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 ÖMÉ°U  º«ª©J  ≈```̀dEG  G kOÉ`̀æ`̀à`̀ °`̀SG
 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  áØ«∏N  ∫BG
 ∫ÓN  á«ª°SôdG  ΩGhódG  äÉYÉ°S  ¿CÉ°ûH

.`g1441 ΩÉ©d ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T
 ó`̀jGR  ø`̀H  ó`̀ª`̀MCG  ó«°ùdG  í`̀ °`̀VhCG
 á«fóªdG  áeóîdG  ¿GƒjO  ¢ù«FQ  ójGõdG
 (19)  º`̀bQ  IOÉ`̀ª`̀dG  ≈``̀dEG  GOÉæà°SG  ¬``̀fCG
 QOÉ°üdG  á«fóªdG  áeóîdG  ¿ƒfÉb  øe
 áæ°ùd  (48)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdÉH
 ´ƒÑ°SC’G »a πª©dG ΩÉjCG ¿CÉ°ûH 2010
 êQÉ`̀N  πª©dG  §`̀HGƒ`̀°`̀Vh  ¬`̀à`̀«`̀bGƒ`̀eh
 ¿CG  Qô≤J  ¬fEÉa  ,»ª°SôdG  πª©dG  äÉbhCG
 ∫ÓN  »ª°SôdG  ΩGhó`̀dG  äÉYÉ°S  ¿ƒμJ
 áYÉ°ùdG  ø`̀e  ∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¿É`̀°`̀†`̀eQ  ô¡°T
 á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  ≈àM  É kMÉÑ°U  áæeÉãdG
 ≥ah  ø«∏eÉ©dG  ø«ØXƒª∏d  ô¡¶dG  ó©H
 ,á`̀jOÉ`̀«`̀à`̀Y’G π`̀ª`̀©`̀dG äÉ`̀YÉ`̀°`̀S ΩÉ`̀¶`̀f
 »a  π`̀ª`̀©`̀dG  äÉ`̀YÉ`̀°`̀S  ¢†ØîJ  å«ëH
 ¿ƒμàa  ¢`̀Só`̀°`̀ù`̀dG  ∫ó`̀©`̀ª`̀H  ´ƒ`̀ Ñ`̀ °`̀ SC’G
 áYÉ°S  36  ΩÉ¶æH  ø«∏eÉ©∏d  áYÉ°S  30
 ∂`̀dò`̀c  ¢`̀†`̀Ø`̀î`̀Jh  ,´ƒ``̀Ñ``̀ °``̀SC’G  …±
 ø«∏eÉ©dG  ø«ØXƒª∏d  áÑ°ùædG  ¢ùØæH
 å«ëH  ádƒ£ªdG  πª©dG  äÉYÉ°S  ≥ah
 ø«∏eÉ©∏d  ∞°üfh  áYÉ°S  33  ¿ƒμJ
 øe  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  »`̀a  áYÉ°S  40  ΩÉ¶æH
 áYÉ°ùdG ≈àM É kMÉÑ°U áæeÉãdG áYÉ°ùdG
 øe  á≤«bO  ø«©HQCGh  ¢ùªNh  á«fÉãdG
 Ωƒj »ah ,AÉ`̀©`̀HQC’G ≈`̀dEG  ó`̀MC’G Ωƒj
 É kMÉÑ°U áæeÉãdG áYÉ°ùdG øe ¢ù«ªîdG
 ,G kô¡X ∞°üædGh  á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  ≈dEG
 á°UÉîdG  πª©dG  äÉYÉ°S  ¢†ØîJ  Éªc
 áeóîdG  ¿Gƒ```̀jO  É¡«∏Y  ≥``̀ aGh  »`̀à`̀dG
 á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ¢†©Ñd  á«fóªdG
 á£∏°ùdG  Oó``̀ë``̀Jh  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG  ¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀H
 ájGóH äÉbhCG äÉ¡édG √ò¡H á°üàîªdG
 »eƒ«dG  »ª°SôdG  ΩGhó```̀dG  AÉ`̀¡`̀à`̀fGh
 ™e ≥aGƒàj Éeh πª©dG áLÉM Ö°ùëH
 äÉ°SÉ«°S  ≥ah  IOóëªdG  §HGƒ°†dG
 ∂dP  ¿CÉ``̀H  É`̀ kgƒ`̀æ`̀e  ,á«fóªdG  á`̀eó`̀î`̀dG
 äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG »``̀ a ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀ dG π`̀ª`̀°`̀û`̀j
 ájƒ°†æªdG  á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdGh
 ¿ƒ∏ª©j øjòdG á«fóªdG áeóîdG âëJ
 »a  áYÉ°S  40  ΩÉ¶æH  hCG  36  ΩÉ¶æH
 ¢ùØf  º¡«∏Y  ≥Ñ£J  å«ëH  ´ƒÑ°SC’G

.πª©dG äÉYÉ°S »a ¢†«ØîàdG áÑ°ùf
 ≥Ñ£j  »àdG  ä’É`̀ë`̀dG  »`̀a  É``̀eCGh
 óªà©ªdG  ¿ô`̀ª`̀dG  ΩGhó```dG  ΩÉ`̀¶`̀f  É¡«a
 ’CG  Qô≤J  ó≤a  ,á«fóªdG  áeóîdG  »`̀a
 äÉYÉ°ù∏d  ≈`̀°`̀ü`̀bC’G  ó`̀ë`̀dG  RhÉ`̀é`̀à`̀j
 Gò¡d É k≤ah ø«∏eÉ©dG ø«ØXƒª∏d áfôªdG
 ™«ªL »a É k«eƒj IóMGh áYÉ°S ΩÉ¶ædG
 ádƒ£ªdGh  ájOÉ«àY’G  πª©dG  äÉYÉ°S
 ∞XƒªdG πªμà°ùj å«ëH ,á°UÉîdGh
 ∫Éªμà°SG  ó`̀©`̀H  á`̀fô`̀ª`̀dG  äÉ`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG
 ≥ah ¬d IQô≤ªdG á«°SÉ°SC’G äÉYÉ°ùdG
 äÉÄa  Ö°ùëH  ∂```̀dPh  ,¬`̀∏`̀ª`̀Y  ΩÉ`̀¶`̀f
 G kOÉ`̀æ`̀à`̀°`̀SG IOó`̀ë`̀ª`̀dG ¿ô`̀ª`̀ dG ΩGhó````dG
 (5)  ºbQ  á«fóªdG  áeóîdG  äÉª«∏©àd

 Qƒ°†ëdG  ΩÉ¶f  ¿CÉ°ûH  2013  ΩÉ©d
 á«eƒμëdG  äÉ¡édG  »a  ±Gô°üf’Gh
 ,ábÓ©dG  äGP  äÉª«∏©àdGh  áª¶fC’Gh
 É¡eó≤J  »`̀à`̀ dG  äÉ``eó``î``dG  á`̀©`̀«`̀Ñ`̀Wh
 äÉÄØdG  Ö°ùëH  á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG

.á«Ø«XƒdG
 áeóîdG  ¿GƒjO  ¢ù«FQ  ºààNGh 
 Ö∏£àJ øjòdG ø«ØXƒªdG ¿CÉH á«fóªdG
 áë∏e  IQƒ``̀°``̀ü``̀Hh  º`̀¡`̀∏`̀ª`̀Y  á`̀©`̀«`̀Ñ`̀W
 á°†ØîªdG  äÉYÉ°ùdG  øe  ôãcCG  πª©dG

 øY ¿ƒ°Vƒ©j º¡fEÉa ,√ÓYCG IQƒcòªdG
 á°SÉ«°S  Ö°ùëH  á«aÉ°VE’G  äÉYÉ°ùdG
 áeóîdG »a Ióªà©ªdG »aÉ°VE’G πª©dG
 QƒLCG ±ô°U ∫ÓN øe ∂dPh á«fóªdG
 ¢`̀†`̀jƒ`̀©`̀à`̀dG  hCG  »``̀aÉ``̀°``̀VE’G  π`̀ª`̀©`̀dG
 äÉYÉ°ùd  á`̀jhÉ`̀°`̀ù`̀e  á```MGQ  äÉ``̀bhCÉ``̀H
 ∞XƒªdG É¡∏ªY »àdG »aÉ°VE’G πª©dG
 á«eƒμëdG  á¡édG  √Qô`̀≤`̀J  Éªd  É≤ÑW
 á«fGõ«ªdG  ôaƒJh  É¡«dEG  Ö°ùàæj  »àdG

 .QƒLC’G √òg ±ô°üd áeRÓdG
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 ádhòÑªdG á«æeC’G Oƒ¡édG ≈dEG ôjRƒdG QÉ°TCGh
 øjôëÑdG ≥jôa øª°V ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd
 ÖMÉ°U ¬«LƒJh ±Gô°TEÉH  πª©j  …òdG  »æWƒdG
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh
 º«≤©àdG ∫ÉªYCG ∂dP øe ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 »àdGh  »fóªdG  ´ÉaódG  É¡H  ΩÉb  »àdG  ,ô«¡£àdGh
 øjô¡°ûdG  ∫Ó``̀N  á«∏ªY  ∞``̀ dCG  15  ≈`̀∏`̀Y  äOGR
 »dGƒM π≤æH π≤ædG IQGOEG âeÉb Éª«a ,ø««°VÉªdG
 á£dÉîe hCG  áHÉ°üe hCG  É¡H ¬Ñà°ûe ádÉM ±’BG 9
 äÉ¡édG ™e ¿hÉ©àdÉH Iõ¡éªdG äÉ«dB’G ∫ÓN øe

 õ«ªàªdG  …ƒYƒàdG  Qhó``̀dG  ≈`̀ dEG  Éàa’  ,á«æ©ªdG
 IQGRh äGQGOEG  áaÉc ¬àeób Éeh ,»æeC’G  ΩÓYEÓd
 ,á«æ©ªdG  äÉ¡é∏d  »à°ùLƒd  ºYO  øe  á«∏NGódG
 QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  Rõ©j  ÉªH

.ÉfhQƒc
 ,Iô°VÉëªdG  ∫Ó`̀N  ,á«∏NGódG  ô`̀jRh  ó`̀cCGh
 QGô≤à°S’G  ¢ùμ©J  »àdG  äGô°TDƒªdG  øe  á∏ªL
 Gô«°ûe ,øjôëÑdG áμ∏ªe ¬H ™àªàJ …òdG ,»æeC’G
 á∏é°ùªdG áªjôédG ¢VÉØîfG ≈dEG ∫ÉéªdG Gòg »a
 ºFGôédG  ∂`̀dò`̀ch  »FÉæédG  AÉ`̀°`̀ü`̀ME’G  Ö°ùëH
 ó¡édG  áØYÉ°†e  πX  »a  ΩÉ©dG  øeC’ÉH  á°SÉªdG

 Oƒ¡L ìÉéfh á«æeC’G Iõ¡LC’G πÑb øe ∫hòÑªdG
.ÜÉgQE’G áëaÉμe »a øjôëÑdG áμ∏ªe

 á«∏NGódG IQGRh ¬à≤≤M Ée ôjRƒdG ∫hÉæJ Éªc
 ™°SƒàdGh  á«còdG  áWô°ûdG  ∫Éée  »a  Qƒ£J  øe
 AÉ`̀cò`̀ dGh á`̀«`̀æ`̀eC’G äGô`̀«`̀eÉ`̀μ`̀ dG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG »`̀a
 ∫ƒª©ªdG  á«æ≤àdG  áª¶fC’G  Qƒ£Jh  »YÉæ£°U’G
 »fóªdG  ´ÉaódG  øe  Óc  ¿CG  ≈`̀dEG  ∂dòc  Éàa’  ,É¡H
 ,á«FÉæédG  ádOC’Gh  åMÉÑªdGh  πMGƒ°ùdG  ôØNh
 Ée  ∫É«M  á«fƒfÉ≤dG  É`̀¡`̀JGAGô`̀LEG  PÉîJÉH  âeÉb

. 2019 ΩÉY ∫ÓN ÆÓH ∞dCG 16 øe Üô≤j
 á«∏NGódG  ôjRh  Oó°T  ¬Jô°VÉëe  ΩÉàN  »ah

 QhO ¬JGP âbƒdG »ah ,™«ªé∏d øeC’G á«ªgCG ≈∏Y
 OôdÉH ΩÉb Éªc ,πeÉ°ûdG øeC’G ≥«≤ëJ »a ™«ªédG
 »a  ø«cQÉ°ûªdG  ä’DhÉ°ùJh  äGQÉ°ùØà°SG  ≈∏Y
 á«∏μdG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤∏d  √ôμ°T  øY  ÉHô©e  ,IQhódG
 ,»æWƒdG  ´É`̀aó`̀dGh  ¿É```̀cQC’Gh  IOÉ«≤∏d  á«μ∏ªdG

.OGó°ùdGh ≥«aƒàdG ™«ªé∏d É«æªàe
 IOÉ«≤∏d  á«μ∏ªdG  á«∏μdG  ôeBG  ôÑY  ,¬à¡L  øe
 √ôjó≤Jh √ôμ°T  øY »æWƒdG  ´ÉaódGh  ¿ÉcQC’Gh
 ôjRh ΩÉb Éªc ,¬H π°†ØJ Ée ≈∏Y á«∏NGódG ôjRƒd
 ä’DhÉ°ùJh  äGQÉ°ùØà°SG  ≈∏Y  OôdÉH  á«∏NGódG

.IQhódG »a ø«cQÉ°ûªdG

:á«∏NGódG ôjRh ..¿ÉcQC’Gh IOÉ«≤∏d á«μ∏ªdG á«∏μdÉH ¬d Iô°VÉëe ∫ÓN

á``«æWƒdG  É``¡àHGƒK  ≈``ªMh  á``μ∏ªªdG  á``jƒg  Rõ``Y  ∂``∏ª∏d  »MÓ``°UE’G  ´hô``°ûªdG
 ÜÉ`````̀ gQE’G á`̀ ë`̀ aÉ`̀μ`̀ e »```a ø``jô``ë``Ñ``dG ìÉ```é```fh ..á``̀ª``̀jô``̀é``̀dG ä’ó```©```e ¢``VÉ``Ø``î``fG

ΩÉ````̀b  º```̀«```̀≤```̀©```̀J  á```̀«```̀∏```̀ª```̀Y  ∞``````````̀dCG  15  ø``````̀e  ô``````̀ã``````̀cCG
ø```̀jô```̀¡```̀°```̀T ∫Ó`````````̀ N »`````̀ fó`````̀ ª`````̀ dG ´É````````̀ aó````````̀ dG É`````¡`````H

 á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG ócCG

 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  πeÉ°ûdG  »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG  ¿CG

 õjõ©J »a »°SÉ°SC’G QhódG ¬d ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH

 õjõ©J ÖfÉéH ,á«æWƒdG É¡àHGƒK ájÉªMh á∏«°UC’G øjôëÑdG áμ∏ªe ájƒg

 ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ádƒ≤ªH Gó¡°ûà°ùe ,»æWƒdG AÉªàf’Gh áæWGƒªdG º«b

 É¡JÉÑLGhh É¡eÉ¡e ájOCÉJ »a ΩÉ©dG øeC’G äGƒ≤d πYÉa ∂jô°T øWGƒªdG ¿CÉH

 á«∏ªY  Ωƒ≤J  ¬«∏Yh  RÉμJQG  Qƒëe  ø`̀eC’G  ¿CG  Éë°Vƒe  ,™ªàéªdG  ƒëf

.ôjƒ£àdG

 IQhó`̀H  ø«°SQGó∏d  ¢ùeCG  ¬d  Iô°VÉëe  ∫Ó`̀N  ôjRƒdG  ¢Vô©à°SGh

 Iô°ûY á«fÉãdG ácôà°ûªdG ¿ÉcQC’Gh IOÉ«≤dG IQhOh á«fÉãdG »æWƒdG ´ÉaódG

 »æWƒdG  ´ÉaódGh  ¿É``̀cQC’Gh  IOÉ«≤∏d  á«μ∏ªdG  á«∏μdÉH  kÉ«dÉM  ó≤©J  »àdG

 QhÉëªdGh  OÉ©HC’G  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«∏NGódG  äÉjóëàdGh  ΩÉ©dG  ∞bƒªdG

 §Ñ°Vh »∏NGódG øeC’G ô«HGóJ ≈dEG ¿CÉ°ûdG Gòg »a Égƒæe ,á«é«JGôà°S’G

.»dhódG ºYódGh ¿hÉ©àdG ÖfÉéH çQGƒμdGh äÉeRC’G IQGOEGh OhóëdG
.áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG |

 ¬JÉª«∏©J  Qó`̀ °`̀ ü`̀ j  á`̀ «`̀ fó`̀ ª`̀ dG  á`̀ eó`̀ î`̀ dG  ¿Gƒ````̀ jO
 ¿É``°``†``eQ ô`̀ ¡`̀ °`̀ û`̀ H π``̀ª``̀©``̀ dG äÉ``̀ YÉ``̀ °``̀ S ¿CÉ``̀ °``̀ û``̀ H

.ójGõdG ójGR øH óªMCG |

 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG  ô``̀jRh  ™`̀ aQ
 áÄæ¡àdG áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG ±ÉbhC’Gh
 ádÓédG  ÖMÉ°U  ≈`̀ dEG  π«°†ØdG  ¿É°†eQ  ô¡°ûH
 OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 áØ«∏N ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh ,ióØªdG
 ÖMÉ°Uh ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh
 øjôëÑdG  Ö©°T  ≈dEGh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd

.AÉ©ªL á«eÓ°SE’G áeC’Gh ºjôμdG
 á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG ácQÉÑªdG ∫ó©dG ôjRh øªKh
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 íJÉØdG ™eÉL íàØH ,ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG
 Ohóëe OóYh Ö«£îdG Qƒ°†ëH á©ªédG IÓ°üd
 Iõ¡LCG ôÑY IÓ°üdGh áÑ£îdG π≤æd ø«∏°üªdG øe
 QÉ¡XE’  áYƒª°ùªdGh  á«FôªdG  á«ª°SôdG  ΩÓ`̀YE’G
 Iõ¡LCG øe ø«©eÉ°ùdG IOÉØà°SGh á©ªédG Iô«©°T
 AÉ°û©dG  IÓ°üd  ™eÉédG  íàa  ∂`̀dò`̀ch  ,ΩÓ```̀YE’G
 ∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  »a  ΩÉ«≤dGh  íjhGôàdGh
 ´ƒªL  É¡ÑbôàJ  »`̀à`̀dG  Iô«©°ûdG  √ò`̀¡`̀d  GQÉ`̀ ¡`̀XEG
 ™e  ,É¡HQÉ¨eh  ¢``VQC’G  ¥QÉ°ûe  »a  ø«ª∏°ùªdG
 äÉª«∏©àdGh äGQGô≤dG »a AÉL Ée ≥«Ñ£J ÜƒLh
 áμ∏ªªdG  »`̀a  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ø`̀e  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG
 ™æeh  (19ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  ájÉbƒ∏d

.√QÉ°ûàfG
 ΩGõàd’G  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  ∫ó©dG  ô`̀jRh  ó``cCGh
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äGQGô`̀≤`̀H
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 πLCG  øe  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 ô¡°T ∫ÓN ™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG
 »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG äÉ«°UƒJ ≈∏Yh ¿É°†eQ

.(19ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG  ô`̀ jRh  ∫É`̀ bh
 ô¡°T  ,Qƒ¡°ûdG  π°†aCG  Éæ«∏Y  πëj  ±É```̀bhC’Gh
 ô¡°T  ,¬eÉ«°U ¬∏dG  ¢Vôa …òdG  ∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ
 áª©ædG √ògh á°UôØdG Oóéààd ,¿GôØ¨dGh áªMôdG
 AÓ`̀YEGh  ,¬JÉcôHh  ¬JGô«N  øe  π¡ææd  ,áª«¶©dG
 πμd  »©°ùdGh  πaÉμàdGh  ó°VÉ©àdGh  ¿hÉ©àdG  º«b
 á°Uôa ¿É°†eQ ô¡°ûa ,OÉÑ©dGh OÓÑdG ô«N ¬«a Ée
 ô««¨àdGh  ≥∏îdG  Ö`̀jò`̀¡`̀Jh  ¢ùØædG  á©LGôªd
 »a πH ,Oôa πc IÉ«M »a í«ë°üàdGh »HÉéjE’G
 ójóéJh ,ô«îdG ≈∏Y É¡ uãMh ,AÉ©ªL áeC’G IÉ«M

.¿ÉªjE’Gh áHƒàdÉH ¬∏dG ™e ó¡©dG
 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG èeGôHh äÉ«dÉ©a øYh 
 IQGRƒ```̀dG ¿EG :∫ó``©``dG ô``̀ jRh ∫É``̀b ¿É`̀°`̀†`̀eQ »`̀a
 èeGôÑdG  øe  ójó©dÉH  π«°†ØdG  ô¡°û∏d  äó©à°SG
 ,ó©H  øY  ΩÉ≤ oà°S  »àdGh  ,áYƒæàªdG  äÉ«dÉ©ØdGh
 áëaÉμªd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ºYO  QÉ`̀WEG  »a  ∂`̀dPh
 å«M  ,(19  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 ™eÉL  »`̀a  ΩÉ`̀«`̀≤`̀dGh  í`̀jhGô`̀à`̀dG  »JÓ°U  åÑoà°S
 ø««æjôëÑdG  ®ÉØëdG øe Oó©H »eÓ°SE’G  íJÉØdG
 ¿BGô`̀≤`̀dG  º«∏©J  õ`̀cGô`̀e  äÉLôîe  ø`̀e  ø«æ≤àªdG
 ,áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe  áaÉc  »a  Iô°ûàæªdG  ºjôμdG
 ºjôμdG  ¿BGô≤dG  ºàN  èeÉfôH  ò«ØæJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG

 øjòdGh ºjôμdG  ¿BGô≤∏d  ®ÉØëdG  äGô°ûY πÑb  øe
 á«fBGô≤dG  äÉ≤HÉ°ùªdG  »a  áeó≤àe  õcGôe  Gƒ≤≤M
 ,…OÉª©dG  ≈°ù«Y  ¢ùfCG  ÇQÉ≤dG  :º`̀gh  ,á«dhódG
 ,…ƒæ°üdG  ≥«àY  óªëe  ,hÉ`̀Ø`̀dG  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  óªëe
 ,ôªY  ìÓ`̀°`̀U  »`̀∏`̀Y  ,»`̀MÉ`̀æ`̀L  ≈°ù«Y  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 º°SÉL  ,…QGƒμdG  OGDƒa  óªëe  ,ó«ªëªdG  ≈°ù«Y
 ,PÉ©e  IõªM  ,»©«ØædG  ¿Éª∏°S  ,¿GóªM  áØ«∏N
 ,»MÉæL  ¢ùfƒj  ô°UÉf  ,…RôeÓa  IõªM  óªëe
 ∞°Sƒj  »∏Y  ,ø°ùM  π«YÉª°SG  ,ƒcÉæ°S  ≈°ù«Y
 ¿BGô`̀≤`̀ dG  º«∏©J  õ`̀cGô`̀e  ¿CG  ≈``̀ dEG  É`̀à`̀a’  ,≈°ù«Y
 øY  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  º«∏©J  »a  ôªà°ùà°S  ºjôμdG
 ,âfôàfE’G ôÑY ∫É°üJ’G äÉ«æ≤J ΩGóîà°SÉH ó©H
 á«fBGô≤dG  äÉ≤HÉ°ùªdG  ¢†©H  º«¶æJ  ÖfÉL  ≈`̀dEG

 .ó©H øY á«∏ëªdG
 OóY  Ωƒ≤«°S  º¡à¡L  ø`̀e  kÓ`̀FÉ`̀b  Oô£à°SGh
 á«æjódG  ¿hDƒ°ûdG  IQGOE’  ø«©HÉàdG  ®ÉYƒdG  øe
 ∫É°üJ’G  äGƒ`̀æ`̀b  ôÑY  á«¶Yh  è`̀eGô`̀H  ºjó≤àH
 ™bƒe  ôÑY  IQGOE’G  äQó`̀°`̀UCG  Éªc  ,»YÉªàL’G
www.islam.gov.  »fhôàμdE’G  IQGRƒ`̀dG

 á°UÉN  á«cÉ°ùeEG  äÉ«eÓ°SEG  ≥«Ñ£J  ôÑYh  bh
 ,ájõ«∏éfE’Gh  á«Hô©dG  ø«à¨∏dÉH  ¿É°†eQ  ô¡°ûH
 äÉeƒ∏©ªdG  ¢†©Hh  äGƒ∏°üdG  â«bGƒe  øª°†àJ
 ΩÉμMC’G  ¢†©Hh  ¿É°†eQ  ô¡°T  π°†ØH  á≤∏©àªdG
 ∫GDƒ°ùdG ôãμjh ºFÉ°üdG É¡«dEG êÉàëj »àdG á«¡≤ØdG
 â«bGƒªH  ΩGõ`̀ à`̀ d’G  IQhô`̀°`̀V  ≈``̀dEG  É`̀ kà`̀a’  ,É¡æY
 øY  IQOÉ°üdGh  á«cÉ°ùeE’G  »a  IOQGƒ`̀dG  IÓ°üdG

.»æjôëÑdG ºjƒ≤à∏d É«∏©dG áæé∏dG
 ø«H π``eÉ``μ``à``dGh ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG  QÉ`````̀WEG  »```̀ah
 ,ΩÓYE’G  ¿hDƒ°T  IQGRhh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdG
 IÉæb  ™e  ≥«°ùæàdG  ºJ  ób  ¬`̀fCG  ∫ó©dG  ô`̀jRh  ó`̀cCG
 Ramadhan  »éeÉfôH åÑd 55 øjôëÑdG
 ,Becoming Muslimh  Insights
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  øe  IÉYódG  øe  OóY  ácQÉ°ûªH
 ò«Øæàd ºjôμdG ¿BGô≤dG áYGPEG ™e ≥«°ùæàdG ºJ Éªc
 øªMôdGóÑY QƒàcódG á∏«°†Ød ∫hC’G ø«éeÉfôH
 ∫ÉªY’G  IQGOEG  á«∏μH  óYÉ°ùe  PÉà°SCG  …ó©°ùdG
 IÉ`̀cõ`̀dG  ÉjÉ°†b)  ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H  øjôëÑdG  á©eÉéH
 ¬dÓN  øe  Aƒ°†dG  §∏°ùj  å«M  ,(Iô°UÉ©ªdG
 :πãe  ,Iô°UÉ©ªdG  IÉ`̀cõ`̀dG  πFÉ°ùe  Rô``̀HCG  ≈∏Y

 áªgÉ°ùªdG  äÉcô°ûdGh  ,á«bQƒdG  Oƒ≤ædG  IÉ`̀cR
 ,ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG ™````̀ FGOhh ,äGó`̀ æ`̀ °`̀ ù`̀ dGh º``¡``°``SC’Gh
 »`̀fÉ`̀ã`̀dGh .É`̀¡`̀YGƒ`̀fCÉ`̀H äGQÉ``≤``©``dGh ¿ƒ``̀jó``̀dGh
 ,(ô°ûÑdG ó«°S åjóM øe º∏μdG ™eGƒL) ¿Gƒæ©H
 ,IOhÉ©ªdG õjõ©dGóÑY ï«°ûdG á∏«°†a ºjó≤J øe
 øe IQÉàîe óFGƒa èeÉfôÑdG ∫ÓN ìô£j å«M
 ∂dPh  ,º∏°S  ¬dBGh  ¬«∏Y  ¬∏dG  ≈∏°U  ¬ª∏c  ™eGƒL
 »àdG ájhƒædG ø«©HQC’G åjOÉMCG ≈∏Y ≥«∏©àdÉH
 Éªc .≈dÉ©J ¬∏dG ¬ªMQ …hƒædG ßaÉëdG É¡©ªL
 AÉ«ME’  øjôëÑdG  ¿ƒjõØ∏J  ™e  ≥«°ùæàdG  ºà«°S
 ¢UÉN  èeÉfôH  ∫ÓN  øe  ácQÉÑªdG  Qó≤dG  á∏«d

.áÑ°SÉæªdG √ò¡H
 πFÉ°Sh »a IQGRƒdG QhóH ¢üàîj Éª«a ÉeCG
 ,π«°†ØdG  ô¡°ûdG  ∫ÓN  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 ÉgQhO øe Rõ©à°S IQGRƒdG ¿CG ≈dEG ôjRƒdG QÉ°TCG
 èeGôÑdG äÉ≤∏M ô°ûf ∫ÓN øe ÖfÉédG Gòg »a
 ,¿ƒ`̀jõ`̀Ø`̀∏`̀à`̀dGh  á````̀YGPE’G  »`̀a  ¢Vô©à°S  »`̀à`̀dG
 π°UGƒàdG  ™bGƒe  »a  IQGRƒ``̀dG  äÉHÉ°ùM  ôÑY
 QÉÑNCG ô°ûf øY kÓ°†a ,Üƒ«Jƒ«dGh »YÉªàL’G
 ∫ÓN ó©H øY ΩÉ≤ oà°S »àdG á£°ûfC’Gh äÉ«dÉ©ØdG

.π«°†ØdG ô¡°ûdG
 ô``̀jRh í```̀°```̀VhCG π`̀°`̀ü`̀à`̀e ó`̀«`̀©`̀°`̀U ≈``̀∏``̀Yh
 ób äÉ`̀bó`̀°`̀ü`̀dGh IÉ`̀cõ`̀dG ¥hó`̀æ`̀°`̀U ¿CÉ``̀H ∫ó`̀©`̀dG
 ÜÉ°ùM ø`̀e  QÉ`̀æ`̀jO  ∞`̀ dCG  300```̀H  G kô`̀NDƒ`̀e  ´ôÑJ
 á∏ªM  ídÉ°üd  ájô«îdG  ™jQÉ°ûª∏d  äÉbó°üdG
 É kªYO  G kô`̀NDƒ`̀e  É¡bÓWEG  º`̀J  »àdG  ,zô`̀«`̀N  Éæ«a{
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  ácQÉÑªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡é∏d
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  ÉfhQƒc
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG
 ∂∏ªdG ádÓL πãªe äÉ¡«Lƒàd G kò«ØæJh ,AGQRƒdG
 QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 á°ù°SDƒªdG AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »æWƒdG øeC’G
 ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG

.áØ«∏N ∫BG óªM øH
 Qó≤J  »`̀à`̀dGh  á«æ«©dG  ¬àªgÉ°ùe  øª°Vh
 øe  zô`̀«`̀N  É`̀æ`̀«`̀a{  á∏ªëd  QÉ`̀ æ`̀ jO  ∞```̀dCG  175````̀ H
 ¬aô°U  ºJ  …òdGh  IÉcõ∏d  ¢ü°üîªdG  ÜÉ°ùëdG
 á«YôªdG á«Yô°ûdG §HGƒ°†dG øª°V ¬«≤ëà°ùªd
 ¿CG  ≈``̀dEG  ô`̀jRƒ`̀dG  QÉ`̀°`̀TCG  ,IÉ`̀cõ`̀ dG  äÉWGôà°TÉH
 ô`̀°`̀SC’G ≈∏Y IÉ`̀cõ`̀dG ™`̀jRƒ`̀à`̀H ΩÉ``b ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 kÓ°†a  ,Iô°SCG  999  ÉgOóY  ≠dÉÑdGh  á≤ëà°ùªdG
 ¥hóæ°üdG  ô°TÉH  »àdGh  á«FGòZ  á∏°S  650  øY
 ô`̀°`̀SC’G  ≈∏Y  á∏°S  100  ™`̀bGƒ`̀H  ,É¡©jRƒJ  »`̀a
 ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  äÓé°S  »a  Ió«≤ªdG
 ≥jôØdG  ™e  ≥«°ùæàdÉH  É¡©jRƒJ  ºJ  á∏°S  550h
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ió`̀d  »Yƒ£àdG
 äÉfƒHƒμdG ™jRƒJ ≈∏Y kIhÓY Gòg ,á«fÉ°ùfE’G
 äÓé°S  øª°V  Ió«≤e  Iô°SCG  35  ≈∏Y  á«FGò¨dG
 ,πeÉc  ΩÉY  Ióªd  äÉbó°üdGh  IÉcõdG  ¥hóæ°U
 …hP øe kÓØW 119 ≈∏Y ó«©dG Iƒ°ùc ™jRƒJh
 ô°SC’G …hP øe ºª¡dG …hPh áæeõªdG ¢VGôeC’G

.πNódG …Ohóëe

≥``̀∏``̀£``̀J á`````̀ «`````̀ eÓ`````̀ °`````̀ SE’G ¿hDƒ``````̀ °``````̀ û``````̀ dG
ó``©``H ø`````̀ Y á```̀ «```̀ fÉ```̀ °```̀†```̀ eô```̀ dG É```̀ ¡```̀ é```̀ eGô```̀ H

.∫ó©dG ôjRh |
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 óªëe ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  Ö`̀«`̀Ñ`̀W ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dG  ΩÉ```b
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ¢ù«FQ  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 á∏eÉ°ûdG  ájÉYôdG  IóMƒd  ájó≤ØJ  IQÉ`̀jõ`̀H
 »dhódG  øjôëÑdG  ≈Ø°ûà°ùe  »`̀a  áæFÉμdG
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  êÓ©d  ¢ü°üîà°S  »àdGh
 ∂`̀ dPh  ,(19-ó``«``aƒ``c)  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 »æWƒdG  ≥jôØdG  AÉ°†YCG  øe  OóY  Qƒ°†ëH
 Iôªà°ùªdGh  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  QÉ``̀WEG  »`̀a
 ±ƒ`̀bƒ`̀∏`̀ dh ¢``Shô``«``Ø``dG Gò``̀¡``̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d
 ≥«Ñ£J  ¿É`̀ª`̀°`̀Vh  RÉ`̀é`̀ fE’G  iƒà°ùe  ≈∏Y
 ≈∏YCG  ≥`̀ah  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G  áaÉc

.ô«jÉ©ªdG
 áæFÉμdG  á«fGó«ªdG  IóMƒdG √òg »JCÉJh
 á∏°ù∏°S  øª°V  »`̀ dhó`̀ dG  ≈Ø°ûà°ùªdG  »`̀a
 »ë°üdG  ô`̀é`̀ë`̀dG  õ``̀cGô``̀e  ø``̀e  á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀à`̀e
 ,êÓ``̀©``̀dGh ∫õ``̀©``̀dG õ``̀cGô``̀eh …RGô```̀à```̀M’G
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ∫ÉÑ≤à°S’  á°ü°üîªdGh
 º`̀¡`̀à`̀HÉ`̀°`̀UEÉ`̀H ¬`̀Ñ`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀£`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dGh
 ¢üëØdG  ™``e  …RGƒ``̀à``̀dÉ``̀Hh  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀H
 IQGRh ¬H Ωƒ≤J …òdG »FGƒ°û©dGh ∞ãμªdG

.áμ∏ªªdG ≥WÉæe ∞∏àîe »a áë°üdG

 áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ øªKh
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿ód  øe  π°UGƒàªdG  ºYódG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ≈dEG  ôμ°ûdG  ™aQ  Éªc  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ≈`̀ dEGh  AGQRƒ```dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈``̀∏``̀YC’G
 áªFGódG  Éªgƒª°S  á©HÉàe  ≈∏Y  ,AGQRƒ```dG
 øjôëÑdG  ≥jôØd  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  áaÉμd

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U õjõ©àd óMGƒdG
 ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  ó``̀cCGh
 áμ∏ªe  q¿CG  ájó≤ØàdG  ¬àdƒL  ∫Ó`̀N  áØ«∏N
 π«Ñ°S »``̀a  G kó``̀¡``̀L G kô``̀Nó``̀J  ø``̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 øe ¢Shô«ØdG  Gòg ≈∏Y AÉ°†≤dGh …ó°üàdG
 OQGƒ`̀ª`̀dGh  äÉ«fÉμeE’G  áaÉc  ô«aƒJ  ∫Ó`̀N
 äBÉ°ûæªdG  ó««°ûJh á∏gDƒªdG  á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 ¢Shô«ØdG  Gò¡d  …ó°üà∏d  áeRÓdG  á«Ñ£dG

.¬∏dG ¿PEÉH ìÉéæH ¬«∏Y Ö∏¨à∏d
 ≈``∏``YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ìô``̀°``̀Uh
 øjôëÑdG  ≈Ø°ûà°ùe  ΩÉª°†fG  q¿CÉ`̀H  áë°ü∏d
 á°ü°üîªdG  ájÉYôdG  áμÑ°T  ≈``dEG  »`̀dhó`̀dG

 Oƒ¡édG  QÉ`̀WEG  »a  »JCÉj  ,áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d
 …ó°üàdG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á∏°UGƒàªdG
 äÉ¡«LƒàHh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàf’
 ó¡©dG  »``dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø`̀e
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 ≥ah  πª©f  É`̀æ`̀fEG  å«M  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée
 õjõ©àd á∏eÉμàe áeƒ¶æeh á°ShQóe ¢ù°SCG
 »a  º«≤ªdGh  øWGƒª∏d  áeÓ°ùdGh  áë°üdG

.áμ∏ªªdG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ™`̀ª`̀à`̀°`̀SG QÉ``````WE’G Gò```̀g »```̀ah
 ≈dEG IQÉjõdG ∫ÓN áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 á«fGó«ªdG IóMƒdG ´hô°ûe øY π°üØe ìô°T
 »æWƒdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  QGó`̀«`̀°`̀S  …ò``̀ dG
 äÉeóîdGh  áë°üdG  IQGRh  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  ájÉYôd  á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG
 (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a øY áéJÉædG
 ≥jôØdG  äGOGó©à°SG  øª°V  »`̀JCÉ`̀j  …ò``̀dGh
 äÉeõ∏à°ùªdG  áaÉc  ôaƒJ  ¿Éª°†d  »æWƒdG

.ä’ÉM …C’ …ó°üà∏d
 á«fGó«ªdG  ájÉYôdG  IóMh  ¿CG  í°VhCGh
 Iôàa  »`̀a  äó`̀«`̀°`̀T  »``̀dhó``̀dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 áédÉ©ªd  ICÉ`̀ «`̀ ¡`̀e  â`̀ë`̀Ñ`̀ °`̀UCGh  ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀b
 ºJ  å«M  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀H  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀ dG

 Iõ¡LC’G π°†aCÉH Égõ«¡éJh IóMƒdG ó««°ûJ
.äÉjƒà°ùªdG ≈∏YCG ≥ahh

 Oƒ¡édG  ≈∏Y  ≈`̀æ`̀KCG  ,iô``̀NCG  á¡L  ø`̀e
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  á`̀cQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ÖMÉ°U IOÉ«≤H (19-COVID) ÉfhQƒc
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
 »a G kó«°ûe ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 Éæ«a{  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ìÉéæH  Oó°üdG  Gòg
 äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ  É¡bÓWEG  ºJ  »àdG  zô«N
 πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S
 ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL
 ¢ù«FQ  »æWƒdG  ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉæeCG  ¢ù∏ée

.á«fÉ°ùfE’G
 ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  √ƒ``fh
 ´É£≤dG äÉcô°Th äÉ°ù°SDƒe ¢UôëH áØ«∏N
 ºYO  »a  ΩÉ¡°SE’G  ≈∏Y  OGô```aC’Gh  ¢UÉîdG
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG Oƒ¡édG
 áë∏°üe ≈∏Y ô«ÑμdG  ¢UôëdG ócDƒJ »àdGh
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀eÓ`̀ °`̀Sh á`̀ë`̀°`̀Uh ø``̀Wƒ``̀dG
 πaÉμàdGh ∫òÑdG ìhQ q¿CG GócDƒe ,ø«ª«≤ªdGh

.AÉ£©ªdG »æjôëÑdG ™ªàéªdG »a á∏°UCÉàe

:áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ..ájó≤ØàdG ¬àdƒL ∫ÓN

áªFÉ≤dG ä’Éë∏d á∏eÉ``°ûdG ájÉYô∏d z»dhódG ≈Ø°ûà°ùªdG{ ¢ü«``°üîJ

ó«ªëŸG ó«ª

:ô£°ùdG ∫hCG
 ∫ÓN  ø`̀e  (ô`̀«`̀N  Éæ«a)  á∏ªëd  ´ôÑàdG  Iô`̀μ`̀a
 øeh  ,áÑ«W  Iôμa  zOGó°S{  ≥«Ñ£Jh  »`̀dB’G  RÉ¡édG
 ¿C’  ,OGô`̀aCÓ`̀d  »fhôàμdE’G  ´ôÑàdG  π«¡°ùJ  É¡fCÉ°T
 RÉ¡édGh  ,á«còdG  ∞JGƒ¡dG  »a  OƒLƒe  ≥«Ñ£àdG
 ¿CG ≈æªJCG ..ä’É≤ÑdG »a ≈àM ,¿Éμe πc »a ôaGƒàe
 hCG ´ôÑàªdG º°SG π«é°ùJ) QÉ«N ´ôÑàdG ≈dEG ±É°†j

.…QÉ«àNG πμ°ûH (»°üî°ûdG ¬ªbQ

:äÉYôÑàdG øY âHÉZ äÉ«°üî°T 
 õ«ªàªdG  »©ªàéªdG  πYÉØàdG  øe  ºZôdG  ≈∏Y
 »a  áªgÉ°ùªdGh  ´ôÑàdG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  πgC’
 …ó°üàdG »a ádhódG Oƒ¡L ºYód (ô«N Éæ«a) á∏ªM
 …òdGh  ,(19-ó«aƒc)  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 Éfô©°TCGh  ,iô``̀NCG  á«æjôëH  ìÉéf  á°üb  πé°S
 ..A’ƒ`̀dGh  AÉaƒdGh  ,RGõ`̀à`̀Y’Gh  ôîØdG  øe  ójõªH
 ¢Uƒ°üîH  á`̀°`̀SÉ`̀°`̀ù`̀Mh  á`̀ª`̀¡`̀e  á`̀£`̀≤`̀f  á`̀ª`̀K  ¿EÉ```̀a
 áMGô°U  πμH  É¡dƒ≤f  ¿CG  ≈`̀ dEG  áLÉëH  ,äÉYôÑàdG

.ΩGôàMGh áÑëeh
 ¿CG  óéf  (ô«N  Éæ«a)  á∏ªM  »a  á¶ë∏dG  ≈àM
 ¿CGh ,äÉYôÑàdG øY âHÉZ AÉª°SCGh äÉ«°üî°T ∑Éæg
 ,äÓFÉYh Gô°SCGh ,GQÉÑc ø«dhDƒ°ùeh GOGôaCG  ∑Éæg
 ÉªHQh  ,á«fƒ«∏Hh  ájô«fƒ«∏e  ,AÉ`̀«`̀æ`̀ZCGh  AÉ`̀jô`̀KCG
 äÉμ∏àªªdGh  äGô«îdG  º¡jód  ,∂dòc  ájôjOQÉ«∏e
 ..øjôëÑdG  áμ∏ªe  êQÉ``̀Nh  π``̀NGO  ,™jQÉ°ûªdGh
 ∫Gƒ``̀eC’G  √ò¡H  º¡«∏Y  âª©fCG  »àdG  ¢``̀VQC’G  √ò`̀g
 á∏ªM »`̀a º`̀gAÉ`̀ª`̀°`̀SCG  óéf º`̀d  ø`̀μ`̀dh ,äGhô``̀ã``̀dGh
 »a ,¬H GƒYôÑJ …òdG ≠∏ÑªdG øY ™ª°ùf ºdh ,´ôÑàdG
 ≈àMh  ,≈£°SƒdG  á≤Ñ£dG  øe  AÉ£°ùH  OGôaCG  πHÉ≤e

.º¡d ô°ù«J ÉªH º¡YôÑJ Gƒæ∏YCG ø«æjóeh AGô≤a
 AÉ```jô```KC’G  ¢`̀†`̀©`̀H  ¿CG  ∂``̀dò``̀c  ß``MÓ``ª``dG  ø``̀e
 ºg  »àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ´ôÑàH  GƒØàcG  AÉ`̀«`̀æ`̀ZC’Gh
 âfÉc  AGƒ°S  ,É¡«a  IQGOEG  ¢ùdÉée  AÉ°†YCG  Oôée
 Gƒ©aój  º`̀ dh  ,äÉ`̀cô`̀°`̀T  hCG  äÉ°ù°SDƒe  hCG  ÉcƒæH
 º¡JGhôKh  º¡dGƒeCGh  º¡Hƒ«L  øe  (Gó`̀MGh  É°ù∏a)
 »a ô¶f IOÉYEG ≈dEG áLÉëH ádCÉ°ùe ∂∏Jh ..á°UÉîdG

!!...(´ôÑàdG) Ωƒ¡Øe
 äÉ«°üî°Th ,AÉª°SCG ÜÉ«Z ∂dòc ßMÓªdG øe
 É¡d ,ô«îdÉH áª©æe äÓFÉYh ,á≤jôY ô°SCGh ,Iô«Ñc

 Qƒ°†Mh  π≤Kh  ,ïjQÉJh  áfÉμeh  ..(á`̀fQh  áæ°T)

 ±ƒØ°üdG  Qó°üàJ  Ée  ÉªFGO  »gh  ,RQÉ`̀H  »©ªàée

 äÉæ««©àdG  ≈`̀à`̀Mh  ,äGAÉ`̀≤`̀∏`̀ dGh  ä’É`̀Ø`̀à`̀M’G  »`̀a

 ôjó≤àdG ∫Éμ°TCG πμH ,ádhódG øe ôjó≤àdGh ºjôμàdGh

 QÉæjóH øWƒdG ≈∏Y â∏îH Ωƒ«dG É¡æμdh ,¬YGƒfCGh

 ≠∏ÑªH  ´ô`̀Ñ`̀Jh  ºgÉ°S  É¡æe  π«∏≤dG  ¿CG  hCG  ,ó``̀MGh

 øe óMGh º¡°S áª«b ihÉ°ùj ’ ,GóL GóL ™°VGƒàe

 âª©fCG  ô«N øe AõL hCG  ,¢VQCG  »a ôàe hCG  ,QÉ≤Y

.A’Dƒg ≈∏Y ádhódG ¬H

 ÉæWh  ¿EGh  ..z¿Éª∏°SƒH{  √GòNƒf  Óªëe  ¿EG{

 ,äÉjóëàdG πc RhÉéà«°S ..z≈°ù«Y øH óªM √óFÉb

 øe  :øjôëÑdG  áμ∏ªe  π``̀gCGh  ï`̀jQÉ`̀J  πé°ù«°Sh

 »a  ¬æY  πîH  ø`̀eh  ,¬àæëe  »a  øWƒdG  ™e  ∞`̀bh

 ÉæãjóMh  ÉæeÓc  ¿ƒμj  ≈àMh  ..É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL

 AÉª°SC’Gh  äÉ«°üî°ûdG  ≈∏Y  ICÉWh  ∞NCG  íjô°üdG

 πc º¡dh ,É©«ªL º¡«∏Y ≈æªàf ÉæfEÉa ,ÉgÉfôcP »àdG

 ´ôÑàdÉH GƒªgÉ°ùj ¿CG ,áÑëªdGh ôjó≤àdGh ΩGôàM’G

 (º¡dGƒeCG IÉcR) ÜÉH øe ƒdh (ô«N Éæ«a) á∏ªM »a

 »a ¢Vôà≤e ≈àM ’h ô«≤a óLh Éªd ÉghOCG ƒd »àdG

 ¿EG  ∫ƒ≤fh  ø«∏FÉØàe  ¿ƒμæ°Sh  ..øjôëÑdG  áμ∏ªe

 ..äÉYôÑàdG øY âHÉZ »àdG AÉª°SC’Gh äÉ«°üî°ûdG

 »a  ∑QÉ°ûà°Sh  ..ô«îdG  πc  É¡«ah  ..ô«N  ÉgóæY

 ..(ô«N πYÉa) ≈ª°ùe âëJ ƒdh ,(ô«N Éæ«a) á∏ªM

 »fÉ°ùfE’G  É¡ÑLGh  …ODƒ``̀ Jh  ,É¡°ùØf  ™LGôà°Sh

 !!...ó≤àYCG Gòμg hCG ..»©ªàéªdGh »æWƒdGh

 :ô£°ùdG ôNBG
 ≈∏Y øjôëÑdG ¿ƒjõØ∏J ¢Vô©«°S ,á©ªédG GóZ

 (ô«N Éæ«a) á∏ªëd ´ôÑàdG èeÉfôH zá«dhódG IÉæ≤dG{

 áª«≤ªdG  äÉ«dÉédG  áaÉc  ΩÉ`̀eCG  ∫ÉéªdG  íàa  ±ó¡H

 äÉ°ù°SDƒªdGh  OGô```̀aC’G  ø`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a

 äÉ«dÉédG  ácQÉ°ûe  ..á«dÉªdG  äÉYôÑà∏d  äÉcô°ûdGh

 qó©J  (ô«N  Éæ«a)  á∏ªM  »`̀a  á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG

 ÉªYO  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùª∏d  ájQÉ°†M  IQƒ°U

 Éªd ¿Éaô©∏d Gó«cCÉJh π«ªé∏d GOQh ,ádhódG Oƒ¡éd

 ájÉYQh  äÉeóN  øe  ø«ª«≤ªdG  ≈dEG  ádhódG  ¬eó≤J

 »fÉ°ùfEG  ≥∏£æe  øe  ,ø«æWGƒªdÉH  Iƒ°SCG  á«fÉée

.™«aQ

malmahmeed7@gmail.com

âHÉZ äÉ«°üî°T
 !!...äÉYôÑàdG øY

 ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ≈≤∏J
 ô```̀jRh »```̀fÉ```̀jõ```̀dG ó```̀ °```̀TGQ ø```̀H
 É k«ØJÉg ’É°üJG ,¢ùeCG á«LQÉîdG
 ôjRh  …ôμ°T  íeÉ°S  ó«°ùdG  øe
 ô`̀°`̀ü`̀e á``̀jQƒ``̀¡``̀ª``̀L á``̀ «``̀LQÉ``̀N

.á«Hô©dG
 ó«cCÉJ  ∫É°üJ’G  ∫Ó`̀N  º`̀Jh
 Ió«WƒdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG ≥ªY
 øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ™ªéJ »àdG
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ô`̀°`̀ü`̀e á``jQƒ``¡``ª``Lh
 øe ¬``̀H º`̀°`̀ù`̀à`̀J É```̀eh á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG

 ∑ôà°ûe  ≥«°ùæJh  Iƒ`̀bh  áfÉàe
 Éªc  ,É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e  AGREG
 äGQƒ£àdG  ôNBG  ¿GôjRƒdG  åëH
 áëFÉéH á≤∏©àªdG äGóéà°ùªdGh
 (19  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 á¡LGƒªd  á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh
 ó«cCÉJ  øjOóée  ,¢Shô«ØdG  Gòg
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG π``̀c ô`̀aÉ`̀°`̀†`̀J á``«``ª``gCG
 øe ó``̀ë``̀dG π````̀LCG ø``̀e á``̀«``̀dhó``̀dG
 AÉ°†≤dGh ¢Shô«ØdG Gòg QÉ°ûàfG

