا مفصًا بش��أن 
اتخذته��ا  الت��ي  اإلج��راءات  كاف��ة 
الجامعة لتنفيذ التوجيهات الصادرة 
من الفريق الوطني ووزارتي الصحة 
والتربي��ة والتعليم ومنه��ا التأكيد 
على ض��رورة إجراء الفحوص الازمة 
العم��ل،  مباش��رة  قب��ل  للجمي��ع 
تنظي��م  عملي��ة  عل��ى  واإلش��راف 
مداخ��ل  م��ن  والخ��روج  الدخ��ول 
الجامع��ة، وتوفي��ر قي��اس الحرارة 
في كاف��ة مداخل الجامع��ة وتوفير 
الملصق��ات واإلرش��ادات التوعوية، 
وتوفير المعقمات ووسائل الحماية 

الشخصية للجميع.
وبموج��ب اإلج��راءات االحترازي��ة، 
ج��رى تقلي��ص الس��عة اإلجمالية 
للفص��ول الدراس��ية والمختب��رات 
العلمي��ة إلى أقل من النصف، فيما 
س��يوضع بروتوكول تعامل خاص 
م��ع أصح��اب األم��راض المزمن��ة 
وذوي االحتياج��ات الخاص��ة الذين 
س��تقتصر دراس��تهم على التعلم 
وس��يتم  التفاعل��ي،  اإللكترون��ي 
التعوي��ض ع��ن الجان��ب العملي 
م��ن  دراس��تهم  ف��ي  المطل��وب 
خ��ال حلول تتف��ق مع اإلج��راءات 
االحترازية المشددة الخاصة بهم.

محمد جاسمالبروفيسور منصور العاليالبروفيسور عبداهلل الحواج

»الخليج العربي« تدشن مركز اإلنعاش القلبي
أعلنت جامعة الخليج العربي عن تدش��ين 
مرك��ز التدري��ب عل��ى اإلنع��اش القلب��ي 
بالجامع��ة بعد حصوله على اعتماد مركز 
التدريب العالمي لإلنعاش القلبي ومقره 
الهيئ��ة األمريكية لألم��راض القلبية في 

 .»AHA« الواليات المتحدة األمريكية
وقال رئيس جامعة الخليج العربي د.خالد 
العوهل��ي إن »الجامعة وفي إطار التعاون 
الوثيق مع المؤسسات الرائدة والمتميزة، 
وبفضل الجهود االستثنائية التي يبذلها 
قائ��د مستش��فى المل��ك حم��د الجامعي 
الل��واء طبيب الش��يخ س��لمان ب��ن عطية 
اهلل آل خليفة لتعزيز التعاون المش��ترك، 
مرك��ز  إش��راف  تح��ت  الجامع��ة  عق��دت 
اإلنعاش القلبي في مستشفى الملك حمد 
وهو مركز معتم��د لدى الهيئة األمريكية 
لألمراض القلبية، مجموع��ة من الدورات 
التدريبية التأهيلية للحصول على اعتماد 
مركز اإلنعاش ف��ي جامعة الخليج العربي 

م��ن قب��ل الهيئ��ة األمريكي��ة لألمراض 
القلبي��ة«. وبي��ن العوهل��ي أن »اعتم��اد 
مرك��ز اإلنعاش القلب��ي بجامع��ة الخليج 
العرب��ي يمثل إضافة للق��درات التدريبية 
للمنظوم��ة الصحية في المملكة، وخطوة 
مهمة في سلس��لة الجودة والتميز اللذين 
تحرص عليهما جامعة الخليج العربي. إلى 
ذل��ك، يتيح مركز اإلنع��اش القلبي لطلبة 

الط��ب بالجامع��ة الحصول عل��ى تدريب 
معتمد على أعلى المستويات للتعامل مع 
الحاالت القلبية الطارئ��ة والمعقدة، كما 
أنه يساعد الجامعة على مواصلة تكريس 
الرس��الة التي أسست من أجلها من خال 
توفير فرصة للعاملين في القطاع الطبي 
في البحري��ن والخليج العربي للتدرب على 
التعامل مع المعضات الطبية واألمراض 

القلبية الطارئ��ة«. وأضاف: »يتمتع مركز 
اإلنع��اش القلبي بتجهي��زات تقنية عالية 
ومتط��ورة حيث تم تجهيزه بأحدث أجهزة 
ش��ركة الردل العالمية لألجه��زة الطبية، 
إذ يحت��وي على أجه��زة ودمى تس��تخدم 
لإلنعاش المبس��ط، والمتقدم عند توقف 
عم��ل القلب نتيجة لألزم��ات القلبية. وقد 
صممت المرحلة األولى من قدرات المركز 

لتدريب 6 متدربين في الدورة الواحدة«. 
فيما ذكر رئيس مركز المحاكاة والمهارات 
الطبية أ.د.تيسير جرادة، أن مركز المحاكاة 
بصدد وضع تصور كامل لمرحلة التدريب 
ع��ن ُبعد من خال المحاكاة وأفام فيديو 
تحاكي الفحص الطبي والتعليم في أنواع 

العاج لألمراض المختلفة. 
عل��ى جانب آخ��ر، نظ��م مرك��ز المحاكاة 
مؤخرًا بالتعاون مع مركز »س��م كوم« في 
بريطاني��ا دورة تدريبية أقيم��ت عن ُبعد 
عبر تقني��ة الفيديو بمش��اركة 19 طبيبًا، 
إلى جانب جميع أعض��اء الفريق في مركز 
المح��اكاة والمهارات الطبي��ة في جامعة 
الخلي��ج العربي، حيث قام فريق متخصص 
من بريطانيا بتقديم 6 محاضرات عن ُبعد 
لتدريب األطباء عل��ى تدريب المتطوعين 
للقيام ب��دور المرضى في المستش��فيات 
المح��اكاة  ومراك��ز  الطبي��ة  التعليمي��ة 

والمهارات الطبية.

المخوضر: وقف التجمعات 
الدينية خالل عاشوراء 

لمنع انتشار »كورونا«
أحم��د  الش��يخ  ش��دد 
المخوض��ر على أهمية 
وق�����ف التجمع�����ات 
الديني��ة خال موس��م 
عاش��وراء درءًا النتشار 
في�����روس كورون�����ا، 
أن ش�����هدت  بع�����د 
المملك�����ة ارتفاع����ًا 
إصاب��ات  نس��بة  ف��ي 
المواطني�����ن مؤخ��رًا 
بس����بب ع��دم تقي��د 
باإلرش��ادات  البع��ض 

والتعليمات الخاص��ة بالتصدي لجائحة كورونا، 
وق��ال: »إن��ه م��ن األفض��ل واألنس��ب االحتفاء 
بموس��م عاش��وراء م��ن خ��ال متابع��ة الب��ث 
اإللكتروني وإغاق مكبرات الصوت لعدم تجمع 

المشاركين إلحياء عاشوراء«.
وطالب الش��يخ أحمد المخوضر الس��يدات بعدم 
التجم��ع حفاظ��ًا على س��امة وصح��ة الجميع، 
منوهًا إلى أن توزيع الوجبات قد يكون س��ببًا في 
انتقال الفيروس الذي ال يفرق بين كبير وصغير، 
مسترش��دًا بقول اهلل تعالى: »ال يكلف اهلل نفسًا 
إال وس��عها لها ما كس��بت وعليها ما اكتسبت« 
مبينًا أن الدين اإلس��امي دين يس��ر ويحث على 

عدم تعريض النفس للخطر واألمراض.
وأك��د أهمية تنفيذ ق��رارات وتعليم��ات اللجان 
الطبي��ة المعنية من خال ع��دم التجمع ولبس 
كمام��ات الوجه وتحقي��ق التباع��د االجتماعي، 
قائ��ًا: »كلما زاد عدد األش��خاص زادت نس��بة 
الخط��ر باإلصاب��ة به��ذا المرض الخط��ر الذي 
ب��ات يه��دد كل دول العال��م«. منوه��ا في هذا 
الصدد بالتس��هيات واإلرش��ادات التي قدمتها 
مملكة البحرين ألبناء شعبها في االحتفاء بهذه 
المناس��بة الدينية، مختتم��ًا: »يبقى الدور علينا 
نحن في أهمية المحافظة على السامة العامة 
وعدم انتشار فيروس كورونا حتى ال يصاب أهلنا 

وأقرباؤنا بسوء«.

الشيخ أحمد المخوضر
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 ضمن األدنى عالميًا..
2٪ نسبة األمية في البحرين

أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، بمناسبة اليوم العالمي 
لمحو األمية الموافق للثامن من سبتمبر، أن جهود المملكة الكبيرة 
والمثمرة في مجال محو األمية األبجدية قد مكنتها من خفض نسبة 
األمية لديها إلى حوالي 2%، بحس��ب تقري��ر التعليم للجميع الصادر 
عن منظمة اليونس��كو، وهي ضمن النسب األدنى عالميًا، مشيرًا إلى 
أن هذه الجهود تش��مل ف��ي الوقت الراهن محو األمي��ة اإللكترونية 
عبر توفير الوزارة لدورات متنوعة ومس��تمرة حول مهارات استخدام 

الحاسوب والتقنيات الرقمية.
وأض��اف النعيم��ي أن تعليم الكب��ار ينطلق من الثوابت الدس��تورية 
للمملك��ة، والتي جعلت من التعليم حق��ًا للجميع، ومن القانون رقم 
)27( لس��نة 2005 بش��أن التعليم، والذي أكد في مادته التاسعة أن 
»محو األمي��ة وتعليم الكبار مس��ؤولية وطنية هدفها رفع مس��توى 
المواطنين ثقافيًا واجتماعي��ًا ومهنيًا، وتتولى الوزارة تنفيذ الخطط 
الالزم��ة للقضاء على األمي��ة«، ولذلك بذلت ال��وزارة والتزال العديد 
من الجهود ف��ي هذا المجال، والتي تأتي كذل��ك التزامًا من مملكة 

البحري��ن بتحقي��ق أهداف التعلي��م للجميع الت��ي اعتمدتها منظمة 
اليونسكو، ومن ضمنها تلبية االحتياجات التعليمية للشباب والكبار، 
مع تحس��ين مس��توى القرائية ل��دى الكبار في ظل تحقي��ق التكافؤ 

والمساواة بين الجنسين.
وأوض��ح النعيمي أن ال��وزارة توفر من خالل إدارة التعليم المس��تمر 
العديد من مراكز التعليم المسائي الموزعة على مختلف المحافظات، 
والمخصصة لمراح��ل األمية والمتابعة والتقوية، والتي تمنح كذلك 
ش��هادة التعليم األساس��ي المعادل، والتعليم الثانوي الموازي، بما 
يضم��ن توفير الخدمة التعليمية للكبار رجااًل ونس��اًء، كما أن الوزارة 
وف��ي ضوء خطته��ا الهادفة إلى تعزيز مبدأ التعل��م مدى الحياة، قد 
قامت بتكثيف الجه��ود لمحو األمية اإللكتروني��ة المعلوماتية، من 
خالل إدخال برامج متصلة بمهارات الحاس��وب والتكنولوجيا الرقمية 
للدارس��ين والدارس��ات بمراكز التعليم المس��ائي التابع��ة للوزارة، 
باإلضاف��ة إلى الكثير من البرامج المهنية والثقافية والدورات وورش 

العمل المتنوعة للجمهور، والتي تنفذها إدارة التعليم المستمر.

 »البحرين لمعاهد التدريب«
تطلق »محو األمية الرقمية«

أعلنت جمعية البحرين 
التدريب عن  لمعاه��د 
»محو  مب��ادرة  إط��الق 
الرقمي����ة«  األمي������ة 
به��دف تس��ريع نش��ر 
الحاسوب  علوم  تعليم 
والح��د  البحري��ن  ف��ي 
الرقمية  الفج��وة  م��ن 
التحول  جهود  وتسريع 
الرقمي وبن��اء اقتصاد 
المعرف��ة وفق��ًا لرؤية 
البحري��ن 2030، وق��د 

ج��رى إطالق هذه المبادرة تزامنًا مع اليوم العالمي لمحو 
األمية، وفي إطار المسؤولية االجتماعية للجمعية.

وق��ال رئي��س الجمعية نواف الجش��ي إن الجمعية تعمل 
حالي��ًا على التواصل مع العديد من الش��ركاء في الجهات 
الحكومي��ة والخاصة من أج��ل انضمامهم لمبادرة »محو 
األمي��ة الرقمي��ة« والعمل عل��ى تفعيله��ا وتكاملها مع 
المب��ادرات الوطني��ة ذات الصلة مثل مش��روع »التمكين 
الرقم��ي في التعليم« الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم 

وغيره من المشاريع.
وأش��ار إلى أن هذه المب��ادرة تأتي في إط��ار بناء ما بات 
يعرف ب��� »المواطنة الرقمية« وهي قدرة جميع المواطن 
على اخت��الف أعمارهم ومس��توياتهم العلمية والمهنية 
على استخدام التقنية الرقمية ووسائل اإلعالم بطرق آمنة 
ومس��ؤولة وفاعلة، معتبرًا أنه كلما كان عدد البحرينيين 
»المؤهلين رقميًا« أكبر »استطعنا تسريع التحول الرقمي 
الذي يشمل مختلف قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات 
المالية والحكومية والتعليم والسياحة بما في ذلك األسر 

المنتجة وسائقي سيارات األجرة وغيرهم«.
وأك��د الجش��ي أهمية ه��ذه المب��ادرة في تعزي��ز تقدم 
المملكة على المؤشرات الدولية التي تقيس تقدم رأس 

المال البشري.

نواف الجشي

»العلوم التطبيقية«: استمرار التعليم عن ُبعد
أعلن��ت جامعة العل��وم التطبيقي��ة أن نظام 
الدراس��ة في الفصل الدراسي األول من العام 
األكاديمي المقبل 2020/ 2021، سيكون عن 
ُبع��د، دعمًا لجهود الفري��ق الوطني لمكافحة 
في��روس كورونا )كوفيد19( للحّد من انتش��ار 
الجائح��ة ف��ي البحري��ن، في حين س��يقتصر 
الحضور للجامعة على المق��ررات ذات الطابع 
العمل��ي فقط، حي��ث س��تعمل الكليات على 
التواصل م��ع طلبتها لتعريفه��م باإلجراءات 
واالحت��رازات الواج��ب عليه��م اتخاذه��ا عند 

الحضور الشخصي لهذه المقررات.
وق��ال رئي��س الجامع��ة د.غس��ان ع��واد، إن 
الجامع��ة أعدت خط��ة للحفاظ على س��المة 
طلبتها ح��ال حضوره��م المق��ررات العملية 
من خالل مجموع��ة من اإلج��راءات والتدابير 
االحترازية تضمن س��ير العملي��ة التعليمية، 
بما يتناس��ب ومرئيات واستراتيجيات مجلس 
التعليم العالي بهذا الخصوص، حيث س��خرت 
كافة اإلمكانيات لخدمة الطلبة ومساعدتهم 
في استكمال تحصيلهم العلمي وتحقيق أكبر 

استفادة لهم في هذه الظروف االستثنائية.
وأش��ار إلى أن الجامعة تنظر للطالب باعتباره 
مح��ور العملية التعليمية، وأن الخطوات التي 
تق��وم به��ا الجامع��ة وخططها المس��تمرة 
والمتجددة ف��ي هذه الظروف الت��ي تمر بها 
العديد م��ن دول العالم يؤكد على جاهزيتها 
للتعامل م��ع مختلف الظ��روف وإيجاد الحلول 
المستدامة عبر تطوير الخدمات التي تقدمها 
لطلبتها، خاصة وأن الجامعة نجحت في إدارة 
العملي��ة التعليمية عن بع��د خالل الفصلين 
الثاني والصيفي، بامتثالها لكافة التوجيهات 
الصادرة عن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب 

الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء في تس��هيل 

إجراءات العملية التعليمية على الطلبة.
وأك��د ح��رص الجامع��ة عل��ى دع��م طلبتها 
لتحقيق أهدافهم من خالل ما توفره لهم من 
تس��هيالت تس��هم في إثراء الحياة الجامعية 
لهم، مش��يرًا إلى أن كافة منتس��بي الجامعة 
على أهبة االس��تعداد لتقديم كافة الخدمات 
الالزمة للطلبة الجامع��ة، اإلجراءات المتخذة 
م��ن قب��ل الجامع��ة تأت��ي ف��ي إط��ار حرص 

الجامعة على سالمة طلبتها.
ون��وه أنه مع اس��تمرار الظروف االس��تثنائية 
التي تش��هدها البحرين والعالم، والمتعلقة 
بتفش��ي وباء كورونا )كوفي��د19( وما فرضه 
عل��ى العال��م من تغير ف��ي مفاهي��م العمل 
والتعلي��م والتواص��ل بي��ن الن��اس، حرصت 
الجامعة على ابتكار كل ما هو جديد لتسهيل 
العملي��ة التعليمي��ة على طلبته��ا من خالل 
سلس��لة من الخدمات الرقمي��ة واإللكترونية 
التي تس��اعدهم عل��ى اس��تكمال تحصيلهم 

العلمي وتحقيق الفائدة لهم في دراستهم.