.¬«∏Y

á«FÉæãdG äÉ``bÓ©dG …ô``°üªdG √ô``«¶f ™``e ¢Vô©à``°ùj á``«LQÉîdG ô``jRh

 ø`̀cÉ`̀eCG  IQÉ``̀ jR  áæéd  äó`̀≤`̀Y
 É¡YÉªàLG  ≥aGôªdGh  RÉéàM’G
 øY  ô°ûY  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  »`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G
 ∫É`̀e Qƒ``̀à``̀có``̀dG á`̀ °`̀SÉ`̀Fô`̀H ,ó``̀©``̀H
 ódÉN  ájƒ°†Yh  ,…OÉªëdG  ¬∏dG
 á`̀jRƒ`̀a IQƒ``̀à``̀có``̀dGh ,ô`̀YÉ`̀ °`̀û`̀ dG
 .»¶∏dG ÉæjO á«eÉëªdGh ,ídÉ°üdG
 É¡YÉªàLG  áæé∏dG  âëààaG
 É`̀gô`̀jó`̀≤`̀Jh É`̀gô`̀μ`̀ °`̀T ¬`̀«`̀Lƒ`̀à`̀H
 …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ≈``dEG
 (19  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 ádhòÑªdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y
 ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH á∏ãªàªdG
 á«à°ùLƒ∏dGh  á«Ñ£dG  äÉeóîdGh
 »a  ™«ªé∏d  áeó≤ªdG  áØ∏àîªdG
 Éªc .áëFÉédG √òg áëaÉμe π«Ñ°S
 ≈dEG ôμ°ûdG πjõéH áæé∏dG âeó≤J
 IôjRh ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa
 ∫õ©dG õcGôe »dhDƒ°ùeh áë°üdG
 »ë°üdG ôéëdG õcGôeh êÓ©dGh
 ø«∏eÉ©dG  ™«ªédh  …RGô`̀à`̀M’G
 Éªd  ∂`̀ dPh  ,»ë°üdG  ´É£≤dG  »a
 ¿ƒeƒ≤j Éeh ΩÉªàgG øe ¬fƒdƒj
 πX  »`̀a  Iõ«ªàe  Oƒ`̀¡`̀L  ø`̀e  ¬`̀H
 á¡LGƒe  »`̀a  áægGôdG  ±hô`̀¶`̀dG
 ÉªY kÓ`̀°`̀†`̀a ,É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a
 á«Ñ£dG  ºbGƒ£dG  ƒdhDƒ°ùe  √GóHCG
 ≥«°ùæJh  π«¡°ùJ  »a  m¿hÉ©J  øe

 »àdG  á«fGó«ªdG  äGQÉ`̀jõ`̀dG  áª¡e
 õcGôªd  áæé∏dG  AÉ°†YCG  É¡H  ΩÉ`̀b
 ôéëdG  õcGôeh  êÓ©dGh  ∫õ©dG
 áaÉ°VE’ÉH  ,…RGôàM’G  »ë°üdG
 »fÉ°ùfE’Gh »æ¡ªdG  ¿hÉ©àdG  ≈dEG
 ¢üNC’G  ≈∏Yh  ™«ªédG  πÑb  øe
 õ«ªàdG ¢ùμ©j …òdG ¿ƒYƒ£àªdG
 √òg »a ™«ªédG ¬H πeÉ©àj …òdG

.á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG
 á``̀æ``̀é``̀∏``̀dG â```̀∏```̀ª```̀μ```̀à```̀°```̀SGh
 á«fÉμeEG  åëH  ¿CÉ°ûH  É¡JÉ°ûbÉæe
 äGQÉ``̀ jõ``̀ dG á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀H É`̀¡`̀eÉ`̀«`̀b
 ìÓ``̀°``̀UE’G õ`̀cGô`̀ª`̀ d á`̀«`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG
 AGƒ```````̀jE’G  QhOh  π```̀«```̀gCÉ```̀à```̀dGh
 ,á«YÉªàL’Gh á«ë°üdG ájÉYôdGh
 »ah  áægGôdG  ±hô`̀¶`̀dG  πX  »a
 øe  õcGôªdG  ∂∏J  √òîàJ  Ée  πX

 äGAGô```````̀LEGh á``̀«``̀FÉ``̀bh ô``̀«``̀HGó``̀J
 áë°U ≈`̀∏`̀Y  É`̀ kXÉ`̀Ø`̀M á`̀jRGô`̀à`̀MG
 øe ó``̀ë``̀dGh ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀Sh
 å«M  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ≈`̀dEG  áæé∏dG  â¡àfG
 »HÉbôdG ÉgQhóH É¡eÉ«b á∏°UGƒe
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ´É°VhCG  ó°Uôd
 ±ƒbƒdG  ±ó¡H  õcGôªdG  ∂∏J  »a
 ∂∏J A’õf ™«ªL ™àªJ ióe ≈∏Y
 ≈∏Y á«°SÉ°SC’G º¡bƒ≤ëH õcGôªdG
 »a õ««ªJ …CG ¿hO øe ¬Lh πªcCG

.±hô¶dG √òg πX
 á°ûbÉæªH  áæé∏dG  â`̀¡`̀à`̀fGh
 É¡JÉ«°UƒJh  É`̀¡`̀ JGQGô`̀b  πªée
 øe É`̀¡`̀«`̀a ò`̀î`̀JG É``̀ eh á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG
 ∂`̀∏`̀J  É`̀ª`̀ «`̀ °`̀S  ’h  ,äGAGô```````````̀LEG
 ∫ƒM  áæé∏dG  ìôà≤ªH  á≤∏©àªdG

 ájõcôe  áÑàμe  AÉ°ûfEG  ´ƒ°Vƒe
 π«gCÉJh  ìÓ`̀°`̀UEG  õcôªH  á`̀ª`̀FGO
 â¡àfG  PEG  ,ƒ`̀L  á≤£æªH  A’õ`̀æ`̀dG
 á°SGQO OGóYEG IQhô°V ≈dEG áæé∏dG
 á`̀«`̀dB’G  øª°†àJ  ìôà≤ªdG  ∫ƒ`̀M
 Qƒ`̀eC’G  øe  Égô«Zh  á«∏«¨°ûàdG
 ´ƒ°VƒªH  á≤∏©àªdG  á«à°ùLƒ∏dG

.áÑàμªdG AÉ°ûfEG
 ôμ°T  ´ÉªàL’G  ájÉ¡f  »`̀ah
 ≈∏Y  AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  áæé∏dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 »a  ádhòÑªdG  Iô«ÑμdG  ºgOƒ¡L
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ájÉªM  π«Ñ°S
 ¢``ü``NC’G ≈``∏``Yh á``eÉ``Y á`̀Ø`̀°`̀ü`̀H
 á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  π`̀X  »`̀a

.á«dÉëdG

ó`̀cDƒ`̀J  ¿É`̀ °`̀ ù`̀ fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d  á«æWƒdÉH  RÉ`̀é`̀à`̀M’G  ø`̀ cÉ`̀ eCG  IQÉ```̀jR  áæéd
áægGôdG  ±hô`̀ ¶`̀ dG  º`̀ ZQ  ¬`̀ Lh  π`̀ª`̀cCG  ≈∏Y  »`̀HÉ`̀bô`̀dG  É``̀ gQhO  á∏°UGƒe

 ≈ª°SG á«æ°ùdG ±ÉbhC’G IQGOEG »Ñ°ùàæe áaÉch AÉ°†YCGh ¢ù«FQ ™aQ
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  äÉ`̀jBG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh AGQRƒdG  ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 QOGƒμdG áaÉch »aƒdG øjôëÑdG Ö©°Th AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ∏M Üôb áÑ°SÉæªH ∂dPh ,»æWƒdG øjôëÑdG ≥jôa »a

 .∑QÉÑªdG
 ø«∏°üªdG áaÉc ΩGõàdG IQhô°†H á«æ°ùdG ±ÉbhC’G IQGOEG âgƒf Éªc
 ∂dPh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  øY  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdÉH
 äGAGôLE’G ™e É«°TÉªJ ∫RÉæªdG »a íjhGôàdG IÓ°Uh äGƒ∏°üdG áeÉbEÉH
 ßØëj  ¿CG  ¬∏dG  ø«∏FÉ°S  .ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  IòîàªdG
 ø«ª∏°ùªdG  áaÉch  É¡∏gCG  Öæéj  ¿CGh  Aƒ°S  πc  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.ΩÉ≤°SC’Gh ¢VGôeC’G

 ø`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ΩGõ```̀à```̀dG IQhô```̀°```̀V ó``̀ cDƒ``̀ J á`̀ «`̀ æ`̀ °`̀ ù`̀ dG ±É```````̀bhC’G
á`̀ «`̀ ª`̀ °`̀ Sô`̀ dG äÉ```¡```é```dG ø```̀ Y IQOÉ```̀ °```̀ ü```̀ dG äÉ``ª``«``∏``©``à``dÉ``H

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  Qó`̀°`̀UCG
 AÉ°ùe  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 áÄ«g OÉ≤©fG ∫ƒM ÉfÉ«H ¢ùeCG
 OÉ≤©fG ¿CÉ°ûH á«Yô°ûdG ájDhôdG

:¬«a AÉL á«Yô°ûdG ájDhôdG
 ,ø«ªdÉ©dG  ÜQ  ¬∏d  óªëdG
 ≈`̀∏`̀Y ΩÓ``̀ °``̀ ù``̀ dGh IÓ``̀ °``̀ü``̀ dGh
 ,ø«∏°SôªdGh  AÉ«ÑfC’G  ±ô°TCG

 ¬``̀dBG ≈``̀∏``̀Yh ,ó`̀ª`̀ë`̀e É`̀fó`̀«`̀°`̀S
.ø«©ªLCG ¬Ñë°Uh

 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ø`̀∏`̀©`̀j
 áÄ«g  ¿CG  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d
 äó`̀≤`̀©`̀fG á`̀«`̀Yô`̀°`̀û`̀dG á``̀jDhô``̀ dG
 á∏«d  AÉ``̀©``̀HQC’G  ¢`̀ù`̀eCG  AÉ`̀°`̀ù`̀e
 `g1441 ¿ÉÑ©°T 29 ¢ù«ªîdG
 Ω2020  π`̀jô`̀HCG  22  ≥aGƒªdG

 äGOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dGh  AÉ``̀Ñ``̀fC’G  »≤∏àd
 ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫Ó``̀g  á``jDhô``H
 QGôªà°SG  äQô``̀bh  ,∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 (Ωƒ``̀«``̀ dG) AÉ`̀ °`̀ù`̀e É``gOÉ``≤``©``fG
 23 ≥`̀ aGƒ`̀ª`̀ dG á`̀©`̀ª`̀é`̀dG á`̀∏`̀«`̀d
 ¬∏dG  ≈∏°Uh  ,Ω2020  π`̀jô`̀HCG
 ¬dBG  ≈∏Yh  óªëe  Éfó«°S  ≈∏Y

.º∏°Sh ¬Ñë°Uh

 ø`̀∏`̀©`̀J á``«``Yô``°``û``dG á````̀jDhô````̀dG á`̀ Ä`̀ «`̀ g
Ωƒ```«```dG É```̀gOÉ```̀≤```̀©```̀fG QGô```̀ª```̀à```̀ °```̀SG
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!!..ÉfhQƒc ó©H Ée á∏Môe
ÊÉjõdG ΩÉ°ûg

 äÉ«aƒdG  ÉfhQƒc  QÉÑNCG  øY  ó©àÑf  ÉæëÑ°UCG
 √òg ,ôãcCG  ¢VôªdG É¡Hô°V ádhO …CGh äÉHÉ°UE’Gh
 áaô©e Éæ«∏Y ¢VôØj Ωƒ«dG Éæ©bGh ¿CG ºZQ QÉÑNC’G
 øe  ádÉëH  ÉæHÉ°UCG  ∂`̀ dP  ¿CG  ’EG  ,äGQƒ`̀£`̀à`̀dG  ô`̀NBG
 ¿É°ùfEG  …CG  Ö«°üJ  Iô``FGO  »a  ¿GQhó```dGh  ôJƒàdG

.É¡«a øëf »àdG •ƒ¨°†dG øe ôãcCG •ƒ¨°†H
 ød  ºdÉ©dG  »a  ÉfhQƒc  á`̀eRCG  ¿CG  í°VGƒdG  øe
 ¿CG  ’EG  ,GóZ  »¡àæJ  ¿CG  ÉæJÉ«æªJ  ºZQ  ÉÑjôb  »¡àæJ
 ∫ƒ£à°S ÉfhQƒc áeRCG  ¿CG  äGô°TDƒe »£©j ™bGƒdG

.≈àe ≈dEG ±ô©f ’h
 ¿hó`̀fh  πé°ùf  ¿CG  ƒ`̀g  Ωƒ`̀«`̀dG  º¡j  …ò``dG  π`̀c
 õ«ªàdGh  äÉ`̀MÉ`̀é`̀æ`̀dG  ø`̀e  É¡«a  É`̀e  πμH  ÉæàHôéJ
 ,â`̀©`̀bh  »`̀à`̀dG  AÉ``̀£``̀NC’G  πé°ùf  ¿Gh  ,QÉ``̀μ``̀aC’Gh
 øe  ¬ª∏©àf  Éªe  ô`̀ã`̀cCG  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  º∏©J  AÉ`̀£`̀NC’É`̀a

.ÜGƒ°üdG
 Ée ºdÉY ¿EG ΩÉjCG πÑb ∫Éb É°ùfôa á«LQÉN ôjRh

.ÉfhQƒc πÑb ¿Éc Éªe CGƒ°SCG ¿ƒμ«°S ÉfhQƒc ó©H
 »a  hCG  ,ádÉ£ÑdG  »a  hCG  OÉ°üàb’G  »a  CGƒ`̀°`̀SCG
 Éæg  ø`̀e  ,OQGh  Gò`̀g  π`̀c  ,≥∏¨à°S  »àdG  ™fÉ°üªdG
 Éæ°ùØfCG  ó©f  ¿CG  ¿B’G  øe  »¨Ñæj  …ôjó≤J  »a  ¿EÉ`̀a
 ∞«c  ,É`̀ fhQƒ`̀c  ó©H  É`̀e  á∏Môªd  á`̀dhó`̀ch  OGô`̀aCÉ`̀c
 ∞«ch ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G ´É°VhC’G ¿ƒμà°S
 ÉfOÉ°üàbG  ≈∏Y áeRCÓd  äÉ«YGóJ  …CG  π∏≤f  ¿CG  øμªj

.»æWƒdG

 äÉ°SGQO  ¬«dEG  êÉàëf  Ée  ôãcCG  ¿CG  ÖdÉ¨dG  »a
 ¿CÉ°ûdG  ÜÉë°UCG  ™e  äGQhÉ°ûeh  ,QÉμaCGh  ,á«ª∏Y

.ôFÉ°ùîdG πbCÉH áeRC’G √òg øe êhôîdG á«Ø«c »a
 äÓ«¡°ùJh  íæe  ºjó≤J  øe  ádhódG  ¬à∏©a  Ée
 ô«JGƒa  ™`̀aOh  ,•É°ùbCG  π«LCÉJh  Ωƒ°SQ  ±É`̀≤`̀jEGh
 ¬dÓL ¬«∏Y ôμ°ûjh ™FGQ øe ôãcCG GôeCG ¿Éc AÉHô¡μdG
 äó©°SCG ó≤a ,IôbƒªdG ÉæàeƒμM ¬«∏Y ôμ°ûJh ∂∏ªdG
 øY •ƒ¨°†dG  âØØN »àdG  äGAGôLE’G  √òg ¢SÉædG

.∫ÉªYC’G ÜÉë°UCGh ôLÉàdGh øWGƒªdG
 Ée ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG  …ôjó≤J »a ¬«dEG  êÉàëf Ée
 äÉ«YGóJ  åëÑd  ó©H  øY  IõØ∏àªdG  á°TQƒdG  ¬Ñ°ûj
 Gòg ôÑ©f ¿CG øμªj ∞«ch ÉfhQƒc ó©H Éeh áeRC’G
 .¢Uôa ≈dEG äÉjóëàdG √òg ∫ƒëf ∞«ch ∞£©æªdG
 »gh Ωƒ«dG É¡«dG êÉàëf »àdG äÉYÉæ°üdG »g Éeh

.Éæjód Iôaƒàe â°ù«d
 øμªj  »àdG  »g  á«ª∏©dG  äÉ°SGQódGh  QÉμaC’G
 øY  õ«ªàJ  ∂∏©éJ IóMGh Iôμa  ,¥QÉØdG  ≥≤ëJ ¿CG

.ΩÉeCÓd Éàbh Ö°ùμJh á«≤ÑdG
 É¡à≤∏WCG  »àdG  »°VGôàa’G  ∫ƒªdG  πãe  Iôμa
 AÉæÑdG øμªjh ábÓNh á∏«ªL Iôμa áYÉæ°üdG IQGRh

.Égôjƒ£Jh É¡«∏Y
 »gh  ,¥QÉØdG  ™æ°üJ  »àdG  »g  É`̀ehO  QÉμaC’G
 ≈dEG  ó∏ÑdG  Oƒ≤J  »àdG  »`̀gh  ,õ«ªàdG  ™æ°üJ  »àdG

 .ΩÉeC’G

 øe  ó`̀jó`̀©`̀dG  Ö∏£d  áHÉéà°SG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dG
 º¡àÑZQh  á«ÑæLC’G  äÉ«dÉédG  øe
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ºYO  »a  ábOÉ°üdG
 É```fhQƒ```c ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀d …ó``°``ü``à``∏``d
 ÖMÉ°U IOÉ«≤H (19-COVID)
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ∫hC’G  Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG  ≈```̀∏```̀YC’G  ó``̀FÉ``̀≤``̀dG
 kGò«ØæJh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d
 ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H
 ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG
 »æWƒdG  ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG
 á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ø∏YCG  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 ø«eC’G  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG
 èeÉfôH  º«¶æJ  á°ù°SDƒª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG
 ¿ƒjõØ∏J  ™e  ¿hÉ©àdÉH  »fƒjõØ∏J
 äÉªgÉ°ùe  ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀S’  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áμ∏ªe  »``̀a  á`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dG  äÉ``«``dÉ``é``dG

 äÉ°ù°SDƒªdGh  OGôaC’G  øe  øjôëÑdG
 øª°V ,á«dÉªdG äÉYôÑà∏d äÉcô°ûdGh
 ∂dPh ,zô«N Éæ«a{  á«æWƒdG  á∏ªëdG
 πjôHG 24 ≥aGƒªdG á©ªédG óZ Ωƒj
 G kô¡X  á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  ø`̀e  AGó`̀à`̀HG
 ºà«°S  å«M  AÉ°ùe  á°ùeÉîdG  ≈àM
 äÉ«°üî°ûdG  øe  ójó©dG  áaÉ°†à°SG
 AÉª°SCG  ¿Ó`̀YEGh  ä’É°üJ’G  »≤∏Jh

.É¡H ´ôÑàªdG ≠dÉÑªdGh ø«ªgÉ°ùªdG
 ≈Ø£°üe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  í``°``VhCGh
 »`̀JCÉ`̀J  IQOÉ``Ñ``ª``dG  √ò``̀g  ¿CG  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 äÉÑdÉ£ªdGh  ä’É°üJÓd  áHÉéà°SG
 øe  ójó©dG  øe  Oô`̀Jh  ÉgÉ≤∏àj  »àdG
 áÑëªdG  πc ¿ƒæμj øjòdG  äÉ«dÉédG
 »àdG áÑ«£dG ¢VQC’G √ò¡d ôjó≤àdGh
 kGô`̀jó`̀≤`̀Jh  É¡«a  ¢û«©dÉH  ¿ƒª©æj
 áÑëe  ø`̀e  ¬`̀H  ¿ƒ`̀¶`̀ë`̀j  É`̀ª`̀d  º¡æe
 áμ∏ªe π`̀Ñ`̀b  ø``e  Ωô```̀ch  ΩGô``̀à``̀MGh
 ,kÉÑ©°Th  áeƒμMh  IOÉ«b  øjôëÑdG
 ô«Z  IQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  √ò```g  ¿CG  G kó```cDƒ```e
 á≤jó°üdG  äÉ«dÉédG  ≈∏Y  áHô¨à°ùe

 áμ∏ªe  ¢```̀VQCG  ≈`̀∏`̀Y  ¢û«©J  »`̀à`̀dG
 â`̀fÉ`̀c  ¿CG  ≥`̀Ñ`̀°`̀S  å`̀«`̀M  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ™«ªL  ™e  Iõ«ªàe  äÉªgÉ°ùe  º¡d
 á°ù°SDƒªdG  É¡≤∏£J  »àdG  äÓªëdG
 ºYód  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 á«fÉ°ùfE’G  è`̀eGô`̀Ñ`̀dGh  ™jQÉ°ûªdG
 øjôëÑdG  π``̀NGO  »`̀a  ÉgòØæJ  »`̀à`̀dG

 .É¡LQÉNh

 á`̀ ∏`̀ ª`̀ M »````̀ a ´ô```̀ Ñ```̀ à```̀ dG ÜÉ``````H í```à```a
Gó``̀ Z ø`̀ «`̀ ª`̀ «`̀ ≤`̀ ª`̀ ∏`̀ d zô```̀ «```̀ N É``̀ æ``̀ «``̀ a{

.ó«°ùdG ≈Ø£°üe .O |

 á`̀jƒ`̀é`̀dG •ƒ``̀£``̀î``̀dG äò``̀Ø``̀f
 IQÉØ°S ™e ¿hÉ©àdÉH ¢ùeCG á«côàdG
 AÓ``̀LEG á`̀∏`̀MQ É`̀«`̀cô`̀J á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L
.É«côJh øjôëÑdG ø«H á«FÉæãà°SG

 AÓ```LEG á`̀ ∏`̀Mô`̀ dG ∫Ó```N º```Jh
 ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dG ø````̀e á``̀Yƒ``̀ª``̀é``̀e
 ¿É``c É``«``cô``J ø``̀ e ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Éªc ,êÓ©dG »YGhód ∑Éæg º¡°†©H
 øe ∑GôJC’G øe áYƒªée AÓLEG ºJ

.É°†jCG øjôëÑdG áμ∏ªe
 ÉªH  AÓ````̀LE’G  á«∏ªY  â`̀ª`̀Jh
 á«ë°üdG äÉWGôà°T’G ™e ≥aGƒàj
 ájÉªëd  á``̀«``̀dhó``̀dG  á``̀jRGô``̀à``̀M’G
 ≈∏Y  πeÉ©dG  ºbÉ£dGh  øjôaÉ°ùªdG

.á∏MôdG øàe
 á`̀jƒ`̀é`̀dG •ƒ`̀£`̀î`̀dG â``̀fÉ``̀ch
 ≈`̀∏`̀Y â``̀∏``̀°``̀ü``̀M ó````̀b á```«```cô```à```dG
 á∏MôdG  √ò¡d  áeRÓdG  ¢ü«NGôàdG
 ï`̀jQÉ`̀J ó`̀jó`̀ë`̀Jh á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 π`̀jô`̀HCG ø`̀e ø`̀jô`̀°`̀û`̀©`̀dGh ó`̀MGƒ`̀ dG
 πÑb ô``̀°``̀SC’G π`̀ª`̀°`̀T qº`̀∏`̀ d …QÉ``̀é``̀dG

.∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ∏M
 äÓMQ  AÉ¨dEG  ¿ÉHEG  ∂dP  »JCÉj
 AGôL  øe  ádhóéªdG  øjôaÉ°ùªdG
 19 ó«aƒc ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ

.ºdÉ©dG »a

 »`̀∏`̀é`̀J á``̀«``̀cô``̀à``̀dG á``̀ jƒ``̀ é``̀ dG •ƒ``̀ £``̀ î``̀ dG
É`̀ «`̀ cô`̀ J ø````̀e ø``̀«``̀«``̀æ``̀jô``̀ë``̀H ø``̀ «``̀≤``̀ dÉ``̀Y

:»e áî«°ûdG ..áaÉ≤ãdG AGQRƒd ƒμ°ùfƒ«dG áª¶æe ´ÉªàLG »a ó© oH øY É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN

á«HÉéjE’Gh QÉμàHÓd ™aGO ≈dEG áÑ©``°üdG äÉbhC’G ∫ qƒëfh ¬≤«≤ëJ áaÉ≤ã∏d øμªj ÉªH øeDƒf ¿CG É``æ«∏Y
 óªëe â`̀æ`̀H  »``̀e  á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  â`̀cQÉ`̀ °`̀T
 áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 øY  áaÉ≤ãdG  AGQRh  ´ÉªàLG  »`̀a  QÉ```̀KB’Gh
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æe  ¬Jó≤Y  …ò`̀dGh  ó©oH
 (ƒμ°ùfƒ«dG)  á«aÉ≤ãdGh  º∏©dGh  á«Hôà∏d
 OGó`̀à`̀eÉ`̀c ´É`̀ª`̀à`̀L’G Gò``̀g »``̀JCÉ``̀jh ,¢``̀ù``̀eCG
 ¬àª¶f  …ò```̀ dG  á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  AGQRh  ió`̀à`̀æ`̀ª`̀d
 ΩÉ©dG  øe  ôÑªaƒf  ô¡°T  ájÉ¡f  ƒμ°ùfƒ«dG

 .¢ùjQÉH á«°ùfôØdG áª°UÉ©dG »a »°VÉªdG
 âdÉb ,´ÉªàL’G øª°V É¡à∏NGóe »ah
 É k©«ªL{ :áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG
 ∂dP  º`̀ZQh  ,áÑ«°üY  É`̀ kJÉ`̀bhCG  Ωƒ«dG  ¬LGƒf
 áaÉ≤ã∏d øμªj ÉªH øeDƒf ¿CG Éæ«∏Y Öéj ¬fEÉa
 ∞«ØîJ É¡æμªj áaÉ≤ãdG ¿CG IócDƒe ,z¬≤«≤ëJ
 áÑ©°üdG  äÉ```̀ bhC’G  π`̀jƒ`̀ë`̀Jh  á```̀eRC’G  ô``̀KCG
 áYÉæ°Uh  ´Gó````̀HE’Gh  QÉ`̀μ`̀à`̀HÓ`̀d  ™``̀aGO  ≈``̀ dEG

 .á«HÉéjE’G
 á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG  äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG  ¿CG  â``̀aÉ``̀°``̀VCGh

 â∏ qμ°T  äÉeƒ∏©ªdGh  ä’É°üJ’ÉH  á≤∏©àªdG
 »a  âªgÉ°Sh  »aÉ≤ãdG  πª©∏d  G kójóL  G kPÓe
 ∫ÓN  øe  á«aÉ≤ãdG  ÉæJÉÑ°ùàμªd  èjhôàdG
 ¿ƒæØdÉc …OÉªdG ô«Z »aÉ≤ãdG çGôàdG ≥«KƒJ

.Égô«Zh ájó«∏≤àdG á«FGOC’Gh á«Ñ©°ûdG
 äÉ«æ≤àdG{  :á`̀∏`̀FÉ`̀b  É¡ãjóM  â`̀©`̀HÉ`̀Jh
 ∫ƒ°Uƒ∏d ÜGƒHC’G áaÉc Éæd âëàa áãjóëdG
 èjhôàd  á°Uôa  â∏μ°Th  ,ÉfQƒ¡ªL  ≈``dEG
 ™bGƒdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  Éæ©bGƒe  áaÉc  ¢`̀Vô`̀Yh
 âYÉ£à°SG áÄ«¡dG ¿CG áØ«°†e ,z»°VGôàa’G
 ôÑY »aÉ≤ãdG πª©dG »a ájQGôªà°SG áYÉæ°U
 ´ÓW’G á°Uôa Qƒ¡ªé∏d âe qóbh âfôàfE’G
 áeÉbEG  ≈``̀ dhC’G  Iôª∏dh  ,É¡JÉYƒÑ£e  ≈∏Y
 ôNBG øY ¿ÓYEÓd »fhôàμdEG »Øë°U ôªJDƒe

 .ájôKC’G ÉæJÉØ°ûàμe
 êGQóà°SG  »a  áaÉ≤ãdG  á«ªgCÉH  âg qƒfh
 ≈`̀ dEG á`̀¡`̀ qLƒ`̀à`̀e ,äÉ`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ≈```dEG π```̀eC’G
 á`̀jÉ`̀¡`̀f »``̀a ´É``̀ª``̀à``̀L’G »``̀a ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 áaÉ≤ãdG{  :á∏FÉb  á«Hô©dG  á¨∏dÉH  É¡à∏NGóe
 .záehÉ≤e π©a

 áYÉæ°U  ≈``̀dEG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  Gò`̀g  ≈©°Sh
 ∞∏àîe  ø«H  Ée  ,ó©H  øY  »°VGôàaG  QGƒM
 »a  á«aÉ≤ãdG  äÉYÉ£≤dG  »dhDƒ°ùeh  AGQRh

 á«ë°üdG áeRC’G ô«KCÉJ á°ûbÉæªd ºdÉ©dG ∫hO
-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a AÉHh É¡ÑÑ°S »àdG
 ,áØ∏àîªdG  á«aÉ≤ãdG  äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y  (19
 »a  ∫hó`̀dG  Oƒ¡L  ¢VGô©à°SG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶∏d  áHÉéà°S’G

 õjõ©J  ≈∏Y  º¡∏ªY  á«Ø«ch  AÉHƒdG  É¡ÑÑ°S
 .»∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y »aÉ≤ãdG ´É£≤dG

 äôqÑY  ób  ƒμ°ùfƒ«dG  áª¶æe  âfÉch
 á«ªdÉ©dG á«ë°üdG áeRC’G ô«KCÉJ øe É¡≤∏b øY
 äQÉ°TCG å«M ,»aÉ≤ãdG ´É£≤dG ≈∏Y áægGôdG
 ≈∏Y  ≥«ªY  ô`̀«`̀KCÉ`̀J  çhó``̀M  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG  ≈``̀ dEG
 á«ª«∏bE’G  äÉjƒà°ùªdG  ≈∏Y  ´É£≤dG  Gò`̀g
 ,πjƒ£dG  ióªdG  ≈∏Y  á«∏ëªdGh  á«æWƒdGh
 ≈∏Y á°VhôØªdG  Oƒ«≤dG  ¿CG  ≈dEG  âg qƒf  Éªc
 ∫ƒ°Uh  ø`̀e  óëJ  π≤æàdGh  ôØ°ùdG  á`̀cô`̀M
 âë°VhCG Éªc .»aÉ≤ãdG •É°ûædG ≈dEG OGôaC’G
 π°üj ¿CG ¬fÉμeEÉH áeRC’G ô«KCÉJ ¿CG áª¶æªdG
 ä’ÉéªdG  »`̀a  ø«∏eÉ©dGh  ø«fÉæØdG  ≈``̀dEG
 »a  ø«∏eÉ©dG  ∂ÄdhCG  É k°Uƒ°üNh  á«aÉ≤ãdG
 »≤«°SƒªdG  êÉ``̀à``̀fE’Gh  ±ô`̀ë`̀dG  ä’É`̀é`̀e
 ..Égô«Z á«Mô°ùªdG ¿ƒæØdGh »FÉªæ«°ùdGh
 á∏°ù∏°S  øª°V  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  »``̀JCÉ``̀jh
 áª¶æe  É`̀¡`̀à`̀≤`̀∏`̀WCG  ó``̀b  â`̀ fÉ`̀ c  äGQOÉ```Ñ```e

 çGôàdGh áaÉ≤ãdG äÉYÉ£b ºYód ƒμ°ùfƒ«dG
 ø«jÓe  øe  k’ÉÑbEG  ó¡°ûJ  »àdGh  »aÉ≤ãdG
 ¿hôj  øjòdGh  ,ºdÉ©dG  ∫ƒM  ¢UÉî°TC’G
 ΩÉeCG ºgOƒª°U õjõ©àd á∏«°Sh áaÉ≤ãdG »a
 ô«ãμdG  Égó¡°ûJ »àdG  ΩÉàdG  ¥ÓZE’G  ádÉM
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  áeRCG  πX »a ∫hódG  øe

 .(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
 ô°üà≤J  º``̀ d  ƒ`̀μ`̀ °`̀ù`̀fƒ`̀«`̀dG  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e
 ,»`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀JQOÉ`̀Ñ`̀e
 πFÉ°Sh  ≈∏Y  á«ªdÉY  á∏ªM  â≤∏WCG  π`̀H
 ™`̀bGƒ`̀e º`̀Yó`̀ d »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ dG
 º°Sh  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  ôÑY  »ªdÉ©dG  çGô`̀à`̀dG
 (ShareOurHeri tage #)
 çGôàdG  ™bGƒe  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  πÑ°S  ºYód
 ¥ÓWEG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,É k«fhôàμdEG  »ªdÉ©dG
 ™bGƒªdG  øe  äGô°û©d  »°VGôàaG  ¢Vô©e
 øe  »æ≤J  º`̀Yó`̀H  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫ƒ`̀M  á«KGôàdG

.πLƒL

 ô`̀jRh  »ë«eôdG  óªëe  ø`̀H  »∏Y  ¢`̀SCGô`̀ J
 ôÑY  ,AÉ`̀æ`̀eC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ΩÓ``̀YE’G  ¿hDƒ`̀°`̀T
 …OÉ«àY’G  ´ÉªàL’G  »FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J
 á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©e  AÉæeCG  ¢ù∏éªd  »fÉãdG
 AÉ°†YCG  IOÉ`̀°`̀ù`̀dG  Qƒ°†ëH  ,¢`̀ù`̀eCG  á«°SÉ«°ùdG

.ó¡©ª∏d …ò«ØæàdG ôjóªdGh ,¢ù∏éªdG
 AÉæeC’G  ¢ù∏ée  OÉ`̀°`̀TCG  ,´ÉªàL’G  ∫Ó`̀Nh
 πãªj …òdGh z»°SÉ«°ùdG »YƒdG{ èeÉfôH ìÉéæH
 øe  √Éb’  Éeh  ,áæ°ùdG  √ò¡d  ó¡©ªdG  èeGôH  óMCG
 ≈dEG  π°Uh  Qƒ¡ªédG  øe  ô«Ñc  ió°Uh  πYÉØJ
 ádhòÑªdG  Oƒ¡édÉH  øjó«°ûe  ,ÉcQÉ°ûe  892

.¬dƒM
 äGô``̀°``̀VÉ``̀ë``̀ª``̀dG ´É```̀ª```̀à```̀L’G ∫hÉ````̀ æ````̀ Jh
 »°ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ≈``̀dEG  áeó≤ªdG  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 á≤aƒe ábÓ£fG  ó©J  »àdGh ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
 á`̀fÉ`̀eCG ™`̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ó`̀©`̀H ø`̀Y äGô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀∏`̀d
 ôjƒ£J »a º¡°ùj ÉªH ;ÜGƒædG iQƒ°ûdG »°ù∏ée

 »a »WGô≤ªjódGh »æWƒdG πª©dG õjõ©Jh AGOC’G
 ºJ  »àdG  èeGôÑdG  ¢VGô©à°SG  ºJ  Éªc  ,áμ∏ªªdG
 äÉ°ù°SDƒªdGh äÉ¡édG øe Oó©d GôNDƒe Égò«ØæJ
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,É¡H  Ωó≤àdG  ió`̀e  ≈∏Y  ´Ó``̀W’Gh
.Égô°ûæH ó¡©ªdG ΩÉb »àdG ájƒYƒàdG äGQGó°UE’G

 èeGôÑdG  øe  G kOó`̀Y  ¢ù∏éªdG  ¢Vô©à°SGh
 »a  Égò«ØæJ  ó¡©ªdG  Ωõà©j  »àdG  äÉ«dÉ©ØdGh
 ø`̀eh  á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  IôàØ∏d  Ió`̀©`̀ª`̀dG  á`̀£`̀î`̀dG  Aƒ`̀°`̀V
 ,¿É°†eQ  ô¡°T  »a  äGô°VÉëe  8  áeÉbEG  É¡æª°V
 á«ÑjQóàdG  á£°ûfC’G  øe áYƒªée πª°ûJ »àdGh

 »YƒdG  á«ªæJ  ≈``̀dEG  ±ó`̀¡`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dGh
 äÉÄa  ∞∏àîe  ió`̀d  »WGô≤ªjódGh  »°SÉ«°ùdG
 ≥«≤ëàd  ó¡©ªdG  ¬«dEG  ≈©°ùj  ÉªHh  ,™ªàéªdG
 ø«H  »°SÉ«°ùdG  »YƒdG  á«ªæàH  á≤∏©àªdG  ¬aGógCG
 ¥Éã«eh  Qƒà°SódG  ΩÉ`̀μ`̀MC’  É≤ah  ø«æWGƒªdG
 »fÉªdôÑdG πª©∏d ºYódG ºjó≤Jh ,»æWƒdG πª©dG
 QÉªK  ó`̀MCG  πãªj  …ò`̀dGh  ,áμ∏ªªdG  »a  …ó∏ÑdGh
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°üd  »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM

 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ≈`̀∏`̀Y ∂``dò``c ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ™``̀∏``̀WGh
 ø«H  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  »`̀a  á∏ãªàªdG  áã«ãëdG
 õjõ©J  π«Ñ°S  »`̀a  á«æWƒdG  äÉ¡édGh  ó¡©ªdG
 á«æWƒdG  QOGƒ`̀μ`̀ dG  ió`̀d  »WGô≤ªjódG  »`̀Yƒ`̀dG
 ΩÉ`̀¡`̀ª`̀dG á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e »``̀a É`̀¡`̀JAÉ`̀Ø`̀μ`̀H AÉ```̀≤```̀JQ’Gh
 Iô«°ùe  ºYój  …òdG  ƒëædG  ≈∏Y  äÉ«dhDƒ°ùªdGh
 »a áμ∏ªªdG äÉ¡LƒJ ºYójh »WGô≤ªjódG πª©dG

.á∏eÉ°ûdG á«æWƒdG ájƒªæàdG É¡Jô«°ùe á∏°UGƒe

ó©H øY ¬YÉªàLG ó≤©j zá«°SÉ«°ùdG á«ªæàdG{ AÉæeCG ¢ù∏ée

É``°üî°T 892 É¡«a ∑QÉ``°T »FôªdG ∫É``°üJ’G ôÑY äÉ``«dÉ©a 8 á``eÉbEG

 á°UÉN äÉëjô°üJ »a ∂dP AÉL 
 ¬Ñ«≤©J  ∫ƒ``̀M  zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG  QÉ``Ñ``NCG{```d
 á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  ô```̀jRh  OQ  ≈`̀∏`̀Y
 ô`̀KC’G  øY  ¬dGDƒ°S  ≈∏Y  á«YÉªàL’G
 ¿ôªdG  πª©dG  íjô°üàd  …OÉ°üàb’G

.»æWƒdG OÉ°üàb’G ≈∏Y
 Gòg  ¿É`̀c  ¿EGh  ≈àM  ¬`̀ fEG  ∫É`̀ bh
 Ée ¿CG ’EG á«dhO IOÉ°TG πëe ΩÉ¶ædG
 ¬àMôW …òdG ∫GDƒ°ùdG ∫ÓN øe º¡j
 ≈∏Y  …OÉ°üàb’G  ô``̀KC’G  ¢SÉ«b  ƒ`̀g
 »æWƒdG  OÉ°üàb’G  ≈∏Yh  ¥ƒ°ùdG
 äÉ«FÉ°üMG …G óLCG ºd ∞°SC’G ™eh
 Éë°Vƒe  ,∂``̀ dP  í`̀°`̀Vƒ`̀J  ΩÉ```̀ bQCG  hCG
 ¿hDƒ°ûdGh  πª©dG  ô`̀jRh  ôμ°ûj  ¬`̀fCG
 ∑Éæg  øμdh  √OQ  ≈∏Y  á«YÉªàL’G
 AÉL  É`̀e  ≈∏Y  äÉ¶MÓªdG  ø`̀e  Oó`̀Y
 øe ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG  Gò`̀¡`̀d  Éªd  Oô``̀dG  »`̀a
 ™°VƒdG  ∫Ó`̀N  ô`̀ã`̀cG  äRô``̀H  á«ªgCG
 Iô«ÑμdG  OGó``̀YC’G  ¿EG  å«M  ø`̀gGô`̀dG
 hCG á«eÉ¶ædG ô«Z AGƒ°S ádÉª©dG √ò¡d
 á«°û«©e  áÄ«H  »a  º¡°SóμJh  áfôªdG
 ºbÉa  áª«∏°ùdG  ô«jÉ©ªdG  øe  á«dÉN
 Oó©dG  å«M  á«dÉëdG  áeRC’G  ôKG  øe
 á`̀Yô`̀°`̀Sh äÉ``̀HÉ``̀°``̀UE’G ø``̀e ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG
 ™e  πeÉ©àdG  áØ∏ch  º¡æ«H  ÉgQÉ°ûàfG

 .Iô«Ñc ™bGƒdG Gòg
 OôdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  óªëªæÑdG  âØdh
 »a »`̀fÉ`̀©`̀j  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ƒ`̀°`̀S  ¿CG  ô``̀cP
 ádÉª©dG  á∏μ°ûe  øe  øgGôdG  âbƒdG
 (áÑFÉ°ùdG  ádÉª©dG)  á«eÉ¶ædG  ô«Z
 »a  Éæ©°†j  º`̀¡`̀e  ±Gô``̀à``̀YG  Gò```̀gh
 áédÉ©ªd  í«ë°üdG  ≥`̀jô`̀£`̀dG  ∫hCG
 ¿G  Oô``̀dG  ô`̀cP  ø`̀μ`̀dh  á∏μ°ûªdG  √ò`̀g
 á∏«°Sh  ó©j  ¿ôªdG  íjô°üàdG  ΩÉ¶f
 ádÉª©dG  ´É`̀ °`̀VhCG  í«ë°üàd  áª¡e
 Gò`̀g í`̀à`̀Ø`̀j å`̀«`̀M á`̀«`̀eÉ`̀¶`̀æ`̀dG ô`̀«`̀Z
 »ÑæLC’G  πeÉ©dG  ΩÉeG  ÜÉÑdG  ΩÉ¶ædG

 !πªY ÖMÉ°üc πª©∏d ∞dÉîªdG
 ÖjôZ  ô``̀eG  Gò``̀g  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 í«ë°üJ  ƒ``̀g  ió````̀LC’G  ¿EG  å`̀«`̀M
 hCG  ¢ü∏≤f  »μd  Å`̀WÉ`̀î`̀dG  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG
 øe  ô«¨f  ¿CG  ’  »Ñ∏°ùdG  √ô`̀KCG  ™æªf
 √ô`̀ KCG  ø`̀e  ó```̀jRCGh  »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ¬∏μ°T
 AÉ`̀L  É`̀ª`̀c  ∫É`̀ë`̀dG  ™`̀bGƒ`̀a  ,»Ñ∏°ùdG

 »fÉ©j  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ƒ`̀°`̀S  ¿G  Oô``̀ dG  »`̀a
 øμdh  áÑFÉ°ùdG  ádÉª©dG  á∏μ°ûe  øe
 ô«¨j  ød  »fƒfÉ≤dG  º¡©°Vh  ô««¨J
 ,¥ƒ°ùdG ≈∏Y …OÉ°üàb’G ºgôKCG øe
 OôéªH  ô«¨àj  ºd  º`̀gô`̀KCGh  ºgOó©a
 ¿G hCG π«ØμdG /ó«Øà°ùªdG º°SG ô««¨J
 hCG  ádhó∏d  Ωƒ°SôdG  ¿ƒ©aój  GƒfÉc

 .Gõ«ØdÉH ôLÉàj …òdG π«Øμ∏d
 íjô°üàdG  QÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  ¿CÉ`̀ °`̀û`̀Hh
 ∫É`̀ª`̀YC’G »`̀a á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG ≈`̀∏`̀Y ¿ô`̀ª`̀dG
 ¢ù∏ée  ƒ°†Y  í`̀ °`̀VhCG  ,á`̀à`̀bDƒ`̀ª`̀dG
 ƒg Gòg ¿G Éæ°VôàaG ƒd ¬fCG iQƒ°ûdG
 ádÉª©dG  ≈∏Y  ∂dP  ôKCG  Éªa  π°UÉëdG
 ∫É`̀é`̀e »``̀a π`̀ª`̀©`̀J »`̀à`̀ dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ™HÉ£dG  äGP  hCG  áàbDƒªdG  ∫É`̀ª`̀YC’G
 ™«£à°ùj  π`̀g  ÓFÉ°ùàe  ,»°Vô©dG
 øe ádÉª©dG √òg ¢ùaÉæj ¿G øWGƒªdG
 •ôà°ûf  ºd  ¬`̀fEG  å«M  ,áØ∏μdG  å«M
 πª©∏d  ô«jÉ©eh  äÉØ°UGƒe  º¡«∏Y
 ’h  ≈``̀fOCG  óëH  á«°û«©e  áÄ«H  ’h
 »æjôëÑdG øWGƒªdG ¢ùμ©H ∂dP ô«Z
 ∞`̀ jQÉ`̀°`̀ü`̀eh Iô```̀°```̀SCG ¬``̀jó``̀d …ò````̀dG
 ¬JÉeóN  Ωó≤j  ¿G  ¬ª¡jh  á«°û«©e

 .øjôëÑdG ájƒg ¢ùμ©J IOƒéH
 ôjRƒdG  OQ  »a  OQh  Ée  ¿CÉ°ûHh
 ¿ô`̀ª`̀dG  íjô°üàdG  ΩÉ`̀¶`̀f  ¿CG  ∫ƒ``̀M
 ∫Éb  πª©dG  ¥ƒ°S  ≈∏Y  ÉHÉéjG  ô`̀KG
 ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ`̀°`̀TCG  Oô``̀dG  ¿EG  óªëªæÑdG
 ádÉª©dG  OGó`̀YG  ¢ü∏b  ¿ôªdG  ΩÉ¶ædG
 Ö∏°ùdÉH  ôKDƒJ  »àdGh  á«eÉ¶ædG  ô«Z
 É k≤FÉY ∞≤Jh »æWƒdG OÉ°üàb’G ≈∏Y
 ,πª©dG  ¥ƒ°S  ôjƒ£J  á«∏ªY  ΩÉ`̀eG
 ô«Z á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG ¿CÉ```̀H É`̀eÉ`̀ª`̀J ≥``̀Ø``̀JGh
 ≈∏Y ô«Ñc »Ñ∏°S ô«KCÉJ É¡d á«eÉ¶ædG
 ’  »æμdh  ¥ƒ°ùdG  ≈∏Yh  OÉ°üàb’G
 »fƒfÉ≤dG ≈ª°ùªdG ô«¨J ¿G »a ≥ØJG
 QƒW hCG …OÉ°üàb’G ºgôKCG øe ô«Z
 ¿EÉa ¢ùμ©dG ≈∏Y πH πª©dG ¥ƒ°S øe
 »fƒfÉb πμ°ûH ácôëdG ≈∏Y º¡JQób
 º`̀gô`̀KCG  ø`̀e  äOGR ó`̀b  ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a
 º¡à°ùaÉæe  »`̀a  äGò``dÉ``Hh  »Ñ∏°ùdG
 iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Yh  á«æWƒdG  ádÉª©∏d
 á`̀Ø`̀∏`̀μ`̀dG º`̀μ`̀ë`̀H äÉ``̀eó``̀î``̀dG IOƒ````̀L
 ÜÉ«Z »ah ádÉª©dG √ò¡d á°†ØîæªdG

.äÉWGôà°T’Gh ô«jÉ©ªdG
 ø«H  ¥ô`̀Ø`̀dG  ¿EG  :Ó`̀FÉ`̀b  ™`̀HÉ`̀Jh
 »a  ƒ`̀g  áfôªdGh  áÑFÉ°ùdG  ádÉª©dG
 ÉeCG  »fƒfÉ≤dG  ™°VƒdGh π«ØμdG  º°SG
 ƒ¡a OôdG  √ócCG  …òdG  »Ñ∏°ùdG  ºgôKCG
 hCG  º`̀bQ  …G  Oô`̀dG  ôcòj  º`̀dh  ôªà°ùe
 ¿G É¡«a í°VƒJ á°SGQO hCG á«FÉ°üMG
 ôcP ≈àM ’h ,É«HÉéjEG íÑ°UCG ºgôKCG
 Égô«KCÉJ  πãe  ájOÉ°üàbG  äGô°TDƒe
 QÉ`̀©`̀°`̀SCG  hCG  á`̀dÉ`̀£`̀Ñ`̀dG  Ö`̀°`̀ù`̀f  ≈`̀∏`̀Y
 ƒªf  Ö°ùf  hCG  á«cÓ¡à°S’G  ™∏°ùdG
 á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG
.∂dP ô«Zh ¿ƒæWGƒªdG É¡μ∏ªj »àdG

 á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀e ¢`̀ü`̀î`̀j É`̀ª`̀«`̀a É````̀eCG
 OGóYCG  ¢ü«∏≤àH  áfôªdG  Gõ«ØdG  ΩÉ¶f
 OôdG ócCG ó≤a ,á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG
 ≈àM  íéæJ  º`̀d  á°SÉ«°ùdG  √ò`̀g  ¿G
 Éªa  .∂dP  ô«Z  ∫ƒ≤«d  OôdG  AÉL  ¿EGh
 áfôªdG Gõ«ØdG ΩÉ¶f ¿G OôdG »a ôcP
 πÑb  …G  2017  ƒ`̀«`̀dƒ`̀j  »``a  ≥`̀Ñ`̀W
 áÑ°ùf  øμdh  É kÑjô≤J  äGƒæ°S  çÓ`̀K
 á«eÉ¶ædG  ô«Z  ádÉª©dG  ¢VÉØîfG
 âdGRÉe %70 ¿G …G ,§≤a %30 ¿Éc
 IQƒcòªdG  ΩÉ`̀bQC’É`̀Hh  ,á«eÉ¶f  ô«Z
 É«ÑæLCG ÓeÉY 33^427 ¿EÉa OôdG »a
 82  π°UCG  øe  º¡YÉ°VhCG  Gƒëë°U
 óæY ∞`̀dÉ`̀î`̀e »`̀Ñ`̀æ`̀LCG π`̀eÉ`̀Y ∞```̀dCG
 OGóYG ¿EG  å«M ,ΩÉ¶ædG Gòg ≥«Ñ£J
 É«dÉM  ≠∏Ñj  á«eÉ¶ædG  ô«Z  ádÉª©dG
 πeÉY ∞`̀ dCG  56 ≈`̀ dEG  50 Ohó`̀M »`̀a
 .Oô`̀dG  »`̀a  AÉ`̀L  É`̀e  Ö°ùëH  ∞dÉîe
 ≥«Ñ£J ôKCGh áØ∏c Ö°ùëf ¿G Éæ«∏Yh
 á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G ΩÉ¶ædG Gòg
 Oôéªd  áÄ«ÑdG  ≈àMh  á«YÉªàL’Gh
 %30 `d á«fƒfÉ≤dG ´É°VhC’G í«ë°üJ

.á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG øe
 Gõ«ØdG  ΩÉ`̀¶`̀f  ¿CG  ô`̀NG  ≈æ©ªH
 3 ∫Ó````N »```a í`̀é`̀æ`̀j º```d á``̀fô``̀ª``̀dG
 ¿G  hCG  »¡æj  ¿CÉ``̀H  É kÑjô≤J  äGƒæ°S
 áÑFÉ°ùdG  ádÉª©dG  á∏μ°ûe  ø`̀e  óëj
 ≈`̀dEG  º``gOGó``YCG  ¢ü«∏≤àH  ≈àM  ’h
 É«fƒfÉb  AÉ£Z  ≈£YCG  ÉªfG  .∞°üædG
 ¥ƒ°ùdG  »a  Gƒ≤Ñj  ¿CÉ`̀H  º¡æe  Aõéd
 ∫ÉªYC’Gh ø¡ªdG ÜÉë°UCG Gƒ°ùaÉæjh

 ’h ádOÉY ô«Z áÄ«H »a ø««æjôëÑdG
 ΩÉ¶ædG Gòg ¿Éc ¿EGh ≈àM .áØ°üæe
 øe º¡j Ée ¿G ’G á«dhO IOÉ°TG πëe
 ¢SÉ«b  ƒg  ìhô£ªdG  ∫GDƒ°ùdG  ∫ÓN
 ≈∏Yh ¥ƒ°ùdG ≈∏Y …OÉ°üàb’G ôKC’G
 ∞`̀°`̀SC’G ™``̀eh »`̀æ`̀Wƒ`̀dG OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ΩÉ`̀bQG  hCG  äÉ«FÉ°üMG  …G  ó``LCG  º`̀d

.∂dP í°VƒJ
 ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J  ôKCG  ¢Uƒ°üîHh
 …QÉéàdG ¥ƒ°ùdG ≈∏Y ¿ôªdG πª©dG
 øe AÉL OôdG ¿CG ≈dEG óªëªæÑdG âØd
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  iƒμ°T  ô`̀cP  ¿hO
 ≈`̀∏`̀Y ΩÉ``̀¶``̀æ``̀ dG Gò````̀g ≥`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀J ø```̀e
 …G  øe É«dÉN É°†jG  AÉLh ,º¡dÉªYCG
 äÉ«FÉ°üMG  hCG  ΩÉ``̀bQG  hCG  äÉfÉ«H
 º¡YÉ°VhG  Gƒëë°U  øjòdG  OóY  Ée
 ôcP  Oô`̀dG  ¿G  ’G  ,ø«ØdÉîªdG  Oó`̀Yh
 º¡°SCG ΩÉ¶ædG Gòg ¿G »FÉ°ûfEG πμ°ûH
 Ö∏£dG  π«∏≤J  »`̀a  ô°TÉÑe  πμ°ûH
 OƒLƒd  á«eÉ¶ædG  ô«Z  ádÉª©dG  ≈∏Y
 ’h áfhôªdG äGòH »fƒfÉ≤dG πjóÑdG
 OôdG  óæà°SG  GPÉe  ≈∏Y á≤«≤M ±ôYG
 πg ,êÉàæà°S’G Gòg áaô©e á«Ø«c hCG
 áfÉÑà°SG  hCG  áæ∏©e  á«FÉ°üMG  ∑Éæg

 ?OôdG »a ôcòJ ºd äÉfÉ«H IóYÉb hCG
 ¿G  É``̀æ``̀g  í```̀°```̀VhG  ¿G  OhCGh
 ™`̀bGƒ`̀dGh  »æªàdG  ø«H  É`̀bô`̀a  ∑É`̀æ`̀g
 π°UÉëdG  ø«Hh  ¢VhôØªdG  ø«Hh
 øe  ±ó¡dG  ¿G  »a  ∂μ°TG  Óa  ,Ó©a
 øμj  ºd  áfôªdG  Gõ«ØdG  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J
 í«ë°U  πμ°ûH  ¢SQój  ºd  hCG  Gó«L
 hCG  QGôb  …G  ¿G  »©«Ñ£dG  øe  øμdh
 Ióe ó©H É¡à©LGôe ºàj òØæJ á°SÉ«°S
 ±GógCÓd  É¡≤«≤ëJ  ióe  øe  ócCÉà∏d
 hCG  É`̀¡`̀à`̀«`̀∏`̀YÉ`̀a  ió````̀eh Iƒ``̀Lô``̀ª``̀dG
 hCG  πjó©àdG  hCG  Öjƒ°üà∏d  É¡àLÉM
 ∞°SC’G  ™e  Gò`̀gh  ,É¡«a  QGôªà°S’G
 âæc É```̀eh Oô```̀ dG »``̀a √ó```̀LG º``̀d É``̀e
 âfÉc  ¿EÉa  ,OôdG  ¬æª°†àj  ¿G  ≈æªJCG
 ôKG  áaô©ªd  á°SGQOh  á©LGôe  ∑Éæg

 OÉ°üàb’G  ≈∏Y  ΩÉ¶ædG  Gòg  ≥«Ñ£J
 ºd GPÉ`̀ª`̀d º`̀∏`̀YG Ó`̀a ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG ≈`̀∏`̀Yh
 á°SGQO óLƒJ ’ ¿CGh OôdG ™e ô°ûæJ
 áaôZ  »`̀a  »°ûªf  É`̀æ`̀fG  »æ©j  Gò`̀¡`̀a
 ≈dGh  ÉfôKCG  áaô©e  ô«Z  øe  áª∏¶e
 ’  Iô«Ñc  IôWÉîe  √ògh  ¬éàf  øjCG
 Iô«¨°üdG  äÉcô°ûdG  ≈àM  É¡∏ªëàJ

?∫hódÉH ºμdÉH Éªa
 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y ºààNGh
 ¿CG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ô``̀cP  É`̀e  ¿CÉ``̀H  ¬ëjô°üJ
 ≈∏Y Ö∏£dG  π∏b  ¿ôªdG  πª©dG  ΩÉ¶f
 øe  IójóL  á«ÑæLG  ádÉªY  ΩGó≤à°SG
 GóL »`̀HÉ`̀é`̀jEG ô`̀eG Gò``̀gh ,êQÉ`̀î`̀dG
 ÉfójhõJ  ºàj  ºd  GPÉªd  º∏YG  ’  øμdh
 ºμa  ,∂dP  ø«ÑJ  »àdG  äÉ«FÉ°üME’ÉH
 ΩGó`̀≤`̀à`̀°`̀S’  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  áÑ°ùf  â`̀fÉ`̀c
 º`̀ch  2017  »``̀a  á`̀«`̀Ñ`̀æ`̀LG  á`̀ dÉ`̀ª`̀Y
 πg  ?2019  »a  áÑ°ùædG  √òg  â¨∏H
 ádÉª©dG  ΩGóîà°S’  äÉÑ∏£dG  äOGR
 ?ôKDƒe πμ°ûH â°†ØîfG ΩCG á«ÑæLC’G
 πc  ìÉéæH  ¬JÉ«æªJ  øY  ôÑYh
 ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J  É¡«a  ÉªH  ÉæJÉ°SÉ«°S
 »©«Ñ£dG øe øμdh ¿ôªdG íjô°üàdG
 ≈``̀dEG  äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  π``̀c  êÉ`̀à`̀ë`̀J  ¿G
 óæY  Öjƒ°üJh  Iôªà°ùe  äÉ©LGôe
 äÉ«£©ªdG  ô«¨J  óæYh  IQhô`̀°`̀†`̀dG
 É«dÉM  ¬`̀H  ôªf  É`̀e  πãe  ±hô`̀¶`̀ dGh
 ¬«a  â`̀Yó`̀HG  »FÉæãà°SG  ™`̀°`̀Vh  ø`̀e
 πX  »`̀a  á```̀eRC’G  IQGOEÉ````H  áeƒμëdG
 áª«μëdG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀L  äÉ`̀¡`̀Lƒ`̀J
 AGQRƒ```̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ƒ`̀ª`̀°`̀S á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh
 ó¡©dG  »dh ƒª°S ±Gô°TEGh ¬JôÑNh
 Iô`̀«`̀Ñ`̀ch Iô`̀«`̀¨`̀°`̀U π`̀μ`̀ d ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 ≈∏Y Ió`̀«`̀°`̀Tô`̀dG IOÉ`̀«`̀≤`̀ dG  ¢`̀Uô`̀Mh
 ,ºgQGô≤à°SGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°S
 »a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCÉ`̀a
 πeÉ©àdG  á«Ø«c »a IôÑN â«H º¡∏X
 ìÉéæH  äÉ````̀eRC’G  Ö`̀©`̀°`̀UG  IQGOEGh
 áHôéàdG √òg ∫ÓN øe ≈àMh ôgÉH
 ƒª°S IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôa ¿G óéf
 π«°UÉØJ  ¥OG  ™`̀HÉ`̀à`̀j  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh
 ºàJh  §£îdG  ™°VƒJh  πª©dG  ô«°S
 âÑ∏£J  Éª∏c  É¡∏jó©Jh  É¡à©LGôe
 Gògh  äÉ«£©ªdG  äóéà°SG  hCG  ∂dP
 øjôëÑdG  ìÉ`̀é`̀f  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SCG  º``̀gCG  ø`̀e
 ™e  ∫ÉëdG  ƒg  ∂`̀dP  ¿ƒμj  ’  GPÉª∏a
 ΩÉ¶f É¡dhCGh á≤HÉ°ùdG äÉ°SÉ«°ùdG πc
 ôWÉîe äô¡X ¿G ó©H áfôªdG Gõ«ØdG
 »àdG  Iô«ÑμdG  OGó``̀YC’G  √ò`̀g  Oƒ`̀Lh
 »æWƒdG  OÉ°üàb’G  É¡«dEG  êÉàëj  ’
 á°SÉ«°ùdGh  á«YÉªàL’G  É¡àØ∏μJh
 á«dÉY  á«æeC’G  ≈àMh  ájOÉ°üàb’Gh

.øWƒdG ≈∏Y G kóL

 :zè«∏îdG QÉÑNCG{`d óªëªæÑdG …Qƒ°ûdG

áÑFÉ``°ùdG ádÉª©dG á∏μ``°ûe AÉ``¡fEG »a í``éæj º``d ¿ô``ªdG íjô``°üàdG
êÓ©∏d í``«ë°üdG ≥``jô£dG ∫hCG á``∏μ°ûªdG √ò``g øe π``ª©dG ¥ƒ``°S IÉ``fÉ©ªH ±Gô``àY’G

.óªëªæÑdG ΩÉ°ùH |

 :ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
 ΩÉ¶f ¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y óªëªæÑdG ΩÉ°ùH ócCG
 É kÑjô≤J  äGƒæ°S  3  ∫ÓN  íéæj  ºd  ¿ôªdG  πª©dG  íjô°üJ
 ô«Z  hCG  áÑFÉ°ùdG  ádÉª©dG  á∏μ°ûe  øe  óëdG  hCG  AÉ¡fEG  »a
 ádÉª©dG √òg OGóYCG ¢ü«∏≤J øe øμªàj ºd å«M ,á«eÉ¶ædG
 ΩÉ¶ædG Gòg ò«ØæJ AóH òæe §≤a %30 áÑ°ùæH ’EG áØdÉîªdG
 ≈£YCG  ¿ôªdG  íjô°üàdG  ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,2017  ƒ«dƒj  »a

 Gƒ≤Ñj  ¿CÉ`̀ H  áØdÉîªdG  ádÉª©dG  ø`̀e  Aõéd  É«fƒfÉb  AÉ£Z
 ∫ÉªYC’Gh  ø¡ªdG  ÜÉë°UCG  Gƒ°ùaÉæjh  »æjôëÑdG  ¥ƒ°ùdÉH
 ≈∏Y GOó°ûe ,áØ°üæe ’h ádOÉY ô«Z áÄ«H »a ø««æjôëÑdG
 Gòg  »a  ô¶ædG  IOÉYE’  ÉMÉëdEG  ôãcCG  âëÑ°UCG  áLÉëdG  ¿CG
 OÉ°üàb’G  ¬«dEG  êÉàëj  …òdG  í«ë°üdG  Oó©dG  »ah  ΩÉ¶ædG
 äÉØ°UGƒªdGh  äÉWGôà°T’Gh  á«ÑæLG  ádÉªY  øe  »æWƒdG
 hCG IôgÉe ádÉª©c º¡«a AGƒ°S ÉgôaGƒJ ÖLGƒdG ô«jÉ©ªdGh
.É¡«a ¿ƒª∏©j hCG ¿ƒ°û«©j »àdG áÄ«ÑdG »a hCG á°ü°üîàe
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 ï«°ûdG  ø`̀H  »∏Y  ó«°ùdG  OÉ`̀ °`̀TCG
 ßaÉëe  ,Qƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀©`̀dG  ø«°ùëdGóÑY
 á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dÉ`̀H ,á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 »àdG zô«N Éæ«a{ á«©ªàéªdG á«æWƒdG
 óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  É¡≤∏WCG
 ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG
 QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G
 ¢ù∏ée  ¢``ù``«``FQ  »``̀æ``̀Wƒ``̀dG  ø`````̀eC’G
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀æ`̀eCG
 Oƒ¡é∏d É kªYO »JCÉJ »àdGh ,á«fÉ°ùfE’G
 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  ácQÉÑªdG  á«æWƒdG
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG  ≈∏YC’G
 Oƒ¡L  õjõ©J  ≈`̀dEG  ±ó¡Jh  ,AGQRƒ``dG
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 RGõàY’Gh ôîØdG øY É kHô©e ,ÉfhQƒc
 á∏ªM  ¬à≤≤M  …òdG  õ«ªàªdG  ìÉéædÉH
 ∞∏àîªd  âMÉJCG  »àdGh  ,zô«N  Éæ«a{
 äÉ«dÉ©ØdGh  äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdG

 ácQÉ°ûªdG ±ô°T π«f á°Uôa OGôaC’Gh
.á«æWƒdG á∏ªëdG √òg »a

 â`̀fÉ`̀c É`̀ª`̀dÉ`̀£`̀d ¬````fCG í```̀°```̀VhCGh
 AÉæHCG  ™«ªéd áª¡∏e áª«μëdG  ÉæJOÉ«b
 á∏©°T Ωƒ`̀«`̀ dG  ∂`̀ dò`̀c  »``̀gh ,ø``̀Wƒ``̀dG
 zô«N  Éæ«a{  á∏ªM  É`̀eh  ,AÉ£©dG  øe
 ÖLGƒdÉa  ,∂``̀dP  ≈∏Y  ∫É`̀ã`̀e  ô«N  ’EG
 ¿CG É`̀ k©`̀«`̀ª`̀L É`̀æ`̀«`̀∏`̀Y º`̀à`̀ë`̀j »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 É``̀fQhO …ODƒ````̀fh º`̀gÉ`̀°`̀ù`̀fh ∑QÉ`̀°`̀û`̀f
 øe  ÉæJOÉ«≤d  A’hh  ÉææWƒd  á`̀eó`̀N

.¿ÉeC’G ôH ≈dEG QƒÑ©dG πLCG
 ßaÉëªdG ¢SDhôJ ∫ÓN ∂dP AÉL
 ôÑY »YƒÑ°SC’G …QhÉ°ûàdG ´ÉªàLÓd
 G kò«ØæJh  ¬fCG  å«M  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G
 ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG äÉ¡«Lƒàd
 á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH
 IóaGƒdG ádÉª©dG áaÉãc ∞«ØîJ ¿CÉ°ûH
 ßaÉëªdG  ™∏WG  ,º¡æμ°S  ≥WÉæe  »a
 Gò`̀g »``̀a äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô````NBG ≈`̀∏`̀Y

.¿CÉ°ûdG

 ™°VƒdG ¿CG ≈dEG ßaÉëªdG QÉ°TCGh
 ò«ØæJ  »a  QÉμàH’G  »Yóà°ùj  øgGôdG
 ∫ÉªYC’G ∞«ãμJh äÉ«dÉ©ØdGh èeGôÑdG
 »a  É k°Uƒ°üN  á«fÉ°ùfE’Gh  ájô«îdG

.ºjôμdG ¿É°†eQ ô¡°T

 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äGQGô`̀≤`̀d  kGò«ØæJ
 ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  ™e  kÉ«°TÉªJh  ,¬∏dG  ¬¶ØM
-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d IòîàªdG á«FÉbƒdG

 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  äÉ«°UƒJ  ≈∏Y  kAÉæHh  (19
 áYÉæ°üdG  IQGRh  ó`̀cDƒ`̀J  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)   ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 ≥aGƒªdG  ¢ù«ªîdG  Ωƒ«dG  øe  G kAóH  ¬fCG  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh
 Ωƒj ≈àM kAÉ°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG ΩÉªJ »a 2020 πjôHCG 23

:ºà«°S 2020 ƒjÉe 7 ≥aGƒªdG ¢ù«ªîdG
 ä’É°U  π`̀ch  Éªæ«°ùdG  QhO  ¥Ó``̀ZEG  »`̀a  QGôªà°S’G -

.É¡d á©HÉàdG ¢Vô©dG
 á°UÉîdG  á«°VÉjôdG  õcGôªdG  ¥Ó`̀ZEG  »a  QGôªà°S’G -
 á°UÉîdG  áMÉÑ°ùdG  ∑ôHh  á°UÉîdG  á«fóÑdG  á«HôàdG  ä’É°Uh

.á°UÉîdG á«¡«aôàdG ÜÉ©dC’Gh
 QÉ°üàbGh  á°û«°ûdG  »gÉ≤e  ¥Ó``̀ZEG  »`̀a  QGôªà°S’G  -
 äÉÑ∏£dG  ∫Ó``N  ø`̀e  §≤a  á`̀ª`̀©`̀WC’G  ºjó≤J  ≈∏Y  É¡à£°ûfCG

.π«°UƒàdGh á«LQÉîdG
.äÉfƒdÉ°üdG ¥ÓZEG »a QGôªà°S’G -

 ºYÉ£ªdG  ™«ªL  á£°ûfCG  QÉ°üàbG  »`̀a  QGôªà°S’G -
 äÉÑ∏£dG  ≈∏Y  áª©WC’G  ºjó≤J  øcÉeCGh  á«MÉ«°ùdG  ≥aGôªdGh

.π«°UƒàdGh á«LQÉîdG
 äÉeóîdGh  äGAGô``̀LE’G  ¢†©H  ∞bh  »a  QGôªà°S’G -

.á°UÉîdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdÉH áFQÉ£dG ô«Z á«ë°üdG
 äÓëe íàa øe áYÉ°S ∫hCG ¢ü«°üîJ »a QGôªà°S’G -
 π«∏≤àd §≤a πeGƒëdG AÉ°ùædGh ø°ùdG QÉÑμd øjƒªàdGh ájòZC’G

.á£dÉîªdG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  π`̀c  ΩGõ```dEG  »`̀a  QGôªà°S’G -

.áeÉ©dG øcÉeC’G »a ¬LƒdG äÉeÉªch á©æbC’G AGóJQÉH
 »àdG  á«YÉæ°üdGh  ájQÉéàdG  ∫ÉëªdG  á£°ûfCG  QÉ°üàbG -
 ™«ÑdG  äÉ«∏ªY  ≈∏Y  øFÉHõ∏d  Iô°TÉÑe  äÉeóN  hCG  É k©∏°S  Ωó≤J
 ™e ™FÉ°†ÑdG π«°UƒJ áeóN ∫ÓN øeh á«fhôàμdE’G ¥ô£dÉH

.IôàØdG √òg ∫ÓN ä’ÉéªdG √òg ¥ÓZEG
 πc  ájQÉéàdGh  á«YÉæ°üdG  ∫ÉëªdG  √ò`̀g  øe  ≈æãà°ùj

:»∏j Ée
 ,ä’É≤ÑdGh äGOGôÑdG ,âcQÉe ôHƒ°ùdG ,âcQÉe ôÑjÉ¡dG -

.áLRÉ£dG Ωƒë∏dGh ∑Éª°SC’Gh äGhGô°†îdG ™«H ∫Éëeh
.á«dB’Gh ájhó«dG õHÉîªdG -

.∫É°ùªdG RÉ¨dG áÄÑ©J ∫Éëeh OƒbƒdG áÄÑ©J äÉ£ëe -
 º«ª©J É¡H Qó°üj »àdG á°UÉîdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG -

.á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG øe
 ´É£≤∏d  IófÉ°ùªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  -

.»dÉªdG
.™fÉ°üªdG -

 ’  »àdGh  ,äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒª∏d  ájQGOE’G  ÖJÉμªdG -
.øFÉHõdG ™e ô°TÉÑe πμ°ûH É¡WÉ°ûf π°üàj

 ™FÉ°†ÑdG  ôjó°üJh  OGô«à°SG  »`̀a  á∏eÉ©dG  ∫ÉëªdG -
.É¡©jRƒJh

 ∫Éëeh äÉÑcôªdG  áfÉ«°Uh í«∏°üJ äÉLGôch ¢TQh -
.QÉ«¨dG ™£b

.áfÉ«°üdGh äGAÉ°ûfE’G ´É£b -
 áÄ«g  øe  QOÉ°üdG  º«ª©à∏d  kÉ≤ah  ä’É°üJ’G  äÉcô°T -

.ä’É°üJ’G º«¶æJ
 óYGƒ≤dÉH äÉ¡édG √òg ΩGõàdG á«ªgCÉH IQGRƒdG âgƒfh
 øe óëdG ±ó¡H áë°üdG IQGRh øY Qó°üJ »àdG äGAGôLE’Gh

 .(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG

ø°ùM »μe :Öàc
 »ah  ,∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¿É°†eQ  ô¡°T  á`̀dÓ`̀WG  áÑ°SÉæªH
 ¢Sƒ≤£dG  ¿G  ócDƒªdG  øe  ,19  ó«aƒc  áëFÉL  AGƒ`̀LG
 Gòg ô«¨àà°S á«∏«∏dG äGQÉjõdGh á«fÉ°†eôdG äGOÉÑ©dGh
 zè«∏îdG QÉÑNCG{ º¡©e â∏°UGƒJ øªe ÜôYG óbh ,ΩÉ©dG
 áëaÉμªd  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≥`̀jô`̀a  äÉª«∏©àH  º`̀¡`̀eGõ`̀à`̀dG  ø`̀Y
 Ö°üJh á≤«bOh á°ShQóe äÉª«∏©àdG √òg ¿ƒμd ÉfhQƒc

 .ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe »a
 äÉª«∏©àdG  ¿G  :»fÉjõdG  ódÉN  ∫ÉªY’G  πLQ  ∫ƒ≤j
 á«fÉ°†eôdG ¢ùdÉéªdG ™æªJ É«∏©dG äÉ¡édG øe IQOÉ°üdG
 ÉWƒëJh  É`̀fhQƒ`̀μ`̀dG  ó`̀LGƒ`̀J  ºμëH  ∂``̀dPh  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g
 ô¡°ûH  ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G  Ωó`̀Y  ¿G  í«ë°U  ±É`̀°`̀VCGh  ,¬Ñæéàd
 ô°ùμj  (á«fÉ°†eôdG  ¢ùdÉéªdG  íàa  ΩóY  QGôb)  ¿É°†eQ
 ¬fG Gó«L ±ô©j πbÉ©dG ¿É°ùf’G øμd ó«dÉ≤àdGh ±GôY’G
 É¡jCGQ äQó°UGh Gó«L ´ƒ°VƒªdG â°SQO á¡L øY QOÉ°U
 RhÉéJ  »a  πeG  Éæ∏ch  ¿ƒeõà∏e  ÉæfÉa  ,¬«∏Yh  ,¬fCÉ°ûH

.ÉÑjôb Ö«°ü©dG ™°VƒdG Gòg
 ¿É°†eQ ¿G ∫ÉªY’G πLQ πæjR º«gGôHEG ócDƒj Éªc
 iô`̀N’G  ΩGƒ``̀Y’G  ø`̀e  ¬à∏cÉ°T  ø`̀Y  ∞∏àîj  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g
 äÉª«∏©àH ¿ƒeõà∏e øëfh »FÉæãà°S’G ÉfhQƒμdG ±ô¶d
 »a ÉgOƒ¡L ∫òÑJ »àdGh Oó°üdG Gò¡H á«ª°SôdG äÉ¡édG
 ≈dEG  Qƒ`̀e’G  Oƒ©J  ≈àM  π∏c  ¿hO  AÉHƒdG  Gòg  áYQÉ≤e
 ø«æWGƒªdG πc ≈∏Y á«aÉ©dGh ô«îdÉH á«©«Ñ£dG É¡jQÉée
 πLG øe ºàj ÉªfEG äGAGôLEG øe …ôéj Ée ¿G ≈dEG G kô«°ûe
 »a  á«°SÉ«°ùdG  IOÉ«≤∏d  GQó≤e  É©«ªL  ¢SÉædG  áë∏°üe

.É¡Ñ©°ûH ΩÉªàg’Gh è¡ædG Gòg øjôëÑdG áμ∏ªe
 óªMCG  ≥HÉ°ùdG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  í`̀°`̀VhCGh  
 ÉØ∏àîe  ¿ƒμ«°S  ΩÉ©dG  Gò`̀g  ¿É°†eQ  ô¡°T  ¿CÉ`̀H  áWGôb
 ¿ƒμà°S  äƒ«ÑdG  »a  ±ÉμàY’G  ógÉ°ûe  ¿G  ≈dG  Égƒæe
 ™ªL  ≈∏Y  ∂`̀dP  óàªj  ó`̀b  π`̀H  ™ªàéªdG  ≈∏Y  Iô£«°ùe
 ø««©àH  ÖdÉWh  ,øjô°ù©ªdGh  ø«LÉàëª∏d  äÉYôÑàdG

 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  IQGRh  áHGƒH  óæY  ∞Xƒe
 Iõ¡LG  äÉeGóîà°SG  ¿ƒaô©j  ’  ø`̀e  ÉjÉ°†b  RÉ`̀é`̀fE’
 ºà«d  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ™e  »fhôàμ«d’G  π°UGƒàdG

 .∫ƒ∏M ¿hO É¡FÉ≤Hh ÉjÉ°†≤dG ºcGôJ ∑QGóJ
 …hó``̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e Ö`̀MÉ`̀°`̀U ™``̀e É`̀°`̀†`̀jG É`̀æ`̀Kó`̀ë`̀Jh
 Gòg  ¿É°†eQ  ¿G  ócCG  …òdG  (…hódG  º«gGôHEG)  ¥ôëªdÉH
 ¬«a  π≤à°Sh  á≤HÉ°ùdG  ΩGƒ`̀Y’G  øY  É«∏c  ∞∏àîj  ΩÉ©dG
 ÉÑ∏°S ∂dP  ¢ùμ©æ«°Sh ¢SÉædG  ø«H äGAÉ≤∏dGh äGQÉjõdG
 ¿BGô≤dG  IAGô`̀b  πãe  á«fÉ°†eôdG  äÉ«dÉ©ØdG  ºéM  ≈∏Y
 AÉHƒdG  Gòg ≈∏Y Ö∏¨àdG  »a ô«Ñc  Éæ∏eGh ,¿ƒYÉbô≤dGh

 .π«°†ØdG ô¡°ûdG »a QRBÉàdGh ôÑ°üdÉH
 Iôà°S  »`̀dÉ`̀gG  ø`̀e  óæ°S  óªëe  óæ°S  ÉæcQÉ°T  Éªc
 ÉæÑ∏Wh  ,√ó`̀dGh  ∫õæe  »a  »fÉ°†eQ  ¢ù∏ée  ÖMÉ°Uh
 ócDƒªdG øe ÜÉLCÉa ,ΩÉ©dG Gòg ¿É°†eQ ∫ƒM É≤«∏©J ¬æe
 äGQGô`̀≤`̀dÉ`̀H  Ωõà∏à°S  á«fÉ°†eôdG  ¢ùdÉéªdG  π`̀c  ¿G
 …ó°üàdG  ∞∏e  øY  ádhDƒ°ùªdG  äÉ¡édG  øe  IQOÉ°üdG
 Oó©d  •ÓàN’G  ™æe  ¿G  ≈dEG  Égƒæe  ÉfhQƒμdG  áëFÉéd
 ¢ùdÉéªdG  Qƒ°†M  ø`̀Y  ∞`̀bƒ`̀à`̀dGh  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ø`̀e  ô«Ñc
 áë∏°üe  »a  Ö°üj  áÑMÉ°üªdG  äÉ«dÉ©ØdGh  á«fÉ°†eôdG
 √òg  ¬«∏Y  â°üf  ÉªH  ΩGõ`̀à`̀d’G  Éæ«∏Yh  É©«ªL  ¢SÉædG
 ¿BGô≤dG IAGô≤H ¿ƒØàμ«°S »dÉg’G ¿CG ó≤àYCGh ,äGQGô≤dG
 ºg øªd ∫ÉÑ≤à°SG ¿hOh »∏FÉ©dG QÉWE’G øª°V á«YOC’Gh
 ÖMÉ°U) ø°ùM ó«°S óªëe ó«°S ∞°ûch .á∏FÉ©dG êQÉN
 Gòg  ¿É°†eQ  ó¡°ûe  ¿G  (á«μdÉªdÉH  »fÉ°†eQ  ¢ù∏ée
 ìhQ  ø`̀e  ¬«∏Y  ÉfOƒ©J  É`̀e  ™`̀e  ÉØ∏àîe  ¿ƒμ«°S  ΩÉ`̀©`̀dG
 ,á≤HÉ°ùdG  äGƒæ°ùdG  »a π«°†ØdG  ô¡°ûdG  Gò¡d  ∫ÉÑ≤à°SGh
 ¢ùdÉéªdG ÜÉ«Z øY ¬Ø°SG πeÉc øY ô«Ñ©àdÉH π°Sôà°SGh
 ,á∏«M  ó«dÉH  Ée  ∑Qóà°SGh  ,¿BGô≤dG  IAGôbh  á«fÉ°†eôdG
 ™«ªédG  ídÉ°üd  ¬fƒμd  ¬H  ΩGõàd’G  øe  óH  ’  QGôb  ƒ¡a

 .¬∏dG AÉ°ûfG …ó©Jh á∏Môe É¡fG ≈dEG Égƒæe
 ¬à∏FÉYh ôLÉJ »à«∏eÉædG Oƒªëe ™e π°UGƒJ »ah
 ΩGó©fG  πH  ™LGôJ  øY  ÉæKóM  ,(»à«∏eÉædG  ¢ù∏ée)
 ÖdÉWh  ,¿É`̀°`̀†`̀eQ  ô¡°T  »`̀a  ä’É`̀Ø`̀à`̀M’Gh  π°UGƒàdG
 ¿G ≈dEG G kô«°ûe ΩOÉ≤dG êôØdGh ô«îdÉH ∫DhÉØàdGh ôÑ°üdÉH
 É«©«ÑW ¿ƒμ«°S  ¿É°†eQ ô¡°T  »a ™«ÑdG  ™LGôJ ó¡°ûe
 ≈∏Y Éæ°ùØfG  ÉfOƒY óbh  ,ÇQÉ£dG  ±ô¶dG  Gòg  πX  »a
 á`̀eC’G  √ò`̀g  øY  áª¨dG  êGô`̀Ø`̀fG  ájÉ¨d  ¿CÉ°ûdG  Gò`̀g  πãe
 …Oó©dG  •ÓàN’G  ™æe  QGô≤H  Gó«°ûe  QGô°V’G  πbCÉHh
 ø«æWGƒªdG  áë∏°üe  »a  ájÉ¡ædG  »a  Ö°üj  ÉªH  ô«ÑμdG

.ø«ª«≤ªdGh
 øe ≥«∏©àH π«°†ØdG ô¡°ûdG ∫ƒM ÉæJGAÉ≤d ºààîfh
 ócDƒªdG øe ¿CÉH í°VhCG …òdGh êGô©ªdG ¬∏dGóÑY »HÉ≤ædG
 ¬°Sƒ≤Wh  ¬J’ÉØàMG  ∞∏àîJ  áæ°ùdG  √òg  ¿É°†eQ  ¿G
 á«ë°üdG  ±hô¶dG  ºμëH ∂dPh á≤HÉ°ùdG  äGƒæ°ùdG  øY
 ≈dEG  G kô«°ûe  ÉfhQƒc  áëFÉéH  áFQÉ£dG  á«YÉªàL’Gh
 ¬fƒμd  Gô«ãc  ¬«∏Y  ∞∏àîj  ’  ó`̀b  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ¢†©H  ¿G
 ≈`̀dEG  Ó«d  ¿ƒLôîj  ø`̀jò`̀dG  øμd  ¬à«H  »`̀a  É©HÉb  π¶j
 ™e  Gô«ãc  ô`̀eC’G  º¡«∏Y  ô«¨à«°S  »gÉ≤ªdGh  ¢ùdÉéªdG
 ÉYÉÑJ ¿hôKCÉà«°S IOÉÑ©dG Qhód ¿ƒÑgòj øe ¿G ¬jƒæàdG
 »a  ∫Éª©c  øëf  êGô©ªdG  ∫Ébh  ,á≤∏¨e  óLÉ°ùªdG  ¿ƒc
 ¢ùÑdh  á«FÉbƒdG  äGRGôàM’ÉH  Ωõà∏f  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG
 ≈dEG  G kô«°ûe  äÉYÉ°S  6  ≈dEG  πª©dG  π«∏≤J  ™e  äÉeÉªμdG
 ∫AÉ°†àà°S ∫Éª©dG  ™e á«∏«∏dG  äÉ«dÉ©ØdGh äGAÉ≤∏dG  ¿G

.∞bƒàà°S πH
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zô«N É``æ«a{ á``∏ªëd É``«dÉe É``ªYO Ωó``≤j Iô``°SC’G ∂``æH

äÉ°ü°üîàdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG ∞∏àîe øe AÉÑWCG ácQÉ°ûªH

ÉfhQƒc ¢``Shô«a øe ájÉbƒ∏d á``jƒYƒJ á``∏ªM ≥∏£J zAÉ``ÑWC’G{

  õ`̀ª`̀jÉ`̀à`̀dG ô`̀ °`̀ TDƒ`̀ e ≈`̀ ∏`̀ Y Ωó`̀≤`̀ à`̀ J á`̀«`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dG Ωƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ dG á`̀ ©`̀ eÉ`̀ L
á`̀ eGó`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG á`̀ «`̀ ª`̀ æ`̀ à`̀ dG ±Gó```````̀gCG ≥`̀ «`̀ ≤`̀ ë`̀ Jh ô``̀«``̀KCÉ``̀à``̀dÉ``̀H

 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ø``∏``YCG
 øH π`̀«`̀ª`̀L ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG Iô```̀°```̀SC’G ∂`̀ æ`̀ H
 πª©dG  ô``̀jRh  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M  »∏Y  óªëe
 ¢ù∏ée  QGôb  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 øjô°ûY  ≠∏Ñe  ºjó≤àH  ∂æÑdG  IQGOEG
 ∂æÑdG  øe  É kªYO  »æjôëH  QÉæjO  ∞dCG
 É¡≤∏WCG  »àdG  zô«îdG  Éæ«a{  IQOÉÑªd
 øH ô`̀°`̀UÉ`̀f ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀S G kô``̀NDƒ``̀e
 ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
 ¢ù«FQ  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ø```̀eC’G  QÉ°ûà°ùe
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée
 á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG ,á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ù`̀ fE’G ∫É``ª``YCÓ``d
 ´É`̀£`̀≤`̀dG ø``e á`̀«`̀eÉ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀∏`̀d
 »a  áªgÉ°ùª∏d  OGô````̀aC’Gh  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 …ó°üà∏d ádhòÑªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG

.¢Shô«Ø∏d
 Oƒ¡é∏d  √ô`̀jó`̀≤`̀J  ø`̀Y  Üô```̀YCGh
 …òdG  Ohóëe  Ó`̀dG  ºYódGh  Iô«ÑμdG
 ∂`̀∏`̀ª`̀dG á``̀dÓ``̀é``̀dG Ö`̀MÉ`̀ °`̀U ¬`̀eó`̀≤`̀ j
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M
 ¬H  Ωƒ≤J  É`̀e  πμdh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdG
 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG

 ÖMÉ°Uh  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 §£î∏d  ò«ØæJ  øe  ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 É¡fCÉ°T  øe  »àdG  äÉ«é«JGôà°S’Gh
 áHƒ∏£ªdG  ájÉYôdGh  ájÉªëdG  ô«aƒJ
 óM  ≈`̀∏`̀Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d
 º¡àë°U  ≈`̀∏`̀Y  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀∏`̀d  AGƒ``̀°``̀S
 Oƒ¡éd  ô«ÑμdG  õ«ªàdGh  º¡àeÓ°Sh

.»æWƒdG ≥jôØdG
 Oƒ¡éH  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  √ƒfh
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh  Iõ``̀¡``̀LC’G  ∞∏àîe
 Gòg RhÉéàd ™ªàéªdG ™e ôaÉ°†àdÉH
 G kó«°ûe  ,ø`̀gGô`̀dG  »ë°üdG  ±ô`̀¶`̀dG
 QOGƒ`̀μ`̀dGh  áë°üdG  IQGRh  Oƒ¡éH
 »Ñ£dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dGh  á«Ñ£dG
 óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG ´É``````̀aO Iƒ`````b Oƒ```̀ ¡```̀Lh
 äÉ¡édG  á`̀aÉ`̀ch  á«∏NGódG  IQGRhh
 ºYódG  Ωó≤J  »àdG  á«∏gC’Gh á«ª°SôdG
 »a  É kæªãe  ,™ªàéª∏d  IófÉ°ùªdGh
 G kOGôaCG  ™ªàéªdG  ¢UôM ¬JGP  âbƒdG
 äÉª«∏©àdÉH  ó«≤àdG  ≈∏Y äÉ°ù°SDƒeh

 äÉ¡édG  øe  IQOÉ°üdG  äÉ¡«LƒàdGh
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG

.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 øjôëÑdG  Ö©°T  ¿CG  í°VhCG  Éªc
 ∫ÉLQh ¬JÉcô°Th ¬JÉ°ù°SDƒªH »aƒdG
 ∞∏N G kóMGh É vØ°U Ωƒ«dG ∞≤j ¬dÉªYCG
 ™«ªéH  G kó«≤àeh  É keõà∏e  ,¬`̀JOÉ`̀«`̀b
 á«FÉbƒdG  äÉª«∏©àdGh  äGAGô```̀LE’G
 äÉ¡édG  ø`̀e  IQOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG  á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG
 ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG ∞bƒd ádhDƒ°ùªdG

 ácQÉ°ûe á«ªgCG  ócCGh ,¬d  …ó°üàdGh
 á∏ªM »``̀a  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  OGô````̀ aCG  á`̀ aÉ`̀c
 IQOÉÑªdG  √òg  ¿EG{  : kÓFÉb  ô«N  Éæ«a
 ácGô°ûdG  CGóÑªd  ≥«KƒJ  »g  Iô«îdG
 ™ªàéªdG  OGô```̀aCG  ø«H  á«©ªàéªdG
 ¬àÑëªH  ±hô``©``ª``dG  ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ≈∏Y ¬d  Oƒ¡°ûªdGh ,AÉ£©dGh ô«î∏d

.z√OGôaCG áaÉc ∞JÉμàH ïjQÉàdG ôe
 ódÉN  QƒàcódG  ó`̀cCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 ∂æÑd  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ≥`̀«`̀à`̀Y

 Iô°SC’G ∂æH IQGOEG ¢ù∏ée ¿CG Iô°SC’G
 π«ªL ó«°ùdG ôjRƒdG á°SÉFôH kÓãªàe
 πª©dG ôjRh ¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH
 ¢`̀ù`̀«`̀FQh á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh
 Ghô©°ûà°SG  ób  ∂æÑdG  IQGOEG  ¢ù∏ée
 øWƒdG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ±ƒbƒdG  á«ªgCG
 ø«©H ø`̀«`̀©`̀°`̀VGh ¬`̀JGQOÉ`̀Ñ`̀e  º``̀YOh
 Ωƒ¡ØªH  ΩGõ`̀à`̀ d’G  á«ªgCG  QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G
 í«àJ  »àdG  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG
 äÉªgÉ°ùªdG ºjó≤àd ™«ªé∏d ¢UôØdG
 Ö°üJ  »àdG  á°Sƒª∏ªdG  äGQOÉÑªdGh
 Éæàμ∏ªe  ™`̀ª`̀à`̀é`̀e  á`̀ë`̀∏`̀°`̀ü`̀e  »```a

.á«dÉ¨dG
 Ö°üj  ´ôÑàdG  Gòg  ¿CG  ±É°VCGh
 ô°SC’Gh áéàæªdG ô°SC’G áë∏°üe »a
 OhóëªdG  π`̀Nó`̀dG  äGPh  IRƒ`̀©`̀ª`̀dG
 á«ªæJ »a ºgÉ°ùJ ÉgQhóH »g »àdGh

.AÉ£©dG øe π«∏≤dÉH ƒdh ™ªàéªdG
 ¿CG  ≥«àY  QƒàcódG  í°VhCG  Éªc
 »a  ádhódG  √ÉéJG  ™e  º¡°SCG  ∂æÑdG
 ¢Vhô≤dG  •É°ùbCG  π«°üëJ  π«LCÉJ
 òNCÉH  ∂æÑdG  ΩÉb  Éªc  ,ô¡°TCG  6  Ióe
 óæY á``̀eRÓ``̀dG  äÉ`̀WÉ`̀ «`̀ à`̀M’G á`̀ aÉ`̀ c

.∂æÑdG øFÉHR ™e πeÉ©àdG

 »`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG Ö```̀ LGƒ```̀ dG :á``«``dÉ``ª``°``û``dG ß``̀aÉ``̀ë``̀e
 É`̀æ`̀æ`̀Wh á``eó``N »``̀a á`̀ cQÉ`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ dG É`̀æ`̀«`̀∏`̀Y º`̀à`̀ë`̀j

∫ƒ`̀ M É`̀ k«`̀ ë`̀ «`̀ °`̀ Vƒ`̀ J É`̀ fÉ`̀ «`̀ H Qó`̀ °`̀ ü`̀ J á`̀ YÉ`̀ æ`̀ °`̀ ü`̀ dG
á`̀ jQÉ`̀ é`̀ à`̀ dGh á`̀ «`̀ YÉ`̀ æ`̀ °`̀ ü`̀ dG äÓ``̀ë``̀ª``̀dG ¥Ó`````̀ZEG

ΩÉ©dG Gòg ¿É°†eQ øY ¢SÉædG ∫ƒ≤j GPÉe
™°VƒdG Gòg RhÉéàH ˆG ƒYófh ..äÉª«∏©àdÉH ¿ƒeõà∏e

.¿Gó«ªM π«ªL |.≥«àY ódÉN .O |
.á«dÉª°ûdG ßaÉëe |

 AÉ````̀ Ñ````̀WC’G á``̀«``̀©``̀ª``̀L äó`````````̀cCG
 ≈∏Y  º``FGó``dG  É¡°UôM  á«æjôëÑdG
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG »``a á`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀dG á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ÖMÉ°U  É`̀gOƒ`̀≤`̀ j  »`̀à`̀ dG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 ™ªàée{  á∏ªM  QÉWEG  »ah  ,ÉfhQƒc
 »YƒdG  õjõ©J  ≈`̀dEG  á«eGôdG  z»`̀YGh

.¢Shô«ØdG Gòg øe ájÉbƒdÉH
 â≤∏WCG  É¡fCG  á«©ªédG  äô`̀cPh
 øe  Oó`̀Y  ácQÉ°ûªH  ájƒYƒJ  á∏ªM
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ∞∏àîe  øe  AÉÑWC’G
 ™«é°ûJ ±ó¡H á«ë°üdG  äBÉ°ûæªdGh
 ΩGõàd’G ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 á``jRGô``à``M’G äGAGô````LE’É````H ΩÉ``̀à``̀dG
 ¢`̀Shô`̀jÉ`̀a ihó````̀Y ø``̀e á``«``FÉ``bƒ``dG
 áμ∏ªe  »``̀a  z19ó``̀«``̀aƒ``̀c{  É``̀fhQƒ``̀c

.øjôëÑdG
 QÉ`̀WEG  »a  á∏ªëdG  √ò`̀g  »`̀JCÉ`̀Jh
 »àdG  á°ü∏îªdGh  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG
 á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀dG  É¡dòÑJ
 π```LCG ø```e ø``jô``ë``Ñ``dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »```a
 ºjó≤Jh  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üàdG
 ,á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dGh  á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG

 ájƒYƒàdG  äGQÉ°ûà°S’G  ≈dEG  áaÉ°VEG
.á«FÉbƒdGh

 »àdG  á∏ªëdG  √ò`̀g  »a  º¡°ùjh
 ÜÉ°ùM  »°SÉ°SCG  πμ°ûH  Égô°ûf  ºàj
 AÉÑWCG á«©ªédÉH ¢UÉîdG ΩGô¨à°ùfG
 äÉLQódGh äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe øe
 äGQÉÑY  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ∂``dPh  ,á«ª∏©dG
 ájÉbƒdG  ¢Uƒ°üîH  á«ë°U  á«YƒJ

.óéà°ùªdG ¢Shô«ØdG Gòg øe
 QƒàcódG  ∫Éb  QÉ`̀WE’G  Gòg  »ah
 á«©ªL ô°S  ø`̀«`̀eCG  ,∫É`̀ª`̀c  ƒ`̀H  QGõ``f
 ≈∏Y  â°UôM  á«©ªédG  ¿EG  ,AÉÑWC’G
 áMÉàªdG  π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG  π`̀ c  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG
 äÉ«æ≤à∏d  π``̀ã``̀eC’G  ΩGó``̀î``̀à``̀°``̀S’Gh
 á«còdG  Iõ¡LC’G  äÉ«æ≤Jh  áãjóëdG
 …òdG  ™ªàéªdG  ájÉªM  õjõ©J  á«¨H
 πc ò«ØæJ ™e »HÉéjE’G ¬∏YÉØJ âÑKCG
 ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«FÉbƒdG
 ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  ™ªàéªdG  ájÉªMh
 áæ«fCÉª£dG  ô°ûfh  áeÉ©dG  áë°üdG

.áaÉc ™ªàéªdG OGôaCG ø«H
 á«©ªédG  ¿CG  ∫ÉªcƒH  .O  ó`̀cCGh
 ô°ûf  ≈`̀dEG  á∏ªëdG  ∫ÓN  øe  ≈©°ùJ
 ™«ªL IQOÉÑe  á«ªgCÉH  É°†jCG  »YƒdG
 π«ªëàd  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  ø«ª«≤ªdG

 ≈`̀∏`̀Y z»``````̀YGh ™`̀ª`̀ à`̀é`̀e{ ≥`̀ «`̀Ñ`̀£`̀J
 kÉ`̀XÉ`̀Ø`̀M ∂```̀dPh ,á`̀«`̀cò`̀ dG º`̀¡`̀Jõ`̀¡`̀LCG
 ,º¡JÓFÉY  áeÓ°Sh  º¡àeÓ°S  ≈∏Y
 áëaÉμe  ≈`̀dEG  ≥«Ñ£àdG  ±ó¡j  å«M
 õjõ©J  ≥jôW  øY  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ™e  »dõæªdG  ôéëdG  ä’ÉM  á©HÉàe
 á£dÉîªdG  ä’É`̀ë`̀dG  ó°UQ  á«fÉμeEG
 º¡HGôàbG  ∫ÉM »a ø«ª«≤ªdG  ¬«ÑæJh
 áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀∏`̀ d  º¡à£dÉîe  hCG
 É¡àHÉ°UEÉH  ¬Ñà°ûªdG  ä’É`̀ë`̀ dG  hCG

.¢Shô«ØdÉH

 á«≤«Ñ£àdG  Ωƒ∏©dG  á©eÉL  â≤≤M
 äÉ©eÉédG  iƒà°ùe  ≈∏Y  G kô«Ñc  É keó≤J
 ∞`̀ «`̀ æ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ dG Ö``̀°``̀ù``̀ë``̀H á``̀ «``̀ ª``̀ dÉ``̀ ©``̀ dG
 á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e √ô`̀°`̀û`̀æ`̀J …ò````̀dG …ƒ`̀æ`̀ °`̀ù`̀ dG
 Times Higher)  õ``̀ª``̀jÉ``̀à``̀dG
 Education Impact
 Ωó≤J  ô¡XCG  …ò`̀ dGh  ,(Rankings
 +401 õcôªdG ≈∏Y É¡dƒ°üëH á©eÉédG
 øe IQÉàîe á©eÉL 760 π°†aCG ø«H øe
 G kô«KCÉJ  ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  Gó∏H  85
 ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±GógC’  É k≤«≤ëJh
 äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG π````̀FGhCG ø`̀e ∂`̀ dò`̀H ¿ƒ`̀μ`̀à`̀d
 ,º«∏©àdG IOƒL »a á«æjôëÑdG á°UÉîdG
 »ªdÉ©dGh  »∏ëªdG  õ«ëdG  »a  ô«KCÉàdGh
 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ≈dEG G kOÉæà°SG

.IóëàªdG ºeCÓd á©HÉàdG
 ájDhQ QÉWEG »a RÉéfE’G Gòg »JCÉjh
 IOÉjôdG  ≥«≤ëJ  »a  »°†ª∏d  á©eÉédG
 É¡«YÉ°ùe  øª°V  »`̀dÉ`̀©`̀dG  º«∏©àdG  »`̀a
 á«Hô©dG äÉ©eÉédG ø«H É¡àfÉμe õjõ©àd
 á«é«JGôà°SG ™e ≥aGƒàj ÉªH ,á«ªdÉ©dGh
 »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  áfÉeC’G

.øjôëÑdG áμ∏ªªH
 Iô«Ñc áaÉ°VEG RÉéfE’G Gòg ôÑà©jh
 É¡à≤≤M  »àdG  äGRÉ`̀é`̀fE’G  á∏°ù∏°S  ≈`̀dEG
 É¡ªgCGh ,á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN á©eÉédG
 øe »°ù°SDƒªdG OÉªàY’G ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
 É¡Ø«æ°üJ ºJ Éªc ,»dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏ée
 `dG  ∞«æ°üJ  »a  É k«HôY  37  áÑJôªdG  »a
 ,2020/2019  ΩÉ`̀©`̀d  »ªdÉ©dG  QS
 á«æjôëÑdG  á©eÉédG  É¡fCG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG
 4 Ö`̀«`̀Jô`̀J ≈`̀∏`̀Y á`̀∏`̀°`̀UÉ`̀ë`̀dG Ió`̀«`̀Mƒ`̀dG
 Éªc  ,QS Stars  ∞«æ°üJ  Ωƒ`̀é`̀f
 ∫hCG  á«≤«Ñ£àdG  Ωƒ∏©dG  á©eÉL  ôÑà©J
 »Hô©dG  è«∏îdGh  øjôëÑdG  »a  á©eÉL
 »àdG  á«Hô©dG  äÉ©eÉédG  π``̀FGhCG  ø`̀eh
 á°UÉîdG  hõ``̀jB’G  IOÉ¡°T  ≈∏Y  π°üëJ
 á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  IQGOEG  áª¶fCÉH
 ≈dEG  ±É°†àd  .21001:2018  ISO
 …QGOE’G  π`̀ª`̀©`̀dG  »``a  hõ````̀jB’G  IOÉ`̀¡`̀°`̀T
 É¡à≤≤M  »àdG   9001:2015  ISO
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,äÉ«dÉààe  äGƒæ°S  çÓãd
 »dÉ©dG  º«∏©àdG  á«ªjOÉcCG  ™e  É¡fhÉ©J

 áÄ«g AÉ`̀ °`̀†`̀YCG  π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀d  á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG
 ádÉeõdG IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ¢ùjQóàdG
 á©eÉédG  QÉ`̀«`̀à`̀NGh  ,á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  ø`̀e
 πÑb  øe  Góªà©e  ÖjQóJ  õcôe  ¿ƒμàd
 ø«∏°UÉëdG  OóY  ≠∏H  å«M  ,á«ªjOÉcC’G
 á«°SÉ°SC’G ádÉeõdGh ádÉeõdG IOÉ¡°T ≈∏Y
 É«ªjOÉcCG  55 á«ªjOÉcC’G øe áeó≤àªdGh

.ÉjQGOEGh
 ¢ù∏ée ¢`̀ù`̀«`̀FQ  CÉ`̀æ`̀g  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e
 áLÉîdG Ö«gh QƒàcódG PÉà°SC’G AÉæeC’G
 ¿É°ùZ QƒàcódG PÉà°SC’G á©eÉédG ¢ù«FQ
 Gò¡H  á©eÉédG  »Ñ°ùàæe  á`̀aÉ`̀ch  OGƒ``Y
 »a á©eÉédG AÉ≤JQG ¿CG GócDƒe ,RÉéfE’G
 ;á¶ë∏dG  ó«dh  ó©j  ’  ∞«æ°üàdG  Gò`̀g
 â∏ªY  á≤HÉ°S  Oƒ¡éd  OGóàeG  ƒg  ÉªfEG
 ∫ƒ°UƒdG  π``̀LCG  ø`̀e  Ió``̀MGh  ó«H  É¡∏c
 äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG ±É`̀°`̀ü`̀e ≈```̀dEG á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dÉ`̀H
 ƒg  ìÉéædG  Gòg  ¿CG  ÉØ«°†e  ,áeó≤àªdG
 Oƒ¡édG ∞«ãμàd á©eÉédG Iô°SC’ ádÉ°SQ
 ≥«≤ëJh Ωó`̀≤`̀à`̀dG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  π``̀LCG  ø`̀e
 »àdG  äGRÉéfE’Gh äÉMÉéædG  øe ójõe

.É¡H ≥«∏J
 AÉ`̀æ`̀eC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ìô`̀°`̀Uh
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ∫ój  RÉéfE’G  Gòg  ¿CÉ`̀H
 á©eÉédG  ¬`̀«`̀dEG  â∏°Uh  …ò`̀ dG  Ωó≤àªdG
 õ«ªàªdGh  ÜhDhó```̀ dG  πª©dG  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 ,º¡à©eÉL  √ÉéJ  º¡eGõàdGh  ø«ØXƒª∏d
 É k££N  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  »æÑJ  ≈```dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e