 مواعيد مسبقة
للهيئات التعليمية 

واإلدارية لفحص »كورونا«

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه س��يتم بدءًا من اليوم 
إعطاء مواعيد زمنية محددة مس��بقًا لكل شخص إلجراء 
الفحوص الطبية لفيروس كورون��ا )كوفيد19( الخاصة 
بأعض��اء الهيئ��ات التعليمي��ة واإلداري��ة، للتأك��د من 
انسيابية عملية الفحص وتجنب االزدحام، داعية الجميع 
إلى التقيد بالمواعيد التي سترس��ل لهم عبر الرس��ائل 
النصية، وذلك حفاظًا على س��المة الجميع وضمان سير 

العملية بسهولة ويسر.
وبدأت وزارة التربية أم��س وبالتعاون مع وزارة الصحة 
ف��ي إج��راء الفح��وص الطبية لجمي��ع أعض��اء الهيئات 
اإلدارية والتعليمية والفنية بالمدارس الحكومية، وذلك 
بمركز البحرين الدول��ي للمعارض والمؤتمرات، والتي 
ستس��تمر وفق جدول زمني مح��دد، بحيث يتم االنتهاء 

منها قبل عودة منتسبي المدارس إلى مواقع عملهم.

 »أمناء جامعة البحرين«: 
تطوير البرامج األكاديمية وتنويع مصادر الدخل

جامع��ة  أمن��اء  مجل��س  عق��د 
التربية  وزي��ر  برئاس��ة  البحرين 
والتعلي��م رئي��س مجل��س أمناء 
الجامعة الدكت��ور ماجد بن علي 
دورة  اجتم��اع  أم��س  النعيم��ي 
انعقاده العادية الخامسة عشرة 
بحضور وزي��ر المالية واالقتصاد 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفة، ووزير العمل والتنمية 
االجتماعي��ة جمي��ل ب��ن محمد 
حمي��دان ووزيرة الصح��ة فائقة 
بنت س��عيد الصالح ووزير شؤون 
الش��باب والرياض��ة أيم��ن ب��ن 
توفي��ق المؤي��د ورئي��س ديوان 
الخدم��ة المدنية أحم��د بن زايد 
الزاي��د ورئيس جامع��ة البحرين 
األس��تاذ الدكتور رياض يوس��ف 
حمزة والرئيسة التنفيذية لهيئة 
التخطي��ط والتطوي��ر العمراني 
نوف عبدالرحمن جمش��ير ووكيل 
للموارد  والتعليم  التربي��ة  وزارة 
والخدم��ات الدكتور محمد مبارك 
جمعة واألمينة العامة المساعدة 
باألمانة  واالعتمادي��ة  للتقيي��م 
العامة لمجل��س التعليم العالي 
الدكت��ورة منى محمد البلوش��ي، 

والدكتور منصور محمد سرحان.
وتق��دم رئيس وأعض��اء مجلس 
الجزيل  بالش��كر  الجامعة  أمن��اء 
إلى حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى الرئي��س األعلى 
للجامع��ة، على كلمته الس��امية 
التي وجهها جاللته للمنتس��بين 
للمي��دان التعليم��ي، واالهتمام 

الكبير من ل��دن جاللته بأهمية 
دعم المسيرة التعليمية.

كم��ا تق��دم المجل��س بالش��كر 
والتقدي��ر إل��ى صاح��ب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن س��لمان 
آل خليفة رئي��س مجلس الوزراء، 
وإل��ى صاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائ��ب القائد األعلى 
لرئي��س مجل��س  األول  النائ��ب 
المتواصل  الدع��م  ال��وزراء، على 
والمتابع��ة الحثيث��ة لكل ما من 
ش��أنه ضمان اس��تمرار العملية 
التعليمية، وق��ّدر المجلس عاليًا 
قب��ل  م��ن  المبذول��ة  الجه��ود 
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي عل��ى 
جهوده المبذول��ة إلصدار الدليل 
للمؤسسات  الش��امل  اإلرش��ادي 

التعليمية.
وهن��أ المجل��س طلب��ة الجامعة 
بب��دء الع��ام الدراس��ي الجدي��د 

بالجهود  مش��يدًا   ،2021 /2020
الكبي��رة التي قام��ت بها جامعة 
البحري��ن لتخطي اآلثار الس��لبية 
الناجم��ة ع��ن جائح��ة في��روس 
المس��تجد  كورون��ا )كوفي��د19( 

والحد من آثارها على الجامعة.
وبع��د أن ص��ادق المجلس على 
محضر االجتماع الس��ابق وما تم 
بخصوص القرارات التي أصدرها، 
المق��دم  الع��رض  عل��ى  اطل��ع 
وال��ذي  الجامع��ة  رئي��س  م��ن 
ش��مل إجراءات جامع��ة البحرين 
اس��تعدادًا  المختلفة  بكلياته��ا 
للعام الدراسي 2020/ 2021، ما 
تم اتخ��اذه من إجراءات احترازية 

وتنظيمية.
كم��ا اطلع المجل��س على الخطة 
لألعوام  للجامعة  االس��تراتيجية 
تش��مل  والت��ي   ،2025 /2020
األكاديمي��ة  البرام��ج  تطوي��ر 
الجهود  بذل  واس��تمرار  القائمة 

الجامع��ة،  بمخرج��ات  لالرتق��اء 
وط��رح برام��ج حديث��ة تواك��ب 
وتأهيل  المستقبلية  المتطلبات 
وتطوير البنى التحتية في الحرم 
للت��وازن  والوص��ول  الجامع��ي 
بتنوي��ع  المالي��ة  واالس��تدامة 
مصادر الدخ��ل للجامعة وتنمية 

البحث العلمي. 
عل��ى  أيض��ًا  المجل��س  واطل��ع 
المقترحات بشأن إصدار عدد من 
اللوائح الخاصة بالجامعة، وتقرر 
تحويله��ا إل��ى دي��وان الخدم��ة 
المدنية وهيئة اإلفتاء والتشريع 
اس��تكمال  بع��د  القانون��ي، 
مالحظات مجلس األمناء بشأنها، 
كما اطل��ع على عدد من مذكرات 
تنوي  الت��ي  والتعاون  التفاه��م 
الجامع��ة إبرامه��ا مع ع��دد من 
الجهات بعد استكمال اإلجراءات 
بش��أنها  الالزم��ة  القانوني��ة 

تمهيدًا العتمادها.
وت��م خ��الل االجتم��اع الموافقة 
عل��ى التجديد لفت��رة ثانية لكل 
الدكت��ور محم��د  األس��تاذ  م��ن 
كلي��ة  عمي��د  الحل��و  مصطف��ى 
عبدالعزي��ز  والدكت��ور  العل��وم، 
محمد بوليلة، عميد كلية اآلداب 
الجسمي  لمياء محمد  والدكتورة 
عميدة كلية تقني��ة المعلومات. 
وف��ي ختام االجتم��اع عبر رئيس 
ع��ن  األمن��اء  مجل��س  وأعض��اء 
لرئي��س  وش��كرهم  تقديره��م 
الجامعة وكافة منتس��بيها، من 
واإلدارية  األكاديمي��ة  الهيئ��ات 

على ما يبذلونه من جهود.

جامعة العلوم التطبيقية بعدسة فضل الشبكي

 كنان رئيسًا لعلوم 
األدوية بـ»الخليج العربي«

أعلنت جامع��ة الخليج 
العرب��ي ع��ن إص��دار 
رئي��س الجامعة خالد 
العوهلي قرارًا بتكليف 
س��ريدهاران  د.كن��ان 
علوم  قس��م  لرئاس��ة 
األدوي�����ة والع�����الج 
بكلي��ة الطب والعلوم 
يتمتع  حي��ث  الطبية، 
كنان بخب��رة تزيد عن 
10 سنوات في تدريس 
طالب الط��ب والعلوم 

الطبية وهو متخصص في علم الصيدلة اإلكلينيكية.
وخالل رحلته العملية نشر كنان حتى اآلن أكثر من 130 
مقال��ة بحثية وحصل على العديد من الجوائز المتميزة 
ف��ي مختلف المحافل الدولية، وش��غل منصب عضو ثم 
ت��م انتخابه رئيس��ًا لمجلس فيجي للمنتج��ات الطبية، 
وه��ي هيئ��ة تنظي��م األدوي��ة الت��ي تنظ��م المنتجات 
 الطبية ف��ي فيجي، كما أنه عضو في هيئة تحرير مجلة

.Expert Review in Clinical Pharmacology 
 إلى جانب ذلك قام كنان بمراجعة أكثر من 160 مقااًل 
في حوال��ي 75 مجلة في مجال البحوث الطبية الحيوية. 
وتشمل مجاالت تركيزه الرئيسة في أبحاث علم األدوية 
التجارب الس��ريرية وعلم الجين��وم الصيدالني، اليقظة 

الدوائية، والطب المسند باألدلة والحركية الدوائية.

د.كنان سريدهاران 
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نائب محافظ الشمالية 
يتفقد استعدادات 

المطاعم للعودة التدريجية

ق��ام نائب محاف��ظ المحافظة الش��مالية العميد خالد بن 
ربيعه س��نان الدوس��ري بزيارة تفقدية لعدد من المطاعم 
ومحالت تقديم األغذية والمش��روبات ف��ي مختلف مناطق 
المحافظ��ة بحض��ور ومش��اركة ممثلين ع��ن وزارة الصحة 
ووزارة الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة ومديري��ة ش��رطة 
المحافظ��ة الش��مالية وعدد من المس��ؤولين بالمحافظة، 
حيث تم االطالع على االستعدادات التي اتخذتها المطاعم 
ومحالت تقديم األغذية والمش��روبات، وفقًا لالش��تراطات 
والضوابط بهذا الش��أن، معربًا عن تقديره لما شهده من 

التزام وتقيد من قبل الجميع.
وأكد العميد الدوس��ري أهمية الحرص في التعامل مع هذا 
الفيروس من أجل س��المة وصحة الجميع، مش��ددًا على أن 
المحافظة الش��مالية تحرص على متابع��ة كافة اإلجراءات 

والتدابير للحد من تفشي الفيروس.
ويأت��ي ذل��ك في إط��ار الح��رص عل��ى متابعة اإلج��راءات 
االحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا 
)كوفي��د19(، والتي نصت عليها قرارات اللجنة التنس��يقية 
برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء بش��أن العودة التدريجي��ة للعمل في قطاع 
المطاعم، واالش��تراطات المنصوص عليه��ا من قبل وزارة 
الصناع��ة والتجارة والس��ياحة ووزارة الصح��ة فيما يتعلق 

بخدمات تقديم األغذية والمشروبات خارج المنشآت.

 زينل: صيانة وردم 
حفر سوق واقف خالل أيام

البلدي  العض��و  كش��ف 
الثامنة  الدائ��رة  ممثل 
الش��مالية  بالمحافظة 
أنه سيتم  زينل،  ياسين 
»حف��ر  وردم  صيان��ة 
واقف  بس��وق  الشوارع« 
أي��ام، حيث كانت  خالل 
تؤدي لتضرر عدد كبير 
من عربات المتسوقين. 
ه��ذه  أن  وأوض��ح 
المش��كلة تعتب��ر م��ن 
المش��اكل الكبيرة التي 

كثرت الش��كاوى عليها، وطال الزمن على حلها، موضحًا أن 
س��بب التأخر ف��ي الحل يعود إلى أن بع��ض األراضي تعود 
لألمالك الخاصة. وأشار إلى أنه قام بجولة تفقدية لمعاينة 
المش��اكل المختلفة بس��وق واقف، بحضور محمد الساري، 
حيث س��اهمت الجولة في حل هذه المشكلة وسيبدأ العمل 
عل��ى حلها خالل أيام، مؤكدًا أن��ه تم ردم حفر في عدد من 

مجمعات الدائرة الثامنة، والعمل ما زال مستمرًا عليها. 
وقال زينل إنه قام بجولة أخرى لتفقد طلبات المواطنين، إذ 
كشفت الجولة عن أن بعض الشباب يتخذون شوارع الدائرة 
كحلبات للسباقات بسبب قلة وجود »المرتفعات« مما يزيد 
عدد الحوادث ويزعج األهال��ي ويؤرقهم، وعليه تم االتفاق 

بإنشاء عدد من »المرتفعات« لدرء هؤالء المتجاوزين.

ياسين زينل

 محافظ الجنوبية: 
 56 مقترحًا لتعزيز المبادرات األمنية

ت��رأس محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة 
بن علي ب��ن خليفة آل خليف��ة، اجتماع اللجنة 
األمني��ة الثام��ن »عن ُبع��د«، بحض��ور نائب 
المحافظ العميد عيس��ى ثامر الدوسري، وعدد 
م��ن الضب��اط األعض��اء م��ن ممثل��ي مختلف 

األجهزة األمنية بوزارة الداخلية.
واكد س��موه بأن المحافظة مستمرة في تلبية 
احتياجات األهالي وتحقيق تطلعاتهم األمنية 
بتعزيز دور الشراكة المجتمعية والتنسيق مع 
مختلف الجه��ات المعنية، تنفي��ذًا لتوجيهات 
وزي��ر الداخلي��ة الفريق أول الش��يخ راش��د بن 
عب��داهلل آل خليف��ة لترس��يخ دعائ��م األم��ن 

والسالمة في مختلف مناطق المحافظة.
وأش��اد بالجهود التي بذلته��ا مختلف الجهات 
األمنية إلنجاح موس��م عاش��وراء بالتنسيق مع 
رؤس��اء المآتم، والذي جرى ف��ي أجواء آمنة في 
ظ��ل الظ��روف االس��تثنائية لجائح��ة فيروس 
كورونا )كوفيد19(، من خالل تطبيق اإلجراءات 
الوقائية واالحترازية لضمان س��المة الجميع، 
مشيدًا بالتنسيق والتعاون المشترك في إطالق 
»برنامج سمو المحافظ األمني االفتراضي« في 
نس��خته الثانية، وإبراز الجهود الرامية إلنجاح 
البرنامج الذي يه��دف إلى تعزيز الوعي األمني 
والمجتمعي لدى الناشئة من أبناء المحافظة.