 ôjƒ£J  ≈∏Y  õμJôJ  ádÉ©a  ájôjƒ£J
 »ª∏©dG  å`̀ë`̀Ñ`̀dGh  º«∏©àdG  äÉ`̀Lô`̀î`̀e

 .QÉμàH’Gh ´GóHE’Gh
 á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀ FQ CÉ``̀æ``̀g √Qhó`````̀H
 øe  Óc  OGƒ`̀Y  ¿É°ùZ  QƒàcódG  PÉà°SC’G
 ô«ª°S  ó«°ùdG  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ

 PÉà°SC’G  AÉæeC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQh  ¢SÉf
 AÉ°†YCG ™«ªLh áLÉîdG Ö«gh QƒàcódG
 RÉéfE’G Gò¡H AÉæeC’Gh IQGOE’G »°ù∏ée
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dGh ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G Iô`̀ª`̀K  ó©j …ò``̀dG
 É¡fƒeó≤j  »`̀à`̀dG  áã«ãëdG  á©HÉàªdGh
 É`̀eó`̀b »`̀ °`̀†`̀ª`̀ dG Gó```̀cDƒ```̀e ,á`̀©`̀ eÉ`̀é`̀ ∏`̀ d
 á©eÉédÉH  π°üj  …òdG  πª©dG  á∏°UGƒªH
 Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG ±É`̀°`̀ü`̀e ≈```̀ dEG
 ’ƒ`̀°`̀Uh  É``̀ kjOÉ``̀jQh  É«ãëHh  É`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cCG
 ∫ÓN  øe  ,áeó≤àe  á«ªdÉY  äÉjƒà°ùªd
 áHôéJ ô«aƒJh ,QÉμàH’Gh ´GóHE’G ºYO
 çƒëH »æÑJh ,áÑ∏£∏d Iõ«ªàe á«ª«∏©J

.áaô©ª∏d áéàæe
 ¿CG  ≈`̀ dEG  á©eÉédG  ¢ù«FQ  QÉ`̀°`̀TCGh
 ócDƒj  õ«ªàªdG  »`̀dhó`̀dG  ôjó≤àdG  Gò``g
 á©eÉé∏d  á«ª«∏©àdG  äÉLôîªdG  IOƒL
 º«∏©àdG  ø`̀Y  ábô°ûe  IQƒ`̀°`̀U  ¢ùμ©jh
 áfÉeC’G  ≈dEG  ôμ°ûdÉH  Éeó≤àe ,øjôëÑdÉH
 ≈∏Y  »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG
 Ée πc »a äÉ©eÉé∏d º¡ªYOh ºgOƒ¡L

 »dÉ©dG º«∏©àdG áfÉμe Rõ©j ¿CG ¬fCÉ°T øe
.øjôëÑdG »a

 óªëe QƒàcódG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 á©eÉédG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó`̀ª`̀MCG  ∞°Sƒj
 áeóNh  á«dÉªdGh  á```̀jQGOE’G  ¿hDƒ°û∏d
 èFÉàf  Qƒ°†M  »a  ∑QÉ°T  ób  ™ªàéªdG
 á°ù°SDƒªH  á°UÉîdG  äÉØ«æ°üàdG  ¿ÓYEG
 Times Higher á«ªdÉ©dG õªjÉàdG
 Education Impact
 øe  ,2020  ΩÉ``̀©``̀d  Rankings
 å«M  »`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  á«æ≤J  ∫Ó`̀N
 ±GôàYÓd  IóFGôdG  IQOÉÑªdG  √òg  øªK
 ºdÉ©dG  AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL  »`̀a  äÉ©eÉédÉH
 kAÉæH …OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G Égô«KCÉàd
 ºeCÓd  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±GógCG  ≈∏Y
 ∫ƒ°üëH  √ôîa  øY  É kHô©e  ,IóëàªdG
 Ωó≤àªdG  ∞«æ°üàdG  Gòg  ≈∏Y  á©eÉédG
 ™«ªL  »a  õ«ªàªdG  »`̀dhó`̀dG  ôjó≤àdGh
 ¿Éª°V ∫Éée »a á°UÉNh ,ºdÉ©dG AÉëfCG

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh º«∏©àdG IOƒL

.∫ÉªcƒH QGõf .O |

á«ÑW áeÉªc ±’BG 7 ´Rƒ``j á«æWƒdG Ió``MƒdG ™``ªéJ
 ô«ÑμdG  πYÉØàdÉH  á«æWƒdG  IóMƒdG  ™ªéJ  OÉ°TCG
 ™ªàéªdG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀b  ™«ªL  ø`̀e  »`̀î`̀°`̀ù`̀dG  ´ô`̀Ñ`̀à`̀ dGh
 ï«°ûdG ƒª°S É¡≤∏WCG »àdG ô«N Éæ«a á∏ªëd »æjôëÑdG
 ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf
 »æWƒdG  øeC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  ájô«îdG
 ÉªYO  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d ácQÉÑªdG á«æWƒdG Oƒ¡é∏d

.z19-ó«aƒc{
 ¬àcQÉ°ûe QÉWEG »a á«æWƒdG IóMƒdG ™ªéJ ø°TOh
 IQOÉÑe ÉfhQƒc áëFÉL áëaÉμªd á«æWƒdG Oƒ¡édG »a
 ™jRƒàH  ø«æWGƒªdG  ≈∏Y  á«Ñ£dG  äÉeÉªμdG  ™jRƒJ
 á£°SGƒH  ∂`̀dPh  ,á«ÑW  áeÉªc  (7000)  ±’BG  á©Ñ°S

 á«©ªé∏d  ájõcôªdG  áÄ«¡dG  AÉ°†YCG  øe  ´ƒ£àe  ≥jôa
 áØ∏àîªdG  øjôëÑdG  äÉ¶aÉëªH  ™ªéàdG  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh
 á«∏ªY ºàà°Sh »YÉªàL’G óYÉÑàdG äGAGôLEÉH ÉeGõàdGh
 ø«æWGƒªdG  øe  áaó¡à°ùªdG  äÉÄØ∏d  äÉeÉªμdG  ™jRƒJ

.º¡dRÉæe »a
 ¿EG  ™ªéàdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¢ù«FôdG  AÉª°S  âdÉbh
 ™ªéàdG  º°SÉH  É¡©jRƒJ  ºJ  »àdG  á«Ñ£dG  äÉeÉªμdG
 øe á°üNôeh á«æjôëÑdG  á«æWƒdG  áYÉæ°üdG  øe »g
 áà°S  Ió`̀e  ΩGóîà°S’G  IOÉ``̀YE’  á°üàîªdG  äÉ£∏°ùdG
 AÉ°†YC’  ôμ°ûdÉH  AÉª°S  âeó≤Jh  .É¡∏°ùZ  ó©H  ô¡°TCG
 º¡HÉ°ùM øe IQOÉÑª∏d ´ôÑàdÉH Gƒª¡°SCG øjòdG ™ªéàdG
 Ió`̀Mƒ`̀dG  ™`̀ª`̀é`̀J  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  º`̀¡`̀ °`̀SCGQ  ≈`̀∏`̀Y  »°üî°ûdG

 óÑY  QƒàcódG  ï«°ûdG  á∏«°†a  á∏ªëdG  »YGQ  á«æWƒdG
 á°ù°SDƒe øe ´ôÑJ ≈dG  áaÉ°VE’ÉH Oƒªëe ∫BG  ∞«£∏dG
 iôNCG  á«dÉe  äÉªgÉ°ùeh  ájô«îdG  »YÉæªdG  ¢ûjhQO

.á«æWƒdG IóMƒdG ™ªéJ AÉ°†YCGh äGOÉ«b øe
 ™e  É k«°TÉªJ  »`̀JCÉ`̀J  ™ªéàdG  IQOÉ`̀Ñ`̀e  ¿CG  äó``̀cCGh
 »dh  ƒª°S  ÉgOƒ≤j  »àdG  Iô«ÑμdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØ∏d  ¬àjÉYôH  ó¡©dG
 »àdG  ó`̀MGƒ`̀dG  ≥jôØdG  ìhQ  ™`̀e  kÉ«°TÉªJh  É`̀fhQƒ`̀c
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G ∫ÓN øe ô«Ñc πμ°ûH âª¡°SCG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ÉgòîàJ  »àdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ßØM  »a

 .øjôëÑdG áμ∏ªe
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 øé°ùdG  õ««ªàdG  áªμëe  äó`̀jCG
 ™`̀«`̀Ñ`̀H  ø`̀ «`̀ª`̀ ¡`̀ à`̀ª`̀ d  äGƒ```̀æ```̀°```̀S  10
 QÉæjO ±’BG 5 Éª¡ªjô¨Jh ,äGQóîªdG
 ,äÉWƒÑ°†ªdG  IQOÉ°üªH  äô```eCGh
 Éª¡«dEG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  â¡Lh  å«M
 É`̀eó`̀b  ,2018/2/19  »``̀a  É`̀ª`̀¡`̀ fCG
 ¢û«°ûëdG »gh IQóîe IOÉe πHÉ≤ªH
 ∫Gƒ``̀M’G  ô«Z  »`̀a  QÉ`̀é`̀J’G  ó°ü≤H
 º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ,É``̀fƒ``̀fÉ``̀b É`̀¡`̀H ¢`̀ü`̀Nô`̀ª`̀ dG
 »WÉ©àdG  ó°ü≤H  RôMCGh RÉM :∫h’G
 ∫Gƒ`````MC’G ô`̀«`̀Z »``̀a (¢`̀û`̀«`̀°`̀û`̀ë`̀dG)

.ÉfƒfÉb É¡H ¢üNôªdG
 ≈dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 äGQó`̀î`̀ª`̀dG  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e  IQGOEG  »`̀≤`̀∏`̀J
 ∫hC’G  º¡àªdG  ΩÉ«≤H  ó«ØJ  äÉeƒ∏©e
 ó°ü≤H  IQó`̀î`̀ª`̀dG  OGƒ``ª``dG  IRÉ`̀«`̀ë`̀H
 Qó°U  ¬«∏Y  AÉæHh  ,»WÉ©àdGh  ™«ÑdG
 ¢†Ñ≤dÉH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  øe  ¿P’G
 ¬æμ°ùeh  ¬°üî°T  ¢û«àØJh  ¬«∏Y
 OGƒ```̀e ø```̀e Rô```̀ë```̀jh Rƒ``̀ë``̀ j É````̀eh
 ø«ªc  OGó``̀YEG  º`̀J  π©ØdÉHh  .IQó`̀î`̀e
 ó`̀MCÉ`̀H  á`̀fÉ`̀©`̀à`̀°`̀S’G  â`̀ª`̀Jh  ¬£Ñ°†d

 øe  øμªJ  …ò`̀dG  ,ájô°ùdG  QOÉ°üªdG
 QƒcòªdÉH  π°üJÉa  ¬H  ¬àbÓY ó«WƒJ
 øe  ±Gô`̀°`̀TEGh  ™ª°ùe  âëJ  É«ØJÉg
 øe  á«ªc  AGô`̀°`̀T  ¬æe  Ö∏Wh  ø``̀eC’G
 GQÉæjO  50  ≠∏ÑªH  ¢û«°ûëdG  IOÉ``e
 »ah ,¬Ñ∏W ≈∏Y ∫hC’G º¡àªdG ≥aGƒa
 Éª¡«∏Y  ≥ØàªdG  ¿É``eõ``dGh  ó`̀Yƒ`̀ª`̀dG
 á≤£æªdG ø«eCÉJ ºJ ,¥ôëªdG á≤£æªH
 OhÉ```̀Yh .ø``````̀eC’G ≥``̀jô``̀a ™```̀jRƒ```̀Jh
 √ôÑNCÉa  º¡àªdÉH  ∫É°üJ’G  Qó°üªdG
 ≥ØàªdG  ¿É`̀μ`̀ª`̀dG  »`̀a  Oƒ`̀Lƒ`̀e  ¬`̀fCÉ`̀H
 …ô°ùdG  Qó°üªdG  ¥Ó``̀WEG  ºàa  ¬«∏Y
 ∫hC’G º¡àªdG ógƒ°T π©ØdÉHh ,ÓLGQ
 Qó°üªdG øe Üôà≤jh ÓLGQ ô°†ëj
 ≥ØàªdG  ≠∏ÑªdG  ¬ª∏°S  …ò`̀dG  …ô°ùdG
 á©£b …ô°ùdG Qó°üªdG º∏°ùJh ,¬«∏Y
 IOÉe  É¡fG  É«∏ª©e  âÑK  ¿ƒ∏dG  áæcGO

.IQóîªdG ¢û«°ûëdG
 IQÉ`̀ °`̀TE’G ≈`̀£`̀YG Qƒ`̀Ø`̀dG ≈`̀∏`̀Yh
 âªJ  ób  á«∏ª©dG  ¿CÉ`̀H  É¡«∏Y  ≥ØàªdG
 ºJ  π©ØdÉHh  ,º¡àªdG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤∏d
 AÉ`̀æ`̀K’G ∂`̀∏`̀J »``̀ah ,¬`̀«`̀∏`̀Y ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀dG

 ¿É`̀c  …ò```̀dGh  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  º¡àªdG  Üô``̀g

 ájQhódÉH  Ωó£°UGh  IQÉ«°ùdG  Oƒ≤j

.QGôØdÉH ™bƒªdG øe P’h á«fóªdG

 ∫hC’G  º¡àªdG  ™`̀e  ≥«≤ëàdÉHh

 ™`̀bƒ`̀ª`̀dG ≈```̀ dEG ô`̀°`̀†`̀M ¬```̀fCG ±ô``̀à``̀YG

 ¬ª∏°S  …ò``̀dG  »fÉãdG  º¡àªdG  á≤aôH

 ,Qó°üªdG  ≈dG  É¡ª«∏°ùàd  á©£≤dG  ∂∏J

 ≠∏Ñe  ≈∏Y  ¬JRƒëH  ôãY  ¬°û«àØàHh

 »a  ´ƒædG  äGP  øe  á©£bh  Qƒ°üe

 ¬JQÉ«°S  »a  Qƒã©dG  ºJ  Éªc  ,¬Ñ«L

 á≤£æe  »``̀a  á`̀Ø`̀bƒ`̀à`̀e  â``fÉ``c  »``à``dG

.´ƒædG äGP øe á©£b ≈∏Y ø«à«°ùÑdG

 á`̀dOC’G  IQGOEG  ôjô≤J  øe  âÑKh

 ¬ªjó≤J  º``̀J  É``̀e  AGƒ``̀ à``̀MG  á``̀jOÉ``̀ª``̀dG

 ≈∏Y  ∫hC’G  º¡àªdG  ió``d  ¬£Ñ°Vh

 äGP  øe  âÑK  Éªc  ,¢û«°ûëdG  IOÉ`̀e

 º¡àªdG QGQOEG  áæ«Y AGƒàMG ôjQÉ≤àdG

.¢û«°ûëdG IOÉe ≈∏Y

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

äGQóîªdG »``a ÉªgQÉéJ’ äGƒæ``°S 10 ø«≤jó``°U øé``°S ó``«jCÉJ

 …ƒ«°SBG  CÉéd  IOÉ«≤∏d  á°üNQ  ¬cÓàeG  Ωó`̀Y  ≈`̀ dEG  Gô¶f
 áÑ∏W  π«°UƒJ  áeóN  »a  πª©∏d  ¬≤jó°U  IOÉ«b  á°üNQ  ≈`̀dEG
 Ö∏Wh ¬Øbƒà°SG Qhôe »Wô°T É¡Ø°ûc ¬à∏«M ¿CG ’EG ,¢SQGóªdG
 á≤aôH áªcÉëªdG ≈dEG  ¬àdÉMEG  ºJh √ôeCG  ∞°ûμa ¬æe á°üNôdG
 ¢ùÑMh  äGƒæ°S  3  ∫hC’G  øé°ùH  áªμëªdG  »°†≤àd  ¬≤jó°U

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG øY ÉªgOÉ©HEGh áæ°S »fÉãdG
 ôHƒàcCG  31  »a  ¬fCG  ∫hC’G  º¡àªdG  ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 ábÉ£H  πª©à°SG  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ø`̀eCG  Iô`̀FGó`̀H  2019
 Aƒ°ùH ∂dPh »fÉãdG º¡àªdG ƒgh √ô«Z º°SÉH áë«ë°U ájƒg
 ¬fCG É«Yóe á«æeC’G IQGOE’G ≈dEG ábÉ£ÑdG ∂∏J ºjó≤àH ΩÉb ¿CÉH á«f
 ¢üî°T  º°SÉH  Éë«ë°U GQôëe πª©à°SG  Éªc  ,»fÉãdG  º¡àªdG
 É¡H ™ØàfGh »fÉãdG º¡àªdÉH á°UÉN IOÉ«b á°üNQ ≈gh √ô«Z
 IOÉ«b  ∂∏ªj  ’  ¬fƒc  á«æeC’G  IQGOEÓ`̀d  É¡eób  å«M  ≥M  ô«¨H

 »fÉãdG º¡àª∏d äóæ°SCG Éª«a ,ΩÉ©dG π≤ædG •É°ûf ádhGõe ¬dƒîJ
 »a ∫hC’G º¡àªdG ™e IóYÉ°ùªdGh ¥ÉØJ’G ≥jô£H ∑ôà°TG ¬fCG
 å«M ,’hCG ΩÉ¡J’G πëe áë«ë°üdG ájƒ¡dG ábÉ£H ∫Éª©à°SG
 á°UÉîdG  ájƒ¡dG  ábÉ£H  √OGóeEÉH  Ωƒ≤j  ¿CÉH  Éª¡JOGQG  âbÓJ
 IQGOEÓd É¡ªjó≤àH Ωƒ≤«d ábÉ£ÑdG ∂∏J ¬ª∏°ùàH ΩÉb ºK øeh ¬H

.¥ÉØJ’G ∂dP ≈∏Y AÉæH áªjôédG âªJh á«æeC’G
 AÉæKG OÉHÉª∏°S »a ∫hC’G º¡àªdG  ∞bƒà°SCG  »Wô°T ¿Éch
 áî°ùf Ωó≤a IOÉ«≤dG á°üNQ ¬æe Ö∏£a ¢SQGóe áÑ∏W ¬∏«°UƒJ
 áÑ∏£dG  π«°UƒJ  »Wô°ûdG  ¬æe  Ö∏£a  áë°VGh  ô«Z  É¡æe
 π«°UƒàH º¡àªdG ΩÉ≤a ,iôNCG Iôe ¿ÉμªdG ¢ùØf ≈dEG IOƒ©dGh
 ¢Vô©a á©bGƒdÉH √ôÑNCGh ∫hC’G º¡àªdG ™e π°UGƒJ ºK áÑ∏£dG
 É¡eó≤jh ájƒ¡dG ábÉ£Hh IOÉ«≤dG á°üNQ π°UCG òNCÉj ¿CG ¬«∏Y
 Éª¡æ«H  ¬Ñ°ûdG  ∫Ó¨à°S’  ádhÉëe  »a  Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOEÓd

.óMCG É¡¶MÓj ¿CG ¿hO á©bGƒdG ôªJ ¿CGh
 Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ≈dEG ∫hC’G º¡àªdG ¬LƒJ π©ØdÉHh
 ßMÓa  ¬àjƒg  ábÉ£Hh  »fÉãdG  º¡àªdG  IOÉ«b  á°üNQ  Ωó`̀bh
 ø«H  ÉaÓàNG  ∑Éæg  ¿CG  ¬d  ø«ÑJh  º¡àªdG  ∑É`̀Ñ`̀JQG  ∞XƒªdG
 ¢†©H  º¡àªdG  ∞XƒªdG  ∫CÉ°Sh  º¡àªdGh  ájƒ¡dG  Qƒ°U  π°UCG
 øe  ócCÉàdG  ºàa  ,É¡H  ¬∏¡L  ø«Ñàa  ¬H  á°UÉîdG  äÉeƒ∏©ªdG
 ±ôàYGh  á°üNôdG  ’h  ájƒ¡dG  ábÉ£H  ÖMÉ°U  ¢ù«d  ¬``fCG
 Qƒ°†ëdG  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  º¡àªdG  ø`̀e  Ö`̀∏`̀Wh  ,á`̀©`̀bGƒ`̀dÉ`̀H  º¡àªdG
 å«M  ,á©bGƒdÉH  ôNB’G  ƒg  ±ôàYGh  Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOEÓd
 ≈∏Y  äGƒæ°S  3  øé°ùdÉH  iôÑμdG  á«FÉæédG  áªμëªdG  â°†b
 áæ°S  Ióªd  ¢ùÑëdÉH  »fÉãdG  º¡àªdG  áÑbÉ©eh  ∫hC’G  º¡àªdG
 IQOÉ°üeh áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG øY ÉªgOÉ©HEÉH äôeCGh

.IQhõªdG äGQôëªdG

á`̀ °`̀ ü`̀ NQ Ωó``̀î``̀à``̀°``̀ù``̀j …ƒ```̀ «```̀ °```̀ SBG π``̀ «``̀ °``̀Uƒ``̀ J π```̀ eÉ```̀ Y
 ¬°ùØæd  É`̀ gQGó`̀ °`̀ ü`̀ à`̀ °`̀ SG  »``̀ a  ¬`̀∏`̀°`̀û`̀Ø`̀d  ¬`̀≤`̀ jó`̀ °`̀ U  IOÉ``̀ «``̀ b

 á«FÉæédG  iô`̀Ñ`̀μ`̀ dG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG  â`̀°`̀†`̀b
 äGƒ`̀æ`̀°`̀S  3  ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀e  4  ¢`̀ù`̀Ñ`̀ë`̀H  ≈`````̀dhC’G
 º¡bôMh  Iôà°S  á≤£æªH  ô¡ªéàdÉH  º¡àfGOE’
 Éª«a  ,á«HÉgQEG  ¢VGôZC’  äGQÉWE’G  øe  Oó©d

.ádOC’G ájÉØc Ωó©d ∂dP ôNBG áªμëªdG äCGôH
 OhQh  ≈``̀dEG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh
 øª°†àj ,á«°ù«FôdG äÉ«∏ª©dG áaôZ øe ÆÓH
 »a ≥jôM ∫É©°TEÉH ø«dƒ¡ée ¢UÉî°TCG ΩÉ«b
 á≤£æªH  1  º`̀bQ  ´QÉ°T  ≈∏Y  äGQÉ``̀WE’G  Oó`̀Y
 äGƒÑ©dG  Gƒ`̀eQ  øjô¡ªéàªdG  ¿CGh  ,Iôà°S
 á«MÉf  z±ƒ`̀Jƒ`̀dƒ`̀ª`̀dG{  ∫É©à°TÓd  á∏HÉ≤dG
 ™bƒªdG  »a  IõcôªàªdG  ΩÉ¶ædG  ßØM  äGƒb
 ¢SÉædG IÉ«M ¢†jô©J ó°ü≤H ∂dPh ;QƒcòªdG

.ô£î∏d á°UÉîdGh áeÉ©dG ∫GƒeC’Gh

 ÉgGôLCG  »àdG  äÉjôëàdG  äôØ°SCG  ó`̀bh
 ø«ª¡àªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  á«∏NGódG  IQGRƒ`̀H  Ö«≤f
 ¿Éμe  »`̀a  Ghô¡ªéJ  ø«dƒ¡ée  ø``jô``NBGh
 äGƒ`̀Ñ`̀Yh  äGQÉ`````̀WE’G  º¡©e  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀M  ΩÉ``̀Y
 äGQÉ```̀WE’G Gƒ`̀©`̀°`̀Vh ó``bh ,z±ƒ`̀Jƒ`̀dƒ`̀ª`̀dG{
 É¡«∏Y  GƒÑμ°Sh  ∞°U  πμ°ûH  ´QÉ°ûdG  ≈∏Y
 º¡fCG  Éªc  ,QÉædG  É¡«a  Gƒ∏©°TCGh  z∫hôàÑdG{
 ≈∏Y  ∂dP  ó©H  z±ƒJƒdƒªdG{  äGƒÑY  Gƒ`̀eQ
 ™bƒªdG  »a  IõcôªàªdG  ΩÉ¶ædG  ßØM  äGƒb
 ¬fGh  ,á≤£æªdG  π`̀NGO  ≈`̀dEG  QGôØdÉH  GhP’h
 »fÉãdGh  ∫hC’G  ø«ª¡àªdG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ó©H
 ¿CÉH  Qôbh  á©bGƒdG  »a  Éª¡àcQÉ°ûªH  ÉaôàYG
 É¡«ÑμJôe  øª°V  øe  GƒfÉc  ø«ª¡àªdG  »bÉH
 GƒÑμJQG  ¿CGh ≥Ñ°S º¡fCGh É°Uƒ°üN ,É°†jCG

.»FÉæédG º¡∏é°ùH OQh ÉªÑ°ùM ∫É©aC’G äGP
 äÉ≤«≤ëàH  ∫hC’G  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  ±ô``̀à``̀YGh
 áKÓK á≤aôH ¿Éc Ée AÉæKG ¬fCG áeÉ©dG áHÉ«ædG
 Ö∏Wh  ¢ùeÉîdG  º¡àªdG  º¡d  ô°†M  øjôNBG
 Gƒ¡LƒJh  äÉMGôÑdG  ió`̀MG  ≈`̀ dEG  ¬à≤aGôe
 áHOh äGQÉWE’G øe OóY πªëH GƒeÉbh ¬©e
 ´QÉ°T  ≈`̀dEG  É`̀ghò`̀NCGh  ICÉÑîe  âfÉc  ∫hôàH
 ΩÉb  ºK  ø`̀eh  ∑Éæg  Égƒ©°Vhh  ó`̀MGh  º`̀bQ
 ≈∏Y  ∫hô`̀à`̀Ñ`̀ dG  Öμ°ùH  ¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG
 Ghôa ºK øeh É¡«a QÉædG Gƒ∏©°TCGh äGQÉWE’G
.ø«ªã∏e GƒfÉc É¡æ«M º¡fCG ±É°VCGh ø«HQÉg
 ≈∏Y áªcÉëª∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG º¡àdÉMCGh
 :’hCG  ,2019  ôÑªaƒf  9  »`̀a  º`̀¡`̀fCG  QÉÑàYG
 ¿ƒdƒ¡ée  ¿hô``NBGh  É≤jôM  GóªY  Gƒ∏©°TCG

 Oó`̀©`̀dGh  ∞°UƒdG  áæ«ÑªdG  ä’ƒ≤æªdG  »`̀a
 ¢†jô©J  ¬fCÉ°T  ø`̀e  ¿É`̀c  …ò``̀dGh  ¥GQhC’É```̀H
 GƒeÉb  ¿CÉ`̀H  ô£î∏d  ∫Gƒ``̀eC’Gh  ¢SÉædG  IÉ«M
 GƒæμªJh  ΩÉ``̀Y  ¿É`̀μ`̀ª`̀H  äGQÉ`````WE’G  ™`̀°`̀Vƒ`̀H
 Gƒcôà°TG  :É«fÉK  ,É¡H  ≥jôëdG  ∫É©°TEG  øe
 ¿Éμe  »a  ô¡ªéJ  »a  ¿ƒdƒ¡ée  ¿hô``̀NBGh
 ¢UÉî°TCG  á°ùªN  øe  ôãcCG  øe  ∞dDƒe  ΩÉ`̀Y
 ∫Ó``̀NE’Gh  º`̀FGô`̀é`̀dG  ÜÉ`̀μ`̀JQG  ¬æe  ¢Vô¨dG
 ∞æ©dG  ∂`̀dP  »a  ø«eóîà°ùe  ΩÉ©dG  ø`̀eC’É`̀H
 ,É¡∏LCG  øe  Gƒ©ªéJ  »àdG  ájÉ¨dG  ≥«≤ëàd
 øe  ø«ª¡àªdG  ¢ùÑëH  áªμëªdG  â°†bh
 º¡«dEG óæ°SCG ÉªY äGƒæ°S 3 ™HGôdG ≈dEG ∫hC’G
 ájÉØc  Ωó©d  ¢ùeÉîdG  äCGô`̀H  Éª«a  ΩÉ¡JEG  øe

.ádOC’G

ôNBG IAGô``Hh äGƒæ``°S 3 äGQÉWE’G ∫É©``°TEGh ô¡ªéàdÉH ø«ª¡àe 4 ¢``ùÑM

 á«fÉªK  áfGOEÉH  á«FÉæédG  iô¨°üdG  áªμëªdG  â°†b
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  á«ë°üdG  äGAGô`````̀LE’G  Gƒ`̀Ø`̀dÉ`̀N  ø«ª¡àe
 É`̀ fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e π```̀LCG ø``̀e á``̀jRGô``̀à``̀M’G
 å«M  ,√QÉ°ûàfG  ¿hO  ádƒ∏«ëdG  ¢Vô¨dh  óéà°ùªdG
 ±’BG  á°ùªN  ≈dEG  ∞dCG  øe  äÉeGô¨H  º¡àÑbÉ©ªH  â°†b

.»YGOƒdG ¿ÉfóY áHÉ«ædG ¢ù«FQ ∂dòH ìô°U ,QÉæjO
 áë°üdG  IQGOEG  øe  â≤∏J  ób  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âfÉch
 QGôb  GƒØdÉN  ¢UÉî°TCG  á©Ñ°S  ΩÉ«≤H  äÉZÓH  áeÉ©dG
 º¡à£dÉîe  ó©H  º¡«∏Y  ¢VhôØªdG  »dõæªdG  ôéëdG
 ∫ÓN  ø`̀eh  ,óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  ø«HÉ°üe
 »dõæªdG  ôéëdÉH  ∂`̀Ä`̀dhCG  ΩGõ`̀à`̀dG  Ωó`̀Y  ø«ÑJ  á©HÉàªdG

 ,áØ∏àîe  ï`̀jQGƒ`̀J  »`̀a  º¡æcÉ°ùe  ø`̀e  Gƒ`̀Lô`̀N  º`̀¡`̀fCGh
 »FÉ°ùf  π«ªéJ  ¿ƒdÉ°U  ádhDƒ°ùe  áª¡àe  ΩÉ«≤H  ∂dòch
 IôàØdG  ∫Ó`̀N  ∫RÉæªdG  »`̀a  π«ªéàdG  äÉ`̀eó`̀N  ºjó≤àH
 ¢UÉîdG  …QGRƒ`̀dG  QGô≤dG  ÖLƒªH  ∂dP  É¡«a  Qƒ¶ëªdG
 QÉ°ûàfG  ¿hO  ádƒ∏«ë∏d  π«ªéàdG  äÉfƒdÉ°U  ¥Ó`̀ZEÉ`̀H

.AÉHƒdG
 É¡«≤∏J Qƒa É¡JÉ≤«≤ëJ áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô°TÉH óbh
 AÓNEÉH  äôeCGh  ø«ª¡àªdG  âHƒéà°SG  å«M  ,äÉZÓÑdG
 áªμëªdG ≈dG º¡àdÉMEÉH äôeCGh ,á«dÉe ä’ÉØμH º¡∏«Ñ°S
 Ωó≤àªdG  É¡ªμM  äQó`̀°`̀UCG  »`̀à`̀dG  á«FÉæédG  iô¨°üdG

.º¡àÑbÉ©eh º¡àfGOEÉH

 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG Oƒ``̀¡``̀é``̀dG ø`̀ª`̀ °`̀V
 »ah  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμªd
 äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  õjõ©J  QÉWEG
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 á∏eÉ°ûdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ºjó≤Jh
 ±hô`̀¶`̀ dG √ò``̀g π``̀X »``̀a A’õ`̀æ`̀∏`̀ d
 áeÉ©dG IQGOE’G âª¶f ,á«FÉæãà°S’G
 IQGOE’  IQÉjR  ,π«gCÉàdGh  ìÓ°UEÓd

 á«YÉªàL’Gh  á«ë°üdG  ¿hDƒ°ûdG
 áæjÉ©e âæª°†J ,á«∏NGódG IQGRƒH
 A’õ`̀æ`̀ dG ø``̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ¢`̀ü`̀ë`̀ah
 IQGOEG  πª©à°S  å`̀«`̀M  ,≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG
 ≥«°ùæàdÉHh  á«ë°üdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG
 á«Ñ∏J ≈∏Y ,á°üàîªdG äÉ¡édG ™e
 ¿Éª°†d  ájQhô°†dG  äÉLÉ«àM’G
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀ dGh A’õ``̀æ``̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀S

.º¡àë°U
 IQGOE’G  ΩÉ`̀Y  ô`̀jó`̀e  í`̀°`̀VhCGh
 ¿CG π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh ìÓ`̀°`̀UEÓ`̀d á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ó«YGƒªdG  õ`̀é`̀M  Oó`̀°`̀ü`̀H  IQGOE’G
 á«Ñ£dG  äGQÉ`̀ °`̀û`̀à`̀ °`̀S’G  º`̀jó`̀≤`̀ Jh
 ø«H  »FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY
 ø«édÉ©ªdG  AÉ```̀Ñ```̀WC’Gh  A’õ``̀æ``̀ dG

.»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùªH

 »àdG  ¬à≤∏M  »a  »`̀YGPE’G  zø`̀eC’G{  èeÉfôH  ¢ûbÉæj
 áHƒ∏£ªdG  áeÓ°ùdG  äGAGô`̀LEG  z¢ù«ªîdG{  Ωƒ«dG  ´GòJ
 ≥∏©àj  Éª«a  É°Uƒ°üNh  ,ºjôμdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ÓN
 Ö«≤ædG  èeÉfôÑdG  ∞«°†à°ùjh  .∫õæªdG  »a  áeÓ°ùdÉH
 õcGôe  áYƒªée  ¢ù«FQ  …ódÉîdG  »∏Y  Ö©°üe  QƒàcO
 õFGƒLh á≤HÉ°ùe ,èeÉfôÑdG π∏îàj Éªc .»fóªdG ´ÉaódG
 ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G º¡æμªj øjòdGh ø«cQÉ°ûª∏d ájó≤f

 ¬eó≤Jh  √ó©J  ,»YGPE’G  zøeC’G{  èeÉfôH  .17684888
 ¿hÉ©àdÉH  ,á«æeC’G  áaÉ≤ãdGh  ΩÓYEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G
 ΩÉªJ  »a  ¢ù«ªN  πc  åÑjh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  á`̀YGPEG  ™e
 á≤∏ëdGh FM102^3 áLƒªdG ≈∏Y kGô¡X 1^00 áYÉ°ùdG
 øeh »fÉjõdG áî«°Th ΩOBG ó«Y º°SÉL Ö«≤ædG ºjó≤J øe
 òØæªdG  êôîªdGh  êGô©ªdG  óªM  Ihôe  ΩRÓªdG  êGôNEG

.»£ÑdG øªMôdG óÑY »fÉK ΩRÓe óYÉ°ùe

ô`̀ «`̀ HGó`̀ à`̀ ∏`̀ d  ø``«``Ø``dÉ``î``e  8  º``̀ jô``̀ ¨``̀ J
QÉ``æjO ±’BG 5h ∞``dCG ø``«H É``e á``jRGôàM’G

 ôÑY ó«YGƒªdG õ``éM :zπ``«gCÉàdGh ìÓ``°UE’G{
AÉ``ÑWC’Gh A’õ``ædG ø``«H »``FôªdG ∫É``°üJ’G

äGAGô```̀ LEG  ¢ûbÉæj  »````̀YGPE’G  zø````̀eC’G{
¿É``°†eQ ô¡``°T ∫Ó``N ∫õ``æªdG »``a áeÓ``°ùdG

 á`̀eÉ`̀©`̀ dG  IQGOE’G  äó``̀≤``̀Y
 á`̀∏`̀°`̀ù`̀∏`̀°`̀S »```̀fó```̀ª```̀dG ´É```̀aó```̀∏```̀d
 á«æ≤àH  (ó`̀©`̀H  ø`̀Y)  äGô°VÉëe
 »`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀à`̀dG »``̀Fô``̀ª``̀dG ¢``̀Vô``̀©``̀dG
 YouTube  »≤«Ñ£J  ô`̀Ñ`̀Y
 ,Google meeth  life
 ô`̀Ñ`̀cCG ≈```̀ dEG ∫ƒ``°``Uƒ``dG ¢`̀Vô`̀¨`̀H
 ,™ªàéªdG  ø`̀e  áæμªe  áëjô°T
 äGAGô```̀LE’G  ™`̀e  kÉ«°TÉªJ  ∂``̀dPh
 ™æªH  ≥∏©àj  Éª«a  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 óYGƒ≤H  ΩGõ``à``d’Gh  äÉ©ªéàdG

.»YÉªàL’G óYÉÑàdG
 IQGOE’G âeób QÉWE’G Gòg »a
 äÉ«æ≤àdG  ΩGóîà°SÉH  Iô°VÉëe
 äÉeƒ∏©ªdG  ∫É`̀°`̀ü`̀jE’  áãjóëdG
 äGAGôLE’G ∫Éée »a ∞«≤ãàdGh
 kAGó`̀à`̀HG  ô«¡£àdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 π«dÉëªdGh  »bGƒdG  ¢SÉÑ∏dG  øe
 É¡eGóîà°SGh  É¡£∏N  á≤jôWh
 »a  …RGôàM’G  ô«¡£àdÉH  ΩÉ«≤∏d
 óë∏d  πª©dG  ø`̀cÉ`̀eCGh  øcÉ°ùªdG
 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ø`̀e

 300  »`̀dGƒ`̀M  ácQÉ°ûªH  ∂``̀dPh
.¢üî°T

 Iô``̀à``̀Ø``̀dG ∫Ó`````̀N º``̀à``̀«``̀°``̀Sh
 ¢UÉîdG èeÉfôÑdG ¿ÓYEG áeOÉ≤dG
 OGƒªdGh ó«YGƒªdG ójóëJh åÑ∏d
 á«fÉμeEG ™e ,áMhô£ªdG á«ª∏©dG
 ∫É``̀ °``̀SQEGh ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG π`̀YÉ`̀Ø`̀à`̀dG
 äGQÉ``̀°``̀ù``̀Ø``̀à``̀°``̀S’Gh á``̀∏``̀Ä``̀°``̀SC’G
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Qƒ````eCÉ````H á`̀≤`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ª`̀ dG
 ô«¡£àdGh  áÄ«ÑdGh  áeÓ°ùdGh

.ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh

 á«Ø«≤ãJ  äGô`̀ °`̀ VÉ`̀ ë`̀ e  :»`̀ fó`̀ ª`̀ dG  ´É``̀aó``̀dG
ÉfhQƒc øe ájRGôàM’G äGAGôLE’G ∫ƒM zó©H øY{

 ò«Øæàd É«æeCG ÉHƒ∏£e ¬fƒc áWô°T »∏LQ øe Üô¡dG »æ«KÓK ∫hÉM
 GQƒ°ùc  ¬`̀d  ÖÑ°Sh  »Wô°ûH  ΩGó£°U’ÉH  ΩÉ≤a  QÉ`̀°`̀†`̀MEGh  §Ñ°V  ô`̀eCG

 äGƒæ°S 7 øé°ùdÉH Üô¡dG ¬àdhÉëe øªK ™aó«d ,á«ë°U äÉØYÉ°†eh
 º¡àªdG óLGƒJ ó«ØJ ájô°S äÉeƒ∏©e Éª¡JOQh Éª¡«∏Y »æéªdG ¿Éch
 ,QÉ°†MEGh  §Ñ°V  ôeCG  ò«Øæàd  É«FÉæL  ÉHƒ∏£e  ¬fƒc  ¥ôëªdG  á≤£æe  »a
 ÉØbƒàe  ¬JQÉ«°S  »a  º¡àªdG  GógÉ°Th  º¡àªdG  ¿Éμe  ≈dEG  É¡LƒJ  π©ØdÉHh
 º¡àªdG  ¿G  ’EG  ¬àjƒ¡H  √ôÑNCGh  ÉªgóMCG  ¬d  ∫õæa  ≥jô£dG  ÖfÉL  ≈∏Y
 ø«JQÉ«°S ø«H QhôªdG  ’hÉëe ÉYô°ùe IQÉ«°ùdÉH  ∑ôëJh »Wô°ûdG  ™aO
 Iô«Ñc  äÉHÉ°UEG  ¬d  ÉÑÑ°ùe  É°VQCG  ¬£≤°SCGh  ôN’G  »Wô°ûdÉH  Ωó£°UGh
 »Wô°ûdG  øμªàa  QhôªdG  ™£à°ùj  ºd  ¿G  ’EG  ,»Ñ£dG  ôjô≤àdÉH  âØ°Uh

.¬«∏Y ¢†Ñ≤dGh √ó««≤J øe ô«NC’G
 øeCG  IôFGóH  2019  ƒ«dƒj  25  »a  º¡fCG  º¡àª∏d  áHÉ«ædG  äóæ°SGh
 øeC’G  äGƒb  øe øjƒ°†Y º°ùL áeÓ°S  ≈∏Y ióàYG  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe
 çóMCÉa  Éª¡àØ«Xh  Éª¡àjOCÉJ  ÖÑ°ùHh  AÉæKG  á∏NGódG  IQGRƒ`̀d  ø«©HÉàdG
 ¬°Vôe ≈dEG â°†aCG »àdGh »Ñ£dG ôjô≤àdÉH áaƒ°UƒªdG äÉHÉ°UE’G »fÉãdÉH
 ,Éeƒj  øjô°ûY  ≈∏Y  ójõJ  Ióe  á«°üî°ûdG  ¬dÉªYCÉH  ΩÉ«≤dG  øY  √õéYh
 áªμëªdG â°†bh ,´ƒædGh ∞°UƒdÉH áæ«ÑªdG IQÉ«°ùdG GóªY ∞∏JCG  É«fÉK
 ¬eGõdEGh  ΩÉ¡JG  øe  ¬«dEG  óæ°SCG  ÉªY  äGƒæ°S  7  øé°ùdÉH  º¡àªdG  áÑbÉ©ªH

.IQÉ«°ùdG »a äÉ«Ø∏àdG áª«b GQÉæjO 250 ™aóH

 »Wô°T Ωó°U óª©J º¡àªd äGƒæ°S 7
Üô¡dG  ¬``àdhÉëe  AÉ``æKCG  ¬JQÉ«``°ùH

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 ¢ùeCG ô°üY ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ´QÉ°T ó¡°T

 çÓK  ø«H  ™bh  …Qhô`̀e  çOÉ`̀M  ô`̀KEG  Gójó°T  ÉeÉMORG

.äÉHÉ°UG ´ƒbh ¿hO øe äGQÉ«°S

 áYÉ°ùdG  »`̀a  ¬JQÉ«°S  Oƒ≤j  »æjôëH  ÜÉ°T  ¿É`̀c

 øH áØ«∏N ï«°ûdG ´QÉ°T ≈∏Y ¢ùeCG ô°üY øe á°ùeÉîdG

 Ωó£°UG QhôªdG áª¶fCÉH ó«≤àdG Ωó©d áé«àfh ¿Éª∏°S

 ∂dP  øY  èàf  √ÉéJ’G  ¢ùØf  »a  ¿Gô«°ùJ  ø«JQÉ«°ùH

 øe Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH ÉªgGóMEG çÓãdG äGQÉ«°ùdG Qô°†J

.äÉHÉ°UG …G πé°ùJ ¿G ¿hO

 IóéædG  áWô°T  äô°†M  çOÉ`̀ë`̀dG  ´ƒ`̀ bh  Qƒ`̀ ah

 ∫ƒ°Uh ø«ëd äGQÉ«°ùdG ô«°S π«¡°ùàH ÉgOGôaG ΩÉbh

 ,´QÉ°ûdG øe äÉÑcôªdG áMGRG ºJ å«M QhôªdG áWô°T

 ÜÉÑ°SG  áaô©ªd  ≥«≤ëàdG  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  âëàah

.çOÉëdG

á``Ø«∏N ï«``°ûdG ´QÉ``°T ≈``∏Y …Qhô``e çOÉ``M »``a äGQÉ«``°S çÓ``K Qô``°†J
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13 Ω2020 πjôHCG 23 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 30 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15371) Oó©dG

 ºdÉ©dG ó¡°T á≤MÓàe ∫É«LCG ∫GƒW ¬fCG ó≤àYCG ’ |
 Éªe ô«ãc øe Ωhôëe ƒgh ,π«°†ØdG  ô¡°ûdG  »eÓ°SE’G
 Ée  áaÉãμH  óLÉ°ùªdG  OÉ«JQG  øe  ô¡°ûdG  Gòg  »a  √OÉàYG
 É¡àÑ°ùàcG  äGOÉ`̀Yh  ôgÉ¶e  øeh  ,ΩÉ«bh  íjhGôJ  ø«H
 É¡ªgCGh  ,ô¡°ûdG  Gò¡H  AÉØàMG  ,¿hô≤dG  ôÑY  Üƒ©°ûdG
 äGQÉjõdGh  á«∏FÉ©dG  äÉ©ªéàdGh  ¬∏dG  â«H  ≈dEG  Iôª©dG
 »a  äÉ©ªéàdG  øe  Égô«Zh  ,zäÉ≤Ñ¨dG{h  ¢ùdÉéªdGh
 ≈∏Y  Qƒ£ØdG  »`̀a  π``̀cC’G  ™`̀jRƒ`̀Jh  ΩÉ`̀«`̀î`̀dGh  »gÉ≤ªdG

.Iô«≤ØdG á«dÉª©dG äÉ©ªéàdG
 ≈dEG ô¡°ûdG Gòg πjƒëJ ¿hô«ãμdG ó≤àfG ÉªdÉ£d |
 ∞°û≤àdGh  πeCÉàdGh  äGOÉÑ©dG  »a  á«∏°UC’G  ¬JÉjÉZ  ô«Z
 Éeh ¬`̀æ`̀eRh zÉ`̀fhQƒ`̀c{ AÉ`̀L ≈àM ,¬`̀∏`̀dG ≈`̀ dEG Üô`̀≤`̀dGh
 ,IÉ`̀«`̀ë`̀dG  ¬```̀LhCG  ™«ªL â`̀dÉ`̀W äGô`̀«`̀¨`̀à`̀e ø`̀e ¬`̀°`̀Vô`̀a
 á¡LGƒªd  ÉjRGôàMG  kAGô`̀LEG  zá«à«ÑdG  ádõ©dG{  â∏©Lh
 óLÉ°ùªdGh  ,IQƒ¶ëe  áØ«ãμdG  äÉ©ªéàdÉa  ,AÉ`̀Hƒ`̀dG
 z¿É°†eôdG{  Gòg  ó¡°ûj  ød  ΩGôëdG  ¬∏dG  â«Hh  ,á≤∏¨e
 !èëdG ≈àM ÉªHQ hCG Iôª©dG »a AGƒ°S ,á«fƒ«∏e áaÉãc
 A»°T πc πHÉ≤ªdÉH øμdh) ,IOhóëe êhôîdG ä’Ééeh
 Gòg  AÉ£YEÉH  ,IÉ«ëdG  ™e  ∞ q«μàdG  áéeôH  IOÉ`̀YE’  ìÉàe
 IOƒ©dGh (äÉYÉ£dGh äGOÉÑ©dG øe ¬ q≤M π«°†ØdG ô¡°ûdG
 ¢ùØædG ≈∏Y ∫É¨à°T’Gh ,äGOÉÑ©dG ∂∏J »a √ôgƒL ≈dEG
 ,ájOÉªdGh á«LQÉîdG IÉ«ëdG êô¡H É¡bô°S »àdG ìhôdGh
 áë«ë°üdG  ¢ù°SC’G  áaô©e  kGOóée  ìhôdG  √òg  OÉà©àd
 øe π¡æàdh ,ΩÉ«°üdG øe ájÉ¨dGh ,ºjƒ≤dG ΩÓ°SE’G øjód
 ,¬∏dG  ≈dEG  AÉYódGh äGOÉÑ©dG  IOÉjõH  ô¡°ûdG  Gòg äÉcôH
 IÉ«ëdG  äÉjôée  πeCÉàJh  ,É¡°ùØf  ≈∏Y  ô°SC’G  z qºà∏àd{h
 É¡à∏éY ∞bƒj  ¿CG  z»Fôe ô«Z ¢Shô«a{  ´É£à°SG  »àdG
 »àdG ájÉ¨dG ™e ¬Lƒd kÉ¡Lh ¿É°ùfE’G Oƒ©«dh ,IOÉà©ªdG
 iô«dh ,IÉ«ëdG »a ¬∏dG øæ°S ± qô©à«dh ,É¡∏LCG øe ≥∏N

 ¬eôch ¬YGóHEG ¬JGP âbƒdG »a iôjh ,≥dÉîdG ähôÑL
 É¡æ¶j ¿É°ùfE’G ¿Éch ,¬«∏Y ¬H º©fCG Ée πc »a ,√ÉjÉ£Yh
 áª«¶©dG É¡àª«b ∑Qój ºd ,á«æ«JhQ hCG  ájOÉ«àYG kGQƒeCG

!É¡æe ¿ÉeôëdG á∏Môe πNO ø«M ’EG º©æc
 º°Vh  ,áª©f  áëaÉ°üªdGh  ,áª©f  äÉ©ªéàdG  |
 »a  π`̀ª`̀©`̀dGh  ,á`̀ª`̀©`̀f  Iƒ`````NE’Gh  O’hC’Gh  ø``jó``dGƒ``dG
 π q°†Øe  ≈¡≤e  »a  Iƒ¡≤dG  Üô°Th  ,áª©f  »©«ÑW  ƒL
 πgC’G  ™e  »©«Ñ£dG  π°UGƒàdGh  ,áª©f  øjôNBG  §°Sh
 ìGô``̀aC’Gh  äÉÑ°SÉæªdG  Qƒ°†Mh  ,áª©f  AÉ`̀bó`̀°`̀UC’Gh
 ,áª©f  π`̀gC’Gh  ÜÉ`̀Ñ`̀MC’G  AGõ`̀Y  »a  ácQÉ°ûªdGh  ,áª©f
 ¢SÉædG  zÉ`̀fhQƒ`̀c{  ΩôM  »àdG  º©ædG  º¶YCGh  ôãcCG  Éeh
 ∂∏J  πc  ø«∏eCÉàe  ¿ƒØ≤j  á«¡dEG  áªμëH  º¡∏©é«d  ,É¡æe
 ,É¡àª«bh  É¡à«dÉªéH  ¿hô©°ûj  Gƒfƒμj  ºd  »àdG  ,º©ædG
 Ωƒ«dG  ¬H  GPEÉa  ,É¡JÉeGõàdG  øe  ¢†©ÑdG  ƒμ°ûj  ÉªHQ  πH
 É¡°û«©j  ¿Éc  »àdG  á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG  ∂∏J  IOƒY  ≈æªàj

!É¡æe ôeòàj ¿Éch
 ô«μØàdG IOÉYE’ á«ÑgP á°Uôa ΩÉ©dG Gòg ¿É°†eQ |
 »a  ôμØàdGh  ,IÉ«ëdG  iõ¨e  ∑GQOE’h  ,A»°T  πc  »a
 ÖÑ°S  »a πeCÉàdGh ,¬≤∏N ≈∏Y ¬∏dG  É¡¨Ñ°SCG  »àdG  º©ædG
 ó«©«dh  ,»JÉ«ëdG  ôÑàîªdG  Gòg  »a  ¿É°ùfEÉc  √Oƒ`̀Lh
 √òg  »JCÉj  ô¡°T  ƒ¡a  ,¬`̀H  º¡à∏°U  ¬∏dG  øY  ¿hó«©ÑdG
 ¿hO  øeh  ,¬JÉ«¡∏eh  êQÉîdG  ±ôNR  ¿hO  øe  ,IôªdG
 Éfójôj  ΩÉ©dG  Gòg  !á«∏°ùJ  º«Nh  ∫ÉØfôc  ≈dEG  ¬∏jƒëJ
 ≥ª©H  ∑Qóf  ¿CG  !§b  ¬°û©f  ºd  Éªc  ¿É°†eQ  ¢û«©f  ¿CG
 ¬à∏«°Shh  ,√ô«Z  A»°T  ’h  ¬∏dG  ≈dEG  ¬LƒàdG  ¬àjÉZ  ¿CG
 ôjó≤Jh ,áæëªdG RÉ«àL’ AÉYódGh √QÉμªdG ≈∏Y ôÑ°üdG
 ¿É°†eQ .É¡àª«b ∑Qój øμj ºd »àdG á«¡dE’G ÉjÉ£©dG πc
 øëfh Éæ«∏Y ¬∏dG √OÉYCG ..¬«ah ¬æe ô«îdGh ô«îdG ô¡°T