وأكد س��مو الش��يخ خليفة بن عل��ي بن خليفة 
آل خليف��ة، أن المحافظ��ة حريص��ة على تلقي 

ومتابعة احتياجات األهالي األمنية لما لها من 
أهمية في  تعزيز التواصل وتنفيذها على أرض 
الواقع، من خالل استثمار القنوات اإللكترونية 
واالفتراضية مع تس��خير التواصل الذكي حيث 
بل��غ ع��دد المقترح��ات والطلبات ال��واردة في 
المجال األمن��ي 56 مقترحًا ينص��ب في تعزيز 

المبادرات األمنية. 
أثنى س��مو محافظ الجنوبية على دور الضباط 
واألف��راد ف��ي اإلدارة العام��ة للدف��اع المدني 

بالجاهزي��ة  وتحليه��م  اس��تجابتهم  لس��رعة 
األمني��ة لمواجهة مختل��ف الح��وادث، موجهًا 
س��موه إلى مضاعفة الجهود م��ن أجل تعزيز 
الس��المة لضمان أمن س��المة المواطنين في 

مختلف مناطق المحافظة.
م��ن جهته ق��دم رئيس مركز الدف��اع المدني 
بالرف��اع النقي��ب محمد الخ��ان، عرض��ًا مرئيًا 
لمجريات رصد الح��وادث والقضايا األمنية في 

المنطقة.

75 عربة بممشى االستقالل والتراخيص 259

 التميمي لـ                   : 
نقل عربات الطعام مقابل االستاد قريبًا

ق��ال رئي��س المجل��س البل��دي الجنوبي بدر 
التميمي، إن المجلس سيعقد قريبًا اجتماعًا 
مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات س��مو 
الش��يخ خال��د ب��ن حم��د آل خليف��ة النائب 
للش��باب  األعل��ى  المجل��س  لرئي��س  األول 
والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، 
رئيس لجنة التنس��يق والتنفي��ذ والمتابعة 
للش��باب  األعل��ى  بالمجل��س  »اس��تجابة« 
الس��احة  المتعلق��ة بتخصيص  والرياض��ة، 
المقابلة إلس��تاد البحرين الوطن��ي لعربات 

الطعام المتنقلة.  
وأضاف ل�»الوطن«، أن المجلس تقدم سابقًا 
بمقترح مماثل لتوجيهات س��مو الشيخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليف��ة، بنقل عرب��ات الطعام 
المتجمعة بالقرب من ممشى االستقالل إلى 

الساحة المقابلة إلستاد البحرين الوطني. 
وأوض��ح، أن المس��احة التي س��يتم االنتقال 
إليه��ا تعتبر أكبر بالنس��بة لتل��ك العربات، 
مبين��ًا ف��ي الوق��ت نفس��ه أن اله��دف م��ن 
نقلهم يعود إلحياء ه��ذه المنطقة خصوصًا 
أنها تق��ام فيها بعض الفعالي��ات وبالتالي 

ينعكس إيجابًا على القطاع.
ولفت التميمي إلى أن هذه الس��احة ستكون 
مكان��ًا مثالي��ًا له��ذه العربات، حي��ث تتميز 
بتع��دد المداخ��ل والمخ��ارج، ناهي��ك ع��ن 
مس��احة األرض الشاس��عة الت��ي تزي��د عن 
مس��احة اإلس��تاد الوطن��ي، مش��يرًا إل��ى أن 

االنتقال س��يحل مش��كلة االزدحام، خصوصًا 
وأن تواجدهم على ش��ارع مستشفى السالم 
يعيق وصول المرضى للمستشفى، كما يزعج 

أهالي المنطقة. 
ف��ي المقابل، اعتبر مؤس��س »قروب بحرين 
ف��ود ترك« محمد عيد عبد اهلل، أن توجيهات 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد داعمة ألصحاب 
العربات كما إنها بمثابة دافع لزيادة العمل 
وتحسين اإلنتاج ومساعدة للشباب والشابات 
البحرينيين والمبدعي��ن، مبديًا ترحيبه بهذا 

التوجيه.
وأضاف، أن عدد عربات الطعام الموجود على 
ش��ارع االس��تقالل يفوق 75 عربة، الفتًا إلى 

أنه سيتم نقل العربات المرخصة إلى الموقع 
الجديد وتسهيل إجراءات التراخيص للعربات 

األخرى.
وأش��ار إلى أنه ومن خ��الل الموق��ع الجديد، 
س��يكون لعرب��ات الطع��ام دور ف��ي خدم��ة 
الجماهير بمختلف المحافل الرياضية المقامة 
باإلس��تاد، والبط��والت التي ستس��تضيفها 

المملكة ناهيك عن الجمهور. 
وأوض��ح عب��داهلل، أن ع��دد الحاصلي��ن على 
التراخي��ص حت��ى اآلن تجاوز 259 ش��خصًا، 
مطالب��ًا في الوقت ذات��ه باحتضان العربات 
المتميزة ودعمها حتى تتمكن الوصول إلى 

العالمية.

سماهر سيف اليزل 
سماهر سيف اليزل 

 اكتمال دفن المرحلة األولى من 
مركز االستزراع البحري برأس حيان

والث��روة  الزراع��ة  وكي��ل  أك��د 
البحرية بوزارة األش��غال وشؤون 
البلدي��ات والتخطيط العمراني، 
د.نبي��ل أبوالفت��ح، اكتمال دفن 
المرك��ز  المرحل��ة األول��ى م��ن 
الوطني لالستزراع البحري برأس 

حيان.
ج��اء ذلك، خ��الل زي��ارة ميدانية 
إلى المركز، للوقوف على العمل 
المخصص��ة  األراض��ي  بتجهي��ز 
لالس��تثمار في قطاع االس��تزراع 
السمكي، حيث اطلع على العمل 
لضرورة  موجه��ًا  الموق��ع،  ف��ي 
تجهي��ز الموق��ع واالنته��اء من 
المهم��ة وفق��ًا للج��دول الزمني 

الموضوع بخصوص ذلك. 
وأكد أن الوكالة وبتوجيهات من 
وزير األشغال وش��ؤون البلديات 
العمران��ي عص��ام  والتخطي��ط 
خلف ماضية في خطوات الشراكة 
م��ع القط��اع الخاص ف��ي مجال 

االستزراع السمكي. 
وأش��ار إل��ى أن خط��وة تس��وية 
لدعوة  تمهي��دًا  تأت��ي  األراضي 
المشاريع  المس��تثمرين إلطالق 
أصبعي��ات  بتربي��ة  الخاص��ة 
للحج��م  للوص��ول  األس��ماك 
التجاري وإمداد األسواق المحلية 
باألس��ماك، مم��ا سيس��اهم في 
المصائد  تخفيف الضغط عل��ى 

السمكية.

مس��تمرة  الجه��ود  إن  وق��ال 
الس��تقطاب المزيد من شركات 
إلط��الق  الخ��اص  القط��اع 
مش��روعات اس��تثمارية ته��دف 
إلى تعظيم اإلنت��اج المحلي من 
األس��ماك بم��ا يحق��ق االكتفاء 

الذاتي في البحرين. 
وأوض��ح أن من أبرز المهام التي 
تعمل عليها الوكالة، هي إدخال 
ذات  مهني��ة  بحريني��ة  ك��وادر 

كفاءة وتقنيات عالية تسهم في 
تنمية قطاع االستزراع السمكي، 
التدريب��ي  البرنام��ج  مس��تذكرًا 
الذي نظمت��ه الوكالة بالتعاون 
م��ع صن��دوق العم��ل »تمكين« 
وت��م خالل��ه تدري��ب مجموع��ة 
عل��ى  البحرين��ي  الش��باب  م��ن 
االستزراع السمكي ضمن برنامج 
تدريب��ي داخل وخ��ارج البحرين، 
مؤك��دًا العزم عل��ى المضي في 
إقامة المزيد من ه��ذه الدورات 

التدريبية.  
قط��اع  أن  أبوالفت��ح  وذك��ر 
االستزراع السمكي يشكل محورًا 
مهمًا ضمن استراتيجية الرامية 
لتحقي��ق أم��ن غذائي مس��تدام 
للمملك��ة، خصوص��ًا أن قط��اع 
الث��روة الس��مكية يع��د مرتكزًا 
الغ��ذاء  مهم��ًا ضم��ن مص��ادر 
ف��ي  والمقيمي��ن  للمواطني��ن 

المملكة.

وفاتان بـ»كورونا« و702 إصابة 
منهم 602 جراء المخالطة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 702 حالة قائمة جديدة بكورونا  
منها 98 حالة لعمالة وافدة، و602 حالة لمخالطين لحاالت 
قائم��ة وحالت��ان قادمت��ان من الخ��ارج بعد إج��راء الوزارة 
11535 فحصًا الثالثاء. وتعاف��ت 334 حالة إضافية ليصل 
العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى 51574، فيما بلغت 
الح��االت القائمة تح��ت العناية  30 حال��ة، والحاالت التي 
يتطل��ب وضعها الصحي تلق��ي العالج  90 حال��ة، ولفتت 
الوزارة إلى استقرار حالة 4972 من العدد اإلجمالي للحاالت 

القائمة البالغ 5002 حالة.
وس��جلت الصحة الثالث��اء وفاة حالتي��ن قائمتين لفيروس 
كورون��ا لمواطنتْي��ن 51  و80 عام��ًا ليرتفع  ع��دد الوفيات 
إلى 202 حالة، وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ألسرتي 

الفقيدتين وكافة أهلهما وأقاربهما.
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»الصناعة«: ارتفاع الغلق اإلداري 163٪ في 6 أشهر
الصناع��ة  ب��وزارة  التفتي��ش  إدارة  كش��فت 
والتجارة والس��ياحة، عن ارتفاع حاالت الغلق 
اإلداري خ��ال النصف األول م��ن العام الحالي 
بنسبة 163% عن العام الماضي بعد اكتشاف 
ممارس��ات تجارية غي��ر س��ليمة، فيما زادت 
الشكاوى التي تعاملت معها إدارة التفتيش 

بنسبة 8% مقارنة مع 2019.
وفيما يتعل��ق بالحمات التفتيش��ية لمهام 
مح��ددة كالمراقبة عل��ى المطاع��م، أو برك 
السباحة أو غيرها، والتي تستدعي المشاركة 
م��ع الجهات الحكومية، ش��هدت طفرة كبيرة 
هذا الع��ام إذ تضاعفت نس��بتها إلى %334 

مقارنًة بنفس الفترة من عام 2019.
وأوضحت، أنه تم اكتش��اف ممارسات تجارية 
غي��ر س��ليمة، ومنه��ا عل��ى س��بيل المثال ال 
الحصر: ممارس��ة أنشطة تجارية غير مرخص 

لها، أو حاالت غش لمنتجات، وغيرها. 
المتغي��رات  التفتي��ش  إدارة  وتواك��ب 
والمس��تجدات على كافة األصعدة وينعكس 
ذلك ف��ي عملياتها التفتيش��ية، حيث تتغير 
بع��ض أو كل خط��ط التفتي��ش الميداني��ة 
الدوري��ة المجدول��ة إل��ى حمات تفتيش��ية 
ألنش��طة محددة أو إلى أدوار جديدة بش��كل 
كام��ل كم��ا حدث م��ع الظ��رف االس��تثنائي 
لفي��روس كورون��ا حي��ث عمل��ت اإلدارة على 
مضاعفة جهوده��ا باعتبارها جزءًا من فريق 

البحرين.
واش��تمل دور إدارة التفتيش منذ بدء جائحة 
كورونا، على التأكد م��ن أن المحال التجارية 
التي صدر فيها ق��راٌر باإلغاق قد تم إغاقها 
فع��ًا، والتأكد م��ن اقتصار عم��ل المطاعم 
على الطلبات الخارجية والتوصيل، إلى جانب 
التأكد من مراعاة معايير التباعد االجتماعي 
في المنشآت التجارية واألسواق، والتأكد من 
االلتزام بلبس الكمام��ات، إضافًة إلى التأكد 
من تخصيص الس��اعات األولى من التس��وق 
لكبار الس��ن، وقام��ت اإلدارة بزي��ارة المواقع 
اإلنش��ائية والتأكد من التزام العاملين فيها 

باإلجراءات االحترازية. 
وعمل��ت إدارة التفتي��ش عل��ى التحق��ق من 
الت��زام المح��ال التجارية باألس��عار المحددة 
إثر ص��دور مجموعة م��ن الق��رارات من وزير 
الصناع��ة والتجارة والس��ياحة، خال ش��هري 
م��ارس وأبري��ل الماضيي��ن، به��دف تعزي��ز 
التدابير الوقائية واإلج��راءات االحترازية عبر 
تحدي��د أس��عار ُمعقمات ومطه��رات األيدي 

وكذلك كمامات الوجه الطبية. 
ومع تصاعد تأثير الجائحة وامتداد تداعياتها 
على اإلمدادات الغذائية كان إلدارة التفتيش 
دور محوري في الرقابة على األسواق وتحديدًا 
الس��وق المرك��زي لضم��ان ع��دم المغ��االة 
في أس��عار الفواك��ه والخضار وع��دم حجبها 

والتسبب في رفع أسعارها.
وتم اإليع��از لعدد من المفتش��ين بالتواجد 
في الس��وق المركزي بش��كل يوم��ي عند بدء 
طرح السلع في منتصف الليل إلى وقت انتهاء 

بيعها في الم��زاد في الصباح الباكر، لضمان 
انس��يابية طرح المنتج��ات ولرصد أي مظاهر 
للغش، وتم اتخاذ اإلج��راءات القانونية لمن 

يحجب طرح السلع بقصد رفع سعرها. 
وعل��ى إث��ر ق��رارات إع��ادة بعض األنش��طة 
التجاري��ة وفق��ًا لضواب��ط معين��ة، تحولت 
ه��ذه  لمواكب��ة  التفتي��ش  إدارة  أنش��طة 

التغيرات. 
متطوع��ًا   363 المتطوعي��ن  ع��دد  وبل��غ 
يس��اندون طاقم التفتيش جنبًا إلى جنب في 

أعمال التوعوية التي يمارسونها. 
وس��اهم المتطوعون في حملتين موجهتين 
قاموا فيها بمساندة مفتشي إدارة التفتيش، 
األولى حملة توزيع الٌمعقمات ومطهرات اليد 

التي تبرعت بها إحدى الشركات الوطنية. 

أم��ا الحملة الثانية فقد كان للمتطوعين دور 
فاعل فيها لمس��اندة طاقم المفتش��ين في 

التفتيش على الصالونات،
وش��ملت الخطة تغطية كافة الصالونات في 
كاف��ة محافظات المملكة وال��ذي بلغ عددها 
3208 صال��ون، منه��ا 1873 للرج��ال 1335 

صالون نسائي. 
وبالمجم��ل العام، فإن أنش��طة اإلدارة خال 
األش��هر ال�6 األولى من عام 2020 تضاعفت 
أنش��طتها عن العام السابق بشكل ملحوظ، 
وتش��ير األرقام إلى زيادة 60% في التفتيش 
الميدان��ي الذي قام به المفتش��ون بش��كل 
منتظم كٌل حسب الخطة الخاصة به لتغطية 
كافة محافظات المملكة لمختلف األنش��طة 

التجارية والصناعية. 

 تغطية صكوك
تأجير بـ26 مليون دينار

أعلن مص��رف البحرين المركزي تغطي��ة اإلصدار رقم 181 
من صكوك التأجير اإلسامية الحكومية قصيرة األجل التي 
يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، حيث 
تبل��غ قيمة اإلصدار 26 مليون دينار لفترة اس��تحقاق 182 
يومًا تبدأ في 10 سبتمبر 2020 إلى 11 مارس 2021، فيما 
يبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 2.54% مقارنة بس��عر 
2.50% لإلص��دار الس��ابق بتاريخ 6 أغس��طس 2020، علمًا 

بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة %639.

ارتفاع التفتيش الميداني ٪60 
 تضاعف أنشطة الحمالت 

على المطاعم وبرك السباحة ٪334
 363 متطوعًا لمساندة 

حمالت التفتيش خالل »كورونا«

 »الصحة« تكرم »اليسر«
لدعمها الكوادر الطبية

كرمت وزارة الصحة ش��ركة اليس��ر للمطبوعات الورقية 
على مباردتها بتقديم الدعم اللوجستي للكوادر الطبية 
والمتطوع��ة بمحجر الحد الصحي ضم��ن فريق البحرين 
لمكافح��ة في��روس كورون��ا )كوفي��د19(. واعتب��رت أن 
مساهمة الش��ركة تعكس اهتمام وتقدير للفريق الذي 
يجسد روح األس��رة الواحدة، حيث تسلم شهادة التكريم 

رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر المغربي.

 »سيتي بنك البحرين« يحصد
7 جوائز من مجلة غلوبال فاينانس

      المصرف يفوز بـ22 جائزة في الشرق األوسط
أعل��ن س��يتي بن��ك البحري��ن الثاث��اء، 
ع��ن فوزه ب���7 جوائز من مجل��ة غلوبال 
فاينان��س، حيث ف��ازت بجائ��زة »أفضل 
الخاصة  الرقمي��ة  للمعام��ات  مص��رف 
بالش��ركات والمؤسس��ات« م��ن مجل��ة 
 »Global Finance« غلوب��ال فاينان��س
لعام 2020 للسنة الثامنة على التوالي، 
إل��ى جانب الفوز بجائزت��ي »أفضل إدارة 
نق��د عب��ر اإلنترن��ت« و»البن��ك الرقمي 
األكث��ر ابت��كارًا«، إذ تع��د ه��ذه الجوائز 
جوائز الجول��ة األولى، والت��ي تركز على 
الدول حيث س��يتم اإلعان عن الفائزين 
بالجولة الثانية، بما ف��ي ذلك الفائزين 
على المس��توى اإلقليم��ي والعالمي في 

أكتوبر.
المصرفي��ة  للخدم��ات  بالنس��بة  أم��ا 
لألف��راد، فق��د أعلنت جلوب��ال فاينانس 
ع��ن فوز س��يتي بن��ك البحري��ن بجائزة 
»أفض��ل مص��رف للمعام��ات الرقمي��ة 
السادس��ة  للم��رة  باألف��راد«  الخاص��ة 
بع��د فوزها بنفس الجائ��زة في األعوام: 
و2018.  و2015  و2014  و2013   2011
وباإلضافة إلى هذه الجائزة، حصد البنك 
أيض��ًا جائزة »أفضل مص��رف للمبادرات 
األمني��ة للمعلوم��ات وإدارة االحتي��ال« 
للع��ام الثالث عل��ى التوال��ي، باإلضافة 
إلى جائزتي »أفض��ل تطبيق للتعامات 
المصرفي��ة من خ��ال الهات��ف النقال« 

و»أفض��ل موق��ع مصرف��ي متكي��ف مع 
الهواتف النقالة«.

فيم��ا ن��ال س��يتي بن��ك 22 جائ��زة عن 
فئة أفضل مص��رف للمعامات الرقمية 
الخاصة بالشركات والمؤسسات في دول 

منطقة الشرق األوسط.
وقال الرئيس التنفيذي لس��يتي البحرين 
وقط��ر والكوي��ت عثم��ان أحم��د: »لقد 
أدى وباء كورونا إلى تس��ريع التحول إلى 
الخدم��ات المصرفي��ة الرقمي��ة عالمي��ًا 
وس��اهم ف��ي زيادة تح��ول العم��اء إلى 
الخدم��ات عبر اإلنترنت ف��ي العديد من 

القطاعات. لقد بدأت س��يتي العمل على 
توفير الخدم��ات المصرفية الرقمية لكل 
م��ن العماء من الش��ركات واألفراد منذ 
وقت طويل وتواصل بذل قصارى جهدها 
لتزوي��د عمائها بقن��وات رقمي��ة آمنة 

للتفاعل والتعامل مع البنك«. 
وأض��اف: »يعك��س حصولنا عل��ى جائزة 
األمني��ة  للمب��ادرات  مص��رف  »أفض��ل 
للع��ام  االحتي��ال«  وإدارة  للمعلوم��ات 
الثال��ث عل��ى التوال��ي والجوائ��ز الثاث 
األخرى، عمل الف��رق نحو تطوير تطبيق 
االحتياج��ات  يلب��ي  إلكترون��ي  وموق��ع 
المصرفي��ة للعم��اء األفراد والش��ركات 

بطريقة فعالة وآمنة«.
وق��د تم اختي��ار المصارف الفائ��زة تبعًا 
للمعايير التالية: استراتيجيتها المتبعة 
ف��ي اس��تقطاب وخدم��ة عمائه��ا على 
اإلنترن��ت، والنج��اح ف��ي جع��ل العماء 
على  المتاح��ة  المنتج��ات  يس��تخدمون 
اإلنترن��ت، والزي��ادة ف��ي ع��دد العماء 
على اإلنترن��ت، وتنامي ع��دد المنتجات 
المقدم��ة عل��ى اإلنترن��ت، واألدلة حول 
المزايا الملموس��ة للمب��ادرات المقدمة 
عبر الش��بكة، وتصميم موق��ع اإلنترنت 
وخصائص��ه الوظيفي��ة. أم��ا الفائ��زون 
ف��ي الفئات الرئيس��ة والفرعية، فقد تم 
اختيار الفائزين بناء على قوة ونجاح تلك 

المنتجات والخدمات على اإلنترنت.

الزياني: جهود مميزة 
للقنصل الفخري السويسري 

في تعزيز التعاون االقتصادي

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، خال 
اس��تقباله بمكتب��ه الثاث��اء القنصل الفخ��ري لاتحاد 
السويس��ري ل��دى البحري��ن همب��رت فنس��ت بويم��ي، 
عل��ى الجه��ود المتميزة الت��ي يبذلها القنص��ل الفخري 
السويس��ري ودوره ف��ي تعزي��ز العاق��ات االقتصادي��ة 
المش��تركة بين مملكة البحرين وسويس��را، مستعرضًا 
مس��تجدات البيئة االقتصادي��ة الجاذبة لاس��تثمارات 
بمملك��ة البحري��ن والتس��هيات واإلجراءات الميس��رة 
لتوطين االس��تثمارات من المنطق��ة والعالم، خصوصًا 
ف��ي ظ��ل االنفت��اح االقتص��ادي والتش��ريعات الحامية 

لاستثمارات التي تتمتع بها البحرين. 
وأش��ار الزياني إل��ى أهمية الدور الذي يمك��ن أن تلعبه 
الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين وكبار المس��ؤولين 
ورج��ال األعمال، األم��ر الذي يحقق النم��و المطلوب في 
هذه العاقات، وانعكاسها بالتالي على حجم المبادالت 

التجارية والتعاون االقتصادي المشترك بين الجانبين.

»الثروة الحيوانية« تحظر 
بيع »الحقن الخالية« دون 

وصفات طبية
أص��درت وكالة الثروة الحيوانية بوزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمراني قرارًا إلى جميع المنش��آت 
والصيدلي��ات  العي��ادات  المستش��فيات  م��ن  البيطري��ة 
والمس��تودعات الدوائي��ة يحض��ر بي��ع أو ص��رف الحق��ن 
الخالي��ة »Syringe«. وأوض��ح وكيل ال��وزارة لقطاع الثروة 
الحيواني��ة د.خالد أحمد أن »الق��رار يهدف إلى تنظيم عمل 
المنشأة البيطرية »المستش��فيات والعيادات والصيدليات 
البيطري��ة« بالمملك��ة طبق��ًا للقواني��ن  والمس��تودعات 
واألنظم��ة المعم��ول به��ا، من أج��ل ضبط عملي��ات بيع 
واس��تعمال الحقن الخالية بما تفتضي��ه المصلحة العامة 
وبم��ا يتواف��ق واألنظم��ة والقواني��ن المعم��ول به��ا في 
المملك��ة« وأك��د أنه ج��رى التنس��يق مع الجه��ات األمنية 
الرس��مية بش��أن تطبيق ه��ذا القرار وال��ذي يتضمن عدم 
السماح »ببيع أو صرف الحقن الخالية وتشمل المحقنة وإبر 
الحقن إال للمستشفيات والعيادات البيطرية المرخص لها، 
وكذا لألطباء البيطريين المرخص لهم بممارسة المهنة«.

وأض��اف »يجب أن تك��ون عملية البي��ع أو الصرف من خال 
وصفات طبية معتمدة طبق��ًا للضوابط المنصوص عليها 
في التعاميم الس��ابقة ذات العاقة، على أن يتم االحتفاظ 
بفواتير ووصفات بيع وصرف الحقن الخالية في سجل خاص 
يق��دم إلدارة الصحة الحيوانية مع التقارير الش��هرية، عند 
الطلب بواس��طة المفتش��ين البيطريين التابعين لوكالة 
الث��روة الحيوانية«. وتابع »كما يحظر على كافة المنش��آت 
البيطرية ببيع أو صرف الحق��ن الخالية »Syringe« لألفراد 
بأي حال م��ن األحوال، كما يحظر أيض��ًا عرض تلك الحقن 
مع المس��تحضرات المعروضة للبيع« مشيرًا إلى أنه سيتم 
اتخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية في حال مخالفة ما ذكر 
أعاه، وذلك وفقًا للقوانين واألنظمة المعمول بها في هذا 

الشأن.
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الخليج في »الوطن األزرق«

سادت عقيدة »الوطن األزرق« في الخطاب 
الترك��ي العام بوتي��رة أث��ارت المراقبين 
توس��يع  وه��ي   ،2019 من��ذ  اإلقليميي��ن 
لنطاق نف��وذ تركيا البحري بالمتوس��ط، 
وإيج��ه، واألس��ود، للوص��ول إل��ى الطاقة 
والم��وارد االقتصادية األخرى. وقد وصفت 
بأنه��ا تركيا الكب��رى التي تظه��ر أطماع 
أردوغان م��ن البلقان للع��راق، وهي إحياء 
خطة عدائي��ة  للهيمنة اإلقليمي��ة، ووراء 
االنته��اكات التركي��ة ف��ي غي��اب رد فعل 
دول��ي، كل ه��ذا يجعل المراق��ب الخليجي 
يتس��اءل ع��ن موق��ع الخلي��ج ف��ي عقيدة 

»الوطن األزرق« التركية!
ويمك��ن أن يكون الج��واب بالنفي، إذا تم 
وض��ع  خط أحمر ل� »الوط��ن األزرق«. لكن 
يمك��ن أن يش��مل الوط��ن األزرق الخلي��ج 

العربي بناء على اعتبارات عدة منها:
العالق��ات  ف��ي  الجغرافي��ة  الجي��رة  أن   -
الدولية ليست ضرورة فقد سبق أن امتدت 
المس��تعمرات م��ن أوروبا لتش��مل آس��يا 

وأفريقي��ا واألمريكيتي��ن. لكن بش��رط أن 
تتوفر له��ا »بحري��ة المياه الزرق��اء« عبر 
أس��طول قادر على التشغيل المستمر عبر 
المي��اه العميق��ة للمحيط��ات المفتوحة، 

وإظهار القوة خارج حدودها البحرية.
- نج��اح أنق��رة ف��ي تفعي��ل االتفاقي��ات 
والقواعد العسكرية مع قطر وفي الصومال 
وترمي��م اتفاق اس��تئجار جزيرة س��واكن، 
وش��مال الع��راق وس��وريا والتق��رب غي��ر 
المؤكد حتى اآلن من اليمن، مما يس��هل 

اإلحاطة التركية بالخليج.
- التطبيق المحكم لنظرية الجيوستراتيجي 
وضابط البحري��ة األمريكية ألفريد ماهان  
Alfred ومفه��وم أن ق��وى البح��ر تتفوق 
دائم��ًا على ق��وى البر، فه��ي أكثر حصانة 
إلحاط��ة المياه بها، وه��ي تتحكم بحركة 
التجارة البحرية أثناء الس��الم والحرب لكن 
بش��روط توفر ميزة التموض��ع الجغرافي، 
ومجتم��ع مولع بالبحر والتجارة وش��واطئ 
مناس��بة للموانئ وم��وارد وحكومة راغبة 

بالهيمنة على البحار.
- انتهاج تركيا شريعة ذئاب البحر وتقمص 
العثماني��ة  ق��ادة األس��اطيِل  أش��هر  دور 
»بارباروسا أْي ذي اللحيِة الحمراِء« -رحمه 
اهلل- وال��ذي خل��ط بين أنش��طة القرصنة 
واإلغ��ارة على الج��زر والس��فن األوروبية، 
وتحرير الس��واحل اإلفريقي��ة من االحتالل 
اإلسباني وإنقاذ بعض مسلمي األندلس. 

* بالعجمي الفصيح:

ف��ي غياب ش��روط توف��ر »بحري��ة المياه 
الزرق��اء« بحام��الت الطائ��رات، ال يمك��ن 
لتركيا تنفيذ عقي��دة »الوطن األزرق« كما 
وضعها رئي��س القوات البحري��ة التركية، 
»اللواء جهاد يايجي« بنهج »الفرد ماهان« 
واليبقى  لتشمل الخليج إال بفكر »القرصان 

بارباروسا«. 

* كاتب وأكاديمي كويتي

هل البئر الذي يحفر لك هو 
نفس البئر الذي يحفر لغيرك؟!