.ô«îH ºdÉ©dGh ºàfCGh ΩÉY πch á«aÉYh áë°U »a

 Ohóëe  ô«Z  AÉ`̀£`̀Yh  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fEG  è¡f  »a 
 ,»bôY ,»æjO ,»ØFÉW QÉÑàYG …CG  øY Gó«©Hh-
 ¿É°ùfE’G  áª«≤H  É¡fÉªjEG  øe  ™HÉf  -»≤WÉæe  hCG
 ºd  ;É¡jód  Ée  ºgCGh  ≈∏ZCG  ¬JôÑàYG  ÉªdÉ£d  …òdG
 ä’hÉëªdG §N »a á«æjôëÑdG Oƒ¡édG ∞bƒàJ
 øe  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á`̀eRCG  á¡LGƒªd  IOÉédG
 ø«≤dÉ©dG  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  äÓ`̀μ`̀°`̀û`̀e  π`̀M  É¡æ«H
 º¡d  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  πÑ°S  ™«ªL  ºjó≤Jh  ,êQÉ`̀î`̀dÉ`̀H
 ¿Gô«£dG  äÓ`̀MQ  ≥«∏©Jh  Ohó`̀ë`̀dG  ≥∏Z  ó©H
 ó°ùéj  …ò`̀ dG  ô``̀eC’G  ƒ`̀gh  ,ºdÉ©dG  ∫hO  áaÉμH
 »àdG  á∏«ÑædG  á«fÉ°ùfE’G  É¡FOÉÑªd  áμ∏ªªdG  AÉah
 øe  AÉæHC’G  É¡«∏Y  QÉ°Sh  ¿ƒ°ù°SDƒªdG  É¡©°Vh
 áª«b  AÓ`̀YEG  π«Ñ°S  »a  É¡àjGQ  ø«©aGQ  ,ºgó©H
 äóZ  ≈àM  Éé¡f  É¡î«°SôJ  ºJ  »àdG  áæWGƒªdG

.¬Yƒf øe Gójôa ÉLPƒªfh IÉ«M Üƒ∏°SCG
 ÉgOƒ¡L áμ∏ªªdG âØãc ,áeRC’G ájGóH òæe
 ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ™e  ÉfhÉ©Jh  É≤«°ùæJ
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  øe  ójó©dG  äòîJGh
 πeÉ©à∏d  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ¬`̀«`̀Lƒ`̀Jh  ø«°üëà∏d
 á`̀ HÉ`̀ °`̀UE’G Ö`̀æ`̀é`̀J ø`̀ª`̀°`̀†`̀j …ò````dG ,π``̀°``̀†``̀aC’G
 äGQOÉÑªdG  øe  ójó©dG  â≤∏WCGh  ,¢Shô«ØdÉH
 IóY  äò`̀î`̀JGh  ,√QÉ°ûàfG  äÉ`̀«`̀YGó`̀J  AGƒ`̀à`̀M’
 »a  º¡°ùJ  »àdG  äÉ©ªéàdG  øe  óë∏d  äGQGô``b
 ø«æWGƒªdG  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ihó©dG  π≤f
 ,á∏eÉ°T  á«é«JGôà°SG  á£N  ≥ah  ,ø«ª«≤ªdGh
 á`̀dhó`̀dG  äGQGRh  á`̀aÉ`̀c  É`̀gò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  »``a  ∑QÉ``°``T
 øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒb  πãe  ,á°üàîªdG  Iõ¡LC’Gh
 áë°üdGh  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dGh  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  äGQGRhh
 ÜGƒædG ¬«àaô¨H »æWƒdG ¢ù∏éªdGh IQÉéàdGh
 ¿Gô«W  ácô°Th  »fóªdG  ¿Gô«£dGh  iQƒ°ûdGh
 â∏eÉ©Jh .»fóªdG ™ªàéªdG äÉª¶æeh è«∏îdG
 ΩÉ`̀bQC’É`̀H  á≤Kƒe  á≤∏£e  á«aÉØ°ûH  á``̀eRC’G  ™`̀e
 á«μ«eÉæjOh  á«∏YÉa  âàÑKCG  å«M  ,¿Ó```̀YE’Gh
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  á«FÉbh  äGAGô`̀LEÉ`̀ H  áeƒYóe
 ájÉªM  »a  ô`̀KC’G  π°†aCG  É¡d  ¿Éc  óbh  »æWƒdG
 .»ë°üdG  ¬`̀æ`̀eCGh  ¬àeÓ°S  ¿Éª°Vh  ™ªàéªdG
 ájÉæ©∏d ôjô°S 500 ô«aƒJ äGAGôLE’G √òg øe
 ôjô°S  3000  øe  ôãcCGh  ,≈°VôªdÉH  iƒ°ü≤dG
 ø«HQóªdG  »Ñ£dG  ºbÉ£dG  øe  ±’BG  10h  »ÑW
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG äÉ``«``YGó``J á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d ø`̀«`̀∏`̀gDƒ`̀ª`̀ dGh
 Éªc äÉHÉ°UE’G OóY ´ÉØJQG á«°ûNh ;¢Shô«ØdG

 .¬à¡LGƒe øe øμªàJ ºd iôÑc ∫hO »a çóM
 â≤HÉ°ùJ  ,ΩÉ````̀bQC’G  Iô`̀«`̀Jh  ´QÉ`̀°`̀ù`̀J  ™`̀eh
 »àdG  ∫hó`̀ dG  øe  ÉgÉjÉYQ  AÓ`̀LE’  ºdÉ©dG  ∫hO
 ≥HÉ°ùàdG Gòg πX »ah .¬d GOÉM GQÉ°ûàfG äó¡°T
 »a iòàëj k’Éãe øjôëÑdG âHô°V ,´QÉ°ùàdGh
 ,ºdÉ©∏d á«fÉ°ùfE’G É¡àdÉ°SQ »ah áeRCÓd É¡JQGOEG
 øjòdG É¡FÉæHCG IOƒ©d Oƒ¡édG ™«ªL äôaÉ°†J PEG
 äGQÉ£ªdG  ¥Ó`̀ZEG  ÖÑ°ùH  πÑ°ùdG  º¡H  â©£≤J
 øe ,π≤æàdGh ôØ°ùdG áHƒ©°Uh á«ªdÉ©dG ¿óªdGh
 ,áØFÉ£dG  hCG  ,øjódG  ÖÑ°ùH  º¡æ«H  õ««ªJ  ¿hO
 áaÉc òNCG ™e ,¥ô©dG hCG ,¿ƒ∏dG hCG ,¢ùæédG hCG
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G
 QÉÑàYÉH  º¡JOƒY πØμJh º¡àeÓ°S øª°†J »àdG
 áeƒμëdG ¿CGh ,ájƒdhCG »g øWGƒªdG áeÓ°S ¿CG
 ∫ÉH É¡d CGó¡j ødh ,É¡«æWGƒe øY ≈∏îàJ ødh ºd
 ¿É°†MCG ≈dEG  »æjôëH øWGƒe ôNBG IOÉYEG ≈àM

.¬Jô°SCGh ¬æWh
 ádÓL äÉ¡«LƒJ ¬à°ùμY Ée ƒg è¡ædG Gòg
 øe  ¬àdÓL  ¬«dƒj  Éeh  ,≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 πNGO  »a  ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  ájÉæYh  ájÉYQ
 áeƒμëdG  á£îd  ΩÉàdG  ¬ªYOh  ,øWƒdG  êQÉNh
 IOÉ`̀YE’  2020/2/28  Ωƒ`̀j  É¡fÓYEG  º`̀J  »àdG
 âbh  ´ô`̀°`̀SCG  »`̀a  êQÉ`̀î`̀dG  ø`̀e  º¡æe  ø«≤dÉ©dG
 á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ¬JóHCG  ÉªH ¬JOÉ°TEGh ,øμªe
 ÜGƒædG  ¬«àaô¨H  »æWƒdG  ¢ù∏éªdG  »a  á∏ãªàe
 á£∏°ùdG  ™``̀e  AÉ``æ``H  ¿hÉ``̀©``̀J  ø``̀e  iQƒ``̀°``̀û``̀dGh

 Oƒ¡édG  øª°V  ájò«ØæàdG
 ≥jôØ∏d  Iõ«ªªdG  á°ü∏îªdG
 ¢Shô«ØdG  áëaÉμªd  »æWƒdG
 ∂`̀ dò`̀ch ;√QÉ``°``û``à``fG ™``æ``eh
 áØ«∏N  ô«eC’G  ƒª°S  á©HÉàe
 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 ô`̀ «`̀eC’G ƒ`̀ª`̀°`̀Sh ,AGQRƒ``````̀dG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ≠dÉH  ΩÉªàgÉH  ,ó¡©dG  »`̀dh

 .´ƒ°VƒªdG Gò¡d
 ¿É```̀c ¬```̀Lƒ```̀ à```̀ dG Gò``````̀g
 AÓ`̀LE’G  §£N  »a  É kë°VGh

 á``eƒ``μ``ë``dG äQOÉ```````̀ H »```̀à```̀dG
 ≈∏Y  ¬`̀à`̀ª`̀Lô`̀Jh  É`̀gò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀H
 ,É``̀¡``̀JGQGô``̀b ™```bGƒ```dG ¢`````̀VQCG
 äGAGô````̀LEG ≥``̀ah â`̀ª`̀J »`̀à`̀dG

 äGOÉ°TQEÓd  É≤ahh  ,áªμëe  ájRGôàMG  á«ÑW
 áë°üdG  áª¶æe  ø`̀e  Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dGh
 º¡àeÓ°Sh  º¡àë°U  ≈∏Y  ÉXÉØM  ,á«ªdÉ©dG
 ø«æWGƒªdG  áë°U  ≈`̀∏`̀Yh  ,º`̀¡`̀∏`̀FGƒ`̀Y  ∂`̀ dò`̀ch
 á«LQÉîdG IQGRh ¬«LƒJ ºJ å«M ,ø«ª«≤ªdGh
 IOƒ©dG  »a  ø«ÑZGôdG  ø«æWGƒªdG  OóY  ô°üëd
 áæNÉ°S  •ƒ£N  ∫ÓN  øe  º¡JÉfÉ«H  π«é°ùJh
 ≈∏Y  π`̀ª`̀©`̀J  ,¢`̀Vô`̀¨`̀ dG  Gò`̀¡`̀d  É¡°ü«°üîJ  º`̀ J
 É¡JGQÉØ°S  ™`̀e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  hCG  ,á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  QGó``̀e
 ,ΩÉ©dG É¡fGƒjóH á©HÉàªdG Öàμe hCG É¡JÉ«∏°üæbh
 ≈dEG äÉ«∏°üæ≤dGh äGQÉØ°ùdG ¬«LƒJ ºJ ø«M »a
 ø«≤dÉ©dG hCG ø«ª«≤ªdG ø«æWGƒªdG ™e π°UGƒàdG
 º¡JÉLÉ«àMG ô«aƒàd É¡«a øjóªà©ªdG ∫hódG »a
 Oô`̀dGh  º¡fhDƒ°T  ájÉYQh  á«Ñ£dGh  á«°û«©ªdG
 ÖZôj  øe  OGó`̀YCG  ô°üMh  ,º¡JGQÉ°ùØà°SG  ≈∏Y
 IQGRh  É k°†jCG  ¬«LƒàdG  πª°Th  .º¡æe  IOƒ©dÉH
 ø`̀jò`̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG AÓ````̀LE’ º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG
 á≤Øf  ≈∏Y  GƒfÉc  AGƒ°S  ,êQÉîdG  »a  ¿ƒ°SQój
 á¶MÓe ™e ,¢UÉîdG º¡HÉ°ùM ≈∏Y hCG  ádhódG
 áÑ∏£dG É¡æe äÉÄa ≈∏Y ≥Ñ£æj ≥dÉ©dG Ωƒ¡Øe ¿CG
 á«ª°SQ äÉª¡e »a GƒfÉc øe hCG  ø«ëFÉ°ùdG  hCG

.ø«ª«≤e Gƒ°ù«d …CG ,á«LÓY hCG
 §£îdG OGóYEG á«dÉJ Iƒ£N »a ºJ ,¬«∏Yh
 á`̀jCG ¿hO ø`̀e º`̀J …ò``̀ dGh ,º`̀¡`̀FÓ`̀LE’ á`̀eRÓ`̀dG
 óbh  -¿Gô`̀jEG  AÉæãà°SÉH-  äÉHƒ©°U  hCG  äÉÑ≤Y
 øe  øjôëÑdG  É`̀jÉ`̀YQ  ø`̀e  øjóFÉ©dG  ∫hCG  ¿É`̀c
 AÓ`̀LEG  ∂`̀dP  ™ÑJ  ,ø«°üdG  øe  ºgô«Zh  áÑ∏£dG
 Üô¨ªdGh  ¿OQC’Gh  ô°üeh  ¥Gô©dG  »a  ø«≤dÉY
 á«ÑæLCG ∫hOh »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hOh
 ¿hÉ©àdÉH  ∂`̀ dPh  ,Ió`̀jó`̀Y  ájƒ«°SBGh  á`̀«`̀HhQhCG
 »æWƒdG ≥jôØdGh áë°üdG IQGRh ™e ≥«°ùæàdGh
 á«æ©ªdG Iõ¡LC’Gh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d

 .iôNC’G
 π``̀FGhCG  ø`̀e  áμ∏ªªdG  â`̀fÉ`̀c  ,ô``̀NBG  ≈æ©ªH
 »àdG  -ºdÉ©dG  ≈∏Y  ≈`̀ dhC’G  øμJ  ºd  ¿EG-  ∫hó`̀dG
 AÓLE’  á£N  ò«ØæJh  ™°Vh  ≈∏Y  GôμÑe  â∏ªY
 40  º`̀gOó`̀Y  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh  ,êQÉ`̀î`̀dG  »`̀a  É¡«æWGƒe
 ,IOƒ©dG  »a  áÑZôdG  3024  º¡æe  ió`̀HCG  ,É`̀Ø`̀dCG
 ,¿GôjEG »a ¿ƒ≤dÉY Oó©dG Gòg øe É kÑjô≤J 1300
 »àdG äÉbƒ©ªdGh äÉÑ≤©dG øe ójó©dG ºZQ ∂dPh
 äÉ«∏ªY  áYô°S  ΩÉeCG  É kfÉ«MCG  IôãY  ôéM  âØbh
 øe ø«≤dÉ©dG  π≤f  ¿EG  å«M ,IOÉ`̀YE’Gh AÓ`̀LE’G
 á£ÑJôe  ádCÉ°ùe  º¡æWh  ≈`̀dEG  ó∏H  …CG  »æWGƒe
 .É¡eÉμMCÉH áæ¡Jôeh ∫hódG øe ójó©dG ±hô¶H
 π≤f  ójôJ  áeƒμëd  øμªj  ’  ¬`̀ fCG  »æ©j  Gò`̀gh
 ∫õ©ªH ±ô°üàJ ¿CG º¡à∏μ°ûe AÉ¡fEGh É¡«æWGƒe
 º¡JOÉYEG  kÓ¡°S  ¿Éc  ’EGh  ,∫hódG  øe  Égô«Z  øY
 ¿GôjEG  »a ø«≤dÉ©dG π≤f Óãªa ,ô«NCÉJ ¿hO øe
 Oƒ`̀Lh Ωó``̀Y  ÖÑ°ùH  AÉ`̀£`̀°`̀Sh ∫Ó``̀N ø`̀e  º`̀à`̀j
 ¿EG  …CG  øjôëÑdG  ø«Hh  É¡æ«H  Iô°TÉÑe  äÉbÓY
 óLƒj ’ ¬fCGh ,áYƒ£≤e á«°SÉeƒ∏HódG äÉbÓ©dG

 ´ƒ°VƒªdG  »a »ØFÉW ó©H
 ô`̀eC’Gh  ,¢†©ÑdG  ºYR  Éªc
 äÉ`̀Ñ`̀«`̀Jô`̀à`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀e ¬``∏``c
 QÉ°ûàfG  øμdh  ,á«à°ùLƒd
 ô«Ñc  πμ°ûH  É¡«a  AÉ`̀Hƒ`̀dG
 Gó≤©e ø«≤dÉ©dG  ∞∏e π©L

.ÉØ∏àîeh
 ∂``̀ dP ≈```````dEG ±É``̀ °``̀†``̀ j
 º`̀bGƒ`̀W ±ƒ``̀î``̀J á`̀∏`̀μ`̀°`̀û`̀e
 º`̀¡`̀à`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀eh äGô``̀FÉ``̀£``̀ dG
 äÉ``̀LQO  ≈`̀°`̀ü`̀bCG  ≥«Ñ£àH
 ∫Ó```̀N ø`````̀e RGô``````̀ à``````̀M’G
 øe π∏b  É`̀e  ƒ``gh ,ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG
 øe  ôÑcCG  OGó`̀YC’  É¡HÉ©«à°SG
 Ö`̀fÉ`̀L ≈```̀ dEG .ø`̀jô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ≈`̀dEG  É°†jCG  Oƒ©j  ô``̀eC’G  ¿CG
 OGó``YC’  á«ë°üdG  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  IQó``b
 ,á«ë°üdG  º¡YÉ°VhCG  ∞∏àîJ  øjòdG  øjóFÉ©dG
 ,»ë°üdG ™°VƒdG Iƒbh ,»Ñ£dG ºbÉ£dG IQóbh
 ´ÉØJQGh  ø«≤dÉ©dG  ¢†©H  õcôªJ  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG
 ™°VƒdGh  AÉHƒdG  É¡«a  ô°ûàfG  ∫hO  »a  ºgOóY
 øY  Ó°†a  ..¿Gô``̀jEG  πãe  Ö©°U  É¡«a  »ë°üdG
 ∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »a  É¡ªμëJ  AÓ``̀NE’G  á«∏ªY  ¿CG
 ®ÉØë∏d áeRÓdG á«ë°üdG äÉ£∏°ùdG äÉWGôà°TG
 º¡«dÉgCG  ∂dòch  øjóFÉ©dG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y
 ∫É`̀é`̀e ’ É``æ``gh ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG OGô`````̀aCG á`̀ë`̀°`̀Uh
 ™eh  .äGAÉæãà°S’Gh  äÓeÉéªdGh  ∞WGƒ©∏d
 √òg πc  ™e  πeÉ©àdG  øjôëÑdG  âYÉ£à°SG  ,∂dP
 É¡Jõ¡LCG  â∏ªYh  ìÉéæH  äÉbƒ©ªdGh  äÉÑ≤©dG
 ò«Øæàd QÉ¡f π«d á«æeC’Gh á«ë°üdGh á«°SÉ«°ùdG
 äÉ¡«LƒJ ≥ah â©°Vh »àdG  áªμëªdG  á£îdG

 .á«°SÉ«°ùdG IOÉ«≤dG
 ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  áμ∏ªªdG  è¡æd  Gó«cCÉJh
 Iõ«cQ  ó©j  …ò``̀dGh  ,Gƒ`̀fÉ`̀c  ÉªæjCG  É¡«æWGƒe
 É¡JócCG ÉªdÉ£d »àdG á°SÉ«°ùdG õFÉcQ øe á«°SÉ°SCG
 ™e áeƒμëdG â∏eÉ©J ;Ió«°TôdG øjôëÑdG IOÉ«b
 ΩÉªàg’G  ¢ùØæH  ¿GôjEG  »a  ø«≤dÉ©dG  É¡«æWGƒe
 á«HôY iôNCG ∫hO »a ø«≤dÉ©dG ™e É¡∏eÉ©J »a
 åëÑJ ¿CG »©«Ñ£dG øe ¿Éch .á«ÑæLCG hCG âfÉc
 äGAGô``̀LE’Gh  º¡JOÉYE’  áÑ°SÉæªdG  ¥ô£dG  øY
 ≈àM  äOÉYCG  ,π©ØdÉHh  .áHƒ∏£ªdG  ájRGôàM’G
 ÉgOóY  π°Uh  ájƒL  äÓMQ  »a  º¡ª¶©e  ¿B’G
 ¢SQÉe  10  Ωƒ`̀j  âfÉc  É``g’hCG  ,á∏MQ  11  ≈`̀dEG
 πch  ..πjôHCG  20  Ωƒj  ¿Éc  ÉgôNBGh  ,»°VÉªdG
 RGôàM’G  ô«jÉ©ªH  É¡«a  ΩGõàd’G  ºJ  É¡æe  á∏MQ
 ó©Hh  πÑb  øjóFÉ©dG  êÓ`̀Yh  ¢üëØH  »ë°üdG
 á`̀eÓ`̀°`̀Sh º`̀¡`̀à`̀eÓ`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y É`̀ kXÉ`̀Ø`̀M º`̀¡`̀dƒ`̀°`̀Uh
 ºd  äÓMôdG  øe  Oó©dG  Gò¡Hh  ,É k°†jCG  ™ªàéªdG
 º¡d  áeƒμëdG  âæ qeCG  π«∏≤dG  ’EG  ¿GôjEG  »a  ≥Ñàj
 º¡JOÉYEG ø«M ≈dEG º¡LÓYh º¡à°û«©eh º¡æμ°S
 ≥jôØdG ¬æ∏YCG Ée ≥ah  2020 ƒjÉe 7 Ωƒj πÑb
 â∏ªëJ PEG  ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd »æWƒdG
 äÉ≤Øf zá«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG{
 ±ô°Uh º¡d ºFÓªdG øμ°ùdG ô«aƒJ øe º¡à°TÉYEG
 ºàj  ¿CG  ≈dEG  É k«eƒj  º¡æe  óMGh  πμd  »dÉe  ≠∏Ñe
 zájôØ©édG ±ÉbhC’G{ ádhódG âØ∏ch ,ºgDhÓLEG
 ™e  º¡fCÉ°ûH  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dGh  º`̀¡`̀dGƒ`̀MCG  á©HÉàªH

 .¿GôjEG »a á«æ©ªdG äÉ¡édG
 ìÉéf á°üb  ¿CG hóÑj ,∂dP πHÉ≤e »a ¬fCG ô«Z
 á«àjƒμdG  áeƒμëdG  ™e  ≥«°ùæàdG  »a  øjôëÑdG
 Gƒeób »àjƒc 800 AÓLEG á£N »a É¡àcQÉ°ûeh
 ≈dEG á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh ÉHhQhCG øe
 AGóæd  É¡àHÉéà°SG  ≈∏Y  π`̀«`̀dO  ô«N  øjôëÑdG
 â∏ªY  PEG  ,á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’Gh  Ö``̀LGƒ``̀dGh  Iƒ```̀NC’G
 ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉHh  ¥É`̀°`̀Sh  Ωó`̀b  ≈∏Y
 äÉLÉ«àM’G ø«eCÉàd á«àjƒμdG á«æ©ªdG Iõ¡LC’G
 á«∏ªY  π«¡°ùJ  øª°†j  É`̀ª`̀H  º`̀¡`̀d  á`̀jQhô`̀°`̀†`̀dG

 ,º¡àeÓ°S  ádÉØch  º¡HÉ©«à°SGh  º¡dÉÑ≤à°SG
 ¥OÉæa »a GƒeÉbCGh ,ΩRÓdG êÓ©dG º¡d äôahh
 ô«Ø°S  ø∏YCG  ó`̀bh  ,º¡àeƒμM  É¡JÉ≤Øf  πªëàJ
 óªMC’G ôHÉL ôeÉK ï«°ûdG áμ∏ªªdG iód âjƒμdG
 ø««àjƒμdG  ™«ªL  IOƒ`̀Y  4/21  Ωƒj  ìÉÑ°üdG
 πgÉY  Oƒ¡L  Éæªãe  ,øjôëÑdG  »a  øjOƒLƒªdG
 äGAGôLEG  π«¡°ùàH  ¬JÉ¡«LƒJh  ióØªdG  OÓÑdG

 .º¡JOƒY
 á°üb  ¿CG  hóÑj  ,∂`̀ dP  πHÉ≤e  »`̀a  ¬`̀ fCG  ô«Z
 É¡æeh ,ÉfhQƒc áeRCG IQGOEG »a øjôëÑdG ìÉéf
 ∞∏àîe  »a  ø««æjôëÑdG  ø«≤dÉ©dG  áeRCG  IQGOEG
 á«æWƒdGh  á«fÉ°ùfE’G  ÉgOƒ¡Lh  ºdÉ©dG  ∫hO
 øe  ìhô``̀ Hh  á«æ¡ªdGh  á«aÉØ°ûdÉH  É¡«∏ëJh
 ô£b  äó≤aCG  ;á«ØFÉ£dG  øY  G kó«©H  á«dhDƒ°ùªdG
 ø«LQÉîdGh øjOôªàªdG øe ÉªgAÓªYh ¿GôjEGh
 âØ°ûch ,º¡fƒæL qøLh º¡HGƒ°U ¿ƒfÉ≤dG  øY
 ,É`̀¡`̀«`̀dEG  Gƒ`̀∏`̀°`̀Uh  »`̀à`̀dG  á«°ùØædG  á`̀dÉ`̀ë`̀dG  ø`̀Y
 ó°ü≤H  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fEG  á«°†b  ¢ù««°ùJ  Gƒ`̀dhÉ`̀ë`̀a
 ÖjôîJ ádhÉëeh øjôëÑ∏d IAÉ°SE’Gh ¬jƒ°ûàdG
 ¿CG  ºYõJ  É¡bGƒHCGh  ¿Gô``jEG  äCGóÑa  .É¡JÉÑ«JôJ
 CGó``̀Hh ,É`̀¡`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀e IOƒ```̀Y ¢`̀†`̀aô`̀J ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 øjôëÑdG  øμdh  ,¬dƒ≤J  Ée  ¿hOOô``j  ÉgDhÓªY
 ΩÉ¶ædG  ø`̀e  ∞bGƒªdG  √ò`̀g  πãe  ™bƒàJ  âfÉc
 ,ÉjOÉ°üàbGh É«°SÉ«°S ,É«dhO ∫hõ©ªdG »fGôjE’G
 ’EG  ƒg  Ée  ´ƒ°VƒªdG  Gò`̀g  »a  √OOô`̀ j  Ée  ¿CGh

.á«°†≤∏d ¢ù««°ùJ
 ∞bƒe ™`̀e »``̀fGô``̀jE’G ∞`̀bƒ`̀ª`̀dG  º`̀ZÉ`̀æ`̀Jh
 ™e  ≥«°ùæJ  ¿hó`̀ H  ΩÉ`̀b  ó≤a  ,…ô£≤dG  ΩÉ¶ædG
 øe É k«æjôëH z31{  Ö∏éH á«æjôëÑdG  áeƒμëdG
 ájOÉY ¿Gô«W á∏MQ ∫ÓN øe ¿GôjEG »a zó¡°ûe{
 »a  ä’ÉëdG  √òg  πãe  ∫ÉÑ≤à°S’  Iõ¡ée  ô«Z
 áaƒ°ûμe  á∏ªM  »a  º¡dÓ¨à°S’  á«°SÉ«°S  áÑ©d
 ¿CÉH  ¿Gô`̀jEG  ºYGõe  OOô`̀j  ò`̀NCGh  ,øjôëÑdG  ó°V
 ¬JÉ°üæe Éeóîà°ùe ;º¡JOÉ©à°SG ¢†aôJ áμ∏ªªdG
 º«î°†àdGh  ∞jôëàdG  »a  á«eÓYE’G  ¬``YQPCGh
 πμH §FÉëdG ¢VôY ÉHQÉ°V ,≥FÉ≤ëdG ¬jƒ°ûJh
 ∂dòH Éμ¡àæeh ,QGƒédG ø°ùMh IƒNC’G ÇOÉÑe
 ,»é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  »°SÉ°SC’G  ΩÉ¶ædG
 IQÉ`̀KEGh  ôJƒàdG  øe  AGƒ``LCG  ≥∏N  ±ó¡H  ∂`̀dPh
 ábQƒH  Ö©∏dGh  »æWƒdG  ∞°üdG  ≥°Th  ¢SÉædG

 .áà«≤ªdG á«ØFÉ£dG
 á«æjôëÑdG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  äOQ  ,∂```̀dP  ™``̀eh
 IOÉL ∫É©aCÉH  ,¿Gô`̀jEGh  ô£b  ¬d  âLhQ Ée  ≈∏Y
 ≈∏Y áeRC’G ájGóH òæe í°VGƒdG É¡°UôM â°ùμY
 ,Éª¡JÉ©FÉ°T á°†MGO ,ø«≤dÉ©dG É¡«æWGƒe IOÉYEG
 √ÉéJ  É¡JÉÑ«JôJ  »`̀a  π`̀Nó`̀à`̀dG  Ωó`̀©`̀H  áÑdÉ£e
 »Yh  ≈∏Y  ≈`̀dhC’G  áLQódÉH  ádƒ©e  ,É¡«æWGƒe
 ∞≤j  …òdGh  ,¬JÉfƒμe  πμH  »æjôëÑdG  Ö©°ûdG
 ôeBÉàj øe πc ó°V Ió«°TôdG ¬JOÉ«b ∞∏N GóMƒe
 »c  ,¬æWh  QGô≤à°SG  øe  ∫Éæjh  ¬JóMh  ≈∏Y

.AÉæÑdGh Ωó≤àdG ƒëf áμ∏ªªdG »°†ªJ
 ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG IOƒY ∫ÉªàcG ™eh
 ¿CG ó`̀é`̀f ,º`̀¡`̀æ`̀Wh ≈``̀ dEG É`̀ kÑ`̀jô`̀≤`̀J Gƒ`̀fÉ`̀c É`̀ª`̀æ`̀jCG
 IOÉ`̀YEG  »a  ¿B’G  äCGó`̀H  á≤£æªdG  »a  k’hO  ∑Éæg
 »g äCGóH ¿CG òæe Éeƒj 40 ó©H …CG ,É¡«æWGƒe
 ¢ùYÉ≤àJ  ºd  áeƒμëdG  ¿CG  ô`̀NBG  ≈æ©ªH  ,∂dòH
 É¡JÉÑLGh  »a  CÉμ∏àJ  ºdh  É¡«æWGƒe  AÓ`̀LEG  »a
 ∫ÉÑ≤à°SG  ¢†aôJ  ºdh  ájQƒà°SódGh  á«fÉ°ùfE’G
 -¿hó`̀bÉ`̀ë`̀dG  º`̀YR  É`̀ª`̀c-  ¿Gô```̀jEG  »`̀a  ø«≤dÉ©dG
 ºZQ ¿Gô`̀jEG  øe AÓ`̀LE’G  øe G kó`̀MCG  øãà°ùJ ºdh
 ádhO  ≥jôW øYh á«ØN ∑Éæg  ≈dEG  GƒÑgP  º¡fCG
 ™æªH  º¡àdhO  äÉª«∏©J  ∂dòH  ø«ØdÉîe  áãdÉK
 äGRGƒL ºàîJ ’ âfÉc »àdG ¿GôjEG ≈dEG  ôØ°ùdG
 â≤ëà°SG Gò¡dh ,ºgôeCG ∞°ûμæj ’ ≈àM ôØ°ùdG
 áë°üdG  áª¶æe  IOÉ`̀°`̀TEG  IQGó``L  øY  øjôëÑdG
 ø°ùM  ≈∏Y  IóëàªdG  ºeCÓd  á©HÉàdG  á«ªdÉ©dG

 .áeRCÓd É¡JQGOEG

..êQÉ``̀î``̀dG »`̀ a ø`̀«`̀≤`̀dÉ`̀©`̀dG ™`̀ e É`̀¡`̀∏`̀eÉ`̀©`̀Jh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
»```̀fÉ```̀°```̀ù```̀fEG è````̀ ¡````̀ fh …QÉ````̀ °````̀†````̀M êPƒ`````̀ ª`````̀ f

:º∏≤H
 ø°ù◊G ôªY.O 

 ¢û¡æj  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ìGQ  É`̀eó`̀æ`̀Y
 ≈≤∏àJ  ¿CG  ¿hO  ø``̀e  ™``̀«``̀HÉ``̀°``̀SC’  É``̀«``̀dÉ``̀£``̀jEG
 »`̀HhQhCG  º«àj  É¡fCÉch  É¡fGô«L  øe  IóYÉ°ùe
 OÉëJ’G  ≥jôW  á`̀YQÉ`̀b  ≈∏Y  ∑hô`̀à`̀eh  πª¡e
 CGóH  …ò`̀dG  »dƒéjódG  º∏ëdG  ∂dP  ,»``̀HhQhC’G
 .zâ°ùμjôÑdG{ ôÑY É«fÉ£jôH êhôN òæe QÉ¡æj
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  âfÉc  ,¬°ùØf  âbƒdG  »a
 ,É°ùfôa- É«dÉ£jE’ IQÉédG á«HhQhC’G ∫hódGh
 á`̀KQÉ`̀μ`̀dG  ™`̀e  πeÉ©àJ  -É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCG  ,É`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H
 ¿Éch  ,çGô`̀à`̀cG  Ωó`̀Yh  ,I’ÉÑe  ÓH  á«dÉ£jE’G
 ≥jôëdG ¿CÉch ,Gô«ëeh ÉÄLÉØeh ÉeOÉ°U ∂dP
 »a hCG  ,∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  ±ô`̀Z ió``̀MEG  »`̀a çó`̀ë`̀j ’

.á«Ø∏îdG ¬à≤jóM
 ¬°ùØf  ≥jôëdG  π≤àæj  ¿CG  πÑb  ∂dP  ¿Éch
 äÉ«aƒdG  ±’BG  É©bƒe ,É°ùfôah É«fÉ£jôH ≈dEG
 »àdG  ,IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ºëà≤jh  ,É«eƒj
 ÉØdCG  20  äRhÉéJ  ,äÉ«ah  ºbQ  ≈∏YCG  â∏é°S
 ,ºdÉ©dG  »a É¡∏«é°ùJ ºàj á∏«°üM ≈∏YCG  »gh
 ÖeGôJ  ódÉfhO  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ô£°†«dh
 ¬àjGóH  òæe  zÉfhQƒc{  AÉHh ™e  πeÉ©J  …òdG-
 π¡°ù«°S  ,á`̀«`̀HÉ`̀gQEG  á«∏N  ¬`̀fCÉ`̀ch  ,á°Sô£¨H
 ô¡≤J  ’  »àdG  ádhódG  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ≈∏Y
 äÉj’ƒdG ïjQÉJ »a ≈dhC’G Iôª∏d -É¡H ∂àØdG
 âëJ á«μjôeCG  áj’h 50 ¿ÓYEG  ≈dEG  IóëàªdG
 ,ÇQGƒ£dG  ádÉM  âëJ  ¢ù«dh  çQGƒμdG  ádÉM
 ∞°üf zÉfhQƒc{`H äÉHÉ°UE’G äRhÉéJ ¿CG ó©H
 OôØæJh ,IóëàªdG äÉj’ƒdG AÉLQCG »a ¿ƒ«∏e
 áHÉ°UEG  ∞`̀dCG  160``̀H  ÉgóMh  ∑Qƒjƒ«f  á`̀j’h

.¢Shô«ØdÉH
 »`̀Fô`̀e ô`̀«`̀Z ¢``Shô``«``a ´É`̀£`̀à`̀ °`̀SG ∞`̀ «`̀c
 É«fÉÑ°SEGh  É«dÉ£jEGh  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  π°T
 á«ë°üdG  É¡àª¶fCG  ™aOh  ,É°ùfôah  É«fÉ£jôHh
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  íÑ°üj  ¿CG  ó`̀M  ≈``̀dEG  ,QÉ`̀«`̀¡`̀f’G  ≈``̀dEG
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dGh  É«fÉÑ°SEGh  É«dÉ£jEG  »a
 ø`̀eh  äƒ`̀ª`̀j  ø``̀e{  QÉ`̀«`̀à`̀NG  ≈```̀dEG  øjô£°†e

!á«Ñ£dG Iõ¡LC’G ¢ü≤f ÖÑ°ùH ,z¢û«©j
 á°TÉ°ûg  øY  zÉ`̀fhQƒ`̀c{  AÉ`̀Hh  ∞°ûc  ó≤d
 áeó≤àªdG ∫hódG øe ójó©dG »a »ë°üdG ΩÉ¶ædG
 áeó°üdG  øμdh  ,πãªdG  É¡H  Üô°†j  ¿Éc  »àdG
 äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ø`̀e  IOQGƒ```̀dG  ôjQÉ≤àdG  »`̀a  ,â`̀fÉ`̀c
 äÉeÉªμdG ôaGƒJ ΩóY øY É«fÉ£jôHh IóëàªdG
 ø«Ø∏μªdG ø««μjôeC’G AÉÑWC’G Aƒédh ,á«Ñ£dG
 ,zÉfhQƒc{  ≈°Vôªd  á«Ñ£dG  ájÉYôdG  ô«aƒàH
 á°UÉîdG  á«μ«à°SÓÑdG  ¢SÉ«cC’G  AGó`̀JQG  ≈`̀dEG
 ,ó«∏édG  ≈∏Y  ≥∏MõàdG  äGQÉ¶fh  ,äÉjÉØædÉH
 á∏b ÖÑ°ùH ,zÉfhQƒc{ øe á«°üî°ûdG ájÉbƒ∏d

 .∂dòd á°ü°üîªdG á«Ñ£dG ¢ùHÓªdGh º≤WC’G
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  CÉμ∏àJ  ¿CG  π≤©j  π`̀g
 á¡LGƒªd áeRÓdG ô«HGóàdG PÉîJG »a ÉHhQhCGh
 QÉÑNC’G π«°S ºZQ !Öjôb âbh ≈dEG zÉfhQƒc{
 ,¬æY  ø«°üdG  øe  áeOÉ≤dG  áeOÉ°üdG  ΩÉ`̀bQC’Gh
 ájOÉ°üàb’Gh  á«eƒ«dG  IÉ«ëdG  ≈∏Y  »≤ÑJh
 äÉ`̀cô`̀ °`̀û`̀ dGh ™`̀fÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ≈``̀∏``̀Yh ,»```̀g É`̀ª`̀c
 ,áMƒàØe á«eƒμëdGh ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒªdGh
 ,ΩOÉb ô£N ’h ,ºdÉ©dG »a çóëj A»°T ’ ¬fCÉc
 A»°T  π`̀c  …ò`̀ dG  ,áªdƒ©dG  ô°üY  »`̀a  Éæ°ùdh
 OhóëdÉH  ¬HBG  ô«Z  ,¥ôÑdG  áYô°ùH  π≤àæj  ¬«a
 ¿CÉH í°VÉa ±É°ûμfG »a ,á©°SÉ°ûdG á«aGô¨édG
 áeó≤àªdG  ∫hó`̀ dG  ∂∏J  ió`̀d  OÉ°üàb’G  á«ªgCG

 ∫É≤j Ée πc ºZQ ,¿É°ùfE’G á«ªgCG ô«ãμH ¥ƒØJ
!∫hódG ∂∏J »a ¿É°ùfE’G á°SGób øY

 QOÉÑJ  ø«£°ù∏a  πãe  ádhO  ¿CG  π≤©j  πgh
 áëaÉμªd  ô«HGóàdGh  äGAGô```̀LE’G  PÉîJG  ≈`̀dG
 ≈```dhC’G á`̀¶`̀ë`̀∏`̀dG ò`̀æ`̀e ,zÉ```fhQƒ```c{ QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG
 ádÉM ¿ÓYEG ≈dEG  ÜÉgòdGh ,ô£îdG QÉ©°ûà°S’
 ≥aGQ  Ée  ºZQ  ,ó∏Ñ∏d  πeÉ°T  ≥∏Zh  ,ÇQGƒ£dG
 ábƒØàe  ,OÉ°üàbÓd  áMOÉa  ôFÉ°ùN  øe  ∂`̀dP

!IQƒ£àªdG ¿Gó∏ÑdG øe ô«ãc ≈∏Y ∂dòH
 äÉÑãdG  ¬Ñ°ûj  Ée  ΩÉeCG  ,ájô°ûÑdG  ¿EG  πgh
 ¬Ñ°ûj  Ée  ΩÉ``̀eCGh  ,ÉjÉë°†dG  ΩÉ``̀bQC’  »Ñ°ùædG
 hCG  ,™ªàéªdG  äƒ``̀e  ô`̀£`̀N  ø`̀«`̀H  á∏°VÉØªdG
 IÉ«ë∏d IOƒ©dG »æ©j ÉªH ¢VôªdG ™e ¢ûjÉ©àdG
 ô«Ñc  øªK  ™`̀aO  ™e  ájOÉ°üàb’Gh  á«©«Ñ£dG
 OOôàà°S ΩCG IÉ«ëdG ≈dEG IOƒ©dG QÉàîà°S ,∂dòd

 ?∂dP »a kGô«ãc
 GPÉªd  :iôÑμdG  ΩÉ¡Øà°S’G  áeÓY  ≈≤ÑJh
 á«Hô¨dG  ∫hó`̀dG  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ≈°ûØàj
 ±’BG  ó`̀°`̀ü`̀ë`̀jh á`̀Yô`̀°`̀ù`̀dG  √ò`̀¡`̀H  á`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG
 πbCG √ô«KCÉJh √QÉ°ûàfG Éªæ«H ,kÉ«eƒj ÉjÉë°†dG
 ºdÉ©dG  ∂dP  »a  ÉªH  ,ådÉãdG  ºdÉ©dG  »a  ô«ãμH

 ?ÉHhQhC’ ≥°UÓªdG »Hô©dG
 øe  É`̀«`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀SEGh  É`̀«`̀dÉ`̀£`̀jEG  »fÉ©J  GPÉ`̀ª`̀ dh
 Öjô≤dG  »Hô©dG  ºdÉ©dG  Éªæ«H  ,πJÉ≤dG  AÉHƒdG
 âfÉc  ƒd  ≈àMh  ?A§ÑH  ¢Shô«ØdG  ¬«a  Ωó≤àj
 OƒLh  ΩóY  ÖÑ°ùH  ,∞°ûàμJ  ºd  ä’ÉM  ∑Éæg
 ¥É£f  ≈∏Y ¢Shô«ØdG  ¢üëØd  …ôÑàîe ΩÉ¶f
 ™e ¬fCG ¢VôàØj ¬fEÉa ,É¡æY ø∏©j ºd hCG ,™°SGh
 á«HôY  ádhO  …CÉH  ¢Shô«ØdG  ô°ûàfG  ƒd  âbƒdG
 IóëàªdG äÉj’ƒdGh É«dÉ£jEG »a ∫ó©ªdG ¢ùØæH

.kÉ©jô°S ôeC’G ∞°ûμæ«°S

 ô°üeh  »`̀Hô`̀©`̀dG  Üô`̀¨`̀ª`̀dG  ∫hO  ¿CG  Éªc
 á≤«Kh  äÉ`̀bÓ`̀Y  É`̀¡`̀jó`̀dh  É`̀«`̀dÉ`̀£`̀jEG  ø`̀e  áÑjôb

.∑Éæg Iô«Ñc äÉ«dÉLh
 ø«H  »ª°SôdG  ähÉ`̀Ø`̀à`̀dG  Gò``g  πμ°T  ó≤d
 É`̀HhQhCG  »a  √ô«KCÉJ  Iƒbh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 ådÉãdG  ºdÉ©dGh  á¡L  øe  IóëàªdG  äÉj’ƒdGh
 kGõØëe iôNCG á¡L øe »Hô©dG ºdÉ©dG ¬«a ÉªH

!∂dP AGQh ô°ùdG á°SGQód AÉª∏©∏d
 ìÉ≤d  ¿ƒμj  ób  AÉª∏©dG  ¢†©H  Ö°ùëHh
 AGQh ÖÑ°ùdG ΩÉY 100 √ôªY π°ùdG qó°V ºjób
 ø«ªdÉ©dG  »`̀a  √QÉ°ûàfG  ø«H  ô«ÑμdG  ¥QÉ`̀Ø`̀dG

.ådÉãdGh Ωó≤àªdG
 ójó©dG  »a  á«ª∏Y  äÉ°ù°SDƒe  äCGó`̀H  ó≤d
 Ωóîà°ùj  ìÉ≤d  ≈∏Y  GQÉÑàNG  ºdÉ©dG  ∫hO  øe
 iôNCG  ¢VGôeCGh  qπ°ùdG  ó°V  ∫ÉØWC’G  º«©£àd
 QÉ°ûàfG  ø`̀e  ∞«ØîàdG  ≈∏Y  ¬`̀JQó`̀b  QÉÑàN’

.ÉfhQƒc ¢VGôYCG Ió°Th
 OƒLƒe …ô«àμH ìÉ≤d ƒg BCG ìÉ≤dh
 ôãcCG  øe  ó`̀MGh  ƒgh ,¿ô`̀b  øe  Üô≤j  Ée  òæe
 ô«KCÉJ  ¬`̀ dh  ,kÉ`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  á«dÉëdG  äÉMÉ≤∏dG
 QÉ°ûàfGh  ÉjÉë°ùdG  ÜÉ¡àdG  ó°V  ≥Kƒe  »FÉbh
 á©°SGh  ájÉªM  ôaƒjh  ,∫É`̀Ø`̀WC’G  ió`̀d  π°ùdG

.á«°ùØæàdG äÉHÉ¡àdÓd
 ™°Vh  á«∏ªY  ’h  ,á`̀∏`̀Ä`̀°`̀SC’G  »¡àæJ  ø`̀d
 ,zÉ``̀fhQƒ``̀c{  AÉ``̀ Hh  ∫ƒ``̀M  ΩÉ¡Øà°SG  äÉ`̀eÓ`̀Y
 OÉéjEG  ø`̀e  Gƒæμªàj  ø`̀d  AÉª∏©dG  ¿CG  hó`̀Ñ`̀jh
 zÉfhQƒc{ áëaÉμe á«Ø«c ∫ƒM á«FÉ¡f äÉHÉLEG
 ™«ªL  É«dÉM  ≈≤ÑJh  ,Öjô≤dG  Qƒ¶æªdG  »a
 hCG äÉ`̀HQÉ`̀≤`̀ª`̀dÉ`̀H ¬`̀Ñ`̀°`̀TCG ,á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG äÉ``̀HÉ``̀LE’G
 »a áeRC’G  IQGOEÉH  hCG  ,á©WÉ≤dG  ô«Z äÉæ¡μàdG

.∫GƒMC’G ø°ùMCG
ø«£°ù∏a øe áÑJÉc |

º``̀dÉ``̀©``̀dG ìÉ``̀ à``̀ é``̀ j …ò``````̀ dG É````̀ fhQƒ````̀ c AÉ``````̀ Hh ø````Y

 äGAGô````````````̀LE’G  ¿CG  Ö``````̀jQ  ’
 ∞∏àîe  É¡JòØf  »`̀à`̀dG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ´QÉ`̀°`̀ù`̀J  á``¡``LGƒ``ª``d  º``̀dÉ``̀©``̀dG  ∫hO
 ó`̀b É````fhQƒ````c ¢``̀Shô``̀«``̀a QÉ``̀°``̀û``̀à``̀fG
 Ö∏ZCG  ≈∏Y  á`̀«`̀KQÉ`̀c  QÉ``̀ KCG  ≈``̀dEG  äOCG
 ¿EG  å«Mh  ,ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG
 ¬«∏Y  Iô£«°ùdG  ºàj  º`̀d  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 »a  ôªà°ùe  ¬```̀fGh  ,¿B’G  ó``M  ≈```̀dEG
 ’h  ,ìGhQC’G  ø``̀e  ±’B’G  ó`̀°`̀ü`̀M
 IOó©àªdG  ¬à¡LGƒe  äGAGô`̀LEG  ∫GõJ
 ÉgQÉKBG ¿CG »æ©j Gòg ¿EÉa ,á∏°UGƒàe
 »eÉæàdÉH  Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 Ö©°üj  ¬«∏Yh  .´ƒæàdGh  ´É°ùJ’Gh

 ô°üM  -π`̀«`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀j  π``≤``f  º```d  ¿EG-
 ¬æY  áªLÉædG  äÉ«YGóàdGh  ôFÉ°ùîdG
 á«ë°üdG  Ió``©``°``UC’G  ∞∏àîe  ≈`̀∏`̀Y
 πH  ’  ,á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’Gh

 äGôjó≤Jh äGôjòëJ ¿CG ’EG  .á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG ≈àM
 áëFÉéd  á©HÉàªdG  á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«ª«∏bE’G  äÉª¶æªdG
 ¿CG  πªàëj …òdG  ó¡°ûª∏d  áÑjôb  IQƒ°U »£©J ÉfhQƒc

 .ó«©ÑdGh §°SƒàªdGh ô«°ü≤dG ióªdG »a É¡æY ºéæj
 Iô«Ñc ájOÉ°üàbG áeRCG ó¡°ûj ºdÉ©dG ¿CG ócDƒªdG øμd
 »gh ,≈°übC’G ÉgGóe Qƒ°üJ π¡°ùdG øe ¢ù«dh â≤∏£fG
 ó°TCGh ,Ω1929 ΩÉY º«¶©dG OÉ°ùμdG áeRCG øe ICÉWh ó°TCG
 Ω2008 ΩÉY äôéØfG »àdG á«ªdÉ©dG á«dÉªdG áeRC’G øe
 Óãªa ,ΩÉY 100 πc ’EG  çóëJ ’ É¡fEG  É¡æY π«b »àdGh
 ¢üî°T ¿ƒ«∏e (25) ¿CG á«dhódG πª©dG áª¶æe â©bƒJ
 áeRC’G  ∫ÓN  ¿ƒ«∏e  (22)  πHÉ≤e  ,º¡ØFÉXh  ¿hó≤Ø«°S

.Ω2008 ΩÉY á«dÉªdG
 ø«H  áfQÉ≤e  »`̀dhó`̀dG  ó≤ædG  ¥hóæ°U  iô``̀LCG  Éªc
 ∂∏Jh  ÉfhQƒc  áëFÉL  øY  áªLÉædG  ájOÉ°üàb’G  QÉKB’G
 É¡«a óæà°SG Ω2008 ΩÉY á«dÉªdG áeRC’G øY âªéf »àdG
 π°UƒJh  á`̀dhO  (50)  »a  É¡©jRƒàH  ΩÉb  áfÉÑà°SG  ≈`̀dEG
 ÉgQÉKBG  ∫ƒM ä’ÉªàM’G  øe  áYƒªée ≈dEG  É¡dÓN øe
 .É¡à¡LGƒªd ÉgOÉªàYG ∫hódG øe Üƒ∏£ªdG äÉ°SÉ«°ùdGh
 OÉ°ùc :≈dEG  äOÉb  É¡fCG  ≈dEG  π°UƒJ QÉKB’ÉH  ≥∏©àj Éª«Øa
 ™LGôJh  ¢TÉªμfG  ≈`̀ dEG  ∫ƒëà«°S  ∂`̀dP  ¿CGh  ,ádÉ£Hh
 Iô«¨°üdG  äÉYhô°ûªdG  ´É£b  ¿Gh  ,ƒªædG  ä’ó©e  »a
 ,É¡JÉ«YGóàH GôKCÉJ äÉYÉ£≤dG ó°TCG ¿ƒμ«°S á£°SƒàªdGh
 äÉ«YGóJ ™e á«∏YÉØàdG äÉ°SÉ«°ùdG ¿CG áfQÉ≤ªdG âë°VhCGh
 :πãªJ QhÉ`̀ë`̀e  á`̀©`̀HQCG  ∫ƒ`̀M äõ`̀cô`̀J  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 Deferral  äÉeGõàd’G  π«LCÉJh  ,Labour  πª©dG
 ,Financial instruments  á«dÉªdG  äGhOC’Gh
 ..Structural policies  á«∏μ«¡dG  äÉ°SÉ«°ùdGh
 ,ájQÉÑLEG  äGRÉ``̀LEG  íæe  :πª©dG  Qƒëe  øª°†J  å«M
 º¡HÉ°ùëd ø«∏eÉ©dG ,QƒLC’G äÉfÉYEG ,πª©dG øe π°üØdG
 áÑjô°V  :äÉeGõàd’G  π«LCÉJ  Qƒëe  øª°†Jh  ,¢UÉîdG
 áaÉ°†ªdG  áª«≤dG  áÑjô°Vh  ,äÉcô°ûdG  áÑjô°Vh  πNódG
 ,óYÉ≤àdG  äÉcGôà°TGh  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dGh  ,VAT
 ÖFGô°†dGh  ,≥aGôªdGh  äÉeóîdGh  ,QÉéjE’G  ∞«dÉμJh
 äGhOC’G  âæª°†J  ø«M  »a  .¿ƒjódG  ∞bhh  ,á«∏ëªdG
 ô°TÉÑªdG  ¢``VGô``bE’Gh  ,¢`̀Vhô`̀≤`̀dG  äÉfÉª°V  :á«dÉªdG
 ..äÉfÉYE’Gh  íæªdG  ,á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  äÉcô°û∏d
 ¥Gƒ°SCG OÉéjEG :á«∏μ«¡dG äÉ°SÉ«°ùdG Qƒëe øª°†J Éª«a
 ,ó©H øY πª©dGh ,á«ªbôdG äÉ«æ≤àdG ΩGóîà°SGh ,IójóL