أث��ار فيديو مت��داول الكثير من التس��اؤالت وأك��د على بعض 
الشكوك حول التبرعات الخيرية، تناول الفيديو لمسؤول خليجي 
حول صدقات حفر اآلبار في الدول الفقيرة حيث وضح بأن كثيرًا 
مما تقوم به مؤسس��ات المجتمع المدني الداخلية والخارجية 
لألس��ف فيها ش��بهة وقال »ال يمكن حفر بئر بألفي ريال – ما 
يقارب مائت��ي دينار–  فهذه أضحوكة فالبئر الذي يحفر لك هو 
نفس البئر الذي يحفر للغير..«، وأضاف »تم اكتشاف أن اللوحة 
التي تكتب اسمك على البئر هو نفس البئر ولكن تحمل أسماء 
أخرى والصور تصل  للمتبرع جميلة والناس تش��رب وتدعي لك 
هي نفس��ها تأتي لغيرك«، وقال »حتى تحف��ر بئر بألفي ريال 
ال يتعدى 5 متر كأنك تس��قي الناس مج��اري وهذا جريمة في 
حق الن��اس، حفر البئر يكون عمقه على  األقل 70 إلى 80 مترًا 
وله قواعد وأسس ومعايير خاصة لذلك...«، وختم كالمه قائاًل 
»لقد استخدمت بعض الجمعيات الكثير من األسلوب العاطفي 
للتروي��ج، حت��ى كفال��ة اليتيم اكتش��فنا فيها مش��اكل كثيرة 

وجمعيات مشكوك فيها«، انتهى.  
هذا الفيديو بالتأكيد يجرنا إلى عالمات اس��تفهام أبرزها، أين 
تذهب أموال التبرعات وفيما تس��تخدم؟ تبرعات ضخمة تخرج 
من المملكة على أنها مس��اعدات ولك��ن ال نلتمس هذا القدر 
لمس��تحقيها، الش��عب البحريني ش��عب كريم وعطوف ويبادر 
دائمًا للمس��اعدة ويفزع بإنس��انية وواجب ديني من أجل األجر 

والثواب وال يمنعه من تقديم النفيس للحاالت اإلنسانية التي 
ق��د تعتري بعض الش��عوب من ك��وارث طبيعي��ة وحروب وما 

تحتاجه بعض الدول من إغاثة أو مشاريع تنموية متعددة.
بعض المتبرعين يحرصون على أدق التفاصيل حول اس��تحقاق 
المستفيد من التبرع وهذا بالتأكيد ناتج عن وعي، والبعض ال 
يهتم ويقول مقولته المشهورة »األجر ثابت في كل األحوال«، 
األمر لي��س متعلقًا بذلك فقط وإنما ه��ل تصل الصدقة لمن 
يس��تحقها فإن لم تكن فهي سرقة وإن ذهبت لحثالة اإلرهاب 
فهي جريمة في حق البش��رية تغضب الرب وتشتت الشعوب، 
الجهات المعنية في الدول��ة تحرص على متابعة هذه األموال 
في الداخل ولكن كيف يمكن للمتبرع ان يضمن اآليدي األمينة 
عندما تس��تلمها الجمعيات والمنظمات خارج الدولة، المتبرع 
بحاجة إلى مزيد من الضمانات فهناك جماعات لألسف تضحك 
عل��ى المتبرعين وتبتزه��م من أجل أجندة الفوضى والفس��اد، 
فلنكن حذرين وال ننساق وراء االستمالة العاطفية لبعض صور 

األطفال والنساء المفبركة التي تنشرها بعض الجمعيات. 
علين��ا أن نلم ببعض الوعي حتى ال نكون أداة تمويل لإلرهاب، 
فقليل من الوعي كثير من الس��الم، ولتكن التبرعات في محلها 
بعيدة عن أي ش��بهة فهناك مؤسسات رس��مية يمكن الوثوق 
به��ا وأمينة ف��ي إيصال التبرع ف��ي الداخل والخ��ارج فلنتعاون 

معها.

 بين طهران وأنقرة.. 
واألمن القومي العربي »2«

القوم��ي  لألم��ن  اإليران��ي  االس��تهداف 
العربي ل��م يتوقف عند مملك��ة البحرين 
فحس��ب، بل امتد إلى بقاع كثيرة العراق 
والس��ودان...  واليم��ن  وس��وريا  ولبن��ان 
والقائمة تطول، وهو اس��تهداف ممنهج 
قائ��م على النظ��رة الفارس��ية العنصرية 

تجاه األمة العربية.
واأله��داف  االس��تعالئية  النظ��رة  ذات 
التخريبي��ة نجده��ا حاضرة أيض��ًا وبذات 
الهدف في الفك��ر العثماني التركي، وإن 
المنفذين،  األساليب واألشخاص  اختلفت 
فمح��اوالت التدخ��ل الترك��ي المتواصلة 
في الشأن العربي، لم تكن وليدة سنوات 
خلت، بل هي سياس��ة مارستها األنظمة 
التركية منذ االحتالل األول للدول العربية 
عام 1517م، والتي امتدت لما يقارب من 
600 عام، عمل خاللها الحكم التركي على 

نهب خيرات العرب ونشر الجهل والتخلف 
بينهم.

وم��ع س��قوط الدول��ة العثمانية رس��ميًا 
ف��ي 1924 لم تتغير النظ��رة للعرب، من 
خالل مواصلة احتالل األراضي العربية في 
ش��مال س��وريا، وقبلها من خالل تسهيل 
هجرة اليهود إلى فلس��طين، وما تبع ذلك 
من تمكي��ن للعصاب��ات الصهونية بعد 
قيام الباش��اوات األتراك ببيع مئات اآلالف 
م��ن الدونمات للصن��دوق اليه��ودي في 

فلسطين.
السياس��ة التركي��ة تتجدد الي��وم بصور 
وأش��كال مختلف��ة م��ن خ��الل التدخ��ل 
العس��كري المباش��ر ف��ي س��وريا ودع��م 
الجماع��ات اإلرهابي��ة هن��اك، كما حدث 
قب��ل ذل��ك ف��ي الع��راق، وه��ا ه��ي ذات 
السياس��ة تتكرر اليوم في ليبي��ا، وقبلها 

ف��ي الصوم��ال، في س��عي للوص��ول إلى 
هدف واحد هو الس��يطرة عل��ى المقدرات 
العربية ومحاولة النيل من األمن القومي، 
خصوصًا جمهورية مص��ر العربية، والتي 
ال تزال تشكل خط الدفاع األول عن األمة 
العربي��ة، بع��د أن فش��لت كل مح��اوالت 
تركي��ا ومن تبعها من جماعات اإلس��الم 
اس��تقرارها  الني��ل م��ن  ف��ي  السياس��ي 
االقتصادية والسياسية  وتفتيت قدراتها 

والعسكرية.
الترك��ي  النظامي��ن  إن  أق��ول  أن  بق��ي 
واإليراني وإن بدا أنهما يختلفان ظاهريًا، 
إال أنهما يمثالن محورًا الس��تهداف األمن 
العربي، ربما تختلف اآلليات واألش��خاص 
وحت��ى األس��اليب، ولكنهما ف��ي النهاية 

يسعيان للوصول إلى هدف واحد..
وللحديث بقية ..

لو أرادت إسرائيل 
االنسحاب لرفضت 

»حماس«!

نعم، بال أدنى ريب أو شك، فالسالم مع إسرائيل لم يرعب الفلسطينيين إطالقًا، 
من ارتعد وانتفض وبات يصرخ هم بعض قيادات فصائل ذاك الشعب البطل، 
بينما األخوة الفلسطينيين الشجعان التزموا الصمت وفضلوا عدم الخوض في 

إتون السياسة والتزموا الحياد وعدم التدخل في القرارات السيادية للدول.  
ال تستغربوا ردود أفعال من يتعلق بستار قيادة الفصائل، فباهلل عليكم، أكنتم 
تتوقع��ون أن تواف��ق بعض قيادات الفصائل على مثل ه��ذه االتفاقيات التي 
س��تكون نتائجها خيرًا على الشعب الفلسطيني بينما ستكشف في الوقت ذاته 

عن أرصدة وودائع!!  
 أكنت��م تتوقع��ون أن تقبل حماس التي تعتبر نفس��ها حام��ي حمى القدس 
الش��ريف بالس��الم مع إس��رائيل، بالطبع ال، وإال من س��يتكفل بمصاريف أبناء 
قادتها خاصة بأنهم كبروا وباتوا من عشاق السفر والرفاهية وتضخم الثروة.  
إن حم��اس وقادته��ا يؤلمه��م أي تواصل عرب��ي أو خليجي مع إس��رائيل الذي 
س��يؤدي بال شك إلى تأثر حس��اباتهم البنكية حتى وإن كانت تلك االتفاقيات 
والعالقات ستصب في صالح الشعب الفلسطيني الشقيق والغالي على نفوسنا 
جميع��ًا، وإال بماذا تفس��ر دعوة قادة حم��اس للجهاد واالنتفاض��ة بينما هم 
شخصيًا وحتى أبنائهم وعوائلهم يكادون يصابون بالتخمة والتضخم المالي، 

وال أثر لهم في أي مظاهرة أو حراك للشارع.  
وبعض قيادات فصائل أخرى ليس��ت ببعيدة عن حماس، فهي األخرى أو أغلب 
أعضائها يعيش��ون على عكس ما يعيش��ه الفلس��طينيون، حسابات بنكية في 
الخارج، وأصول ومكاسب وتكسب من وراء القضية األزلية والتي يعلمون تمام 
العل��م بأن الخليج بقادته وش��عبه أكثر تمس��كًا واهتمام��ًا والتزامًا بالقضية 

الفلسطينية.  
 إن التحرك لحفظ حقوق أبناء فلسطين العزيزة جاء بعد أن تحول بعض قادة 
فصائ��ل فلس��طين أو بعضهم إلى متاجري��ن ومتربحين، بع��د أن بات أولئك 
من أصحاب الماليين، وباتت القضية الفلس��طينية بالنسبة لهم وسيلة للربح 
المالي الس��ريع، ويلقون للش��عب المس��تضعف والمغلوب عل��ى أمره بفتات 
البيان��ات والتصاري��ح والكلم��ات التي تعم��ل على تهييجه ودغدغة مش��اعره 
ليث��ور وينتفض بينما بعض قادته ورم��وزه ينتفضون في مكان آخر، وينمون 

ثرواتهم في بنوك أخرى. 
أقوله��ا وأنا عل��ى ثقة تامة، الدعم لن يتوقف للش��عب الفلس��طيني، وبعض 
قادة فصائل هذا الش��عب األبي سيقفون حجر عثرة في وجه أي اتفاق يضمن 

حقوقكم، حتى وإن كان هذا االتفاق هو انسحاب إسرائيل!!!!

صحصحة 
الضمائر الوطنية

ش��هور طويل��ة لم تِر فيها الش��ارع.. هي امرأة كبيرة بالس��ن وباألصل متعبة 
وتعان��ي من األمراض لذا كانت م��ن الناس الملتزمي��ن بالجلوس في المنزل 

وعدم الخروج واالختالط باآلخرين.
ق��رر أقاربنا زيارته��ا في العيد الماضي رغم التحذيرات بعدم التجمع ولألس��ف 
أحده��م كان مصابًا بكورونا فنقل الفيروس للجمي��ع.. لجميع عماتي الكبيرات 
بالس��ن وعمتي التي تعتبر »األخت العودة« لهن والنتيجة وضعت في العناية 
المركزة والجميع أودع المستشفى كمصاب وقد توفيت ولألسف الشديد رحمها 

اهلل رغم أنها من أكثر الناس الملتزمين!
أحدهم يطلب منا ككتاب أعمدة التحدث عن النتيجة التي وصلنا لها من تزايد 
أعداد الحاالت المصابة نتيجة االستهتار وعدم احترام قرارات الدولة وتسييس 
الق��رارات وقد علق: »كان متوقعًا زيادة ع��دد الحاالت طالما هناك فئة ال تريد 

االلتزام وال تتقيد وهذا ليس عداًل مقابل فئة التزمت من البداية!«.
إن كلم��ة الحق يجب أن تظهر فمنطقيًا مملكة البحري��ن من أكثر الدول التي 
لفت��ت األنظ��ار خالل بداي��ة أزمة كورونا وق��د حققت إنجازات ع��دة على كافة 
المس��تويات وكانت هناك خصوصية للتجربة البحريني��ة وتميز الفت وبنفس 
الوق��ت خصصت موازنات فلكية ألجل دعم المواطن والقطاعات المتضررة من 
تداعي��ات جائحة كورونا وحتى المقيمين ل��م تغفل عن توفير العالج المجاني 
له��م أي »الدولة لم تقصر أبدًا« ال من ناحية تس��خير الجهود واإلمكانيات وال 

من ناحية الدعم االقتصادي واللوجستي.
ورغ��م كل الجه��ود التي بذلت وأم��ام عمل البعض بش��كل متواصل ليل نهار 
وحرمانه��م من رؤي��ة عائالتهم باألخص آباءهم وأمهاته��م والتزامهم التام 
هن��اك فئة لألس��ف ال تزال تس��تهين وال تتقيد بأي إجراء ومع مس��ائل تحدي 
الدول��ة وإثارة الفوضى ورغم كل التنبيه��ات والتحذيرات بتجنب التجمعات إال 
أنهم ضربوا كل هذا بعرض الحائط والغريب أنهم كانوا يعلقون تزايد أعداد 
اإلصابات على العمالة الوافدة وعدم التزامهم وتجمعاتهم كشماعة في حين 
يقومون بنفس التصرفات بل األس��وأ ولألسف هناك من عوض إغالق المطاعم 
واألماك��ن العام��ة وعدم الجل��وس فيها بالتجمع��ات المنزلية واالس��تراحات 
والمنتجع��ات وبرك الس��باحة مع أهل��ه وأصدقائه وهناك م��ن ينقصه الوعي 
ويس��تهين بمخاط��ر كورون��ا وكما يقال »ن��اس تخرب على ن��اس« وكل هذه 

التصرفات تقع في خانة عدم التحلي بالمسؤولية الوطنية.
يحت��اج البعض إل��ى صحصحة ضمائرهم الوطنية أمام نس��ف جهود العاملين 
ف��ي الصفوف األمامي��ة وعدم تقديرها وجر المجتمع إل��ى خانة تضاعف أعداد 
الح��االت ب��داًل من التق��دم وتصفيرها وهن��اك حاجة كذلك إلى التش��ديد في 
بع��ض اإلجراءات وفرض المزيد م��ن التدابير والقيود م��ع الحزم فيها وفرض 
الغرامات المالية فال يعقل أن يدفع المواطن الملتزم ثمن اس��تهتار المواطن 
غي��ر الملتزم واألهم حمالت إعالمية توعوية مكثفة تقوم على مبدأ وش��عار ال 
تجامل اآلخرين على حس��اب صحتك وصحة كبار الس��ن لديك بالمنزل كن ضد 

التجمعات غير المسؤولة في زمن كورونا.
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أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، أهميـــة مواصلة تعزيـــز التعاون 
والتنسيق المشـــترك بين مملكة البحرين 
والواليات المتحـــدة األميركية الصديقة 
خصوًصـــا  األصعـــدة،  مختلـــف  علـــى 
والدفاعيـــة،  العســـكرية  المجـــاالت  فـــي 
األمـــن  فـــي ترســـيخ ركائـــز  بمـــا يســـهم 

واالستقرار والسالم في المنطقة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه، عن ُبعد أمس، 
قائـــد القوات البحرية بالقيـــادة المركزية 
الخامـــس  األســـطول  قائـــد  األميركيـــة 
الفريـــق بحـــري صمويـــل بابـــارو. وأشـــاد 
سموه بعمق العالقات التاريخية المتينة 
التـــي تجمع مملكـــة البحريـــن والواليات 
إليـــه  وصـــل  ومـــا  األميركيـــة  المتحـــدة 
التعـــاون الثنائـــي بينهمـــا من مســـتويات 

متقدمة في المجاالت كافة.