 .QÉ°ûàf’G IOÉYEGh ,ÖjQóàdGh ,QÉμàH’Gh
 á«ªæà∏d  »eÓ°SE’G  ∂æÑdG  iôj  iôNCG  ájhGR  øeh
 Iô«¨°üdGh  ô¨°üdG  á«gÉæàªdG  äÉcô°ûdG  ´É`̀£`̀b  ¿CG
 áëFÉL  äÉ«YGóJ  øe  GQô°†J  ôãcC’G  ƒg  á£°SƒàªdGh
 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ¢`̀TÉ`̀ª`̀μ`̀f’G ø`̀Y º`̀LÉ`̀f ∂```dPh ,É``̀fhQƒ``̀c
 ,AGƒ°S  óM  ≈∏Y  »∏ëªdGh  »ªdÉ©dG  Ö∏£dG  …hÉ`̀¡`̀Jh
 áaÉ°VE’ÉH ,π≤æàdGh ôØ°ùdG ≈∏Y á°VhôØªdG Oƒ«≤dG AGôL
 ,∫hódG  Ö∏ZCG  »a  òØæªdG  ¥É£ædG  ™°SGƒdG  ôéëdG  ≈dEG
 áÑ°ùf á£°ûfCG »a »FõL hCG »∏c ∞bƒJ ≈dEG iOCG Ée ƒgh
 áØ«æ©dG  äGõ`̀¡`̀dG  ∂`̀dP  Rõ`̀Y  ,äÉcô°ûdG  √ò`̀g  øe  Iô«Ñc
 ájQhô°†dG  á«ªdÉ©dG  äGOGó`̀eE’G  π°SÓ°S  âHô°V  »àdG
 »dÉàdÉHh  .πjƒëJ  hCG  ™«æ°üJ  hCG  êÉ`̀à`̀fEG  á«∏ªY  …C’
 ,AÉ≤ÑdG  π`̀LCG  øe  ´Gô°U  »a  É¡°ùØf  äÉcô°ûdG  äó`̀Lh
 áÑdÉ£e  »¡a  …OÉ°üàb’G  É¡WÉ°ûf  ¢ü∏≤J  øe  ºZôdÉÑa
 á«∏«¨°ûàdG É¡ØjQÉ°üe á«£¨àd á«dÉªdG OQGƒªdG óéJ ¿CÉH
 ∞jQÉ°üeh  äGQÉéjEGh  Qƒ`̀LCG  øe  Iô«¨àªdGh  áàHÉãdG
 É¡JÉeGõàdÉH  É¡FÉØjEG  IQhô°V  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  áYƒæàe

 ,á°Vô≤ªdG á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG √ÉéJ
 ,É¡©aO É¡«∏Y »àdG ÖFGô°†dG OGó°Sh
 ô«ãμd  »`̀¡`̀ jó`̀ Ñ`̀ dG  ø``̀e  π`̀©`̀é`̀j  É`̀ª`̀e
 ô¨°üdG  á«gÉæàªdG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ø`̀e
 Aƒé∏dG  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdGh
 »∏îàdÉH  ∞jQÉ°üªdG  ¢ü«∏≤J  ≈`̀ dEG
 á``̀eRC’G ∫ƒ`̀ë`̀j Gò``̀gh ,á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG ø`̀Y
 á«YÉªàLG  á``̀eRCG  ≈``̀dEG  ájOÉ°üàb’G
 ºéM  øe  ójõj  ™°VƒdG  Gò`̀g  .IOÉ`̀M
 »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G  §¨°†dG
 Ö`̀∏`̀ZCG ¿EÉ```̀a Gò``̀ d ,äÉ`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 ≈`̀dEG äCÉ`̀é`̀d º`̀dÉ`̀©`̀dG »`̀a äÉ`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 …OÉ°üàb’G  õ«Øëà∏d  èeGôH  ¥Ó`̀WEG
 á«gÉæàªdG äÉcô°ûdG ´É£b á°üM âfÉc
 »g  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdGh  ô¨°üdG
 èeGôÑdG  √òg  äRõYh  ,É¡æe  iôÑμdG
 á«FÉÑédG õaGƒëdG øe áYƒæàe ΩõëH
 ®ÉØë∏dh  ¬àjÉªëd  ´É£≤dG  Gò¡d  á«dÉªdG  äGóYÉ°ùªdGh
 ƒªædG õjõ©J »a º¡ªdG √QhóH ΩÉ«≤dG øe ¬æ«μªJh ¬«∏Y
 ¢ù∏ée ∫hO âfÉc  óbh .ájOÉ°üàb’G  IQhódG  §«°ûæJh
 âYQÉ°S  »àdG  ∫hó``̀dG  áeó≤e  »`̀a  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG
 âæ∏YCG  Óãªa  ,Ωõ`̀ë`̀dG  ∂∏J  ¥Ó``̀WEG  ≈``̀dEG  ôμÑe  πμ°ûH
 á«dÉªdG  èeGôÑdG  øe áeõM ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ºYO  ±ó¡à°ùJ  »àdG  á«eƒμëdG
 á¡LGƒe  äGAGô`̀LEG  øe  øjQô°†àªdG  ¢UÉîdG  ´É£≤dGh
 ,∫ÉjQ QÉ«∏e (50) áª«≤H ÉéeÉfôH âæ∏YCG ó≤a ,áëFÉédG
 ΩÉ«≤dG  ø`̀e  ¬æ«μªJh  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  º`̀YO  ±ó¡à°ùj
 πjƒªàdG  ºjó≤Jh ,…OÉ°üàb’G  ƒªædG  õjõ©J »a √QhóH
 π°üJ ≠dÉÑªH á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG  äBÉ°ûæª∏d  ô°ù«ªdG
 É«HÉéjEG  GQhO  ∑ƒæÑdG  âÑ©dh  .∫ÉjQ  QÉ«∏e  (132)  ≈dEG
 OGó°S π«LCÉJ ôÑY ¢UÉîdG ´É£≤dGh ø«æWGƒªdG ºYO »a
 »a É¡àªgÉ°ùe øY Ó°†a ,ô¡°TCG áà°ùd ¢Vhô≤dG •É°ùbCG
 âª¡°SCG  Éªc  ,»ë°üdG  ∞bƒdG  ¥hóæ°üd  »dÉªdG  ºYódG
 á«fhÉ©àdGh  ájô«îdG  äÉ«©ªédGh  äÉcô°ûdGh  ∑ƒæÑdG
 äÉYÉ£b  ∞∏àîeh  ∫ÉªYC’Gh  ∫ÉªdG  äGó«°Sh  ∫É`̀LQh
 AÉæÑdG  »©ªàéªdG  πaÉμàdGh  ó°VÉ©àdG  »`̀a  ™ªàéªdG
 áëFÉédG  äÉ«YGóJ  á¡LGƒªd  äÉjƒà°ùªdG  πc  ≈∏Yh
 ≈dEG  ƒYóJ  »àdG  á«eÓ°SE’G  º«≤dÉH  ΩGõàd’G  øY  Gô«Ñ©J
 »æWƒdG A’ƒdG õjõ©Jh ,»©ªàéªdG ºMÓàdGh πaÉμàdG
 QGôªà°SG  ≈∏Y  ¢UôëdG  øY  Ó°†a  ,äÉ``̀eRC’G  πX  »a
 âdÉf  ó`̀bh  .á«æjƒªàdGh  á«FGò¨dG  äGOGó``̀eE’G  ∫ƒ°Uh
 »fóªdG ™ªàéªdG äÉª¶æeh ¢UÉîdG ´É£≤dGh áeƒμëdG
 á«dhódG  ¬JÉª¶æeh  ºdÉ©dG  ÜÉéYEG  …Oƒ©°ùdG  Ö©°ûdGh
 ºZÉæàdG  π°†ØH  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ø`̀e  GAó``̀H
 Iô£«°ùdGh πeÉ©àdG øe øμªàdGh ,QGhOC’G »a πeÉμàdGh
 QhódG ôNBG ÖfÉL øeh ,ÖfÉL øe ,ÉfhQƒc áëFÉL ≈∏Y
 IOÉ«≤H ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ¬àÑ©d …òdG …OÉ«≤dG
 õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN
 áYƒªéªd á«°VGôàa’G áª≤dG ó≤©d -√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM-
 ¢SQÉe  øe  øjô°û©dGh  ¢SOÉ°ùdG  »a  øjô°û©dG  ∫hó`̀dG
 ∫É`̀WCG-  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ`̀N  á°SÉFôH  Ω2020
 ¬àª∏c  »`̀a-  Qƒ°†ëdG  ™°Vh  …ò``dGh  -√ôªY  »a  ¬∏dG
 ÉgOÉªàYG  øe  óH  ’  ≥jôW  áWQÉN  ΩÉ`̀eCG  -á«MÉààa’G
 PÉ≤fEG  ¿CG  É¡°SÉ°SCG  ,¥óëªdG  ô£îdG  øe  ájô°ûÑdG  PÉ≤fE’
 äAÉéa ,∫hC’G ±ó¡dG ƒg º¡JÉ«M ≈∏Y ®ÉØëdGh ¢SÉædG
 Q’hO äÉfƒ«dôJ (5) ¢ü«°üîJ É¡æe ,áª≤dG  äÉ«°UƒJ
 áëFÉéd  …ó°üàdG  äÉÑ∏£àe  á¡LGƒªd  á«dÉe  áeõëc
 áaÉ°VE’ÉH  ájOƒ©°ù∏d  á«fÉ°ùfE’G  ájDhô∏d  á«Ñ∏e ,ÉfhQƒc
 ΩóîJ iôNCG á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbGh á«dÉe äGQGôb ≈dEG
 ºμ∏J  ò«Øæàd  äÉYÉªàLG  øe  É¡≤ëd  Éeh  ,¬àeôH  ºdÉ©dG
 ¿ƒ«∏e (500) ºjó≤J ájOƒ©°ùdG âæ∏YCG óbh .äÉ«°UƒàdG
 ¢Shô«a áëaÉμe Oƒ¡L ºYód á«dhódG äÉª¶æª∏d Q’hO
 á«dhódG  äÉª¶æª∏d  ´ôÑàdG  Gò`̀g  º¡°ù«°Sh  ,É`̀fhQƒ`̀c
 ä’Éë∏d  áHÉéà°S’Gh  ÖgCÉàdG  õjõ©J  »a  á°üàîªdG
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امللك املفّدى ي�صادق على تعديل بع�ض اأحكام قانون اإيجار العقارات

اآل  بن عي�شى  امللك حمد  �شادق ح�شرة �شاحب اجلاللة 

ل�شنة  رقم )10(  قانوًنا  واأ�شدر  املفدى،  البالد  خليفة عاهل 

2020 بتعديل بع�س اأحكام قانون اإيجار العقارات ال�شادر 

بالقانون رقم )27( ل�شنة 2014.

قانون  اإىل  ي�شاف  القانون:  من  الأوىل  املادة  يف  وجاء   

ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2014،  العقارات  اإيجار 

بنود  ثالثة  ي�شاف  كما   ،)4( املادة  اإىل  )ج(  برقم  بند جديد 

ن�شو�شها   ،)6( املادة  اإىل  و)هــ(  و)د(  )ج(  باأرقام  جديدة 

الآتية:

املادة )4( البند )ج(:

العني  فيه  ت�شتخدم  الذي  الغر�س  حتديد  يجب  ج- 

املوؤجرة يف العقد.

املادة )6( البنود )ج( و)د( و)هــ(:

تت�شمن  ل  التي  الإيجار  عقود  ت�شجيل  يجوز  ل  ج- 

الغر�س الذي ت�شتخدم فيه العني املوؤجرة.

حملها  يكون  التي  الإيجار  عقود  ت�شجيل  يجوز  ل  د- 

مبوافقة  اإل  العائلي،  ال�شكن  غر�س  لغري  �شكنية  عقارات 

البلدية اأو الأمانة املخت�شة، ووفًقا لل�شوابط التي حتدد بقرار 

منها بعد موافقة الوزير املعني ب�شوؤون البلديات.

مل�شتاأجر  واملاء  الكهرباء  تو�شيل خدمات  يجوز  ل   - هـ 

العقار اإل بعد تقدمي عقد اإيجار م�شجل وفق اأحكام هذا القانون 

والقرارات ال�شادرة تنفيًذا له.

رئي�س  على  اأن  القانون  من  الثانية  املادة  يف  وجاء   

هذا  تنفيذ  يخ�شه-  فيما  -كل  والوزراء  الوزراء  جمل�س 

يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القانون، 

الر�شمية. اجلريدة  جاللة امللك

طفرة ملحوظة يف البنية التحتية نتيجة م�صاريع العقد الأخري.. خالد بن عبداللـه: 

التو�ّصع يف اإ�صراك القطاع اخلا�ض والبتكار لتمويل امل�صروعات امللّحة

اأكد ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة، 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة 

والبنية  التنموية  للم�شاريع  الوزارية 

الأخرية  الع�شر  ال�شنوات  اأن  التحتية، 

�شهدت طفرة ملحوظة يف م�شاريع تطوير 

البنية التحتية مبختلف قطاعاتها؛ نتيجة 

عائدة خلدمة  املوجه  احلكومي  ال�شتثمار 

يف  اخلدمات  م�شتوى  وتعزيز  املواطنني، 

كافة مناطق اململكة.

�شباح  تروؤ�شه  لدى  معاليه  وقال 

اأم�س الجتماع اخلام�س واخلم�شني للجنة 

والبنية  التنموية  للم�شاريع  الوزارية 

بوا�شطة  ُبعد  عن  عقده  مت  الذي  التحتية 

الوزراء  مب�شاركة  املرئي  الت�شال  تقنية 

الوزارات  من  وامل�شوؤولني  اللجنة،  اأع�شاء 

»لن  العالقة:  ذات  احلكومية  واجلهات 

التحديات  راأ�شها  التحديات، وعلى  تثنينا 

املالية رغم �شعوبتها، عن موا�شلة تقدمي 

اإىل  عاليتني  وكفاءة  جودة  ذات  خدمات 

ومقيمني،  مواطنني  من  منها  امل�شتفيدين 

امللكية  للروؤى  تنفيًذا  وموؤ�ش�شات،  واأفراد 

امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية 

البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  املفدى، 

الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، رئي�س 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  ومتابعة  الوزراء، 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

جمل�س الوزراء«.

واأو�شح اأن التحديات احلالية تتطلب 

مزيًدا من الرتكيز والقدرة على التكيف مع 

ما اأفرزته املرحلة الآنية من �شعوبات جمة 

تنتج  فر�س  اإىل  التحديات  حتويل  عرب 

تفكري  اأ�شاليب  وتبتكر  م�شتدامة،  حلولً 

بتمويل  منها  يتعلق  ما  ل�شيما  جديدة، 

امل�شاريع امل�شتقبلية امللحة وذات امليزانيات 

يف  والتو�شع  نف�شه،  الوقت  يف  املرتفعة 

اإ�شراك القطاع اخلا�س.

اللجنة  اطلعت  الجتماع،  وخالل 

احلالية  امل�شاريع  على  الوزارية 

الكهرباء  هيئة  تنفذها  التي  وامل�شتقبلية 

التنفيذ  واملاء، ومنها خم�شة م�شاريع قيد 

دينار،  مليون   650 بحوايل  كلفتها  تقدر 

وتطوير  اإن�شاء  م�شاريع  يف  وتتمثل 

جلهد  واملحطات  الكهرباء  نقل  �شبكات 

وتطوير  كيلوفولت،  و66  و220   400

الدور  املرتبطة مبحطة  املياه  نقل  �شبكات 

تنتهي  اأن  املوؤمل  ومن  الثانية.  للمرحلة 

العام  خالل  التنفيذ  قيد  امل�شاريع  اأغلب 

منها حتى  الآخر  البع�س  اجلاري، وميتد 

العام 2022.

على  الوزارية  اللجنة  واطلعت  كما 

�شتنفذ  والتي  للهيئة  امل�شتقبلية  امل�شاريع 

وتبلغ  اململكة،  من  خمتلفة  مواقع  يف 

تكلفتها ما يقارب 850 مليون دينار، وهي 

يف مراحلها التخطيطية النهائية، وتتمثل 

التحتية  البنية  تطوير  يف  امل�شاريع  هذه 

للكهرباء يف جزيرة حوار، وبناء حمطات 

و�شبكات نقل الكهرباء جلهد 132/400 

للتحكم  جديد  مركز  واإن�شاء  كيلوفولت، 

املحطات  جلميع  ي�شع  متطور  واملراقبة 

املياه  نقل  و�شبكات  امل�شتقبلية، وحمطات 

للمرحلة الثانية ملحطة الدور، وغريها.

ويف هذا ال�شدد، اأ�شاد ال�شيخ خالد بن 

عبداهلل اآل خليفة باجلهد املقدر الذي تبذله 

�شمان  �شبيل  يف  واملاء  الكهرباء  هيئة 

اإىل  احليويتني  اخلدمتني  هاتني  توفري 

مناطق اململكة كافة، ودورها يف التن�شيق 

املدن  م�شاريع  لتزويد  الإ�شكان  وزارة  مع 

الإ�شكانية اجلديدة بالكهرباء واملاء، وذلك 

التزاًما بتوجهات احلكومة يف توفري البنية 

الإ�شكانية  للم�شاريع  الالزمة  التحتية 

ت�شليم  يف  الإ�شكان  وزارة  �شروع  قبل 

امل�شتفيدين وحداتهم ال�شكنية.

لتوجيهات  وتنفيًذا  اآخر،  �شعيد  على 

الوزراء،  رئي�س  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

حول  ا  عر�شً الوزارية  اللجنة  تابعت 

اإجناز  يف  التقدم  ون�شب  امل�شتجدات  اآخر 

الرئي�شية،  ال�شوارع  تطوير  م�شاريع 

تخفيف  اإىل  والرامية  الداخلية،  والطرق 

والقرى،  املدن  يف  املروري  ال�شغط 

للدولة  العامة  امليزانية  من  واملمولة 

اإجمايل  التنمية اخلليجي مببلغ  وبرنامج 

ُيقدر بحوايل 420 مليون دينار.

الأ�شغال  لوزارة  �شكره  عن  واأعرب 

و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين على 

�شبكة  لتطوير  واملتوا�شل  الدوؤوب  عملها 

الطرق يف مملكة البحرين، و�شمان توفري 

نحو  على  فيها،  ان�شيابية  مرورية  حركة 

يواكب توجهات برنامج احلكومة )2019 

– 2022(، ومرتكزات الروؤية القت�شادية 

كذلك  ويلبي   ،2030 البحرين  ململكة 

الطلب احلايل وامل�شتقبلي املتزايد على هذه 

على  اإيجاًبا  ينعك�س  الذي  الأمر  ال�شبكة، 

وعلى  واخلدمات،  الأعمال  تقدمي  �شهولة 

جممل احلركة القت�شادية حملًيا.

و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  ه  ووجَّ

اإىل  العمراين  والتخطيط  البلديات 

التي  الدولية  بالتجارب  ال�شرت�شاد 

حققت جدوى مالية واقت�شادية من خالل 

حتقيق  ت�شمن  متويل  لطرق  اتباعها 

�شبكة  وتطوير  اإن�شاء  مل�شاريع  ال�شتدامة 

املالية  بالأو�شاع  تاأثرها  دون  الطرق 

املتذبذبة، وارتباطها مبدى توفر امليزانيات 

املر�شودة.

اللجنة  ا�شتعر�شت  ثانية،  جهة  من 

الوزارية مقرتًحا �شمن اخلطة التطويرية 

لنظام اإ�شدار رخ�س البناء »بنايات« الذي 

العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  د�شنه 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

احلكومي  امللتقى  يف  الوزراء،  جمل�س 

رخ�س  ا�شرتاطات  توحيد  بهدف   ،2018

الورقية  البناء، وحتويل جميع املعامالت 

البناء  و�شهادة  ومتابعة  رخ�س  لإ�شدار 

مع  وال�شراكة  اإلكرتونية،  معامالت  اإىل 

طلبات  اإ�شناد  خالل  من  اخلا�س  القطاع 

م�شاحة  فيها  تزيد  التي  البناء  رخ�س 

املكاتب  اإىل  مربًعا  مرًتا   50 عن  البناء 

واقت�شاد  للمراجعة،  املعتمدة  الهند�شية 

الطلبات  التدقيق على  دور احلكومة على 

بعد �شدور الرخ�شة.

ا�شتعر�شته  الذي  املقرتح  ويتمثل 

نقطة حتول  الوزارية، وهو ميثل  اللجنة 

مرحلته  اإىل  به  والنتقال  النظام  لهذا 

على  التفتي�س  مهمة  اإ�شناد  يف  الثانية، 

وزارة  ه  ووجَّ اخلا�س،  القطاع  اإىل  البناء 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

على  املقرتح  هذا  عر�س  اإىل  العمراين 

املكاتب الهند�شية لال�شتئنا�س باآرائها قبل 

ال�شروع يف تنفيذ املقرتح.

الرميحي: ال�صعي لتطوير الأداء وتعزيز العمل الوطني والدميقراطي

»معهد التنمية ال�صيا�صية« ي�صتعر�ض خططه وبراجمه امل�صتقبلية
وزير  الرميحي  بن حممد  علي  تراأ�س 

�شوؤون الإعالم رئي�س جمل�س الأمناء، عرب 

تقنية الت�شال املرئي، الجتماع العتيادي 

الثاين ملجل�س اأمناء معهد البحرين للتنمية 

ال�شيا�شية، اأم�س، بح�شور اأع�شاء املجل�س 

واملدير التنفيذي للمعهد.

 وخالل الجتماع، اأ�شاد جمل�س الأمناء 

بنجاح برنامج »الوعي ال�شيا�شي« والذي 

وما  ال�شنة،  لهذه  املعهد  برامج  اأحد  ميثل 

اجلمهور و�شل  من  كبري  تفاعل  من  لقاه 

باجلهود  م�شيدين  م�شارًكا،   892 اإىل 

املبذولة حوله.

املحا�شرات  الجتماع  وتناول   

جمل�شي  اأع�شاء  اإىل  املقدمة  الإلكرتونية 

انطالقة  تعد  والتي  والنواب،  ال�شورى 

بالتعاون  ُبعد  عن  للمحا�شرات  موفقة 

مبا  النواب؛  ال�شورى  جمل�شي  اأمانة  مع 

العمل  وتعزيز  الأداء  تطوير  يف  ي�شهم 

كما  اململكة.  يف  والدميقراطي  الوطني 

تنفيذها  مت  التي  الربامج  ا�شتعرا�س  مت 

واملوؤ�ش�شات  اجلهات  من  لعدد  موؤخًرا 

اإ�شافة  بها،  التقدم  مدى  على  والطالع 

املعهد  قام  التي  التوعوية  الإ�شدارات  اإىل 

بن�شرها.

 وا�شتعر�س املجل�س عدًدا من الربامج 

تنفيذها  املعهد  يعتزم  التي  والفعاليات 

املقبلة  للفرتة  املعدة  اخلطة  �شوء  يف 

يف  حما�شرات   8 اإقامة  �شمنها  ومن 

من  ت�شمل جمموعة  والتي  رم�شان،  �شهر 

الأن�شطة التدريبية والتوعوية التي تهدف 

والدميقراطي  ال�شيا�شي  الوعي  تنمية  اإىل 

ي�شعى  ومبا  املجتمع،  فئات  لدى خمتلف 

اإليه املعهد لتحقيق اأهدافه املتعلقة بتنمية 

وفًقا  املواطنني  بني  ال�شيا�شي  الوعي 

الوطني،  العمل  وميثاق  الد�شتور  لأحكام 

وتقدمي الدعم للعمل الربملاين والبلدي يف 

امل�شروع  ثمار  اأحد  ميثل  والذي  اململكة، 

الإ�شالحي ل�شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

اجلهود  على  كذلك  املجل�س  واطلع   

البناء  التعاون  يف  املتمثلة  احلثيثة 

�شبيل  يف  الوطنية  واجلهات  املعهد  بني 

الكوادر  لدى  الدميقراطي  الوعي  تعزيز 

ممار�شة  يف  بكفاءتها  والرتقاء  الوطنية 

الذي  النحو  على  وامل�شوؤوليات  املهام 

ويدعم  الدميقراطي  العمل  م�شرية  يدعم 

م�شريتها  موا�شلة  يف  اململكة  توجهات 

التنموية الوطنية ال�شاملة.

امللك يتبادل التهاين مع ملك الأردن 

و�صلطان ُعمان والرئي�ض امل�صري

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بني  هاتفيان  ات�شالن  جرى 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى، وكل من 

�شعيد  اآل  بن طارق  ال�شلطان هيثم  اأخيه �شاحب اجلاللة 

�شلطان عمان ال�شقيقة، واأخيه �شاحب اجلاللة امللك عبداهلل 

الثاين بن احل�شني ملك اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة.

ومت خالل الت�شالني تبادل التهاين والتربيكات مبنا�شبة 

قرب حلول �شهر رم�شان املبارك، �شائلني اهلل تعاىل اأن يعيد 

البلدين  هذه املنا�شبة امليمونة على مملكة البحرين وعلى 

وعلى  والتقدم،  والرفعة  الزدهار  من  باملزيد  ال�شقيقني 

الأمتني العربية والإ�شالمية باخلري واليمن والربكات.

وجرى ات�شال هاتفي بني ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى واأخيه الرئي�س 

العربية  م�شر  جمهورية  رئي�س  ال�شي�شي  عبدالفتاح 

ال�شقيقة.

ومت خالل الت�شال تبادل التهاين والتربيكات مبنا�شبة 

املوىل عز وجل  داعيني  املبارك،  �شهر رم�شان  قرب حلول 

و�شعبيهما  البلدين  على  املباركة  املنا�شبة  هذه  يعيد  اأن 

وعلى  والتقدم  والرفعة  الزدهار  من  باملزيد  ال�شقيقني 

الأمتني العربية والإ�شالمية باخلري واليمن والربكات.

امللك ي�صادق على اتفاقية 

التعاون اجلمركي مع ال�صعودية

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  �شادق 

 )19( رقم  مر�شوًما  واأ�شدر  املفدى،  البالد  ملك  خليفة  اآل 

اجلمركي  التعاون  اتفاقية  على  بالت�شديق   2020 ل�شنة 

والهيئة  البحرين  مبملكة  اجلمارك  �شوؤون  بني  امل�شرتك 

العامة للجمارك يف اململكة العربية ال�شعودية؛ لالعرتاف 

املتبادل بربنامج امل�شغل القت�شادي املعتمد لدى كل منهما.

ودق على  ون�شت املادة الأوىل من املر�شوم على اأنه: �شُ

اجلمارك  �شوؤون  بني  امل�شرتك  اجلمركي  التعاون  اتفاقية 

مبملكة البحرين والهيئة العامة للجمارك يف اململكة العربية 

ال�شعودية لالعرتاف املتبادل بربنامج امل�شغل القت�شادي 

املعتمد لدى كل منهما، املوقعة يف مدينة الريا�س بتاريخ 

واملرافقة  30/ 12/ 2019م،  املوافق  4/ 5/ 1441هــ 

لهذا املر�شوم.

تنفيذ  الداخلية  وزير  على  اأن  الثانية  املادة  يف  وجاء 

لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  اأحكام 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير اخلارجية ونظريه امل�صري 

يبحثان جهود مكافحة جائحة كورونا

وزير  الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  تلقى 

وزير  �شكري،  �شامح  من  هاتفًيا  ات�شالً  اأم�س،  اخلارجية، 

خارجية جمهورية م�شر العربية.

ومت خالل الت�شال التاأكيد على عمق العالقات الأخوية 

الوطيدة التي جتمع بني مملكة البحرين وجمهورية م�شر 

وتن�شيق  وقوة  متانة  من  به  تت�شم  وما  ال�شقيقة  العربية 

م�شرتك اإزاء خمتلف الق�شايا.

كما بحث الوزيران اآخر التطورات وامل�شتجدات املتعلقة 

املبذولة  واجلهود  )كوفيد 19(  كورونا  فريو�س  بجائحة 

ملواجهة هذا الفريو�س، جمددين التاأكيد على اأهمية ت�شافر 

كل اجلهود الدولية من اأجل احلد من انت�شار هذا الفريو�س 

والق�شاء عليه.

النعيمي يدعو اأ�صحاب ريا�ض الأطفال

 ل�صتكمال ت�صجيل العامالت يف »التاأمينات«

�شرح وزير الرتبية والتعليم ماجد بن علي النعيمي 

جمل�س  اإىل  الوزارة  من  املرفوعة  املذكرة  �شوء  ويف  اأنه 

الوزراء املوقر، والذي قام بتحويلها اإىل اللجنة الوزارية 

ب�شاأن  املايل،  والتوازن  والقت�شادية  املالية  لل�شوؤون 

مو�شوع العامالت يف ريا�س الأطفال، وبخا�شة العامالت 

الجتماعي،  للتاأمني  العامة  الهيئة  يف  امل�شجالت  غري 

العمل  وزير  مع  التفاق  مت  فقد  عاملة،   )445( وعددهن 

على  علي حميدان،  بن حممد  الجتماعية جميل  والتنمية 

كها مبراجعة  اأن يقوم امل�شوؤولون على هذه الريا�س اأو ُمالاّ

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وموافاتها بكل البيانات 

املتعلقة بالعامالت غري امل�شجالت �شابًقا، ل�شتكمال باقي 

الإجراءات املطلوبة.
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اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  تراأ�س 

رئي�س  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة 

والتدريب  التعليم  لتطوير  الأعلى  املجل�س 

اجتماع  اأم�س  الق�شيبية  بق�شر  مكتبه  يف 

التقرير  ملناق�شة  خ�ش�س  والذي  املجل�س، 

بدرا�شة  املكلفة  ال�شت�شارية  لل�شركة  النهائي 

الرتبية  لوزارة  املوؤ�ش�شي  الهيكل  تطوير 

والتعليم، وذلك وفق اخلطة املر�شومة ل�شري 

العام  من  مار�س  يف  بداأت  والتي  العمل، 

مرحلة  بدء  على  وتن�س   ،2019 املا�شي 

عام  يف  اجلديدة  الهيكلة  م�شروع  تنفيذ 

النهائي  التقرير  ت�شليم  بعد  وذلك   ،2020

ملرحلة الإطار النظري.

رئي�س  قدمه  باإيجاز  الجتماع  بداأ  وقد 

وزارة  وكيل  للم�شروع  التوجيهية  اللجنة 

حول  واخلدمات  للموارد  والتعليم  الرتبية 

عر�شت  ثم  النهائي،  التقرير  اإعداد  مراحل 

وما  التقرير  تفا�شيل  ال�شت�شارية  ال�شركة 

املقرتحة،  التنفيذ  خطوات  من  عليه  ا�شتمل 

النهائية  الت�شورات  ذلك  ت�شمن  حيث 

ورفع  الوزارة  عمل  لتطوير  تهدف  التي 

و�شع  عملية  على  والرتكيز  اأجهزتها  كفاءة 

العملية  واإدارة  التعليمية  ال�شيا�شات 

على  التاأكيد  مع  املدار�س،  داخل  التعليمية 

اأف�شل  وفق  الخت�شا�شات  بني  الف�شل 

وتركيز  املجال،  هذا  يف  الدولية  املمار�شات 

الو�شف  وفق  قطاع  لكل  النوعي  العمل 

اإىل  بالإ�شافة  التف�شيلية،  واملهام  الوظيفي 

و�شقل  التعليمية،  التحتية  البنى  تطوير 

الإداري، وخلق بيئة  قدرات املعلمني والكادر 

التح�شني،  عملية  ا�شتدامة  ت�شمن  وثقافة 

ل�شمان  مبادرة   17 اإطالق  خالل  من  وذلك 

ح�شن التنفيذ، حيث 

العمل  فرق  من  جمموعة  منها  تتفرع 

على  تقوم  والتعليم  الرتبية  وزارة  داخل 

التنظيمي  الهيكل  اإىل  النتقال  اأ�ش�س  و�شع 

اجلديد، ويتابعها مكتب لإدارة امل�شروع يرفع 

تقارير دورية حول مراحل التنفيذ اإىل اللجنة 

مبناق�شة  بدورها  تقوم  التي  التوجيهية 

التقارير املرفوعة وتعمل على اإحاطة املجل�س 

بكافة  والتدريب  التعليم  لتطوير  الأعلى 

التطورات.

مناق�شة  بعد  املجل�س،  اعتمد  وقد 

ال�شركة  من  املقدم  التقرير  م�شتفي�شة، 

ال�شت�شارية، موجًها للبدء يف مرحلة التنفيذ، 

التوجيهية  اللجنة  به  قامت  مبا  اأ�شاد  كما 

امل�شرفة على امل�شروع.

حممد  ال�شيخ  �شمو  اأكد  ال�شياق  هذا  ويف 

تطوير  م�شروع  اأهمية  خليفة  اآل  مبارك  بن 

والتعليم  الرتبية  لوزارة  املوؤ�ش�شي  الهيكل 

عنوانها  متقدمة  ملرحلة  يوؤ�ش�س  باعتباره 

جودة التعليم يف مملكة البحرين، وي�شب يف 

العلمي وتطوير اخلدمات  التح�شيل  م�شلحة 

التعليمية، باعتبار هذا امل�شروع اإحدى ركائز 

عملية تطوير التعليم والتدريب.

�شرح  اإىل  املجل�س  ا�شتمع  ذلك  وبعد 

بتنفيذ  املخت�شة  العمل  فرق  خمرجات  حول 

)ما  املدر�شي  بعد  ما  التعليم  ا�شرتاتيجية 

املجل�س  ا�شتكمل  اإذ  الثانوية(،  املرحلة  بعد 

التي  والتو�شيات  املقرتحات  ا�شتعرا�شه 

انتهت اإليها بقية فرق العمل وت�شمل مبادرات 

التوظيف  مهارات  وبوابة  والقيادة  احلوكمة 

وجامعة  العمل  �شوق  مهارات  وتطوير 

بعد  ما  للتعليم  جمل�س  واإن�شاء  البحرين 

املدر�شي، بالإ�شافة اإىل القوانني والت�شريعات.

ال�شيخ حممد  �شمو  اأ�شاد  ال�شدد  هذا  ويف 

من  بذلت  التي  باجلهود  خليفة  اآل  مبارك  بن 

ا�شرتاتيجية  عمل  فرق  واأع�شاء  روؤ�شاء  قبل 

املرحلة  بعد  )ما  املدر�شي  بعد  ما  التعليم 

اإعداد  يف  للبدء  �شموه  وجه  اإذ  الثانوية(، 

والتو�شيات  لل�شيا�شات  التنفيذية  اخلطط 

التي مت اعتمادها وعر�شها يف الجتماع املقبل 

للمجل�س متهيدا للبدء يف تنفيذ ال�شرتاتيجية.

املراجعات  تقارير  املجل�س  اعتمد  كما 

جودة  هيئة  اإدارة  جمل�س  من  املرفوعة 

تقارير  ت�شتمل على  التعليم والتدريب والتي 

احلكومية  املدار�س  اأداء  ومتابعة  مراجعة 

مراجعة  ونتائج  مدر�شة،   )24( وعددها 

وعددها  اخلا�شة  املدار�س  اأداء  ومتابعة 

ومتابعة  مراجعة  وتقارير  مدر�شة،   )11(

وعددها  املهني  التدريب  موؤ�ش�شات  اأداء 

مراجعة  تقارير  اإىل  اإ�شافة  موؤ�ش�شة،   )12(

متابعة  وتقريري  عاٍل،  تعليم  موؤ�ش�شتي  اأداء 

التعليم  موؤ�ش�شات  يف  الأكادميية  للربامج 

ت�شكني  بقرار  التو�شية  اإىل  بالإ�شافة  العايل، 

)9( موؤهالت وطنية واإ�شناد موؤهل اأجنبي.

»االأعلى لتطوير التعليم« يعتمد التقرير النهائي لل�شركة اال�شت�شارية

ب�����دء ت��ن��ف��ي��ذ ال��ه��ي��ك��ل��ة اجل����دي����دة ل����»ال���رب���ي���ة« ال����ع����ام اجل�����اري

ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي اجل����دي����د ال����ه����ي����ك����ل  ت���ن���ف���ي���ذ  ل���������ش����م����ان  م�������ب�������ادرة   17 اإط�����������اق 

�شقر  بن  ذياب  الركن  الفريق  ح�شر 

�شباح  الأركان  هيئة  رئي�س  النعيمي 

دورات  اإحدى  تخريج  حفل  الأربعاء،  اأم�س 

قوة  وحدات  اإحدى  يف  لل�شباط  الخت�شا�س 

دفاع البحرين.

الذكر  من  عطرة  اآيات  بتالوة  احلفل  وبداأ 

ُقدم من  املنا�شبة  بهذه  كلمة  األقيت  ثم  احلكيم 

واملراحل  واأهميتها  الدورة  عن  اإيجاز  خاللها 

التي ا�شتملت عليها من مواد نظرية وتطبيقات 

عملية، ثم تف�شل رئي�س هيئة الأركان بتوزيع 

ال�شباط اخلريجني، واجلوائز  ال�شهادات على 

املنا�شبة  وبهذه  املتفوقني.  على  التقديرية 

وتقديره  �شكره  عن  الأركان  هيئة  رئي�س  عرب 

على  واملدربني  الدورة  يف  امل�شاركني  كل  اإىل 

اجلهود التي بذلوها يف حتقيق متطلبات هذه 

الدورة بنجاح، م�شيًدا بالهتمام البالغ من قبل 

اخلريجني وم�شتواهم املميز الذي قدموه خالل 

فرتة التدريب والذي ات�شم بالكفاءة العالية.

غامن  الركن  اللواء  التخريج  حفل  ح�شر 

الأركان  الف�شالة م�شاعد رئي�س هيئة  اإبراهيم 

للعمليات، واللواء الركن حمد خليفة النعيمي 

الركن  واللواء  امللكي،  احلر�س  قائد  نائب 

�شالح را�شد ال�شعد مدير التدريب الع�شكري، 

وعدد من كبار �شباط قوة دفاع البحرين.

رئي�س هيئة االأركان يح�شر حفل تخريج اإحدى الدورات الع�شكرية لل�شباط
�شقر  بن  ذياب  الركن  الفريق  تراأ�س 

اجتماع جلنة  الأركان  هيئة  رئي�س  النعيمي 

العامة  القيادة  يف  الوطني،  والأمن  الدفاع 

الأربعـــاء  اأم�س  البحرين �شباح  لقوة دفاع 

الجتماع  وجرى خالل  اإبريل 2020م،   22

بحث ال�شبل الكفيلة بتطوير التعاون الذي من 

�شاأنه تقوية التن�شيق بني الأجهزة الع�شكرية 

والأمنية باململكة وتعزيز القدرات الع�شكرية 

الأمن  امل�شرتكة مبا ي�شهم يف تر�شيخ دعائم 

وال�شتقرار واحلفاظ على مكت�شبات ومقدرات 

الوطن ملا فيه خري و�شالح الوطن واملواطنني.

ح�شن  طارق  الفريق  الجتماع  ح�شر 

الركن  واللواء  العام،  الأمن  رئي�س  احل�شن 

ال�شيخ عبد العزيز بن �شعود اآل خليفة مدير 

غامن  الركن  واللواء  الوطني،  احلر�س  اأركان 

اإبراهيم الف�شالة م�شاعد رئي�س هيئة الأركان 

للعمليات، واللواء الركن بحري حممد يو�شف 

الع�شم قائد �شالح البحرية امللكي البحريني، 

وعدد من كبار ال�شباط وامل�شوؤولني باجلهات 

املعنية يف اململكة.

رئي�س هيئة االأركان يراأ�س اجتماع جلنة الدفاع واالأمن 

بحث �شبل التن�شيق بني االأجهزة الع�شكرية واالأمنية

خال الفرة من 17 اإىل 28 مايو املقبل

تطبيق �شامل لتقييم طلبة املنازل واملتغيبني عن االمتحانات النهائية

اأعلن قطاع التعليم العام والفني بوزارة الرتبية والتعليم، اأنه قد تقرر 

تقييم طلبة املنازل، بالإ�شافة اإىل طلبة الذاتي )الر�شوب( واملتغيبني عن 

�شامل  تطبيق  تقدمي  طريق  عن  الأول،  الدرا�شي  الف�شل  نهاية  امتحانات 

ملحتوى كل مقرر درا�شي على حدة، وذلك خالل الفرتة من الأحد املوافق 

لعمل  ال�شهر،  نف�س  من   28 املوافق  اخلمي�س  حتى  2020م  مايو   17

التطبيقات املقررة التي �شتعتمد نتائجها لتقييم اأدائهم لهذه املواد الدرا�شية، 

مع احت�شاب اأعمال ال�شنة للف�شل الدرا�شي الأول بالن�شبة للطلبة املتغيبني 

الطلبة  اأولئك  القطاع جميع  الف�شل. ودعا  لذلك  النهائية  المتحانات  عن 

الربيد  واإ�شافة  فيها،  امل�شجلني  املدار�س  اإدارات  مع  بياناتهم  حتديث  اإىل 

الإلكرتوين اأو اأي و�شيلة منا�شبة للتوا�شل معهم.

»البحرين التخ�ش�شي« ي�شت�شيف ندوة اآثار كورونا على وحدة العناية القلبية 

د. عرداتي: التباعد االجتماعي ونظافة اليدين يقّلان فر�س العدوى
عرداتي،  عامر  الدكتور  قال 

مركز  اإدارة  جمل�س  ع�شو 

اأبولو   - البحرين  م�شت�شفى 

اأمــرا�ــس  ا�شت�شاري  للقلب، 

املقيم  التداخلية  القلب  وجراحة 

يف  اإلينوي  جامعة  م�شت�شفى  يف 

عرداتي:  عامر  الدكتور  �شيكاغو 

التباعد  قاعدة  اأن  ثبت  »لقد 

نظافة  على  واحلفاظ  الجتماعي 

الإ�شابة  خطر  من  يقلالن  اليدين 

)كوفيد  كورونا  فريو�س  بعدوى 

19( يف جميع اأنحاء العامل«.

م�شت�شفى  وا�ــشــتــ�ــشــاف 

نــدوة  التخ�ش�شي  البحرين 

للجمهور  مفتوحة  اإلكرتونية 

يوم  والعاملي،  والإقليمي  املحلي 

فر�شة  للجمهور  ليتيح  اأم�س، 

ال�شتماع ومناق�شة الآثار املرتتبة 

القلبية  العناية  ــدة  وح على 

قام   ،)19 )كوفيد  انت�شار  جّراء 

عرداتي  عامر  الدكتور  بتقدميها 

والدكتور عبدالعزيز حممد.

عامر  ــور  ــت ــدك ال ـــدث  وحت

الفريق  رئي�س  وهــو  عــرداتــي، 

الرعاية  ــدة  وح على  امل�شرف 

انت�شار  ظل  يف  الطارئة  القلبية 

خالل   ،)19 )كوفيد  فريو�س 

تعد  التي  الإلكرتونية  الندوة 

اململكة  يف  نوعها  مــن  الأوىل 

الفريدة  بالعوار�س  املتعلقة 

للفريو�س.

عرداتي  الدكتور  و�ــشــارك 

ن�شر  يف   2020 ــس  ــار� م يف 

الطبية  املجلة  يف  علمي  مقال 

جودة  حول   )Circulation(

املتعلقة  الطبية  العناية  ونتائج 

ــة  ــي ــس الــقــلــب والأوع ــرا� ــاأم ب

ــن على  »ك بــعــنــوان  الــدمــويــة 

الآثار  ملواجهة  ال�شتعداد«  اأهب 

)كوفيد  فريو�س  جّراء  املرتتبة 

19( على وحدة العناية القلبية.

م�شوؤولياته  اإىل  وبالإ�شافة   

بالفريو�س  امل�شابني  م�شاعدة  يف 

يف وحــدة احلـــالت احلــرجــة، 

فريق  مــع  ــور  ــت ــدك ال يــعــمــل 

التخ�ش�شي  البحرين  م�شت�شفى 

وحدة  عمل  ا�شتمرارية  ل�شمان 

العناية القلبية يف خدمة املر�شى 

ال�شعبة،  الأوقـــات  هــذه  خــالل 

مراعاة  العتبار  بعني  الأخذ  مع 

وقواعد  الحرتازية  الحتياطات 

الجتماعي.  التباعد 

عبدالعزيز  الدكتور  ــام  وق

اأمــرا�ــس  اخت�شا�شي  حممد 

يف  التداخلية  القلب  وجراحة 

التخ�ش�شي  البحرين  م�شت�شفى 

على  ال�شوء  بت�شليط  اأبولو   -

غري  الطارئة  القلبية  احلــالت 

 )19 )كوفيد  بفريو�س  املرتبطة 

ق�شطرة  لإجــراء  احتاجت  التي 

الق�شطرة  خمتربات  يف  قلبية 

اجلائحة،  بــدء  منذ  املركز  يف 

ا�شتعدادات  الدكتور  ـــرز  واأب

تقدمي  عــلــى  للحفاظ  ــز  ــرك امل

وخطة  القلب  ــالج  ع خــدمــات 

الأخذ  مع  تو�شيعها،  على  العمل 

املر�شى  �شالمة  العتبار  بعني 

واملوظفني.

الندوة  اأبرز ما ت�شمنته  ومن 

بني  التفاعل  هو  الإلكرتونية 

)كوفيد  وفريو�س  القلب  اأمرا�س 

عامر  الدكتور  وا�شتعر�س   ،)19

التجارب  حول  املعلومات  اأحدث 

لختبار  اجلــاريــة  ال�شريرية 

واأو�شح  الفريو�س.  عالج  اأدوية 

اللتزام  اأن  ثبت  »لقد  الدكتور 

الجتماعي  التباعد  بقاعدة 

اليدين  نظافة  على  واحلــفــاظ 

يقلل من خطر الإ�شابة بالعدوى، 

على  ال�شغط  لتقليل  يــوؤدي  ما 

اأنحاء  جميع  يف  امل�شت�شفيات 

العامل«. 

عرداتي  الدكتور  ذكــر  كما 

اإميانهم  اأكدوا  اللجنة  اأع�شاء  اأن 

حلالت  امل�شتمر  العالج  باأهمية 

عن  النظر  بغ�س  احلرجة  القلب 

كما  اإنــه  اإذ  الفريو�س،  انت�شار 

ل  »الفريو�س  الدكتور  �شرح 

القلبية  النوبات  مينع  اأن  ميكنه 

لذلك  الــقــلــب،  ف�شل  ـــالت  وح

البحرين  م�شت�شفى  يحر�س 

يف  يكون  اأن  على  التخ�ش�شي 

العالج  لتوفري  ال�شتعداد  اأمت 

الالزم«.
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قام الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة رئي�س 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الوطني  الفريق 

)كوفيد 19( بزيارة تفقدية اىل وحدة الرعاية 

ال�شاملة الكائنة يف م�شت�شفى البحرين الدويل، 

القائمة  احلالت  لعالج  �شتخ�ش�س  والتي 

لفريو�س كورونا )كوفيد 19(، وذلك بح�شور 

عدد من اأع�شاء الفريق الوطني يف اإطار اجلهود 

الفريو�س،  لهذا  للت�شدي  وامل�شتمرة  املبذولة 

وللوقوف على م�شتوى الإجناز و�شمان تطبيق 

جميع الإجراءات الحرتازية وفق اأعلى املعايري.

يف  الكائنة  امليدانية  الوحدة  هذه  وتاأتي 

من  متكاملة  �شل�شلة  �شمن  الدويل  امل�شت�شفى 

مراكز احلجر ال�شحي الحرتازي ومراكز العزل 

والعالج، واملخ�ش�شة ل�شتقبال احلالت القائمة 

بالفريو�س،  باإ�شابتهم  وامل�شتبه  واملخالطني 

بالتوازي مع الفح�س املكثف والع�شوائي الذي 

مناطق  خمتلف  يف  ال�شحة  وزارة  به  تقوم 

اململكة.

وثّمن رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة الدعم 

املتوا�شل من لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى،  حمد بن عي�شى 

كما رفع ال�شكر اإىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة 

املوقر، واإىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

على  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

متابعة �شموهما الدائمة جلميع اجلهود املبذولة 

�شحة  لتعزيز  الواحد  البحرين  فريق  من 

و�شالمة اجلميع.

خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  واأكد 

البحرين لن  اأن مملكة  التفقدية،  خالل جولته 

تدخًرا جهًدا يف �شبيل الت�شدي والق�شاء على 

هذا الفريو�س من خالل توفري جميع الإمكانات 

املن�شاآت  وت�شييد  املوؤهلة،  الب�شرية  واملوارد 

الطبية الالزمة للت�شدي لهذا الفريو�س للتغلب 

عليه بنجاح.

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  و�شرح 

باأن ان�شمام م�شت�شفى البحرين الدويل ل�شبكة 

يف  ياأتي  القائمة  للحالت  املخ�ش�شة  الرعاية 

يف  البحرين  ململكة  املتوا�شلة  اجلهود  اإطار 

الت�شدي لنت�شار فريو�س كورونا، وبتوجيهات 

نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  من 

القائد الأعلى على النائب الأول لرئي�س جمل�س 

مدرو�شة  اأ�ش�س  وفق  نعمل  فاإننا  الوزراء، 

وال�شالمة  ال�شحة  لتعزيز  متكاملة  ومنظومة 

للمواطن واملقيم يف اململكة.

املجل�س  رئي�س  ا�شتمع  الإطار،  هذا  ويف 

ل  الأعلى لل�شحة خالل الزيارة اىل �شرح مف�شّ

�شيدار  الذي  امليدانية  الوحدة  م�شروع  عن 

وزارة  مع  بالتعاون  الوطني  الفريق  قبل  من 

لرعاية  امللكية،  الطبية  واخلدمات  ال�شحة 

كورونا  الناجتة عن فريو�س  القائمة  احلالت 

ا�شتعدادات  �شمن  ياأتي  والذي   ،)19 )كوفيد 

الفريق الوطني ل�شمان توافر جميع امل�شتلزمات 

للت�شدي لأي حالت.