مواصلة التنسيق العسكري مع أميركا
ســمو ولي العهد: عالقات تاريخية متينة مع الواليات المتحدة

سمو ولي العهد في لقاء عن ُبعد أمس مع قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية األميركية قائد األسطول الخامس

المنامة - بنا

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  بـــدأت 
فـــي  الصحـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
إجـــراء الفحوصات الطبيـــة لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( لجميـــع أعضـــاء 
الهيئات اإلداريـــة والتعليمية والفنية 
بالمدارس الحكومية، بمركز البحرين 
والمؤتمـــرات،  للمعـــارض  الدولـــي 
وستســـتمر وفق جدول زمني محدد، 
بحيث يتـــم االنتهاء منهـــا قبل عودة 
منتسبي المدارس إلى مواقع عملهم. 

وأوضحـــت الوزارة أنه ســـيتم إعطاء 
مواعيـــد زمنيـــة محـــددة مســـبقا لكل 
شـــخص إلجراءات الفحـــص الخاص 
بأعضاء الهيئات التعليمية واإلدارية؛ 
للتأكـــد مـــن انســـياب عمليـــة الفحص 
وتجنب االزدحام، داعية الجميع إلى 
التقيـــد بالمواعيـــد التي سترســـل لهم 
عبـــر الرســـائل النصيـــة؛ حفاظـــا على 
ســـالمة الجميع ولضمان سير العملية 

بسهولة ويسر.

بدء فحوصات “كورونا” 
لموظفي المدارس

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

)02(

فيضانات اجتاحت مساحات واسعة في السودان

القاهرة ـ وكاالت

عقـــدت جامعـــة الدول العربيـــة، أمس، اجتماعـــا طارئا عن بعد لمؤسســـات 
العمـــل العربي المشـــترك؛ لدعم الســـودان فـــي مواجهة األضرار والخســـائر 
جّراء كارثة الفيضان والسيول غير المسبوقة. وقال األمين العام المساعد 
رئيـــس قطـــاع الشـــؤون االقتصاديـــة الســـفير كمال حســـن علي إنه ســـيتم 
إرســـال طائرة باســـم الجامعة، الثالثاء المقبل، تحمل مســـاعدات إنســـانية 
وإغاثية عاجلة. إلى ذلك، عقدت اللجنة العليا للمساهمة في دعم المتأثرين 
بالفيضانات في الســـودان بمملكة البحرين اجتماعها مســـاء أمس عن ُبعد، 

وشكلت لجنة عليا للمساهمة في دعم المتضررين.

تحرك عربي عاجل لدعم السودان

المحرق - المواصالت واالتصاالت

المواصـــالت  وزيـــر  دشـــن 
مجلـــس  رئيـــس  واالتصـــاالت 
إدارة شركة مطار البحرين كمال 
أحمد، أعمال المرحلة اإلنشـــائية 
الثانيـــة واألخيـــرة مـــن مشـــروع 
مبنـــى المســـافرين الجديد، التي 
تشـــمل بنـــاء الجـــزء الغربـــي من 

المبنى.
وتم ذلـــك أثناء مراســـم تســـليم 
مبنـــى المســـافرين الحالـــي إلـــى 
للمشـــروع  الرئيـــس  المقـــاول 
“أرابتيـــك تاف”، التي أقيمت في 
المبنى الجديـــد بحضور الرئيس 
التنفيذي لشـــركة مطار البحرين 
والمقاوليـــن  البنفـــالح،  محمـــد 
الرئيســـين للمشـــروع وعـــدد من 

المسؤولين.

تدشين المرحلة 
األخيرة لمبنى 

المسافرين 
الجديد

)07(
)10(

حجم استثمارات البحرين بمصر

)07(

03071014

اتحاد الكرة يتعاقد مع 5 مدربين بحرينيينمجلي: اشتقت كثيرا للمسرحالحوثيون يسرقون مليارات النفطارتفاع أسهم “اإلثمار القابضة” 2 % األمية بالبحرين
أكد وزير التربية والتعليم ماجد  «

النعيمي أن جهود مملكة 
البحرين الكبيرة والمثمرة في 

مجال محو األمية األبجدية 
مكنتها من خفض نسبة األمية 

لديها إلى نحو 2 %.

أظهرت بيانات شركة اإلثمار  «
القابضة على موقع بورصة دبي، 

أن سهم “اإلثمار القابضة” واصل 
ارتفاعه بعد إعادته للتداول في 2 
سبتمبر الجاري، وبنسبة فاقت 

54 % حتى نهاية إغالق جلسة 
أمس األول اإلثنين.

اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية  «
أن إغالق مطار صنعاء الدولي ما 

هو إال محاولة بائسة للتغطية 
على سرقة الميليشيات الحوثية 

ألكثر من 50 مليار ريال من 
عائدات المشتقات النفطية 

بالحديدة.

قال الفنان أحمد مجلي في  «
تصريح لـ ”البالد” إن مرحلة 
الرتابة التي يعيشها الوسط 
الفني في البحرين طبيعية 
وتواكب الحالة العامة التي 
يمر بها المجتمع من جراء 

جائحة كورونا.

تعاقد االتحاد البحريني  «
لكرة القدم مع 5 مدربين 

وطنيين؛ لينضموا 
بذلك إلى األجهزة 
الفنية لمنتخبات 

الفئات العمرية بدًءا من 
سبتمبر الجاري.

مليار دوالر
3.2

علي الفردان

الــزي المنــزلـي يطـغـى علـى المدرســـي

تداعيات 
فيروس كورونا 
أضرت بعمل 

محالت خياطة 
المالبس 
المدرسية

مــع اقتــراب العام الدراســي الجديــد، تثار عديد من التســاؤالت عن 
انتظــام الطــالب فــي المــدارس فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا 
المســتجد )كوفيــد 19(، إذ حســم غالبيــة أولياء األمــور أمرهم بقرار 

حضور أبنائهم على مقاعد الفصول الدراسية أو الدراسة عن بعد.
عدســة” البــالد” جالــت فــي محــالت الخياطــة النســائية والرجاليــة، 
وكان هــدف الجولــة التأكــد مــن اســتمرارية المنشــأة بخياطــة الزي 
المدرســي، إذ أكــد خياطــون أن تداعيــات فيــروس كورونــا أضــرت 
بعملهــم منذ شــهر رمضان الماضي وحتــى اآلن في وقت ذروة فتح 

)٠٤(المدارس أبوابها، فاإلقبال ضعيف جًدا وشبه معدوم.

مروة خميس

بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء... ويهــدف إلى وضــع السياســة األمنيــة العامة

وزير الداخلية يصدر قرارا بتشكيل مجلس الوزارة

المنامة - وزارة الداخلية

بعد االطـــالع على قانون قوات األمن 
لســـنة   )99( رقـــم  والمرســـوم  العـــام 
2004 بإعـــادة تنظيـــم وزارة الداخلية 
مجلـــس  موافقـــة  وبعـــد  وتعديالتـــه 
الوزراء في جلســـته المنعقدة بتاريخ 
7 سبتمبر 2020، أصدر وزير الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، قـــرارا بإنشـــاء وتشـــكيل 
مجلس وزارة الداخلية، برئاســـة وزير 

الداخلية.
ويضـــم المجلـــس فـــي عضويتـــه كال 
وكيـــل  العـــام،  األمـــن  رئيـــس  مـــن: 
الجنســـية  لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة 
وزارة  وكيـــل  واإلقامـــة،  والجـــوازات 
الداخليـــة، الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة، 
المســـاعد  الوكيـــل  الجمـــارك،  رئيـــس 

للشؤون القانونية والمفتش العام.
الداخليـــة  وزارة  مجلـــس  ويعمـــل 
علـــى وضـــع السياســـة األمنيـــة العامة 
بالـــوزارة وتطوير النهـــج األمني وفق 
متطلبـــات التعامل مـــع التحديات، مع 
تطويـــر آليـــات العمـــل بالشـــكل الـــذي 

يلبي االحتياجـــات األمنية ويزيد من 
مستوى الجهوزية واالستعداد، فضال 
عـــن مواكبـــة التطويـــر الحاصـــل فـــي 
الخدمات األمنية بما يسهم في تعزيز 
جهـــود حفـــظ أمن الوطـــن والمواطن، 
باإلضافـــة إلـــى النظـــر فـــي الشـــؤون 
الداخليـــة  وزارة  لمنســـوبي  العامـــة 
ووضع السياســـات الخاصة بتدريبهم 
في ضوء الرؤية المستقبلية وتطوير 
دور الشـــراكة المجتمعية في ترســـيخ 

األمن بمعناه الشامل.
ويأتـــي قـــرار تشـــكيل مجلـــس وزارة 
الداخليـــة، فـــي إطـــار عمليـــة التطوير 
المؤسسي وتحقيق التميز في األداء، 
مـــن خـــالل دراســـة الـــرؤى واألفـــكار 
كافة بشـــكل جدي، بما يعزز من فرص 

النجاح واإلنجاز األمني.

الشيخ راشد بن عبدالله

كشـــف ســـفير البحريـــن لـــدى مصـــر هشـــام الجـــودر عـــن أن حجـــم 
االستثمارات البحرينية في مصر بلغ نحو 3.2 مليار دوالر.

وأوضـــح أن عـــدد الشـــركات والـــوكاالت المســـجلة 1260 شـــركة بها 
مســـاهمون مـــن مصر، كما ســـجلت الـــوكاالت التجاريـــة المصرية 11 
وكالة. وبالنســـبة لفروع الشـــركات المصرية في المملكة، فبلغ عددها 
3 فـــروع وفقـــا لنظام ســـجالت وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة. 
جاء ذلك لدى انطالق أعمال المنتدى االستثماري البحريني المصري 
أمـــس، إذ اســـتعرض المنتـــدى الـــذي عقـــد “عـــن بعد”، فرص تنشـــيط 

االستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.
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دول الخليــج ذات سيــادة وهــي حــرة فـي قـراراتهـا
كشــف مســاعد وزير الخارجية األميركي لشــؤون الشــرق األدنى ديفيد شــينكر عن أن دول الخليج ذات ســيادة وهي حرة 
فــي قراراتهــا، موضحــا أن هنــاك وجهــات نظــر مختلفــة مــن دول المنطقــة تجاه موضــوع التطبيــع مع إســرائيل وهو قرار 

سيادي لكل دولة.

وبيـــن أن اإلمارات رأت في الســـام مع 
إســـرائيل خدمة لمصالحهـــا االقتصادية 
والسياســـية، مؤكدا أن هناك العديد من 
المزايا األخرى التي ســـتضاف إلى مزايا 
لاتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي، ولعل من 
أهمهـــا خلـــق تنســـيق وتفاهـــم لمواجهة 

الخطر اإليراني.
وأكـــد شـــينكر، فـــي إيجـــاز صحافي مع 
مســـاعد وزير الخارجية لمكتب شـــؤون 
الشرق األدنى نظمته السفارة األميركية 

يواجـــه  لبنـــان  ملـــف  أن  المنامـــة،  فـــي 
تحديـــات كبيـــرة، مشـــيرا إلـــى أنه وفي 
زيارتـــه للبنان التقى العديـــد من ممثلي 
المجتمـــع المدني، وناقـــش معهم الدعم 
والمســـاعدات التي ســـتقدمها الواليات 
أعقـــاب  فـــي  جـــاءت  التـــي  المتحـــدة، 
انفجـــار ميناء بيروت يوم 4 أغســـطس 
الحكومـــة  أن  علـــى  مشـــددا  الماضـــي، 
األميركيـــة تحث القـــادة اللبنانيين على 
لرغبـــة  تســـتجيب  إصاحـــات  تنفيـــذ 

اللبنانييـــن ومن خال الشـــفافية التامة 
وبعيدا عن الفساد.وتحدث عن أن هناك 
لدينا وجهة نظر مختلفة مع فرنســـا عن 
إرهـــاب “حـــزب هللا”، وعرقلته لإلصاح 
الـــذي تعمـــل عليه الحكومـــة، مردفا عن 
العقوبات التي سيتم فرضها على حلفاء 
لحزب هللا في الحكومة أنه لن يتحدث 
مسبقا عن العقوبات والشخصيات التي 
سوف نســـتهدفها، نحن نستهدف حزب 
هللا والحلفاء والمنخرطين في الفساد.

وفـــي رده علـــى العقوبـــات التي فرضت 
العقوبـــات  أن  إلـــى  أشـــار  إيـــران  علـــى 
حرمـــت إيران من 70 مليار دوالر، كانت 

وحلفائهـــا  مســـاعديها  إلـــى  ســـتقدمها 
وميليشـــياتها فـــي المنطقـــة، مؤكـــدا أن 
النظـــام اإليرانـــي لـــن يســـتطيع بســـببها 
حلفائـــه،  تجـــاه  بالتزاماتـــه  الوفـــاء 
فالعقوبـــات لهـــا أثـــر كبيـــر علـــى إيـــران 

وحلفائها في المنطقة.

مشعوذو “اإلنستغرام”... نصب وخداع واالستعانة بالطالسم و“القرين”
ــادر الـــشـــرعـــيـــة ــ ــ ــص ــ ــ ــم ــ ــ الــــشــــيــــخ الـــــرمـــــيـــــثـــــي: خــــــــــذوا الــــعــــلــــم مــــــن ال

في حالة متزايدة وملحوظة، رصد كثيرون أخيًرا، تنامي ظاهرة “مشعوذي االنستغرام” كما يسمونهم. هذه الشخصيات 
على حسب وصفهم، ملوثة تتستر خلف حسابات وهمية بهذا التطبيق الواسع االنتشار عالمًيا، مقدمين عروضا لضعاف 

النفوس، على رأسها جلب الحبيب، وتفريق األزواج، وفك السحر والعالج من المس، ورد المطلقة.

وتبـــدأ عمليـــة النصب هـــذه بطلب 
بمتابعة الشخص المقصود، والذي 
غالًبـــا مـــا يكون مـــن الشـــخصيات 
المعروفة أو النشـــطة في التواصل 
مادًيـــا  المقتـــدر  أو  االجتماعـــي 
يصفـــه  مـــا  وفـــق  اجتماعًيـــا،  أو 
)البروفايل( الشـــخصي الخاص به، 
قبل أن يتواصل معه هذا المشعوذ 
عبر الخـــط الخاص، طالًبا منه رقم 
هاتفه، أو الدردشة معه، بمعلومات 
خاصة عنه، تكون صادمة، وهادفة 

لنيل ثقته في كا الحالتين.
ويذكـــر )م.ع.( لـ “الباد” عن حادثة 
شـــبيهة تعـــرض لهـــا قبل 5 شـــهور 
تقريًبـــا، إذ تواصل معه أحد هؤالء 
علـــى الخـــط الخاص، بعـــد أن قبل 
بمعلومـــات  لـــه  ليدلـــي  إضافتـــه، 
شـــخصية ال يعرفها إال هو، مضيفا 
“كنت في حالة كبيرة من الصدمة، 
ولدرجـــة أنني أعطيته رقم هاتفي 

ال شعورًيا”.
ويردف “اتصل بي بعدها مباشـــرة، 

عبـــر تطبيـــق )ايمـــو( ولـــم يمنحني 
باشـــر  إذ  أرد،  حتـــى ألن  الفرصـــة 
حياتـــي  وعـــن  عنـــي  بالحديـــث 
وبـــأدق  ومشـــاكلي،  وأولوياتـــي، 
التفاصيـــل، قبـــل أن يعـــرض علـــي 
 500 خدمـــة معينـــة مقابـــل مبلـــغ 

دوالر، وكانت لهجته مغاربية”.
ويتابـــع “في أثناء حديثه الســـريع، 
كثيـــف المعلومـــات عنـــي، شـــعرت 
بالخـــوف منه أكثر مـــن الثقة التي 
يحاول أن ينالها، أغلقت الســـماعة 

ثـــم  فـــي وجهـــه،  حينهـــا مباشـــرة 
قمـــت بحظـــر رقمـــه، وحســـابه في 
االنســـتغرام وأنا بحالـــة من الرعب 

الكبير”.
منـــى، شـــابة بحرينيـــة نشـــطة في 
عروضـــا  وتقـــدم  “االنســـتغرام” 
ترويجية مجانية لألســـر المنتجة، 
تقـــول لــــ “البـــاد” إن أحـــد هـــؤالء 
علـــى  معهـــا  تواصـــل  المشـــعوذين 
الخط الخـــاص بالتطبيق، وتحدث 
باســـتفاضة عـــن طليقهـــا الســـابق، 
وعمـــا فعله بها، وال يـــزال، وعرض 
عليهـــا انتقامـــا شـــنيعا منـــه، مقابل 

1500 دوالر، لكنها رفضت.
هشـــام  الشـــيخ  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
الرميثـــي لــــ “البـــاد” إنـــه ال يجـــوز 

الســـحرة  إلـــى  االتجـــاه  شـــرًعا 
والمشـــعوذين كما ثبـــت في القرآن 
َبُعوا َما  الكريـــم، بقولـــه تعالـــى )َواتَّ
ـــَياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن  َتْتُلو الشَّ
ـــَياِطيَن  َوَما َكَفَر ُســـَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشَّ

ْحَر(”. َكَفُروا ُيَعلُِّموَن النَّاَس السِّ
الدولـــة  “علـــى  الرميثـــي  وأضـــاف 
مـــن خـــال أنظمتهـــا اإللكترونيـــة 
متابعة هـــؤالء المشـــعوذين؛ ألنهم 
يأخـــذون أمـــوال النـــاس بالباطـــل، 
الجرائـــم  إحـــدى  تعتبـــر  وهـــذه 
اإللكترونيـــة، وإحـــدى الخروقـــات 
التـــي تحصـــل فـــي مجتمعاتنا في 

اآلونة األخيرة”.
ونصح الناس بأن يأخذوا العلم من 
المصادر الشـــرعية، فـــوزارة العدل 

والشؤون اإلسامية واألوقاف بها 
نخبـــة من أهـــل العلـــم، واألفاضل، 
ويمكـــن  النـــاس،  لـــدى  معروفـــون 
الوصول إليهم عبر مختلف وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي أو االتصال 
المباشر بهم، أو عن طريق خطوط 
لهـــذا  الـــوزارة  حددتهـــا  ســـاخنة 

الغرض.
وختـــم بالقول “يحب على الجهات 
وعلمـــاء  مشـــايخ  مـــن  الدعويـــة 
ومؤسســـات أكاديميـــة، أن ينفذوا 
خطـــب  مـــن  توعويـــة  حمـــات 
تلفزيـــون  وبرامـــج  ومحاضـــرات 
عليهـــم،  والـــرد  هـــؤالء  لتعريـــة 
ومـــن  منهـــم  المجتمـــع  وحمايـــة 

ضالهم”.
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المخوضـــر  أحمـــد  الشـــيخ  شـــدد 
التجمعـــات  وقـــف  أهميـــة  علـــى 
الدينيـــة خـــال موســـم عاشـــوراء 
درءا النتشـــار األوبئـــة الخطيرة أال 
وهـــو فيـــروس كورونا، إذ شـــهدت 
المملكة ارتفاعا في نســـبة إصابات 
تقيـــد  لعـــدم  مؤخـــرا؛  المواطنيـــن 
والتعليمـــات  باإلرشـــادات  البعـــض 
الخاصة بالتصدي لجائحة كورونا، 
إذ من األفضل واألنســـب االحتفاء 
بموسم عاشوراء من خال متابعة 
البث اإللكترونـــي وإغاق مكبرات 
الصـــوت لعـــدم تجمـــع المشـــاركين 

إلحياء عاشوراء.
كذلك  المخوضر  وطالب 

الـــــســـــيـــــدات بـــعـــدم 
الــتــجــمــع؛ حــفــاظــا 
عـــــــلـــــــى ســـــامـــــة 
وصـــحـــة الــجــمــيــع، 

مــنــوهــا بـــأن تــوزيــع 
ــد يــكــون  الـــوجـــبـــات قـ

الذي ال  الفيروس  انتقال  سببا في 
يفرق بين كبير وصغير، مسترشدا 
باآلية القرآنية )ال يكلف هللا نفسنا 
إال وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
دين  اإلســامــي  فديننا  اكتسبت(، 
يسر وليس عسر ويحث على عدم 
تعريض النفس للخطر واألمراض.

ــة تــنــفــيــذ قـــــــرارات  ــيـ ــمـ وأكـــــــد أهـ
المعنية  الطبية  اللجان  وتعليمات 
بعدم التجمع ولبس كمامات الوجه 
وتحقيق التباعد االجتماعي، فكلما 
نسبة  زادت  األشــخــاص  عــدد  زاد 
الخطير  بالمرض  باإلصابة  الخطر 
ــدد كــــل دول  ــهـ ــات يـ ــ ــذي بـ ــ ــ ال
بالتسهيات  منوها  العالم، 
ــي  ــتـ واإلرشــــــــــــــــــادات الـ
قــــدمــــتــــهــــا مـــمـــلـــكـــة 
الـــبـــحـــريـــن ألبـــنـــاء 
ــي  ــا فــ ــ ــ ــه ــ ــ ــب ــ ــ ــع ــ شــ
االحــــــــــتــــــــــفــــــــــاء 

بالمناسبة الدينية.

الدبلوماسية البحرينية قائمة على مبدأ الهدوء واالتزانالمخوضر يدعو لوقف التجمعات الدينية
ــورك ــي بنيويـ ــل السياسـ ــب... والثقـ ــى القلـ ــرب إلـ ــف األقـ ــكر: جنيـ الشـ

أكـــد الســـفير كريم الشـــكر أن تمثيل 
المشـــرف  البحرينيـــة  الدبلوماســـية 
والرصين في الســـاحة الدبلوماسية 
العالمية جاء نتيجة الســـمعة الطيبة 
التـــي تحظـــى بهـــا مملكـــة البحرين، 
والقائمة علـــى مبدأ الهدوء واالتزان 
الحكيـــم والرؤيـــة الســـديدة لعاهـــل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، والتـــي تقدم 

السام كرسالة عالمية.
ـــن الســـفير الشـــكر أن العاقـــات  وبيَّ
ســـنوات  منـــذ  راســـخة  الخليجيـــة 
الثقـــل  يعـــزز  الـــذي  األمـــر  طويلـــة، 
السياســـي لمنطقة الخليج ومكانتها 
تطلعاتـــه  موضحـــا  العالـــم،  فـــي 
المســـتقبلية المتفائلة في ظل قيادة 
جالة الملـــك التي تحول التحديات 
بجهـــود  إنجـــازات، مستشـــهدا  إلـــى 

المملكة في احتواء جائحة كورونا.
فـــي  اســـتضافته  لـــدى  ذلـــك  جـــاء   
علـــى  دبلوماســـي”  “حـــوار  برنامـــج 
إذاعة البحريـــن، والذي يقدم توثيقا 
البحرينيـــة،  الدبلوماســـية  لمســـيرة 
إذاعـــة  مـــن  فريـــق  عليـــه  ويقـــوم 
الخارجيـــة، ومـــن  البحريـــن ووزارة 

الشـــحي  ســـبيكة  وتقديـــم  إعـــداد 
خليفـــة  وفـــاء  ومتابعـــة  وتنســـيق 

وإخراج راشد سند.
وتحدث السفير الشكر عن مجموعة 
فـــي  الدبلوماســـية  المحطـــات  مـــن 
حياتـــه منهـــا، ترؤســـه مجموعـــة 77 
والصيـــن التـــي تضـــم أكثر مـــن 100 

دولـــة، حيث كان من الصعب توحيد 
اآلراء تجاه القضايا، وهي مجموعة 
دول اهتمت ببحـــث قضايا التمويل 
وتعد من أهم التجمعات في جنيف، 
وقـــال: “عملـــت مـــن خال ترؤســـي 
التوفيـــق  علـــى  المجموعـــة  هـــذه 
والتوحيـــد قدر اإلمـــكان بين اآلراء، 
واعتماد قرارات مهمة ســـاهمت في 

تعضيد اقتصادات الدول النامية”.
تجربتـــه  الشـــكر  الســـفير  ويختـــزل 
الدبلوماســـية الممتـــدة ألكثر من 46 
عامـــا، إذ وصـــف عملـــه فـــي جنيـــف 
باألقـــرب إلى القلب، في حين أشـــار 
أن األكبـــر فـــي الثقـــل السياســـي هو 
كبـــار  حيـــث  نيويـــورك،  فـــي  عملـــه 
السياســـيين وأبرز القضايـــا وأقواها 
أثـــرا، فعمـــل فـــي المنظمـــة الدوليـــة 
ممثا لمملكـــة البحرين، وهو ما وفر 

له تجربة غنية وثرية.

البرنامج اإلذاعي “حوار دبلوماسي” يستضيف السفير كريم الشكر

المنامة - بنا

الجالية السودانية: تشكيل لجنة عليا لدعم ضحايا الفيضانات
عقدت اللجنة العليا للمســـاهمة في دعم 
الســـودان  فـــي  بالفيضانـــات  المتأثريـــن 
بمملكـــة البحرين اجتماعها مســـاء أمس 
بتقنية االتصال عـــن ُبعد، وذلك بحضور 
الرئيس الفخـــري للنادي الســـوداني عمر 
المرضـــي ورئيـــس مجلـــس إدارة النادي 
حمـــزة محمـــد نـــور وعـــدد مـــن مجلـــس 

اإلدارة، وممثلين للسفارة السودانية.
اســـتعرض  االجتمـــاع  بدايـــة  وفـــي 
فيمـــا  التطـــورات  آخـــر  المجتمعـــون 
يتعلـــق  باألضـــرار الناجمـــة عن الســـيول 
والفيضانـــات واألمطـــار والتـــي حدثـــت 
في الســـودان مؤخـــرا واجتاحت مناطق 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الســـودان  فـــي  واســـعة 
المناطـــق الســـكنية واألراضـــي الزراعية 
معهـــا  وجرفـــت  التجاريـــة  واألســـواق 
العشـــرات من المواطنيـــن وهددت حياة 

اآلالف بالخطـــر إلـــى جانب ما ســـتخلفه 
مـــن أخطـــار ســـتظهر فـــي مقبـــل األيـــام 
البيئـــة  صحـــة  أوضـــاع  لتـــردي  نتيجـــة 

بسبب الفيضان.
وأكـــد المجتمعـــون أن الكارثـــة أكبـــر من 
مقـــدرات البـــاد وإمكانـــات الدولـــة التي 
تخـــوض معركتهـــا مـــع فيـــروس كرورنا 
البـــاد  أن  إلـــى  الفتيـــن   ،)19 )كوفيـــد 
فـــي الوقـــت الراهـــن تجابـــه العديـــد من 
التحديـــات، وأن الثقـــة في قوة الشـــعب 

ومقدراته تمثل الحافز األكبر في قدرتنا 
علـــى تغييـــر الواقـــع نحـــو أفـــق مشـــرق 
نحلـــم به ونحلم بإمكان تحقيقه متى ما 
اتجهـــت إرادتنا بصدق وعـــزم نحو ذلك 

الهدف.

ومـــن خـــال االجتمـــاع اتفـــق الحضـــور 
علـــى تشـــكيل لجنة عليا تســـمى )اللجنة 
العليـــا للمســـاهمة فـــي دعـــم المتأثريـــن 
بالفيضانات في السودان( برئاسة موالنا 
عمـــر المرضي والرئاســـة المناوبة لموالنا 

حمزة محمد نور، على أن تجتمع اللجنة 
بشـــكل أســـبوعي إلى حيـــن االنتهاء من 
مهمتهـــا، وتم االتفاق علـــى ثاثة محاور 
هـــي المحـــور اإلعامـــي ومحـــور جمـــع 
التبرعـــات ومحـــور تقديـــر االحتياجات، 
على أن تقدم خطط المحاور الثاثة في 

االجتماع الثاني للجنة.
وفي ذات الســـياق بحـــث أعضاء اللجنة 
العليا أنجع الســـبل في استقطاب الدعم 
المالـــي واإلغاثـــات العاجلـــة التي تســـهم 
في درء اآلثار التي خلفتها هذه الكارثة، 
بالتركيـــز على توفير المأوى لألســـر التي 
األخـــذ  مـــع  ومســـاكنها،  بيوتهـــا  فقـــدت 
فـــي االعتبـــار الحاجـــة الماســـة لألدويـــة 
لمجابهـــة  المهمـــة  الطبيـــة  والعقاقيـــر 
األمراض التي قد تنتشـــر نتيجة لوجود 

المياه الراكدة.
واســـتمع أعضاء اللجنة العليا للعديد من 

المقترحات التي تصب تحقيق األهداف 
التي أنشئت من أجلها هذه اللجنة، ومن 
بيـــن هـــذه المقترحـــات التي أمـــن عليها 
الجميـــع تبليـــغ رســـالة النفـــرة وتوســـيع 
دائرة المشاركة في هذا العمل الكبير من 
الســـودانيين والبحرينيين، واســـتنهاض 
الضمائـــر مـــن حولنـــا، واالنتبـــاه لمحاذير 
المعلومـــات  “كورونـــا”، واالعتمـــاد علـــى 
ذات الصدقية العالية فيما يتصل بحجم 

األضرار.
وســـتواصل اللجنة العليا للمســـاهمة في 
دعم المتأثرين بالفيضانات في السودان 
بتقنيـــة  اجتماعاتهـــا  البحريـــن  بمملكـــة 
“االتصـــال عـــن ُبعـــد”، وهـــي فـــي حالـــة 
انعقاد دائم حتى تحقيق الهدف الرئيس 
والمتمثـــل فـــي توصيـــل اإلغاثـــات وكل 
أنواع الدعم المالي والعيني للمتضررين 

في السودان.