امليدانية  الرعاية  وحدة  اأن  واأو�شح 

قيا�شية،  فرتة  يف  �شّيدت  الدويل  بامل�شت�شفى 

القائمة  احلالت  ملعاجلة  مهّياأة  واأ�شبحت 

وجتهيزها  الوحدة  ت�شييد  مت  اإذ  بالفريو�س، 

باأف�شل الأجهزة ووفق اأعلى امل�شتويات.

من جهة اأخرى، اأثنى على اجلهود الوطنية 

)كوفيد  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  املباركة 

19( بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، م�شيًدا يف 

هذا ال�شدد بنجاح احلملة الوطنية »فينا خري« 

التي مت اطالقها تنفيًذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

م�شت�شار  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال 

املوؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الوطني  الأمن 

امللكية لالأعمال الإن�شانية.

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  ونوه 

اخلا�س  القطاع  و�شركات  موؤ�ش�شات  بحر�س 

والأفراد على الإ�شهام يف دعم اجلهود الوطنية 

ملكافحة فريو�س كورونا، والتي توؤكد احلر�س 

و�شالمة  و�شحة  الوطن  م�شلحة  على  الكبري 

البذل  روح  اأن  موؤكًدا  واملقيمني،  املواطنني 

والتكافل متاأ�شلة يف املجتمع البحريني املعطاء.

توفري الإمكانات كافة للت�صدي للفريو�س.. رئي�س الأعلى لل�صحة:

تـخـ�صـيـ�س »الـمـ�صـتـ�صـفـى الــدولــي« لـعــالج الـمـ�صـابـيـن بـ»كــورونا«

ال�شيخ  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�ش�ؤون  العدل  وزير  رفع   

اإىل  الف�شيل  رم�شان  ب�شهر  التهنئة  خليفة  اآل  علي  بن  خالد 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى، 

و�شاحب ال�شم� امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س 

ال�زراء امل�قر، و�شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

ال�زراء، واإىل �شعب البحرين الكرمي والأمة الإ�شالمية جمعاء.

�صندوق الزكاة دعم حملة »فينا خري« بـ300 األف دينار.. وزير العدل:

»ال�صوؤون الإ�صالمية« تطلق براجمها الرم�صانية عن ُبعد

وثّمن وزير العدل املباركة امللكية ال�شامية 

حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

جامع  بفتح  املفدى،  البالد  ملك  خليفة  اآل 

الفاحت ل�شالة اجلمعة بح�شور اخلطيب وعدد 

حمدود من امل�شلني لنقل اخلطبة وال�شالة عرب 

وامل�شموعة؛  املرئية  الر�شمية  الإعالم  اأجهزة 

ال�شامعني  وا�شتفادة  اجلمعة  �شعرية  لإظهار 

اأجهزة الإعالم، كذلك فتح اجلامع ل�شالة  من 

رم�شان  �شهر  يف  والقيام  والرتاويح  الع�شاء 

ترتقبها  التي  ال�شعرية  لهذه  اإظهاًرا  املبارك 

جموع امل�شلمني يف م�شارق الأر�س ومغاربها، 

القرارات  يف  جاء  ما  تطبيق  وجوب  مع 

والتعليمات ال�شادرة من اجلهات املخت�شة يف 

)كوفيد  كورونا  فريو�س  من  للوقاية  اململكة 

19( ومنع انت�شاره.

واأكد وزير العدل �شرورة اللتزام بقرارات 

ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  التن�شيقية  اللجنة 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء؛ من اأجل احلفاظ 

�شهر  خالل  اجلميع  و�شالمة  �شحة  على 

الطبي  الوطني  الفريق  وتو�شيات  رم�شان، 

للت�شدي لفريو�س كورونا )كوفيد 19(.

الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزير  وقال 

�شهر  ال�شهور،  اأف�شل  علينا  »يحل  والأوقاف: 

رم�شان املبارك الذي فر�س اهلل �شيامه، �شهر 

وهذه  الفر�شة  لتتجدد  والغفران،  الرحمة 

النعمة العظيمة، لننهل من خرياته وبركاته، 

والتكافل  والتعا�شد  التعاون  قيم  واإعالء 

وال�شعي لكل ما فيه خري البالد والعباد، ف�شهر 

رم�شان فر�شة ملراجعة النف�س وتهذيب اخللق 

حياة  يف  والت�شحيح  الإيجابي  والتغيري 

وحِثّها  جمعاء،  الأمة  حياة  يف  بل  فرد،  كل 

بالتوبة  اهلل  مع  العهد  وجتديد  اخلري،  على 

والإميان«.

وعن فعاليات وبرامج ال�شوؤون الإ�شالمية 

الوزارة  اإن  العدل  وزير  قال  رم�شان،  يف 

ا�شتعدت لل�شهر الف�شيل بالعديد من الربامج 

بعد،  عن  �شُتقام  والتي  املتنوعة،  والفعاليات 

الوطنية ملكافحة  اإطار دعم اجلهود  وذلك يف 

اإذ   ،)19 )كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�شار 

جامع  يف  والقيام  الرتاويح  �شالتا  �شُتبث 

الفاحت الإ�شالمي بعدد من احلّفاظ البحرينيني 

القراآن  تعليم  مراكز  خمرجات  من  املتقنني 

كافة،  اململكة  حمافظات  يف  املنت�شرة  الكرمي 

الكرمي  القراآن  ختم  برنامج  تنفيذ  اإىل  اإ�شافة 

الذين  الكرمي  للقراآن  من قبل ع�شرات احلفاظ 

القراآنية  امل�شابقات  يف  متقدمة  مراكز  حققوا 

العمادي،  عي�شى  اأن�س  القارئ  وهم  الدولية، 

ال�شنوي،  عتيق  حممد  الفاو،  مبارك  حممد 

عمر،  �شالح  علي  جناحي،  عي�شى  عبداهلل 

جا�شم  الكواري،  فوؤاد  حممد  املحميد،  عي�شى 

النفيعي، حمزة معاذ،  خليفة حمدان، �شلمان 

حممد حمزة فالمرزي، نا�شر يون�س جناحي، 

اإ�شماعيل ح�شن، علي يو�شف  �شناكو،  عي�شى 

عي�شى، لفًتا اإىل اأن مراكز تعليم القراآن الكرمي 

ُبعد  عن  الكرمي  القراآن  تعليم  يف  �شت�شتمر 

با�شتخدام تقنيات الت�شال عرب النرتنت، اإىل 

جانب تنظيم بع�س امل�شابقات القراآنية املحلية 

عن ُبعد. 

�شيقوم  جهتهم،  من  اإنه  قائالً  وا�شتطرد 

ال�شوؤون  لإدارة  التابعني  الوعاظ  من  عدد 

قنوات  عرب  وعظية  برامج  بتقدمي  الدينية 

الت�شال الجتماعي، كما اأ�شدرت الإدارة عرب 

www.islam.gov. موقع الوزارة الإلكرتوين

bh وعرب تطبيق )اإ�شالميات( اإم�شاكية خا�شة 
ب�شهر رم�شان باللغتني العربية والإجنليزية، 

تت�شّمن مواقيت ال�شلوات وبع�س املعلومات 

املتعلقة بف�شل �شهر رم�شان وبع�س الأحكام 

الفقهية التي يحتاج اإليها ال�شائم ويكرث ال�شوؤال 

مبواقيت  اللتزام  �شرورة  اإىل  لفًتا  عنها، 

الإم�شاكية وال�شادرة عن  الواردة يف  ال�شالة 

اللجنة العليا للتقومي البحريني.

ويف اإطار التعاون والتكامل بني ال�شوؤون 

وزير  اأكد  الإعالم،  �شوؤون  ووزارة  الإ�شالمية 

التن�شيق مع قناة )البحرين  اأنه قد مت  العدل 
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من  عدد  مب�شاركة   ،Becoming Muslimو

التن�شيق  مت  كما  البحرين،  مملكة  من  الدعاة 

برناجمني  لتنفيذ  الكرمي  القراآن  اإذاعة  مع 

ال�شعدي  عبدالرحمن  الدكتور  لف�شيلة  الأول 

بجامعة  العمال  اإدارة  بكلية  م�شاعد  اأ�شتاذ 

املعا�شرة(،  الزكاة  )ق�شايا  بعنوان  البحرين 

اأبرز م�شائل  اإذ ي�شلّط ال�شوء من خالله على 

الورقية،  النقود  زكاة  مثل  املعا�شرة،  الزكاة 

وال�شندات،  والأ�شهم  امل�شاهمة  وال�شركات 

وودائع التاأمني، والديون والعقارات باأنواعها. 

والثاين بعنوان )جوامع الكلم من حديث �شيد 

عبدالعزيز  ال�شيخ  ف�شيلة  تقدمي  من  الب�شر(، 

فوائد  الربنامج  خالل  يطرح  اإذ  املعاودة، 

خمتارة من جوامع كلمه )�شلى اهلل عليه واآله 

اأحاديث الأربعني  �شلم(، وذلك بالتعليق على 

كما  النووي،  احلافظ  جمعها  التي  النووية 

البحرين لإحياء  تلفزيون  التن�شيق مع  �شيتم 

خا�س  برنامج  خالل  من  املباركة  القدر  ليلة 

بهذه املنا�شبة.

اأما فيما يخت�س بدور الوزارة يف و�شائل 

الف�شيل،  ال�شهر  خالل  الجتماعي  التوا�شل 

يف  دورها  من  �شتعزز  الوزارة  اأن  اإىل  اأ�شار 

الربامج  حلقات  ن�شر  خالل  من  اجلانب  هذا 

والتلفزيون،  الإذاعة  يف  �شتعر�س  التي 

التوا�شل  مواقع  يف  الوزارة  ح�شابات  عرب 

ن�شر  عن  ف�شالً  و»اليوتيوب«،  الجتماعي 

عن  �شُتقام  التي  والأن�شطة  الفعاليات  اأخبار 

بعد خالل ال�شهر الف�شيل.

العدل  وزير  اأو�شح  مت�شل،  �شعيد  على 

اأن �شندوق الزكاة وال�شدقات قد تربع موؤخًرا 

ال�شدقات  ح�شاب  من  دينار  األف  بـ300 

»فينا  حملة  ل�شالح  اخلريية  للم�شاريع 

للجهود  دعًما  موؤخًرا  اإطالقها  مت  التي  خري«، 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  املباركة  الوطنية 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الوزراء،  لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  الأعلى 

وتنفيًذا لتوجيهات ممثل جاللة امللك لالأعمال 

الأمن  م�شت�شار  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية 

الوطني رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة امللكية 

لالأعمال الإن�شانية �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد 

اآل خليفة.

تقدر  التي  العينية  م�شاهمته  و�شمن 

من  خري«  »فينا  حلملة  دينار  األف  بـ175 

للزكاة، والذي مت �شرفه  املخ�ش�س  احل�شاب 

املرعية  ال�شرعية  ال�شوابط  �شمن  مل�شتحقيه 

ال�شندوق  اأن  اإىل  اأ�شار  الزكاة،  با�شرتاطات 

قام بتوزيع الزكاة على الأ�شر امل�شتحقة البالغ 

�شلة   650 عن  ف�شالً  اأ�شرة،   999 عددها 

غذائية با�شر ال�شندوق توزيعها، بواقع 100 

املجل�س  �شجالت  يف  املقّيدة  الأ�شر  على  �شلة 

توزيعها  مت  �شلة  و550  للمراأة،  الأعلى 

بالتن�شيق مع الفريق التطوعي لدى املوؤ�ش�شة 

امللكية لالأعمال الإن�شانية، عالوة على توزيع 

مقّيدة  اأ�شرة   35 على  الغذائية  الكوبونات 

�شمن �شجالت �شندوق الزكاة وال�شدقات ملدة 

 119 على  العيد  ك�شوة  وتوزيع  كامل،  عام 

الهمم  املزمنة وذوي  الأمرا�س  من ذوي  طفالً 

من ذوي الأ�شر حمدودي الدخل.

»بنك الأ�صرة« يدعم 

حـمـلــة »فـيـنـا خـيـــر« بـ20 األــف ديـنـار

جمال�س املحرق توقف 

ن�صاطات �صهر رم�صان حتى اإ�صعار اآخر

اأعرب ممثلو جمال�س حمافظة املحرق 

حل�شرة  وتقديرهم  �شكرهم  خال�س  عن 

اآل  �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

رعاية  على  املفدى؛  البالد  عاهل  خليفة 

جاللته للمواطنني واملقيمني عرب الت�شدي 

م�شيدة   ،»19 »كوفيد  كورونا  لفريو�س 

بجهود احلكومة املوقرة برئا�شة �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل 

ال�شمو  خليفة، وجهود ومتابعة �شاحب 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  الأمني  العهد 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.

واأكد ممثلو جمال�س حمافظة املحرق 

الوطنية يف  امل�شرتك واملواقف  العمل  اأن 

احلفاظ على الوطن واملواطن �شربت اأروع 

العطاء  من  منظومة  �شّكلت  اإذ  الأمثال، 

الكبري  واحلب  القائد  بحكمة  والولء 

الخت�شا�س  ذات  اجلهات  اأبدته  الذي 

حتى  واملقيم،  املواطن  على  املحافظة  يف 

الأوىل يف  املراكز  البحرين  تبواأت مملكة 

التعامل مع هذا الوباء.

وقال ممثلو جمال�س حمافظة املحرق: 

من  ما  بكل  تلتزم  �شوف  جمال�شنا  »اإن 

و�شوف  واملواطن  الوطن  خدمة  �شاأنه 

تكون عوًنا يف تخطي هذه املحنة، موؤكدين 

حتى  رم�شانية  اأن�شطة  اأي  وجود  عدم 

اإ�شعار اآخر«، مقدمني التهاين والتربيكات 

اإىل القيادة الر�شيدة؛ مبنا�شبة قدوم �شهر 

رم�شان املبارك.

اأعلن رئي�س جمل�س اإدارة بنك الأ�شرة 

وزير العمل والتنمية الجتماعية جميل بن 

حممد علي حميدان قرار جمل�س اإدارة البنك 

بحريني؛  دينار  األف  ع�شرين  مبلغ  تقدمي 

دعًما من البنك ملبادرة »فينا اخلري« التي 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  موؤخًرا  اأطلقها 

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

ال�شباب  الإن�شانية و�شوؤون  لالأعمال  امللك 

جمل�س  رئي�س  الوطني  الأمن  م�شت�شار 

اأمناء املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية، 

القطاع  من  املتنامية  للطلبات  ا�شتجابة 

اجلهود  يف  لالإ�شهام  والأفراد  اخلا�س 

الوطنية املبذولة للت�شدي للفريو�س.

الكبرية  للجهود  تقديره  عن  واأعرب 

�شاحب  يقدمه  الذي  الالحمدود  والدعم 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

به  تقوم  ما  وبكل  املفدى،  البالد  عاهل 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  احلكومة 

اآل خليفة رئي�س  الأمري خليفة بن �شلمان 

الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  الوزراء، 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء، من تنفيذ للخطط وال�شرتاتيجيات 

والرعاية  احلماية  توفري  �شاأنها  من  التي 

حد  على  واملقيمني  للمواطنني  املطلوبة 

�شواء؛ للمحافظة على �شحتهم و�شالمتهم 

والتميز الكبري جلهود الفريق الوطني.

املجل�س بجهود خمتلف  ونوه رئي�س 

الأجهزة واملوؤ�ش�شات بالت�شافر مع املجتمع 

الراهن،  ال�شحي  الظرف  هذا  لتجاوز 

والكوادر  ال�شحة  وزارة  بجهود  م�شيًدا 

للت�شدي  الطبي  الوطني  والفريق  الطبية 

قوة  وجهود  امل�شتجد  كورونا  لفريو�س 

وجميع  الداخلية،  ووزارة  البحرين  دفاع 

اجلهات الر�شمية والأهلية التي تقدم الدعم 

وامل�شاندة للمجتمع، مثمًنا يف الوقت ذاته 

على  وموؤ�ش�شات  اأفراًدا  املجتمع  حر�س 

ال�شادرة  والتوجيهات  بالتعليمات  التقّيد 

للت�شدي  املخت�شة  الر�شمية  اجلهات  من 

لفريو�س كورونا )كوفيد 19(.

الويف  البحرين  �شعب  اأن  اأو�شح  كما 

مبوؤ�ش�شاته و�شركاته ورجال اأعماله يقف 

ملتزًما  قيادته،  خلف  واحًدا  �شًفا  اليوم 

والتعليمات  الإجراءات  بجميع  ومتقّيًدا 

اجلهات  من  ال�شادرة  الر�شمية  الوقائية 

الفريو�س  انت�شار  لوقف  امل�شوؤولة 

والت�شدي له، واأكد اأهمية م�شاركة جميع 

قائالً:  خري  فينا  حملة  يف  املجتمع  اأفراد 

ملبداأ  توثيق  املبادرة اخلرية هي  »اإن هذه 

املجتمع  اأفراد  بني  املجتمعية  ال�شراكة 

للخري  مبحبته  املعروف  البحريني، 

التاريخ  مر  على  له  وامل�شهود  والعطاء، 

بتكاتف اأفراده كافة«.

عتيق  خالد  الدكتور  اأكد  جانبه،  من 

الرئي�س التنفيذي لبنك الأ�شرة اأن جمل�س 

الوزير  برئا�شة  الأ�شرة، متمثالً  بنك  اإدارة 

جميل بن حممد علي حميدان وزير العمل 

والتنمية الجتماعية رئي�س جمل�س اإدارة 

اإىل  الوقوف  اأهمية  ا�شت�شعر  قد  البنك، 

وا�شعني  مبادراته،  ودعم  الوطن  جانب 

مبفهوم  اللتزام  اأهمية  العتبار  بعني 

امل�شوؤولية الجتماعية التي تتيح الفر�س 

واملبادرات  الإ�شهامات  لتقدمي  للجميع 

التي ت�شّب يف م�شلحة جمتمع  امللمو�شة 

مملكتنا الغالية.

هذا  اأن  عتيق  خالد  الدكتور  اأكد  كما 

املنتجة  الأ�شر  م�شلحة  يف  ي�شّب  التربع 

املحدود،  الدخل  وذات  املعوزة  والأ�شر 

والتي هي بدورها ت�شهم يف تنمية املجتمع 

ولو بالقليل من العطاء.

البنك  اأن  عتيق  الدكتور  اأو�شح  كما 

اأ�شهم مع اجتاه الدولة يف تاأجيل حت�شيل 

قام  كما  اأ�شهر،   6 ملدة  القرو�س  اأق�شاط 

البنك باأخذ جميع الحتياطات الالزمة عند 

التعامل مع زبائن البنك.
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لل�ش�ؤون  الأعلى  املجل�س  اأ�شدر 

اأم�س، بياًنا ح�ل انعقاد  الإ�شالمية، م�شاء 

هيئة الروؤية ال�شرعية، جاء فيه:

وال�شالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

واملر�شلني،  الأنبياء  اأ�شرف  على  وال�شالم 

�شيدنا حممد، وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.

لل�ش�ؤون  الأعلى  املجل�س  يعلن 

ال�شرعية  الروؤية  هيئة  اأن  الإ�شالمية 

انعقدت م�شاء اأم�س الأربعاء ليلة اخلمي�س 

اأبريل   22 امل�افق  1441هـ  �شعبان   29

2020م، لتلقي الأنباء وال�شهادات بروؤية 

وقّررت  املبارك،  رم�شان  �شهر  هالل 

اخلمي�س  الي�م  م�شاء  انعقادها  ا�شتمرار 

2020م،  اأبريل   23 امل�افق  اجلمعة  ليلة 

اآله  وعلى  حممد  �شيدنا  على  اهلل  و�شلى 

و�شحبه و�شلم.

اإن  ال�داعي  النيابة عدنان  قال رئي�س 

اأم�س  اأ�شدرت  اجلنائية  ال�شغرى  املحكمة 

خالف�ا  متهمني،  ثمانية  باإدانة  احكاًما 

الحرتازية  والتدابري  ال�شحية  الإجراءات 

من اأجل مكافحة فريو�س ك�رونا امل�شتجد، 

ولغر�س احليل�لة دون انت�شاره، اإذ ق�شت 

خم�شة  اإىل  األف  من  بغرامات  مبعاقبتهم 

اآلف دينار.

من  تلقت  قد  العامة  النيابة  وكانت 

�شبعة  عن  بالغات  العامة  ال�شحة  اإدارة 

املنزيل  احلجر  قرار  خالف�ا  اأ�شخا�س 

م�شابني  خمالطتهم  بعد  عليهم  املفرو�س 

خالل  ومن  امل�شتجد،  ك�رونا  بفريو�س 

باحلجر  اأولئك  التزام  عدم  تبنّي  املتابعة 

م�شاكنهم  من  خرج�ا  واأنهم  املنزيل، 

متهمة  بقيام  كذلك  خمتلفة.  ت�اريخ  يف 

ن�شائي  جتميل  �شال�ن  عن  م�ش�ؤولة 

فرتة  خالل  املنازل  يف  خدماتها  بتقدمي 

اخلا�س  ال�زاري  القرار  مب�جب  احلظر، 

للحيل�لة  التجميل  �شال�نات  باإغالق 

النيابة  با�شرت  وقد  ال�باء،  انت�شار  دون 

اإذ  العامة حتقيقاتها ف�ر تلقيها البالغات، 

ا�شتج�بت املتهمني واأمرت باإخالء �شبيلهم 

اإىل  باإحالتهم  واأمرت  مالية،  بكفالت 

اأ�شدرت  التي  اجلنائية  ال�شغرى  املحكمة 

حكمها املتقدم باإدانتهم ومعاقبتهم.

هيئة الر�ؤية ال�شرعية تقّرر

 ا�شتمرار انعقادها م�شاء اليوم اخلمي�س

تغرمي 8 متهمني خالفوا 

االإجراءات االحرتازية ملكافحة »كور�نا«

اإن�شاء مكتبة مركزية مبركز اإ�شالح النزالء مبنطقة جو

الحتجاز  اأماكن  زيارة  جلنة  عقدت 

ع�شر  الثالث  الفرتا�شي  اجتماعها  واملرافق 

عن ُبعد، برئا�شة الدكت�ر مال اهلل احلمادي، 

ف�زية  والدكت�رة  ال�شاعر  خالد  وع�ش�ية 

ال�شالح واملحامية دينا اللظي. 

بت�جيه  اجتماعها  اللجنة  وافتتحت 

ال�طني  الفريق  اإىل  وتقديرها  �شكرها 

للت�شدي لفريو�س ك�رونا )ك�فيد 19(؛ على 

اجله�د الكبرية املبذولة املتمثلة بالإجراءات 

والل�ج�شتية  الطبية  الحرتازية واخلدمات 

مكافحة  �شبيل  يف  للجميع  املقدمة  املختلفة 

بجزيل  اللجنة  تقدمت  كما  اجلائحة.  هذه 

ال�شكر اإىل فائقة بنت �شعيد ال�شالح وزيرة 

والعالج  العزل  مراكز  وم�ش�ؤويل  ال�شحة 

ومراكز احلجر ال�شحي الحرتازي، وجميع 

العاملني يف القطاع ال�شحي، وذلك ملا ي�ل�نه 

من اهتمام وما يق�م�ن به من جه�د متميزة 

يف ظل الظروف الراهنة يف م�اجهة فريو�س 

الط�اقم  م�ش�ؤول�  اأبداه  عّما  ف�شالً  ك�رونا، 

وتن�شيق  ت�شهيل  يف  تعاون  من  الطبية 

مهمة الزيارات امليدانية التي قام بها اأع�شاء 

ومراكز  والعالج  العزل  مراكز  اإىل  اللجنة 

اإىل  بالإ�شافة  الحرتازي،  ال�شحي  احلجر 

املهني والإن�شاين من قبل اجلميع،  التعاون 

وعلى الأخ�س املتط�عني، ما يعك�س التميز 

الظروف  هذه  يف  اجلميع  به  يتعامل  الذي 

ال�شتثنائية.

ب�شاأن  مناق�شاتها  اللجنة  وا�شتكملت 

الزيارات  مب�ا�شلة  قيامها  اإمكانية  بحث 

امليدانية اإىل مراكز الإ�شالح والتاأهيل ودور 

الإي�اء والرعاية ال�شحية والجتماعية، يف 

ظل الظروف الراهنة ويف ظل ما تتخذه تلك 

املراكز من تدابري وقائية واإجراءات احرتازية 

واحلد  اجلميع  و�شالمة  �شحة  على  حفاًظا 

من انت�شار فريو�س ك�رونا، اإذ انتهت اللجنة 

بالتاأكيد على م�ا�شلة قيامها بدورها الرقابي 

لر�شد اأو�شاع حق�ق الإن�شان يف تلك املراكز؛ 

بهدف ال�ق�ف على مدى متتع جميع نزلء 

اأكمل  على  الأ�شا�شية  بحق�قهم  املراكز  تلك 

وجه، دون اأي متييز، يف ظل هذه الظروف.

وانتهت اللجنة مبناق�شة جممل قراراتها 

من  فيها  اتخذ  وما  ال�شابقة  وت��شياتها 

اإجراءات، ل �شّيما تلك املتعلقة مبقرتح اللجنة 

دائمة  مركزية  مكتبة  اإن�شاء  م��ش�ع  ح�ل 

مبركز اإ�شالح وتاأهيل النزلء مبنطقة ج�، اإذ 

انتهت اللجنة اإىل �شرورة اإعداد درا�شة ح�ل 

املقرتح تت�شّمن الآلية الت�شغيلية وغريها من 

الأم�ر الل�ج�شتية املتعلقة مب��ش�ع اإن�شاء 

املكتبة. 

ويف نهاية الجتماع، �شكر رئي�س اللجنة 

الأع�شاء على جه�دهم الكبرية املبذولة يف 

عامة،  ب�شفة  الإن�شان  حق�ق  حماية  �شبيل 

وعلى الأخ�س يف ظل الظروف ال�شتثنائية 

احلالية.

يكتبها: غالب اأحمدمـــحــاكــم

ال�شجن 3 �شنوات ملتهم اعتدى على �شرطي يف احلب�س

الإ�شالح  مبركز  نزيالً  الأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  عاقبت 

والتاأهيل بال�شجن ملدة 3 �شن�ات وبتغرميه 200 دينار، بعد اأن اعتدى 

على اأحد ال�شرطة العاملني يف ال�شجن. 

واأ�شندت النيابة العامة للمتهم اأنه يف ي�م 5 ي�ني� 2019 اعتدى 

على �شالمة ج�شم ع�ش� من ق�ات الأمن العام، وه� ال�شرطي اأول املجني 

عليه التابع ل�زارة الداخلية؛ وذلك ب�شبب تاأديته ل�ظيفته، واأحدث به 

اأو  الإ�شابات املبينة بالتقرير الطبي املرفق والتي مل تف�ِس اىل مر�شه 

امل�ظف  ي�ًما، ورمى  على 20  تزيد  ملدة  ال�شخ�شية  اأعماله  عن  عجزه 

العام ب�زارة الداخلية املجني عليه �شالف الذكر مبا يخد�س من �شرفه 

واعتباره دون اإ�شناد واقعة معينة.

املتهم وه� نزيل مبركز الإ�شالح والتاأهيل حكم عليه بق�شايا مماثلة. 

باليدين  انه يعاين من كدمات  للمجني عليه  الطبي  التقرير  واأثبت 

اليمنى والي�شرى، وجروح ب�شيطة باليد الي�شرى.

تفا�شيل ال�اقعة تع�د اإىل م�شاجرة وقعت مبركز الإ�شالح والتاأهيل 

املجني  ال�شجن من  اإدارة  الآخرين، فطلبت  النزلء  املتهم وعدد من  بني 

طلب  و�ش�لهم  وعند  النفرادي،  ال�شجن  اىل  املتهم  نقل  واآخرين  عليه 

فما  املهمة  بهذه  عليه  املجني  فقام  احلديدي،  القيد  ت��شيع  املتهم  منهم 

كان من املتهم ابان ذلك اإل اأن �شربه بق�ة ب�ا�شطة القيد احلديدي على 

كلتا يديه وتلفظ عليه بكالم غري لئق، ما اأحدث به الإ�شابات امل��ش�فة 

بالتقرير الطبي.

ال�شجن �شنة لزبون فندق اأزعج النزالء �اعتدى على �شرطي
ق�شت املحكمة الكربى اجلنائية ب�شجن متهم ملدة �شنة اعتدى على 

ف��شى  اأحدث  اأن  بعد  وذلك  نابية،  باألفاظ  وتلفظ  بال�شرب  اأمن  رجل 

واإزعاًجا يف اأحد الفنادق بعد اأن فقد وعيه.

واأ�شندت النيابة العامة للمتهم اأنه يف 11 دي�شمرب 2019 اعتدى 

على �شالمة ج�شم املجني عليه يف اأثناء تاأدية عمله واأحدث به الإ�شابات 

امل��ش�فة بالتقرير الطبي، ومل يف�ِس فعل العتداء اإىل مر�شه او عجزه 

عن القيام باأعمال ال�شخ�شية. 

ووجهت للمتهم اأنه رمى امل�ظف العام مبا يخد�س �شرفه واعتباره 

ومل تت�شمن اإ�شناًدا معيًنا، واأهان بالق�ل امل�ظف العام يف اأثناء تاأدية 

اأحد  الأمنية بالًغا من  اإىل تلقي اجلهات  ال�اقعة تع�ذ  عمله.  تفا�شيل 

وم�شايقات  واإزعاج  بف��شى  بالفندق  الزبائن  اأحد  بقيام  يفيد  الفنادق 

لزبائن ونزلء الفندق، بعد اأن فقد وعيه اإثر �شرب الكح�ليات. 

اإخماد حريق مببنى قيد االإن�شاء يف هورة عايل

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

قيد  مببنى  اأم�س  ي�م  حريق  اندلع 

ت�شجيل  الإن�شاء مبنطقة ه�رة عايل، دون 

اأي اإ�شابات ب�شرية. ويف تفا�شيل احلريق، 

اندلعت  للنريان  الأوىل  ال�شرارة  فاإن 

والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  ح�ايل  يف 

لأعمالهم،  العّمال  مزاولة  اأثناء  يف  م�شاًء 

من  الآ�شي�ي�ن  العّمال  حينها  وا�شتطاع 

امل�قع،  من  واخلروج  باأنف�شهم  النجاة 

ُيذكر.  اأذى  باأي  منهم  اأحد  ُي�شاب  اأن  دون 

اإىل  و�شل�ا  فقد  املدين  الدفاع  رجال  اأما 

دقائق معدودة،  م�قع احلريق يف غ�ش�ن 

عّدة  اإىل  الإطفاء  رجال  وانق�شهم  كعادتهم، 

امل��ش�عة  اخلطة  وبح�شب  ميدانية،  فرق 

اإل اأن  فقد اأحاط�ا باحلريق من كل جانب، 

ت��ّشع احلريق تطلّب ال�شتنجاد بعدد اأكرب 

العدد  و�شل  حتى  والأفراد،  الآليات  من 

الأفراد، ومتّكن�ا  وع�شرات  اآليات  ت�شع  اإىل 

كامل،  ب�شكل  احلريق  اإخماد  من  ذلك  بعد 

وُفتح حتقيق يف مالب�شات وظروف اندلع 

الداخلية  وزارة  قالت  ذلك،  اإىل  النريان. 

عرب ح�شابها الر�شمي يف »ت�يرت«:  »الدفاع 

يف  اندلع  حريق  اإخماد  من  يتمّكن  املدين 

مبنى قيد الن�شاء مبنطقة ه�رة عايل دون 

ملعرفة  جاٍر  والبحث  اإ�شابات،  اأي  وق�ع 

�شبب اندلع احلريق«.

»العلوم التطبيقية« تتقدم مبوؤ�شر التاميز املرتبط باالأهداف االإمنائية
اإنها  التطبيقية  العل�م  جامعة  قالت 

اجلامعات  م�شت�ى  على  كبرًيا  تقدًما  حتقق 

الذي  ال�شن�ي  الت�شنيف  بح�شب  العاملية 

 Times Higher(التاميز م�ؤ�ش�شة  تن�شره 

Education Impact Rankings(، اإذ اأظهر 
تقدم اجلامعة بح�ش�لها على املركز 401 من 

بلًدا  اأف�شل 760 جامعة خمتارة من 85  بني 

لأهداف  وحتقيًقا  تاأثرًيا  العامل  م�شت�ى  على 

التنمية امل�شتدامة.

اأوىل اجلامعات اخلا�شة  اأنها من  وذكرت 

يف  والتاأثري  التعليم،  ج�دة  يف  البحرينية 

اأهداف  اإىل  ا�شتناًدا  والعاملي  املحلي  احليز 

التنمية امل�شتدامة التابعة لالأمم املتحدة. 

ياأتي  الإجناز  هذا  اإن  اجلامعة  وقالت 

للم�شي  اجلامعة  روؤية  اإطار  يف  الإجناز  هذا 

�شمن  العايل،  التعليم  يف  الريادة  حتقيق  يف 

اجلامعات  بني  مكانتها  لتعزيز  م�شاعيها 

العربية والعاملية، مبا يت�افق مع ا�شرتاتيجية 

العايل مبملكة  التعليم  ملجل�س  العامة  الأمانة 

البحرين.

الفرتة  يف  ح�شلت  اجلامعة  وكانت 

جمل�س  من  امل�ؤ�ش�شي  العتماد  على  املا�شية 

املرتبة  يف  ت�شنيفها  مت  كما  العايل،  التعليم 

لعام  العاملي   QSالـ ت�شنيف  يف  عربًيا   37

اجلامعة  اأنها  اإىل  اإ�شافة   ،2020  /2019

ترتيب  على  احلا�شلة  ال�حيدة  البحرينية 

رئي�س  وهناأ   .QS Stars ت�شنيف  جن�م   4

جمل�س الأمناء الأ�شتاذ الدكت�ر وهيب اخلاجة، 

الدكت�ر غ�شان ع�اد  الأ�شتاذ  رئي�س اجلامعة 

ومنت�شبي اجلامعة كافة بهذا الإجناز، م�ؤكًدا اأن 

ارتقاء اجلامعة يف هذا الت�شنيف ل ُيعد وليد 

عملت  �شابقة  امتداد جله�د  ه�  اإمنا  اللحظة، 

باجلامعة  ال��ش�ل  اأجل  من  واحدة  بيد  كلها 

اإىل م�شاف اجلامعات املتقدمة، م�شيًفا اأن هذا 

لتكثيف  اجلامعة  لأ�شرة  ر�شالة  ه�  النجاح 

وحتقيق  التقدم  ا�شتمرار  اأجل  من  اجله�د؛ 

مزيد من النجاحات والإجنازات التي تليق بها.

هذا  اأن  الأمناء  جمل�س  رئي�س  و�شرح 

الذي  املتقدم  امل�شت�ى  على  يدل  الإجناز 

و�شلت اإليه اجلامعة، من خالل العمل الدوؤوب 

واملتميز للم�ظفني والتزامهم جتاه جامعتهم، 

تط�يرية  خطًطا  اجلامعة  تبّني  اإىل  م�شرًيا 

التعليم  خمرجات  تط�ير  على  ترتكز  فّعالة 

والبحث العلمي والإبداع والبتكار. 

الأ�شتاذ  اجلامعة  رئي�س  هناأ  بدوره، 

جمل�س  رئي�س  من  كالً  ع�اد  غ�شان  الدكت�ر 

الأمناء  جمل�س  ورئي�س  نا�س  �شمري  الإدارة 

وجميع  اخلاجة،  وهيب  الدكت�ر  الأ�شتاذ 

بهذا  والأمناء،  الإدارة  جمل�شي  اأع�شاء 

والرعاية  الهتمام  ثمرة  يعد  الذي  الإجناز 

للجامعة،  يقدم�نها  التي  احلثيثة  واملتابعة 

الذي  العمل  مب�ا�شلة  قدًما  امل�شي  م�ؤكًدا 

اجلامعات  م�شاف  اإىل  باجلامعة  ي�شل 

و�ش�لً  وريادًيا  وبحثًيا  اأكادميًيا  املتميزة 

دعم  متقدمة، من خالل  عاملية  م�شت�يات  اإىل 

تعليمية  جتربة  وت�فري  والبتكار،  الإبداع 

منتجة  بح�ث  وتبّني  للطلبة،  متميزة 

هذا  اأن  اإىل  اجلامعة  رئي�س  واأ�شار  للمعرفة. 

التقدير الدويل املتميز ي�ؤكد ج�دة املخرجات 

م�شرقة  �ش�رة  ويعك�س  للجامعة  التعليمية 

اإىل  بال�شكر  متقدًما  بالبحرين،  التعليم  عن 

على  العايل؛  التعليم  ملجل�س  العامة  الأمانة 

من  ما  كل  يف  للجامعات  ودعمهم  جه�دهم 

يف  العايل  التعليم  مكانة  يعّزز  اأن  �شاأنه 

البحرين.

ت�شم نحو 70 طبيًبا �ت�شتعد للتو�ّشع بد�ل خليجية

ة لال�شت�شارات �الرعاية الطبية »عن ُبعد« بالبحرين »دكتوري«.. اأ�ل من�شّ

خديجة العرادي:

عن  حمــمــ�د  ــد  ــم اأح ك�شف 

ة للرعاية الطبية  اإطالق اأول من�شّ

 Doctori Online« ُبعد  عن 

مبيًنا  البحرين،  يف   »Services
افرتا�شية  م�شاحة  ت�فر  اأنها 

يف  للمر�شى  ت�شمح  مل�شتخدميها 

البحرين بالت�ا�شل مع الأطباء يف 

جميع اأنحاء العامل.

ة »دكت�ري«  واأو�شح اأن من�شّ

هي اأول خدمة مرخ�شة يف مملكة 

البحرين من وزارة ال�شحة لتقدمي 

ُبعد،  عن  طبيب  ا�شت�شارة  خدمة 

من  ال�شتفادة  اإمكانية  اىل  م�شرًيا 

على  احل�ش�ل  يف  ة  املن�شّ تطبيق 

مكاملات  عرب  الأطباء  ا�شت�شارة 

وبكل  ثــــ�اٍن،  خــالل  الفيدي� 

خ�ش��شية.

الرئي�س  ــ�د  ــم حم وقــــال 

ت�شريح  يف  للمن�شة  التنفيذي 

ـــداأت  خــا�ــس لـــــ»الأيــــام«: »ب

لال�شت�شارة  ة  من�شّ  Doctori
الفيدي�،  عرب  النف�شية  العالجية 

غري اأنها تعتزم حالًيا الت��ّشع يف 

الطبية، وذلك مع  املجالت  جميع 

عدد  من  طبيًبا   70 نح�  ان�شمام 

امل�شت�شفيات والعيادات،  كبري من 

كم�شت�شفى ابن النفي�س وم�شت�شفى 

ال�شالم«.

ة  املن�شّ »تــقــدم  واأ�ــشــاف: 

خــدمــات  احلــــايل  الــ�قــت  يف 

جلميع  ال�شتف�شار  اأو  ال�شت�شارة 

ال�شخا�س عند طلبهم فيما يتعلّق 

»هذه  اأن  اإىل  لفًتا  بالك�رونا«، 

ة ت�شاعد يف منع مراجعة من  املن�شّ

من  الك�رونا  باأعرا�س  ي�شعرون 

الذهاب اإىل الطبيب اأو امل�شت�شفى، 

اإذ ميثل�ن خطًرا على املجتمع«.

ة مرخ�شة  وذكر اأن هذه املن�شّ

البحرين  يف  ال�شحة  وزارة  من 

ومن الهيئة ال�طنية لتنظيم املهن 

البحرين  يف  ال�شحية  واخلدمات 

الت�ا�شل  ا�شتمرار  م�ؤكًدا  »نهرا«، 

اخلدمة  هذه  لتقدمي  »نهرا«  مع 

يف  ال�حيدة  ة  املن�شّ ب��شفها 

اململكة التي تقدم هذه اخلدمات.

وقال حمم�د اإن العمل يجري 

حالًيا مع منظمات عاملية يف جمال 

عن  الطبية  ال�شت�شارة  وخدمة 

ُبعد.

واأكد اأن اخلدمات التي تقدمها 

طبية  ة  من�شّ ب��شفها   Doctori
البحرين  ل�شكان  لي�شت  هــي 

ة  املن�شّ فهذه  للعامل،  بل  فح�شب، 

ات�شال  على  و»نــحــن  عاملية، 

مع  متعاونة  م�ؤ�ش�شات  مــع 

وحالًيا  العاملية،  ال�شحة  منظمة 

مثل  عاملية  منظمات  مع  نعمل 

لال�شت�شارة  ال�شحية  املنظمة 

خدمتنا  تقدمي  ــ�د  ون ُبعد،  عن 

اأو  زجنبار  مثل  حمتاجة،  لدول 

املنظمة  مع  بالتعاون  �شريالنكا، 

»كما  م�شيًفا  لل�شحة«،  العاملية 

اجلهات  مع  ات�شال  على  اأننا 

والإمارات  ال�شع�دية  يف  املعنية 

�شهرين  ـــالل  وخ ــت،  ــ�ي ــك وال

الإماراتي  ال�ش�ق  اىل  �شنت��ّشع 

وال�شع�دي والك�يتي«.

�أحمد حممود
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بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

�صّوت باالإجماع على تخ�صي�ص حديقة لذوي االحتياجات.. »بلدي اجلنوبية«:

تغيري ا�صم ا�صتاد البحرين الوطني ليحمل ا�صم ال�صيخ عي�صى بن را�صد
ح�سني املرزوق:

�سّوت بلدي املحافظة اجلنوبية بالإجماع على مقرتح 

املغفور  با�سم  ليكون  الوطني  البحرين  ا�ستاد  ا�سم  تغيري 

جلهوده  تقديًرا  خليفة؛  اآل  را�سد  بن  عي�سى  ال�سيخ  له 

وم�ساهماته الريا�سية امل�سرفة ململكة البحرين، وكان ذلك 

خالل اجتماع املجل�س يوم اأم�س ببلدية املحافظة اجلنوبية.

كما مت الت�سويت بالإجماع على عدد من املقرتحات، من 

�سمنها تخ�سي�س عقار لإن�ساء م�سجد بالرفاع الغربي يف 

ا تخ�سي�س عقارات لإقامة �سالت  جممع رقم 912، واأي�سً

منطقة احلجيات  كليب، ويف  ودار  الزلق،  للمنا�سبات يف 

خلف جامع دروي�س.

به  تقدمت  مقرتح  على  املوافقة  متت  اجلل�سة  وخالل 

اإعادة  بخ�سو�س  القالف،  اإميان  البلدي  املجل�س  ع�سو 

منا�سبة  تكون  بحيث  عي�سى،  مدينة  حدائق  اإحدى  تاأهيل 

هذا  »اإن  القالف:  وقالت  اخلا�سة،  الحتياجات  لذوي 

يف  احلق  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  ملنح  يهدف  املقرتح 

الطابع  ذات  العامة  املرافق  مبختلف  اأنف�سهم  عن  الرتفيه 

اختيار  »اإن  واأ�سافت:  الدولة«،  قبل  من  املقدمة  الرتفيهي 

الذي  وموقعها  ل�سعتها  نظًرا  جاء  املقرتحة  احلديقة 

يتو�سط منطقة حيوية بالقرب من جممع جتاري م�سهور 

يف مدينة عي�سى«.

هذه  لإن�ساء  ياأتي  املقرتح  هذا  اأن  اإىل  القالف  ولفتت 

احلديقة ب�سكل م�سابه للمركز الرتفيهي لالأطفال من ذوي 

التابع  ال�سلمانية  حديقة  يف  الكائن  واأ�سدقائهم  الإعاقة 

اإىل  ذاته  الوقت  يف  داعية  املعاقني،  اأمور  اأولياء  جلمعية 

احتياجات  مع  يتنا�سب  ب�سكل  احلديقة  ت�سميم  اإعادة 

احلديقة  مداخل  حيث  من  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 

وخمارجها، بالإ�سافة للممرات والأر�سيات املطاطية ذات 

ا دورات مياه خم�س�سة لذوي الحتياجات  الألوان واأي�سً

اخلا�سة، ف�سالً عن توفري عدد من الكرا�سي املتحركة يف 

هذه احلديقة.

اإبراهيم نور 

بتالحمنا �صتعود حياتنا الطبيعية

جهود جبارة الحتواء فريو�ص كورونا

اجلميع  يبديه  الذي  الكبري  والتكاتف  بالتالحم 

الذي  الوباء  ب�سبب  ن�سهدها  التي  املحنة  هذه  خالل 

�سببه فريو�س كورونا املنت�سر يف خمتلف دول العامل، 

بالإر�سادات  والتقيد  الر�سيدة،  القيادة  حول  واللتفاف 

�سور  اأروع  املعطاء  الوطن  هذا  اأبناء  ي�سطر  ال�سحية، 

اإجناح  التعاون واحل�س الوطني العايل، مما �ساهم يف 

الوباء  هذا  لحتواء  احلكومية  وامل�ساعي  اجلهود 

ومكافحته. 

ح�سرة  توجيهات  ظل  يف  احلكومة  اتخذته  ما  اإن 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

اإمكانات  من  وفرته  وما  اإجراءات  من  املفدى  البالد 

اتخذتها  التي  تلك  �سبقت  مبكر  وب�سكل  ومالية  مادية 

نفو�س  يف  والطماأنينة  الأمن  اأ�ساعت  قد  متقدمة،  دول 

الكثري من  اإ�سادة واعرتاف  واملقيمني وجلبت  املواطنني 

وحقوق  بال�سحة  املعنية  الدولية  واملنظمات  الدول 

املتطورة  الطبية  الإجراءات  هذه  واأن  خا�سة  الإن�سان، 

من  الكثري  حياة  اإنقاذ  يف  �ساهمت  الوقائية  والأدوية 

املواطنني واملقيمني ومتاثلهم لل�سفاء بحمد اهلل. 

التي  بالتعليمات  واملقيمني  املواطنني  التزام  اإن 

وتغليب  الإيجابي  والتفكري  الر�سمية  اجلهات  ت�سدرها 

الظروف  هذه  يف  املبذولة  اجلهود  يف  والثقة  التفاوؤل 

�سالحنا  هو  فقط،  بلدنا  ولي�س  العامل  بها  مير  التي 

وانعكا�ساتها  ال�سحية  التحديات  هذه  لتجاوز  الوحيد 

وتداعياتها ال�سلبية.

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سدد  هذا  يف  عالًيا  نقدر 

الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء حفظه 

من  خففت  التي  ال�سديدة  وتوجيهاته  الفعال  دوره  اهلل 

حدة الأزمة وتاأثريها على املواطنني والقت�ساد الوطني 

اإ�سافة اإىل ما تقدمه احلكومة من جهود، كما لعب فريق 

البحرين بقيادة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء الدور احلا�سم يف و�سع اخلطط 

ومبادراته  والدواء  العالج  لتوفري  الناجحة  والربامج 

وال�سكر  والتقدير  الوباء،  لهذا  للت�سدي  ال�ستثنائية 

كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الفريق  اإىل  مو�سول 

والأطباء والكادر التمري�سي يف اخلطوط الأمامية الذين 

الرعاية  وتقدمي  الفريو�س  هذا  اأمام  منيًعا  �سًدا  يقفون 

والعالج للمر�سى امل�سابني داخل امل�ست�سفيات ومتابعة 

حالت امل�ستبه بهم داخل احلجر ال�سحي.

ويف خ�سم هذه الظروف والتحديات جاءت املبادرة 

الكرمية حملة »فينا خري« تنفيًذا لتوجيهات �سمو ال�سيخ 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر 

الوطني  الأمن  م�ست�سار  ال�سباب  و�سوؤون  الإن�سانية 

رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال الإن�سانية 

لفتح املجال اأمام املوؤ�س�سات وال�سركات والأفراد للتربع 

واأكدت هذه  املفدى،  للملك  ال�سديدة  التوجيهات  يف ظل 

املبادرة حر�س اجلميع على م�سلحة الوطن وعلى �سحة 

و�سالمة املواطنني واملقيمني وجددت التزام البحرينيني 

بحب اخلري وثوابته الوطنية.

هذه  يف  التطوع  على  املواطنني  لإقبال  كان  كما 

اجلهود  لرفد  األًفا  الـ35  عددهم  فاق  والذي  الظروف 

الر�سمية اأثره الطيب والإيجابي على اخلطط املو�سوعة 

و�سرعة وجودة تقدمي الرعاية للمحتاجني لها، وقد مثل 

�سرعة ا�ستجابة �سباب و�سابات هذا الوطن يف النخراط 

عمل  وحب  املعطاءة  الوطنية  والروح  العمل  هذا  يف 

الوطن  لهذا  اجلميل  لرد  وتعا�سدهم  وتكاتفهم  اخلري 

الظروف  كل  ويف  وقت  اأي  يف  عليهم  يبخل  مل  الذي 

ومهما كانت التحديات.

تلك  بف�سل  الظروف  هذه  جتاوز  يف  كبري  اأملنا 

وفريق  الر�سيدة  القيادة  من  احلثيثة  واملتابعة  اجلهود 

املوؤ�س�سات  ودعم  املواطنني  ووعي  وتكاتف  البحرين 

الأمان  بر  اإىل  قريب  عما  لن�سل  اخلا�سة  وال�سركات 

وتعود احلياة اإىل �سابق عهدها وتبقى هذه املحنة ذكرى 

ا يرويها الآباء والأمهات لالأجيال املقبلة. وق�س�سً
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�صاركت يف اجتماع منظمة اليوني�صكو لوزراء الثقافة.. ال�صيخة مي:

تقنيات االت�صاالت واملعلومات ت�صّكل مالًذا جديًدا للعمل الثقايف
اآل  حممد  بنت  مي  ال�سيخة  �ساركت 

للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�س  خليفة 

والآثار يف اجتماع وزراء الثقافة عن ُبعد، 

والذي عقدته منظمة الأمم املتحدة للرتبية 

اأم�س.  )اليوني�سكو(  والثقافية  والعلم 

وياأتي هذا الجتماع امتداًدا ملنتدى وزراء 

الثقافة الذي نظمته اليوني�سكو نهاية �سهر 

العا�سمة  يف  املا�سي،  العام  من  نوفمرب 

الفرن�سية باري�س.

قالت  الجتماع،  �سمن  مداخلتها  ويف 

ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة: »جميًعا 

ذلك  ورغم  ع�سيبة،  اأوقاًتا  اليوم  نواجه 

ميكن  مبا  نوؤمن  اأن  علينا  يتوّجب  فاإنه 

للثقافة حتقيقه«، موؤكدة اأن الثقافة ميكنها 

الأوقات  وحتويل  الأزمة  اأثر  تخفيف 

والإبداع  لالبتكار  دافع  اإىل  ال�سعبة 

و�سناعة الإيجابية. 

احلديثة  التقنيات  اأن  واأ�سافت 

�سّكلت  واملعلومات  بالت�سالت  املتعلقة 

يف  واأ�سهمت  الثقايف،  للعمل  جديًدا  مالًذا 

خالل  من  الثقافية  ملكت�سباتنا  الرتويج 

توثيق الرتاث الثقايف غري املادي، كالفنون 

ال�سعبية والأدائية التقليدية وغريها.

»التقنيات  قائلة:  حديثها  وتابعت 

للو�سول  الأبواب  كل  لنا  فتحت  احلديثة 

لرتويج  فر�سة  و�سكلت  جمهورنا،  اإىل 

الواقع  خالل  من  كافة  مواقعنا  وعر�س 

الفرتا�سي«، م�سيفة اأن الهيئة ا�ستطاعت 

�سناعة ا�ستمرارية يف العمل الثقايف عرب 

الإنرتنت وقّدمت للجمهور فر�سة الطالع 

اإقامة  الأوىل  وللمرة  مطبوعاتها،  على 

موؤمتر �سحايف اإلكرتوين لالإعالن عن اآخر 

مكت�سفاتنا الأثرية. 

ا�ستدراج  يف  الثقافة  باأهمية  ونّوهت 

اإىل املجتمعات، متوّجهة للم�ساركني  الأمل 

باللغة  مداخلتها  نهاية  يف  الجتماع  يف 

العربية قائلة: »الثقافة فعل مقاومة«. 