المنامة - السفارة السودانية
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الحياة نسيج ِحيك بتوليٍد متناقض، ُغِزَلت خيوطه بقصِد اإلبهار، إنها الصورة لوهلٍة 
وُيْخَلـــق منهـــا العالم وســـرعان ما تذوب لصـــوٍر أخرى جزئية، فتتحول األشـــياء إلى 
خالِف ما هي عليه، أرى ذلك في فصل الخريف الذي يرمز في غفلٍة للموت والذبول 
واألفول، إذ تذوي في نظر المرء الكســـول، إلى أشـــياٍء سطحية، وتأفل، وهي نظرة 

قاصرة مستمدة من تساقط أوراق الشجر ويباس األرض مع ذوي األزهار.
أرى الخريـــف بعيـــوٍن مختلفـــة عكس غيري، فهو ينبوع للنمـــو وليس رمزا لالحتراق 
واالصفرار الذي يبديه الخريف بلونِه الجميل األخاذ... انظر إليه وهو يشكل بساطًا 
أصفـــر، أحبذُه على اللون األخضر! الخريف زهرة العام فيه بدايات الشـــتاء، يتســـلل 
الخريف ومن معطفه تزهر الحياة ثانيًة بلون الثلج األبيض. ال ُتحدق لألشجار وهي 
بال أوراق وال ترمق األوراق بال لون، تأّمل هذه األوراق اليابســـة إيذانًا ببوادر أوراق 
جديدة وأشجار خضراء وبرد جميل! كّل ذلك ينمو من ساِق الخريف، بعكِس الربيع 
الـــذي يحزننـــي! ألنه ُيذكرني أن هذه األزهار اليانعة وهـــذه األوراق واأللوان الزاهية 
وقوس قزح الشتاء الذي يلمع من شعاع بقايا رذاذ المطر هو زوال لهذه اللوحة التي 

أحرقتها شمس الصيف السمجة.
هذه الرؤية، حياكة بالُمَتخيل والُمتناقض، تستنبط الحياة من الموت وليس العكس، 

واإلشـــكالية بعيون الســـطحي المتكاســـل أنه يبحث عن الحياة ولكنه يختبئ تحت 
قشرة الموت! تذكر أن الموت إنما هو الحياة إذ تتدفق األرواح الملونة بالزهر، حياة 

تنبض بالتناسل وكأنها تستنسخ األشياء من داخلها!
عندمـــا أنســـُج خيـــوط رواية جديدة، أحـــرص أن تكون ذكية بمضمونهـــا، وإتقانها... 
أعتمـــد التآلـــف والتصادم مع شـــخصيات أخلقها بالكلمات ولكنها بغـــزٍل ُمْتَقن وخلٍق 
حذق تجرني بشـــغٍف مفرط لتكوين أرواح حية شـــبيهة باألرواح السابحة من حولنا 
في الحياة. أغلبنا يظن وهو يقرأ الرواية ويتفاعل بشـــدة مع الشـــخصيات والوقائع 
أنهـــا مجـــرد مضيعة للوقت وتســـلية أو تشـــويق، لكن حين تقرأ بعيـــوٍن مختلفة عن 
عيون القراءة الكسولة المتراخية، اآللية، سترى أرواحا بشرية حية، بشر يتحركون 
حولـــك، يتألمـــون ويفرحـــون ويتقاذفون الشـــتائم، ُتْخَلق الشـــخصيات فـــي الرواية 
الذكيـــة، بـــال كلمـــات جاهـــزة معـــدة! تنمـــو مـــن رحـــم الكتابة وتنســـلخ عـــن الكلمات 
والحـــروف لتخلـــق أرواحـــًا منتشـــية بالحياة واليقظة. هـــذه الرواية تســـتند للخيال 
الواقعـــي المســـتنبط مـــن جوهر األشـــياء، إنهـــا الخريف بأوراقـــِه الصفـــراء، الرواية 

الذكية معالجة من تكنولوجيا الخيال وتقنية الواقع.
تنويرة: الرواية زلزال غير مدمر. «

ahmedjuma44
@yahoo.com
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أيلول األصفر

اآلراء الواردة في 
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عن أصحابها وال 
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للتواصل: 17111483

صوم الدهر كله عن الوطنية
مثلمـــا يكـــون الكتاب مفتوحا أمـــام العيون واألصابـــع، تكون خيانة 
األوطـــان كذلـــك، ولغاية اللحظـــة ال نعرف كيف يعيـــش البعض في 
أقبيـــة الخيانة وقبور التآمر علـــى الوطن بكل الطقوس والمناخات، 
حتى أن خيانتهم أصبحت كرائحة المالبس القديمة والمستنقعات، 
ومازالت أنفاسهم النتنة تأتينا كعنق مكسور من تلك الدول اإلرهابية 
المعروفة بفتح صنبور التخريب واإلرهاب في وطننا، وتشترى لهم 
أكفان السماء الخائنة، وتحركهم كدمى محطمة، والغريب في األمر 
كلـــه أن هؤالء يركضـــون كالطفل وراء “ماللي طهران” ويصرخون.. 

“هال بالخيانة هال”.
أحدهم بدأ يشـــعل بوق الكذب واالفتراءات، ودخان الخيانة يخرج 
مـــن فمه المحـــروق، وأخذ يثرثر من زاوية أحد الشـــوارع المعروفة 
هنـــاك، يصعـــد ويهـــوي مـــن الكـــذب ويقـــول كالمـــا فارغا يـــدل على 
صـــوم الدهر كلـــه عن الوطنية وحب البالد، وال يتردد أبدا في نشـــر 
التغريـــدات المســـيئة، وكأنه يحمل تحت ابطيـــه مجلدين ضخمين، 
أحدهمـــا بالعربيـــة واآلخر باللغـــات األجنبية عن الخيانـــة والتطاول 

على األوطان.
للمفكـــر والباحـــث العربـــي الكبير حافـــظ الجمالي تعبيـــر جميل عن 
الوطنيـــة وأمثـــال هؤالء حيث يقول: “ما أســـهل أن يحب اإلنســـان 
بـــالده، وأن يحـــب مواطنيه، وأن يحرص عليهم ويتمنى لهم الخير، 
ويفـــرح لفرحهـــم ويبتئـــس لبؤســـهم، بـــل ما أســـهل كذلـــك أن يحب 
اإلنســـان الخير للناس جميعا، دون اســـتثناء... أمـــا أن تنقلب اآلية، 
ويكـــره أحدهـــم بالده، فهـــذه حالة مرضية ال شـــك أن وراءها عقدة 
نفســـية، مـــا من أحد غيـــر المحللين النفســـيين، قادر علـــى معرفتها، 
والخيانـــة الصريحـــة هـــي أن تكـــره بلـــدك، وتحـــب البلـــد األجنبـــي، 
وتفضل مصلحة هذا األخير، على مصلحة بلدك، وتضع نفســـك في 
خدمـــة األجنبي ضد بلدك. الشـــعور الوطني عاطفـــة طبيعية، حتى 

لكأنها العاطفة التي تربط األب بأبنائه، أو األم بأوالدها”.

بالفعل.. الشعور الوطني عاطفة طبيعية، ولكن هؤالء يكتبون خيانة  «
الوطن بفرحة رومانسية.

Osama.almajed
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بهدف التقليل من تداعيات الكوفيد على البحرينيين من أصحاب القروض 
المصرفيـــة واإلســـكانية تم العمل على تأجيل أقســـاط القـــروض المصرفية 
واإلسكانية لمدة ستة أشهر انتهت مع نهاية شهر أغسطس 2020م، ويدرك 
الجميـــع أن هـــذا التأجيل لفتة إنســـانية كريمـــة خففت من أعبـــاء تداعيات 
الكوفيد، وكان يأمل الكثير من أصحاب القروض أن يمتد هذا القرار ألشهر 
أخرى، خصوصا مع تحذيرات الخبراء بحدوث موجة ثانية عالمًيا النتشـــار 

الكوفيد المستجد في الشتاء المقبل.
إن الكثير من األفراد اســـتخدموا األقســـاط المؤجلة في تحسين مستواهم 
المعيشـــي، حيـــث كان قرار التأجيل الصائب فرصة لتوجيه مبالغ األقســـاط 
إلـــى الحصـــول علـــى مســـتلزمات وضروريـــات كانـــوا يحتاجـــون إليهـــا ولم 
يســـتطيعوا توفيرهـــا إال من خـــالل هذا التأجيل، وبعضهم قـــرر توفير مبالغ 
التأجيـــل لوقـــٍت آخـــر، عموًمـــا إن قـــرار التأجيل ســـاهم كثيًرا في تحســـين 
المســـتوى المعيشـــي خـــالل هـــذه الفتـــرة البســـيطة، حيـــث تم صـــب أموال 
التأجيـــل فـــي جانب الطلب الكلي مباشـــرة بشـــراء ما يحتاجونـــه، ما أنعش 

حركة النشاط االقتصادي.

وال يمكـــن االعتمـــاد على االســـتمرار فـــي تأجيل األقســـاط ألنه فـــي النهاية 
ســـيتم تســـديدها عاجال أم آجال، واإلعفاء لن يكون دائًما بل لفترة بســـيطة 
وســـتنتهي، لذا من المستحســـن أن تكون هناك سياســـة دعـــم مالي إضافية 
لألســـر والعائالت ذات الدخل المنخفـــض، أو زيادة مبلغ العالوة االجتماعية 
لتلك األســـر حســـب عدد أفرادها، أو بتوفير كوبونات شـــرائية للمستلزمات 
الغذائيـــة باالتفـــاق مع محالت وأســـواق تجارية معينة، أو بزيـــادة الرواتب 
لهذه الفئة في القطاعين العام والخاص، ومع توفر األموال لن يكون الخيار 

صعًبا.
وعلى أصحاب القروض االســـتهالكية أن يضعوا خططا من أجل االستفادة 
ممـــا يتبقـــى لهم من المبالغ بعد اقتطاع قســـط القرض، وأن يتعايشـــوا وفًقا 
إلمكانياتهـــم الماديـــة، وأن ال ينجرفـــوا وراء إعالنـــات ماليـــة لمنح القروض 
االســـتهالكية لألفراد بتســـهيالت كبيرة وُميســـرة، فالقـــروض تمثل خروًجا 
مؤقتا من األزمة المالية، وإن كانت مفيدة جًدا عند الضرورات إال أنها تمثل 
هموًما حياتية طيلة ســـنوات الســـداد وتكون على حســـاب حياة المقترض 

وأسرته ورفاهيتها.

عبدعلي الغسرة

األثر المعيشي لتأجيل أقساط القروض

التعليم عن بعد يقهر الوباء
وجَد المعلمون أنفسهم أماَم وضٍع طارئ أوجَب عليهم االضطالَع 
بمســـؤولية هي غاية في الدقِة والخطورة، وهي استمراُر العطاِء 
بالرغم من شراســـة الظروف؛ فشدوا حيازيمهم للعمل من جديد، 
وأبدى الطلبة تجاوبًا منقطَع النظير مع العمليِة بُرمِتها مستشعريَن 
هـــم كذلـــك حَس المســـؤولية وأهمية العلم والمعلـــم، ومبدين هم 
وأوليـــاء أمورهم كامل اســـتعدادهم واســـتجابتهم للعبور بســـالم 
قْت بين المتعلمين والمعلمين  فوق جسوِر الوباء المهترئة التي فرَّ

من جهة، وقربت بين أولياِء األمور وأبنائهم من جهة أخرى.
وإن كان التعلـــم عـــن بعد قـــد قهر الوباء، إال أننا َنعـــي جيدًا أنَّه ال 
يقـــارن بالتعليـــم التقليدي حيث يقدُح المعلم بفكـــرِه ِزناَد الطالب 
فـــي جٍو تعليمي زاخـــٍر بالصخب والحيوية والفائـــدة. ناهيَك عن 
ِر نشوِء أي نوٍع من العالقة بين الطالب ومعلمه أو بينه وبين  تعذُّ
ف المعلم  باقـــي الطـــالب عبـــر التعلـــِم االفتراضي، مـــا يجعُل تعـــرُّ
علـــى الطالـــب قائمـــًا على االســـم ال الشـــخصيِة! كما أنهـــا أجهزْت 
علـــى إمكانيِة تعلُِّم الطالب مهارات عدة ال تكتســـب إال في البيئة 
التعليمية الطبيعية، ناهيك عن تراجع االلتزام بالقوانين والتحلي 
بالمثـــِل العليـــا التي ُتغـــرُس في نفـــوِس الطالب عـــادًة في الحرم 
المدرســـي بشـــكل أفضل وأشـــمل من قوانين المنزل وأخالقياته! 
وفـــي ذاِت الســـياق، ال ننكـــُر انصـــراف عدد ال بأس به مـــن الطلبة 
والطالبـــات عن العملية التعليمية االفتراضيـــة، وخلودهم للراحة 
وإجـــراء  للحصـــص  االفتراضـــي  الحضـــور  بأهميـــة  واالســـتهتار 
التطبيقـــات، مـــا خلق عبئا كبيـــرا على أولياء األمـــور الذين تعدوا 
قســـرًا دور الناصح والداعم، ليضطروا في نهاية المطاف إلجراء 

التطبيقات وتسليمها وربما لتسجيل حضور وهمي ألبنائهم!
ُع على مصاريِعها  وعلى أبواب العام الدراســـي الجديد الذي ُيشـــرِّ
بواباتـــِه التـــي ُأغِلقـــْت تحـــت تأثيـــِر الجائحـــة، نتمنـــى للطـــالب 
والطالبـــات األحبـــة كل التوفيـــق والســـداد، اختـــاروا التواجد في 
الصفوف الواقعية، أم اختاروا حضور الصفوف االفتراضية، نشد 
على أياديكم أيها الطالب والطالبات، ونثق أنكم أهٌل للمسؤولية، 
ألنكم استشـــعرتم النعمة التـــي ُمنْحتموها بدون مقابل، فحظيتم 
بالعلـــم دون أن تكافحـــوا مـــن أجلـــه، كبعـــِض األمـــم، وكترجمـــاٍن 
روا  للشكر على هذه المنحِة اإللهية والوطنية، قووا عزائمكم وشمِّ
عـــن ســـواعدكم، وابدأوا بجٍد وعـــزم... “المقال كامـــال في الموقع 

اإللكتروني”.

هدى حرم

جريدة تشارلي إبدو واإلساءة لمشاعر المسلمين
عندما ســـئل الرئيس الفرنســـي مانويل ماكـــرون عن قيام جريدة 
تشـــارلي إبدو بإعادة نشـــر الرســـوم المســـيئة للرســـول صلى هللا 
عليه وســـلم برر ذلك بحرية الرأي، أو بحرية التجديف، ولم يفكر 
فـــي مســـألة إيذاء مشـــاعر مالييـــن المســـلمين في أنحـــاء العالم! 
فهـــل حريـــة الرأي مســـألة مفتوحة على مصراعيهـــا بال أي حدود 
أو ضوابـــط مهما كانت نتائجها ومهمـــا كانت أضرارها على األمن 

والسالم في العالم.
عندما نشـــرت هذه الجريدة هذه الرسوم في عام ٢٠١٥ تعرضت 
لهجوم مـــن قبل مجموعة من المتطرفيـــن، وراح ضحية الهجوم 
عـــدد مـــن العاملين بها، وخالل مالبســـات وتداعيات ذلك الحدث 
عـــرف القائمـــون علـــى الجريدة أن هـــؤالء المتطرفين ليســـوا كل 
المســـلمين، وال يمثلون ســـوى قلة متطرفة تؤمـــن بالعنف، فلماذا 
تصـــر هذه الجريدة على إيذاء مشـــاعر أغلبية إســـالمية ال تؤمن 

بالعنف وال تؤيده؟ 
فهل الهدف والرســـالة التـــي توجهها الجريدة من خالل مثل هذه 

الرسوم اإلسالم ككل أم نبذ العنف؟
الواضـــح لنا أن هذه الجريدة تريد اإلســـاءة إلى اإلســـالم بشـــكل 
عام من خالل إســـاءتها لرســـول اإلســـالم، حيث إن ما تنشـــره ال 
يـــؤدي إلـــى محاربة العنـــف الذي تنبـــذه غالبية المســـلمين، ولكنه 
علـــى العكس يغذي هذا العنف ويعطـــي األقلية القليلة من أرباب 
العنـــف المبـــرر الفرصة للقيـــام بالمزيد من أعمـــال القتل، فما الذي 
تنتجه حريـــة الرأي بالمفهوم الغربي الذي ال يعترف بالمقدســـات 
والرموز الدينية؟ ما الذي يعود على اإلنســـانية من خير أو منفعة 

من مسألة اإلساءة لمقدسات أمة من األمم؟.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم
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