و�سعى هذا الجتماع اإىل �سناعة حوار 

وزراء  خمتلف  بني  ما  ُبعد  عن  افرتا�سي 

دول  يف  الثقافية  القطاعات  وم�سوؤويل 

العامل؛ ملناق�سة تاأثري الأزمة ال�سحية التي 

�سببها وباء فريو�س كورونا )كوفيد 19( 

اإ�سافة  املختلفة،  الثقافية  القطاعات  على 

اإىل ا�ستعرا�س جهود الدول يف ال�ستجابة 

الوباء،  �سببها  التي  ال�ستثنائية  للظروف 

وكيفية عملهم على تعزيز القطاع الثقايف 

على امل�ستوى املحلي. 

عرّبت  قد  اليوني�سكو  منظمة  وكانت 

ال�سحية  الأزمة  تاأثري  من  قلقها  عن 

اإذ  الثقايف،  القطاع  على  الراهنة  العاملية 

عميق  تاأثري  حدوث  اإمكانية  اإىل  اأ�سارت 

على هذا القطاع على امل�ستويات الإقليمية 

والوطنية واملحلية على املدى الطويل، كما 

اأ�سارت اإىل اأن القيود املفرو�سة على حركة 

ال�سفر والتنقل حتّد من و�سول الأفراد اإىل 

اأن  املنظمة  واأو�سحت  الثقايف.  الن�ساط 

تاأثري الأزمة باإمكانه اأن ي�سل اإىل الفّنانني 

ا  والعاملني يف املجالت الثقافية، خ�سو�سً

احلرف  جمالت  يف  العاملني  اأولئك 

والفنون  وال�سينمائي  املو�سيقي  والإنتاج 

امل�سرحية وغريها.

�سل�سلة  �سمن  الجتماع  وياأتي 

منظمة  اأطلقتها  قد  كانت  مبادرات 

الثقافة  قطاعات  لدعم  اليوني�سكو 

من  اإقبالً  ت�سهد  والتي  الثقايف،  والرتاث 

يرون  اإذ  العامل،  الأ�سخا�س حول  ماليني 

اأمام  يف الثقافة و�سيلة لتعزيز �سمودهم 

الكثري  ت�سهدها  التي  التام  الإغالق  حالة 

فريو�س  انت�سار  اأزمة  ظل  يف  الدول  من 

كورونا )كوفيد 19(.

�صتة تراخي�ص نهائية ملكاتب و281 مهند�ًصا.. »املهن الهند�صية«: 

مطابقة بيانات »التاأمينات« مع قوائم املهند�صني املرّخ�ص لهم
�سارة جنيب:

اأفاد جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�سية باأنه متت 

للتاأمينات  العامة  الهيئة  من  ال�سادرة  البيانات  مطابقة 

يف  امل�سجلني  املوظفني  قوائم  تخ�ّس  والتي  الجتماعية، 

الهيئة من خمتلف ال�سركات باململكة مب�سميات هند�سية، 

املجل�س،  قبل  من  لهم  املرخ�س  املهند�سني  قوائم  مع 

واتخاذ الإجراءات الالزمة.

العام  من  الأول  للربع  تقريره  املجل�س، يف  واأو�سح 

اجلاري، اأنه مت اتخاذ الإجراءات املتعلّقة ب�ساأن الطلبات 

امل�ستلمة عن طريق نظام �سجالت ح�سب الأنظمة املعمول 

بها.

واأ�ساف: »مت التاأكد من معلومات ال�سجالت التجارية 

ملتطلبات  ا�ستيفائها  من  للتاأكد  الهند�سية  للمكاتب 

الإعالنات  التدقيق على  الأن�سطة  الرتخي�س، كما �سملت 

الهند�سية املن�سورة يف و�سائل الإعالنات املختلفة، والتي 

املواقع  و�سفحات  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  �سملت 

عنها،  املعلن  املعلومات  �سحة  من  للتاأكد  الإلكرتونية، 

عليه  ما ن�س  مع  يتما�سى  املن�سور  الإعالن  كان  اإذا  وما 

القانون اخلا�س مبزاولة املهن الهند�سية«.

مبدئية  �سهادتي موافقة  اإ�سدار  اأنه مت  التقرير  وبني 

اإىل  بالإ�سافة  اأجنبي،  واآخر  بحريني  هند�سي  ملكتب 

هند�سية  و�سركات  ملكاتب  نهائية  تراخي�س  �ستة  اإ�سدار 

جديدة.

املجل�س  قام  املهند�سني،  برتاخي�س  يتعلّق  وفيما 

باإ�سدار تراخي�س جديدة اإىل 281 مهند�ًسا، بينهم 126 

و40  املقاولت،  قطاع  يف  و115  هند�سية،  مكاتب  يف 

مهند�ًسا يف القطاع احلكومي.

ولفت التقرير اإىل اأنه متت زيارة 9 مكاتب هند�سية 

واللوائح،  القانون  ل�سرتاطات  ا�ستيفائها  من  للتحقق 

التعديالت على بياناتها  اأجرت بع�س  التي  و�سملت تلك 

كتغيري عنوان املكتب، واملكاتب الهند�سية التي مل تتقدم 

موقًعا   18 زيارة  كما متت  الرتاخي�س،  بطلبات جتديد 

وعراد(  ال�ساية  )منطقتي  املحرق  حمافظة  يف  اإن�سائًيا 

البلدية  مع  والتن�سيق  الزيارات  تقارير  اإعداد  ثم  ومن 

املعنية.

الهند�سية  املهن  مزاولة  تنظيم  جمل�س  اأن  ُيذكر 

ا�ستالم طلبات الرتخي�س  اإىل  املا�سي،  بادر، منذ مار�س 

التقنيات  خالل  من  الهند�سية  واملكاتب  للمهند�سني 

�سابق  وقت  املجل�س يف  اأ�سدر  كما  املتاحة.  الإلكرتونية 

البناء والنتهاء من  تعميًما ب�ساأن تفعيل مرحلة متابعة 

البناء عرب نظام »بنايات«.

موّجهة اإىل االلتزام بعدم اإقامة »الغبقات« واملجال�ص الرم�صانية

»اجلعفرية«: اعتماد اآلّية البث املبا�صر للخطابة خالل رم�صان
الأوقاف  اإدارة  رفعت  1441هـ،  للعام  املبارك  م�سان  �سهر  حلول  قرب  مبنا�سبة 

اجلعفرية اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

الأمري خليفة بن  امللكي  ال�سمو  واإىل �ساحب  املفدى،  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�سى 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  واإىل �ساحب  املوقر،  الوزراء  رئي�س  اآل خليفة  �سلمان 

الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

واإىل حكومة و�سعب مملكة البحرين، واإىل وعموم الأمتني العربية والإ�سالمية، �سائلني 

العلي القدير اأن يهله على اجلميع باخلري واليمن والربكات، واأن يرزق اجلميع �سيامه 

وقيامه وتالوة اآياته.

هذا  فر�ست  التي  القاهرة  العاملية  ال�سحية  الظروف  »ب�سبب  اأنه  الأوقاف  واأكدت 

العام واأ�سبحت حتول دون اأداء ال�سعائر الدينية والجتماعية على نحوها املعتاد، ومن 

باأنها  املاآمت واحل�سينيات  اإدارات  اأن حتيط  الأوقاف اجلعفرية  اإدارة  تود  املنطلق،  هذا 

قامت مبخاطبة الفريق الطبي الوطني للت�سدي لفريو�س كورونا )كوفيد 19(؛ وذلك 

للوقوف على توجيهات الفريق ب�ساأن ال�سوابط التي ينبغي اتباعها ب�ساأن تالوة القراآن 

التوجيهات  مع  يت�سق  مبا  واحل�سينيات،  املاآمت  يف  واخلطابة  الديني  والوعظ  الكرمي 

الطبية والحرتازية ال�سادرة عن اجلهات الر�سمية يف ظل الظروف الراهنة«.

واأ�سافت: »بعد التن�سيق مع الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س 

كورونا،  لفريو�س  للت�سدي  الوطني  الطبي  الفريق  رئي�س  لل�سحة  الأعلى  املجل�س 

والأوقاف،  الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزير  خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�سيخ  ومعايل 

�سهر  واحل�سينيات خالل  املاآمت  الديني واخلطابة يف  الوعظ  تفعيل  يتم  اأن  تقّرر  فاإنه 

رم�سان املبارك عرب تقنية البث املبا�سر عن طريق الف�ساء الإلكرتوين، من خالل تواجد 

ا�ستخدام  وعدم  امل�ستمعني،  جمهور  ح�سور  دون  من  املاأمت  داخل  يف  فقط  اخلطيب 

الت�سال  تقنيات  عرب  املحا�سرات  بث  �سيتم  حيث  الفرتة،  هذه  يف  ال�سوت  مكربات 

الكامل  واللتزام  جهة  من  العبادية  الأجواء  على  حفاظا  الإعالمية،  والو�سائط  املرئي 

بالتوجيهات الحرتازية ال�سرورية من جهة اأخرى«.

ودعت الإدارة اخلطباء ورجال الدين الأفا�سل اإىل ال�ستمرار يف دورهم امل�سكور يف 

حث املجتمع على تطبيق توجيهات الفريق الوطني، وامل�ساهمة يف التوعية بهذا ال�ساأن 

من خالل اخلطب واملحا�سرات. 

الحرتازية  الإجراءات  بجميع  املجتمع  بالتزام  الإدارة  اأ�سادت  ال�سدد،  هذا  ويف 

حلني  انت�ساره  من  واحلد   )19 )كوفيد  كورونا  فريو�س  ملكافحة  الوقائية  والتدابري 

اللجنة  بقرارات  اللتزام  ا  تعاىل، خ�سو�سً باإذنه  الطارئ  ال�سحي  العار�س  هذا  زوال 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  التن�سيقية 

كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  وتاأكيدات  الوزراء،  لرئي�س جمل�س 

التدابري الحرتازية املتمثلة يف اخت�سار  )كوفيد 19( على �سرورة اللتزام بعدد من 

اإقامة »الغبقات«  العائلية ال�سغرية، واللتزام بعدم  الإفطار على التجمعات  جتمعات 

العامة،  الأماكن  ال�سائم يف  اإفطار  موائد  اإقامة  بعدم  واللتزام  الرم�سانية،  واملجال�س 

وعدم اإقامة جتمعات »القرقاعون« والوداع، واحلر�س على عدم توزيع اإفطار ال�سائم 

يف الطرقات، وا�ستبدال اأك�ساك جمع زكاة الفطر وتوزيعاتها يف املن�سات والتطبيقات 

الإلكرتونية.
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ثمن �لإقامة يف �لإع�ضار

�شريًعا.  �شتغادر  ال�شوداء  الغمامة  اأنَّ  كثريون  ظنَّ  الأوىل  للوهلة 

اإىل  مفاجئ  نحو  على  طائرة  دخول  ي�شبه  الأمر  باأنَّ  اعتقاد  وخاجلهم 

منطقة دهمتها عا�شفة رعدية. واأْن ل �شيء يفعله امل�شافر غري ال�شتماع 

واأنَّ  الأمان.  حزام  ربط  الرجاء  وا�شحة:  وهي  القبطان  تعليمات  اإىل 

اخلروج من منطقة العا�شفة يتوقف على جودة الطائرة وح�شن القيادة 

وغ�شل  املنزل  مالزمة  هي  املقاعد  حزام  لربط  العملية  والرتجمة  فيها. 

اليدين ب�شورة متكررة والتزام التباعد وتعقيم كل ما يدخل املكان.

�شتطول.  هذه  »العتقال«  عملية  باأنَّ  �شعور  كثريين  لدى  يكن  ومل 

اإجنازات الثورات العلمية والتكنولوجية املتالحقة يف العقدين الأخريين 

قلَّ�شت م�شاحات اخلوف من املفاجاآت التي اعتادت حتدي الذكاء الإن�شاين 

وعادت مهزومة يف غالب الأحيان. واحلقيقة اأنَّ الإن�شان اأجنز ما ي�شتحق 

و�شفه بو�شادة �شلبة يف مواجهة املجهول الذي كان يرعب اأجداده. اأ�شقط 

والأمرا�س  بالطبيعة  املتعلقة  والأ�شرار  الغمو�س  هالت  تباًعا  العلم 

واملفاجاآت املخيفة. مل تعِد الزلزل تثري الرعب نف�شه الذي كانت ت�شخه 

يف عروق النا�س حني تندلع. حتدَّى الإن�شان غ�شب الطبيعة ومتكَّن من 

اأبنية جمهزة ملواجهة هذا النوع من املفاجاآت. ومل تعد  اإيواء النا�س يف 

كلمة الطاعون تثري الرعب على غرار ما كانت تفعل يف حقبات ما�شية. 

الأحكام  واإ�شدار  الرعب  بث  على  قدرته  الآخر  هو  يفقد  يكاد  ال�شرطان 

تراكمت  والفرار.  واملغاور  اخلوف  عامل  على  الإن�شان  لقد مترَّد  املربمة. 

الأبحاث يف املعاهد واملختربات واأنتجت عدداً غري قليل من الدروع التي 

حتمي النا�س من الأمرا�س الفتاكة والأوبئة.

ثقة  يهز  األَّ  يجب  »كورونا«  جائحة  اأمام  واملختربات  العلم  ارتباك 

نعي�شه  ما  ق�شوة  من  التقليل  اأبداً  اأريد  ل  الإن�شان.  اأجنزه  مبا  الإن�شان 

�شتتك�شف  التي  القت�شادية  اخل�شائر  اأو جلهة  الب�شرية  اخل�شائر  جلهة 

اأكرث لدى انح�شار الهجوم »الكوروين«. لكن ق�شوة هذه اخل�شائر يجب األَّ 

تزعزع ثقتنا بالعلم والعلماء. ق�شوة امل�شاهد والروايات يجب األ توقعنا 

ال�شعور وبثقة  بدَّ من  الأوهام واخلرافات واملنجمني. ل  جمدداً يف كهف 

عالية باأنَّ ربط اأحزمة الأمان يرافقه اأي�شاً �شعور قاطع باأنَّ م�شري املعركة 

ي�شمحوا  لن  والتقدم  ال�شالمة  معركة  جنود  واأنَّ  وحم�شوم،  معروف 

�شفحات  �شريعاً  قلبنا  لو  بالب�شرية.  الهزمية  باإحلاق  غام�س  لفريو�س 

التاريخ لوجدنا اأن قتلى »كورونا« مل يتجاوزوا حتى الآن عدد من قتلهم 

م�شتبد ارتكبته هذه الدولة اأو تلك. واأنَّ عدد الوفيات �شديد التوا�شع اإذا ما 

قي�س باإجنازات الكولريا والإنفلونزا الإ�شبانية وغريهما من كبار القتلة. 

ولعلَّ الفارق يكمن يف اأنَّ العامل احلايل يعطي قيمة اأكرب للحياة الب�شرية 

واملحافظة عليها، ف�شالً على اأنَّ هذا الزائر القاتل جاءنا يف ع�شر العوملة 

اأن يتابعوا مبا�شرة م�شل�شل  وبحيث �شار با�شتطاعة كل �شكان الكوكب 

ارتكاباته وجنازاته.

معتقالً.  نف�شه  الإن�شان  فجاأة وجد  ب�شيطة.  لي�شت  الق�شة  اأنَّ  اأعرف 

وملن  له  قاتالً  يكون  رمبا  الآخر  اخليار  لأنَّ  معتقالً  يتحول  اأْن  ارت�شى 

يعني  املنزيل  العتقال  لأمر  الر�شوخ  عدم  منهم.  يقرتب  اأو  يخالطهم 

مكان  اأي  اإىل  وال�شرر  ال�شوؤم  حتمل  جوالة  قنبلة  الفرد  حتول  احتمال 

كمرور  عادية  �شبَه  الق�شة  بدت  الأوىل  الأيام  فيه. يف  بوجودها  تعاقبه 

الطائرة يف مطبات هوائية حمتملة.

ثم اكت�شف الأ�شري اأنَّ الق�شة اأبعد من ذلك. خ�شر اأ�شلوب عي�س بلوره 

على مدار �شنوات وخ�شر روتيًنا كان يتكئ عليه ويعتربه العمود الفقري 

لتوازنه. فقد متعة القرتاب من الآخر. خ�شر امل�شافحة اأو العناق والنقا�س 

لي�شوا  الآخرين  اأن  املعتقل  اكت�شف  اأحياًنا.  وال�شتباك  والتبادل  املبا�شر 

زائًرا ثقيالً يف يومياته، بل اإنهم من �شلب هذه اليوميات التي �شتتك�شف 

فقرية وموح�شة يف غيابهم.

وميكن للمرء توهم اأنَّه ي�شتطيع ال�شتقالة من الآخرين وتاأ�شي�س عامل 

يدور حوله وحده. ي�شتيقظ فريك�س يف اأزقة هاتفه وما يحمله من اأخبار 

ع�شاق  يتوقف  ل  »كورونا«  زمن  يف  حتى  و�شائعات.  وتقارير  و�شور 

الإثارة عن مبالغاتهم على رغم غابات النعو�س وحقول الدموع. واأخطر 

ما ميكن اأْن يحدث هو اأْن ي�شدق املعتقل كل ما يقراأ اأو معظمه. واأْن تغ�شه 

الألقاب. وتخدعه ال�شياغات واملبالغات. ما ذنب مواطن عادي ليتورط يف 

متابعة اأبحاث اللقاحات والأدوية وحديث »املري�س �شفر« الذي اأ�شيب 

يف املخترب ونقل العدوى اإىل �شوق ووهان التي تبيع احليوانات الربية 

واللحوم؟ وما ذنب الإن�شان العادي ليغرق يف ال�شتف�شارات عما اإذا كان 

املرتكب الأ�شلي خفا�شاً اأم غريه، واإن كان املرتكب الثاين حزبياً مهجو�شاً 

بال�شورة ت�شبب يف »الت�شرت احلكومي الأكرث تكلفة على الإطالق«؟.

يف  �شاعات  ب�شع  موجود.  احلل  اأنَّ  �شديقي  م  توهَّ الأوىل  الأيام  يف 

العمل عن بعد مع ال�شركة كي ل تت�شرع يف تر�شيق راتبه اأو اأكرث. وبعد 

باأن  يجزمون  الذين  واملحللني  والأطباء  الفريو�س  اأخبار  متابعة  ذلك 

اتهاماته  �شي�شعد  ترمب  اأن  وا�شح  قبله.  كما  لي�س  »كورونا«  بعد  ما 

لل�شلطات ال�شينية بالت�شرت واإخفاء معلومات واأن »الفريو�س ال�شيني« 

من  يزال  ل  لكن  املقبلة.  الأمريكية  النتخابات  بقوة يف  �شيكون حا�شراً 

اأن  قبل  طويل  وقت  �شيمر  اخل�شائر.  واإح�شاء  الأو�شمة  توزيع  املبكر 

تت�شح مالمح ما بعد »كورونا«. ظهور »كورونا« اأيقظ امليول اإىل العزلة، 

لكن النت�شار الكامل عليه مرهون باأو�شع تعاون دويل. هذا ي�شدق على 

اأوروبا وي�شدق على العامل باأ�شره.

تريد  الآن.  له حتى  ل جواب  والذي  عليك  يلحُّ  الذي  ال�شوؤال  اأعرف 

معرفة متى ي�شرتجع العامل وترية العي�س الطبيعية اأو �شبه الطبيعية. 

ل احلكومات قادرة على التكهن بدقة ول العلماء. ويف انتظار ذلك ي�شتمر 

الإع�شار يف توزيع اجلثث منذراً بتوجيه �شربة اإىل القارة الأفريقية. مل 

فعليك  اأنت  اأما  ينح�شر.  لن  اأنه  يعني  ل  ذلك  لكن  بعد،  الإع�شار  يتعب 

الأمان.  حزام  بربط  القبطان  و�شية  دائماً  تتذكر  واأن  بالأمل،  الت�شلح 

الت�شامن  وتعميق  الأمان  حزام  بربط  تبداأ  العادي  املواطن  م�شاهمة  اإن 

الإن�شاين ورف�س النزلق اإىل بوؤ�س اخلرافات والأوهام ليت�شنى له احتمال 

ثمن الإقامة يف الإع�شار. �شيدفع الفرد ثمن هذه الإقامة و�شتدفع »القرية 

ا من اأرواح �شكانها واقت�شاداتها وا�شتقرار دولها. الكونية« الثمن اأي�شً

ال�شرق الو�شط

�لإبد�ع و�لنجومية و�لهوية �لوطنية

هذا  ليمتد  والثقايف،  احل�شاري  لالإ�شعاع  مبعث  م�شر  كانت  لطاملا 

الإ�شعاع موؤثًرا لي�س على الإن�شان امل�شري وح�شب بل على العرب ككل، 

فاأ�شهمت بذلك يف ت�شكيل جزء كبري من الهوية الوطنية املحلية ملواطني 

الدول العربية، مل يكن لها لعب ذلك الدور خالل تلك املرحلة التاريخية، 

بها  متيز  التي  النجومية  وحالة  والفنانني  للفن  موطًنا  كانت  اأنها  لول 

الغناء  فلعب  والأدبية.  والثقافية  الفنية  املجالت  خمتلف  يف  املبدعون 

حافظ  عبداحلليم  اإىل  عبدالوهاب،  وحممد  كلثوم،  اأم  خالل  من  دوره، 

وغريهم، كما كان ل�شينما الأبي�س والأ�شود عندما لعب جنوم تلك ال�شا�شة 

دوًرا ينهمر يف الجتاه نف�شه من اأمثال عمر ال�شريف ور�شدي اأباظة واأحمد 

ثروة،  وزبيدة  لطفي،  ونادية  حمامة  وفاتن  �شرحان،  و�شكري  رمزي 

ومرمي فخر الدين، والقائمة تطول، وكذا احلال بالن�شبة لل�شعر، فاأوجدت 

م�شر جمموعة من فطاحلة ال�شعر العربي املعا�شر كاأحمد �شوقي وحافظ 

اإبراهيم، واأحمد رامي واإبراهيم ناجي، اأعطت تلك ال�شخ�شيات بنجومّيتها، 

ثقافية  �شاحرة عن م�شر كحا�شرة  الإعالمي، �شورة منطية  وانت�شارها 

تاأثريها  النجومية هذه  املرحلة، وكانت حلالة  تلك  وجمتمعية رائدة يف 

غري املبا�شر كقوة ناعمة على دور م�شر ال�شيا�شي.

كما لعبت الكويت دوًرا يف حقبة تاريخية هامة لنا نحن اأهل اخلليج، 

واإعالمها  التلفزيونية،  والدراما  وغناوؤها،  م�شرحها،  قدمه  ما  خالل  من 

الوطني.  ملنتخبها  الذهبي  الع�شر  اإّبان  القدم،  كرة  وكذلك  و�شحافتها، 

ت�شكيل  يف  �شاحر  مفعول  لها  التي  واملو�شيقى  الغناء  نخ�س  ما  ودائًما 

واأحلان  ن�شتمع ملو�شيقى  ننت�شي طرًبا عندما  زلنا  فما  الإن�شان،  وجدان 

الرا�شد،  و�شعود  ورباب،  جا�شم،  وح�شني  عبدالقادر،  عبدالكرمي  اأغاين 

يف  العلم  عيد  مهرجانات  اأوبريهات  تاأثري  حال  وكذا  ال�شاطئ،  وغريد 

الكويت، ب�شوتي �شادي اخلليج و�شناء اخلراز. وبكل تاأكيد حالة الدراما 

النفي�شي،  وخالد  الفرج،  و�شعد  عبدالر�شا،  عبداحل�شني  قادها  التي 

وزمالوؤهم، الذين عك�شوا باأعمالهم امل�شرحية والدرامية، لي�س ال�شخ�شية 

والكويتية وح�شب بل اخلليجية.

العربية  اململكة  تلعب  بامتياز  �شعودية  فرتة  يف  ونحن  واليوم 

الدور  والريا�شة  والإعالم،  وال�شعر،  الغناء،  خالل  من  ال�شعودية 

اليوم  املجالت  جميع  يف  لمعة  اأ�شماء  املحايدة  العني  تخطئ  ل  نف�شه. 

وباقي  لها،  لالإ�شارة  عبده حتتاج  لي�شت جنومية حممد  ال�شعودية،  يف 

ال�شعر  ال�شعر �شواء على م�شتوى  زمالئه من مطربني، وكذلك يف جمال 

العامي النبطي اأو ال�شعر الف�شيح من اأمثال الأمري خالد الفي�شل اأو الأمري 

هام  دور  للدراما  م�شاعد،  من  عبدالرحمن  الأمري  اأو  عبداملح�شن  بن  بدر 

يلعبه املمثلون ال�شعوديون من اأمثال الق�شبي وال�شدحان، كما لالإعالميني 

منهم جنوًما  الربامج جعلت  تقدمي  للعيان يف  وا�شح  ال�شعوديني متيز 

اأمثال عبداهلل املديفر وتركي الدخيل، بل ات�شعت  اإليهم بالبنان من  ي�شار 

من  ال�شيا�شيني  واملحللني  ال�شحفيني  الكتاب  لت�شمل  النجومية  جمالت 

واملحللني  الكتاب  كبار  خالله  من  يناظرون  الرفيع  امل�شتوى  اأ�شحاب 

وم�شاري  الرا�شد  وعبدالرحمن  العمري  عثمان  اأمثال  من  ال�شيا�شيني، 

الذايدي والدكتور خالد الدخيل والدكتور تركي احلمد.

واأهمهم  املجالت  جميع  يف  النجوم  هم  الأدوار  هذه  يحقق  من  اإًذا، 

حالة  خالل  من  واإعالميني  وريا�شيني  و�شعراء  فنانني  من  املبدعون 

بل  املحلي  املجتمع  على  موؤثرين  يجعلهم  الذي  ووهجها  النجومية 

م�شرتًكا  وجداًنا  ي�شكل  من  فهم  للوطن،  اجلغرافية  احلدود  ويجتازون 

وبالتايل الهوية الوطنية، وال�شورة النمطية عن هذه الهوية.

اأننا مازلنا خجولني يف  البحرينية نرى  وعندما نتحدث عن حالتنا 

وال�شعر،  كالغناء،  املختلفة  املجالت  خطانا نحو طريق خلق جنوم يف 

وامل�شرح، والدراما، والإعالم، بالقدر الذي يجعل لهوؤلء التاأثري الكاف على 

املجتمع املحلي وامل�شتوى اخلارجي. تبقى حالة ال�شيخ عي�شى بن را�شد 

اآل خليفة رحمه اهلل رحمة وا�شعة، حالة ا�شتثنائية يف البحرين، فا�شتطاع 

وجلي  �شارخ  ب�شكل  عرّبت  الكاملة  النجومية  يحقق  اأن  عي�شى  ال�شيخ 

عن هوية وطنية بحرينية �شاملة مبوهبته ال�شعرية وطالقته اخلطابية 

ال�شيخ  اإن  القول  فيمكن  املميز،  الإعالمي  وح�شوره  الريا�شية  ومكانته 

ع�شى بن را�شد حالة ثقافية بحرينية ناجحة بامتياز، فقد �شكل رحمه اهلل 

من خالل اأ�شعاره التي تغنى بها املطربون البحرينيون وغريهم، وجداًنا 

م�شرتًكا لدينا نحن يف البحرين، بالإ�شافة اإىل ما كان ميثله ب�شخ�شيته 

الريا�شية من اإجماع على حبه داخل وخارج البحرين. فرحم اهلل ال�شيخ 

عي�شى بن را�شد بطيب الرثى واجلنان الف�شاح.

لي�شت وحدها  املوهبة  فاإن  وكيفية �شناعتها،  النجومية  اإىل  وعودة 

ذكرناها،  التي  النماذج  بقدر  جنًما  املوهوب  هذا  جعل  على  قادرة 

نف�شه  النجم  ب�شخ�شية  تتعلق  اأخرى  بعوامل  مقرونة  النجومية  فحالة 

يف  متوافرة  فاملواهب  له،  اجلمهور  قبول  �شاأنها  من  التي  وكرزماتيته، 

كل مكان وزمان، اإل اأنها تتعرث ب�شبب عدم التوجيه اأو عدم وجود بيئة 

واحت�شاًنا  دعًما  تتطلب  الأحيان  من  كثري  ويف  املوهبة،  لتلك  حا�شنة 

وتدخالً  الإبداعية،  باملجالت  املعنية  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  من  وتوجيًها 

النجم  التفا�شيل، من �شخ�شية وهيئة  اأدق  اإىل  الأحيان ي�شل  يف بع�س 

نف�شه، ماذا يلب�س، وكيف يتكلم، وكيف يواجه الإعالم، لي�س عبداحلليم 

حافظ مثالً وحيًدا لهذا النوع من التبني، عندما تبنته موؤ�ش�شة املوؤ�ش�شة 

ال�شجي  ب�شوته  لي�شدح  املرحلة،  تلك  يف  م�شر  يف  احلاكمة  الع�شكرية 

العابر اإىل البعيد، موؤثًرا وموجًها املجتمع املحلي واخلارجي مبا ي�شكله 

الفن والغناء واملو�شيقى من نعومة.

تتطلب دعًما و�حت�ضاًنا وتوجيًها من

 �ملوؤ�ض�ضات �لر�ضمية �ملعنية باملجالت �لإبد�عية

�رتباك �لعلم و�ملخترب�ت �أمام جائحة 

»كورونا« يجب �ألاَّ يهز ثقة �لإن�ضان مبا �أجنزه �لإن�ضان

مر�حل كورونا �مل�ضتجد

�لعمالة �لو�فدة و�لقيم �لإن�ضانية

ميكن  ما  هي  لرمبا  التاأقلم  ومرحلة  ال�شدمة  مرحلة 

اأن  بعد  اليوم  بالعامل  تع�شف  التي  املرحلتني  و�شف 

ظهرت جائحة الكورونا امل�شتجد )كوفيد 19( نهاية العام 

جتاوزتها  ال�شدمة  فمرحلة  بال�شني،  2019م  املا�شي 

اأخطار على املجتمعات،  الكثري من الدول رغم ما بها من 

ون�شر  والهلع  باخلوف  تتميز  الغالب  يف  مرحلة  وهي 

لتلك  للت�شدي  �شعت  الدول  من  الكثري  لذا  الإ�شاعات، 

املرحلة واإفرازاتها، وحماولة اجتيازها باأقل اخل�شائر.

الحرتازات  باأخذ  الدول  من  الكثري  بادرت  فقد 

قامت  ثم  اأوىل،  كخطوة  العالجية  والإجراءات  الوقائية 

باإغالق املنافذ الربية والبحرية واجلوية، وتعطيل حركة 

الطريان والقطارات وو�شائل النقل، وتطبيق نظام العزل 

�شعار  حتت  اخلروج  وعدم  الذاتية،  والوقاية  والتباعد 

الوظائف  املدار�س وبع�س  )#خلك-بالبيت(، ومت تعطيل 

والعتماد �شبه الكلي على الأجهزة الإلكرتونية واملن�شات 

�شقطت  وقد  املراحل  اأ�شعب  كانت  وهذه  الفرتا�شية، 

الكثري من الدول )الأوروبية مثال(، وجنحت دول اأخرى 

التي  البحرين  مقدمتهم  ويف  العربية  اخلليج  دول  مثل 

ا�شت�شعرت اخلطر مبكًرا ملا متلكه من خربات واإمكانيات 

الأمري  العهد  ويل  �شمو  بقيادة  ف�شارعت  املجال،  هذا  يف 

ال�شريعة ملنع  الإجراءات  باأخذ  اآل خليفة  �شلمان بن حمد 

ال�شهادة  جاءت  وقد  امل�شتجد،  الكورونا  وباء  انت�شار 

اأخذت  التي  الدول  مقدمة  يف  البحرين  باأن  الدولية 

ملواجهة  وهدف  ور�شالة  روؤية  لها  وو�شعت  بالأ�شباب 

وباء كورونا امل�شتجد.

�لقطيع مناعة 

ا�شرتاتيجية  تبني  من  الدول  بع�س  حاولت  لقد 

امل�شتجد،  الكورونا  فريو�س  ملواجهة  القطيع(  )مناعة 

و�شقطت  ال�شرتاتيجية  هذه  انهارت  ما  �شرعان  ولكنها 

برناجمها  و�شقط  بل  جمتمعاتها،  يف  الوباء  انت�شار  بعد 

اأطباء  من  متزايدة  حتذيرات  هناك  كانت  وقد  ال�شحي، 

واأن  خا�شة  القطيع(،  )مناعة  ا�شرتاتيجية  من  وخرباء 

اجلهاز  وا�شتهدافه  انت�شاره  ل�شرعة  يختلف  الوباء  هذا 

العزل والبتعاد  التنف�شي، ولي�س هناك من وقاية �شوى 

الذين  باملر�شى  امل�شت�شفيات  يغرق  لأنه  والنزواء، 

الأطقم  معها  تعجز  �شريعة  طبية  رعاية  اإىل  يحتاجون 

الطبية من توفريها!!.

�لأوبئة و�لأ�ضقام

لقد اعتمدت املنظمات ال�شحية يف العامل ا�شرتاتيجية 

العزل  وهي  والأ�شقام،  الأوبئة  مواجهة  يف  امل�شلمني 

عن  جاء  فقد  باملر�س،  الإ�شابة  قبل  لالأ�شحاء  والتباعد 

به  �شمعتم  اإذا  قال:  اأنه  و�شلم  عليه  اهلل  اهلل �شلى  ر�شول 

عليه،  تقدموا  فال  والأوبئة(،  الطاعون  )ويق�شد  باأر�س 

باأر�س واأنتم بها، فال تخرجوا فراًرا منه، وقد  واإذا وقع 

انت�شر يف زمن اخللفية الثاين عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل 

عنه وباء الطاعون )طاعون عموا�س( بال�شام، لذا مت�شك 

اأهلها بعدم  بالوقاية من الوباء فلم يدخل القرية وطالب 

اخلروج منها، وهكذا اليوم الكثري من الدول بعد انت�شار 

وطالبت  حدودها  اأغلقت  امل�شتجد  الكورونا  جائحة 

على  حفاظاً  منها  اخلروج  وعدم  باملنازل  باللتزام  اأهلها 

اأرواحهم!!.

�لو�فدة �لعمالة 

مواطنيها  لعودة  برامج  و�شعت  الدول  من  الكثري 

ا�شتعدت ل�شتقبالهم وفق الحرتازات وال�شروط  اأن  بعد 

ل�شتقبال  توؤهلها  اأمكانيات  لديها  دول  وهي  ال�شحية، 

مواطنيها، ولكن هناك دول مواطنيها باملاليني يف اخلارج، 

الدول  تلك  يف  يعتربون  والذين  والعمل،  للرزق  طلًبا 

والتنمية،  البناء  يف  اإ�شهامات  ولهم  الوافدة،  بالعمالة 

جاء  هنا  من  لأوطانها،  العودة  عن  عاجزة  اليوم  وهي 

التكافل والتعاون املجتمعية لتهيئة الظروف لهم  مفهوم 

منهم  البع�س  واأن  خا�شة  بينهم،  الوباء  انت�شار  لعدم 

يف  فيزدحمون  قدمية،  وم�شاكن  ع�شوائيات  يف  يعي�س 

الغرفة الواحدة.

ما قامت به وزارة الداخلية ووزارة الرتبية والتعليم 

لإيواء  حكومية  مدار�س  تخ�شي�س  من  ال�شحة  ووزارة 

من  نادًرا  التي  الإن�شانية  القيم  من  هي  الوافدة  العمال 

البيوت  من  الوافدة  العمالة  فنقل  الدول،  يف  ن�شاهدها 

وعزلهم  لإيوائهم  املخ�ش�شة  للمدار�س  واخلربة  القدمية 

الإجراءات  من  هي  لأوطانهم  عودتهم  حتى  ورعايتهم 

الوقائية التي و�شعها فريق البحرين الطبي!.

مغلوب  طبقة  وهي  لها،  حيلة  ل  الوافدة  فالعمالة 

اأن  بعد  ماأ�شاوي  اليوم  و�شعها  اأ�شبح  فقد  اأمرها،  على 

لذا من  امل�شتجد،  البع�س منهم بفايرو�س كورونا  اأ�شيب 

عنهم،  التخلي  وعدم  بهم،  والهتمام  رعايتهم  الإن�شانية 

وهذا ما عرف عن اأهل البحرين! فهم لي�شوا قنبلة موقوتة 

ب�شرية،  جرثومة  ول  ت�شويرهم،  البع�س  يحاول  كما 

ولكنهم جزء من هذا الوطن ملا يقدمونه من خدمات، فلم 

اجلميع  وكان  القوانني،  يتجاوزوا  ومل  خل�شة،  يدخلوا 

تقدمي  الأهمية  من  لذا  معهم،  ويتعامل  وي�شاهدهم  يراهم 

الرعاية ال�شحية لهم حلني عودتهم لديارهم!.
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 »األعلى للصحة«: تخصيص 
»المستشفى الدولي« لعالج مصابي »كورونا«

      تشييد وحدة الرعاية في فترة قياسية لمعالجة الحاالت القائمة
أعلن رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق 
الوطن��ي للتص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد19( 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، 
عن تخصيص مستش��فى البحرين الدولي لعالج 

المصابين ب�»كورونا«.
وأوضح، خالل زي��ارة تفقدية إلى وح��دة الرعاية 
الشاملة الكائنة في المستشفى والتي ستخصص 
لع��الج الح��االت القائمة، أن الوحدة ش��يدت في 
فترة قياس��ية، وأصبحت مهيأة لمعالجة الحاالت 
القائمة بالفيروس، حيث تم تشييدها وتجهيزها 

بأفضل األجهزة ووفق أعلى المستويات.
وتأتي الوحدة الميدانية، ضمن سلسلة متكاملة 
من مراكز الحجر الصحي االحترازي ومراكز العزل 
والعالج، والمخصصة الستقبال الحاالت القائمة 
والمخالطي��ن والمش��تبه بإصابتهم بالفيروس، 
وبالت��وازي م��ع الفح��ص المكث��ف والعش��وائي 
الذي تق��وم به وزارة الصحة ف��ي مختلف مناطق 

المملكة.
وأك��د الفري��ق طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة، أّن المملك��ة ل��ن تدخ��ر جه��دًا في 
س��بيل التصدي والقضاء على هذا الفيروس من 
خ��الل توفير كافة اإلمكانيات والموارد البش��رية 
المؤهل��ة وتش��ييد المنش��آت الطبي��ة الالزم��ة 

للتصدي لهذا الفيروس للتغلب عليه بنجاح.  
وثم��ن رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الدعم 
المتواصل من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى، 
كما رفع الش��كر إلى صاحب السمو الملكي األمير 
خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة رئيس ال��وزراء، 
وإل��ى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، على متابعة 
سموهما الدائمة لكافة الجهود المبذولة لفريق 

البحرين الواحد لتعزيز صحة وسالمة الجميع.

وقال رئي��س المجلس األعلى للصحة إّن انضمام 
المستشفى لش��بكة الرعاية المخصصة للحاالت 
القائم��ة، يأت��ي ف��ي إط��ار الجه��ود المتواصلة 
للمملكة في التصدي النتش��ار في��روس كورونا، 
وبتوجيه��ات م��ن صاح��ب الس��مو الملكي ولي 
العه��د نائ��ب القائ��د األعلى عل��ى النائب األول 
لرئي��س مجلس ال��وزراء فإننا نعمل وفق أس��س 
مدروس��ة ومنظوم��ة متكامل��ة لتعزي��ز الصحة 

والسالمة للمواطن والمقيم في المملكة«.
واستمع الشيخ محمد بن عبداهلل خالل الزيارة، إلى 
ش��رح مفصل عن مشروع الوحدة الميدانية الذي 
سيدار من قبل الفريق الوطني بالتعاون مع وزارة 
الصحة والخدمات الطبية الملكية لرعاية الحاالت 
القائم��ة الناتجة عن فيروس كورونا والذي يأتي 
ضمن اس��تعدادات الفريق الوطني لضمان توفر 

كافة المستلزمات للتصدي ألي حاالت.
م��ن جهة أخ��رى، أثن��ى عل��ى الجه��ود الوطنية 
المبارك��ة للتص��دي لفي��روس كورون��ا بقي��ادة 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بنجاح الحملة 
الوطني��ة »فين��ا خير« الت��ي تم إطالقه��ا تنفيذًا 
لتوجيهات سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون 
الش��باب مستش��ار األمن الوطني رئيس مجلس 

أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.
ون��وه الفري��ق طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة بحرص مؤسس��ات وش��ركات القطاع 
الخاص واألفراد على اإلس��هام ف��ي دعم الجهود 
الوطنية لمكافحة فيروس »كورونا«، والتي تؤكد 
عل��ى الحرص الكبير عل��ى مصلحة الوطن وصحة 
وس��المة المواطنين والمقيمي��ن، مؤكدًا أّن روح 
البذل والتكافل متأصلة ف��ي المجتمع البحريني 

المعطاء.

 »الخدمة المدنية«: الدوام في رمضان
6 ساعات.. وساعة واحدة مرنة كحد أقصى

اس��تنادًا إل��ى تعمي��م صاح��ب 
السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس مجلس 
ال��وزراء بش��أن س��اعات الدوام 
الرس��مية خ��الل ش��هر رمضان 

المبارك لعام 1441ه�.
أوض��ح رئي��س دي��وان الخدمة 
بأن��ه  الزاي��د  أحم��د  المدني��ة 
اس��تنادًا إلى الم��ادة رقم )19( 
المدنية  الخدم��ة  قان��ون  م��ن 
الصادر بالمرس��وم بقانون رقم 
)48( لس��نة 2010 بش��أن أيام 
العمل ف��ي األس��بوع ومواقيته 
أوقات  خ��ارج  العمل  وضواب��ط 
العم��ل الرس��مي، إن��ه تقرر أن 
تكون س��اعات الدوام الرس��مي 
خالل شهر رمضان المبارك من 
الس��اعة الثامن��ة صباح��ًا حتى 
الس��اعة الثاني��ة بع��د الظه��ر 
للموظفين العاملين وفق نظام 
ساعات العمل االعتيادية، بحيث 
تخف��ض س��اعات العم��ل ف��ي 
األسبوع بمعدل السدس فتكون 
30 س��اعة للعاملين بنظام 36 
األس��بوع، وتخفض  س��اعة في 
كذلك بنفس النسبة للموظفين 

العاملي��ن وفق س��اعات العمل 
 33 تك��ون  بحي��ث  المطول��ة 
س��اعة ونصف للعاملين بنظام 
40 س��اعة ف��ي األس��بوع م��ن 
الس��اعة الثامن��ة صباح��ًا حتى 
الساعة الثانية وخمس وأربعين 
دقيق��ة م��ن ي��وم األح��د إل��ى 
األربع��اء، وف��ي ي��وم الخميس 
م��ن الس��اعة الثامن��ة صباح��ًا 
إل��ى الس��اعة الثاني��ة والنصف 
ظه��رًا، كم��ا تخف��ض س��اعات 
واف��ق  الت��ي  الخاص��ة  العم��ل 
عليه��ا ديوان الخدم��ة المدنية 

الحكومي��ة  الجه��ات  لبع��ض 
بنفس النس��بة وتحدد السلطة 
المختصة به��ذه الجهات أوقات 
الرس��مي  الدوام  وانتهاء  بداية 
اليومي بحسب حاجة العمل وما 
يتوافق م��ع الضوابط المحددة 
المدنية،  الخدمة  وفق سياسات 
منوهًا أن ذلك يشمل الموظفين 
والمؤسس��ات  الهيئ��ات  ف��ي 
تح��ت  المنضوي��ة  الحكومي��ة 
الخدمة المدنية الذين يعملون 
بنظ��ام 36 أو بنظام 40 س��اعة 
في األسبوع بحيث تطبق عليهم 
نف��س نس��بة التخفي��ض ف��ي 

ساعات العمل.
وأما في الحاالت التي يطبق فيها 
نظام الدوام المرن المعتمد في 
الخدمة المدنية، فقد تقرر أن ال 
للس��اعات  األقصى  الحد  يتجاوز 
المرن��ة للموظفي��ن العاملي��ن 
وفقًا لهذا النظام س��اعة واحدة 
يوميًا في جميع س��اعات العمل 
والخاصة،  والمطولة  االعتيادية 
الموظ��ف  يس��تكمل  بحي��ث 
الس��اعات المرنة بعد استكمال 
الساعات األساس��ية المقررة له 

وفق نظام عمله، وذلك بحس��ب 
المحددة  الم��رن  ال��دوام  فئات 
الخدم��ة  لتعليم��ات  اس��تنادًا 
المدني��ة رقم )5( لع��ام 2013 
بشأن نظام الحضور واالنصراف 
في الجهات الحكومية واألنظمة 
العالق��ة،  ذات  والتعليم��ات 
وطبيعة الخدمات التي تقدمها 
الجهات المعنية بحسب الفئات 

الوظيفية.
الخدمة   واختتم رئيس دي��وان 
المدنية ب��أن الموظفين الذين 
تتطلب طبيعة عملهم وبصورة 
ملحة العمل أكثر من الس��اعات 
أع��اله،  المذك��ورة  المخفض��ة 
فإنهم يعوضون عن الس��اعات 
اإلضافية حس��ب سياسة العمل 
اإلضافي المعتمدة في الخدمة 
خ��الل  م��ن  وذل��ك  المدني��ة 
ص��رف أجور العم��ل اإلضافي أو 
التعويض بأوقات راحة مساوية 
لس��اعات العم��ل اإلضافي التي 
عملها الموظف طبقا لما تقرره 
التي ينتس��ب  الحكومية  الجهة 
إليه��ا وتوفر الميزاني��ة الالزمة 

لصرف هذه األجور.

أحمد الزايد

 تعافي 242 حالة 
من »كورونا« في يوم 

أعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن تعافي 242 حال��ة من فيروس 
كورونا )كوفيد19( لتسجل بذلك أعلى معدل للتعافي في 

يوم واحد.
وبحسب المعلومات المنشورة على موقع وزارة الصحة فإن 
إجمالي عدد الحاالت القائمة في المملكة 994 حالة.فيما 

وصل إجمالي حاالت التعافي 1026 حالة.
وسجلت البيانات الرسمية 992 حالة مستقرة، فيما التزال 

حالتان تحت العناية.
وبل��غ إجمالي الفحوص��ات التي أجرتها ال��وزارة حتى اآلن 

97796 فحصًا طبيًا.

وزير الخارجية يبحث 
ونظيره المصري الجهود 

الدولية للحد من »كورونا«

تلق��ى وزير الخارجية د.عبداللطي��ف الزياني، أمس، اتصااًل 
هاتفي��ًا من وزي��ر خارجية جمهورية مصر العربية س��امح 
ش��كري. وتم خالل االتص��ال التأكيد على عم��ق العالقات 
األخوي��ة الوطي��دة الت��ي تجم��ع بي��ن مملك��ة البحري��ن 
وجمهوري��ة مص��ر العربية الش��قيقة وما تتس��م به من 
متانة وقوة وتنسيق مش��ترك إزاء مختلف القضايا، وبحث 
الوزيران آخ��ر التطورات والمس��تجدات المتعلقة بجائحة 
في��روس كورونا )كوفيد 19( والجه��ود المبذولة لمواجهة 
هذا الفيروس، مجددي��ن التأكيد على أهمية تضافر كافة 

الجهود الدولية من أجل الحد من انتشاره والقضاء عليه.

وزير خارجية مصر وزير الخارجية

 »النيابة«: غرامات بين ألف و5 آالف دينار 
لـ8 مدانين خالفوا اإلجراءات االحترازية

أكد رئيس النيابة عدنان الوداعي، أن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت 
أمس أحكام��ًا بإدان��ة 8 متهمين خالف��وا اإلجراءات الصحي��ة والتدابير 
االحترازي��ة م��ن أج��ل مكافحة في��روس كورون��ا )كوفيد 19( المس��تجد 
ولغ��رض الحيلولة دون انتش��اره حي��ث قضت بمعاقته��م بغرامات من 

1000 إلى 5 آالف دينار. 
وكان��ت النياب��ة العامة، تلقت من إدارة الصح��ة العامة بالغات بقيام 7 
أش��خاص خالفوا قرار الحجر المنزلي المف��روض عليهم بعد مخالطتهم 
مصابي��ن بفيروس كورونا )كوفيد 19(، ومن خ��الل المتابعة تبين عدم 

الت��زام أولئ��ك بالحجر المنزل��ي وأنهم خرجوا من مس��اكنهم في تواريخ 
مختلف��ة. كما قامت متهمة مس��ؤولة صالون تجميل نس��ائي بتقديم 
خدم��ات التجميل في المن��ازل خالل الفترة المحظ��ور فيها ذلك بموجب 
الق��رار الوزاري الخاص بإغ��الق صالونات التجميل للحيلولة دون انتش��ار 
الوب��اء. وباش��رت النيابة العام��ة تحقيقاتها فور تلقيه��ا البالغات حيث 
اس��تجوبت المتهمين وأم��رت بإخالء س��بيلهم بكفاالت مالي��ة، وأمرت 
باحالته��م للمحكمة الصغ��رى الجنائية التي أص��درت حكمها المتقدم 

بإدانتهم ومعاقبتهم.

مكي لـ                 : إطالق 
mall.bh السابعة مساء اليوم

كشف الوكيل المساعد للسجل بوزارة الصناعة والتجارة 
والس��ياحة علي مك��ي ل�»الوطن« عن افتت��اح الموقع 
اإللكتروني www.mall.bh عند الس��ابعة مساء اليوم 
وبالتزامن م��ع موعد إغالق المحالت لمدة أس��بوعين 

وحتى 7 مايو المقبل.
وحول كيفية انضمام الشركات ل� »مول التجارة« الذي 
أعلن عنه وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني 

خالل المؤتم��ر الصحافي الذي عق��ده الفريق الوطني 
لمكافح��ة في��روس كورون��ا )كوفيد 19( أم��س األول 
ق��ال مكي إنه بإم��كان الراغبين في االنضمام إرس��ال 
المعلومات الخاصة بمنتجاتهم والتفاصيل الترويجية 
عبر البريد اإللكترون��ي mall@moic.gov.bh موجهًا 
إلى إدارة نظم المعلومات بالوزارة، وس��يتم تس��جيل 

المؤسسة بحسب البيانات المرسلة من أصحابها.

أيمن شكل

علي مكي



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

06
local@alwatannews.net

أخبار الوطن
Thu 23 Apr 2020  |  السنة 15  |  العدد 5248   |  الخميس 30 شعبان 1441هـ

 المجدمي: حل أزمة الشاحنات 
بتخصيص ساحة إليقافها مقابل رسوم

فاطمة يتيم

أكد عضو مجلس المحرق البلدي 
ممث��ل الدائ��رة الثالث��ة باس��م 
الج��ذري  الح��ل  أن  المجدم��ي، 
الش��احنات  تك��دس  لمش��كلة 
للش��ركات  التابعة  والمركب��ات 
بين األحياء السكنية في منطقة 
المح��رق القديمة، هو تخصيص 
س��احة خاص��ة إليقافه��ا مقابل 

مبلغ رمزي يعود للدولة.
وق��ال ل�»الوط��ن«: »كان وقوف 
للش��ركات  التابع��ة  الش��احنات 
مش��كلة من األساس، فما بالكم 
اآلن واألعم��ال متوقفة بس��بب 
أزمة في��روس كورون��ا، مما أدى 
دون  الش��احنات  تك��دس  إل��ى 
تح��رك لفت��رات طويل��ة، خاصة 
بين األحياء السكنية في منطقة 
المح��رق القديمة، حي��ث يعاني 
األهالي من الحصول على مواقف 

المجلس  ب��أن  علمًا  للس��يارات، 
البلدي ومنذ فترة طويلة يتحرك 
ويبحث في الموضوع في س��بيل 

إيجاد حل لهذه المشكلة«.
ُنتهم  »دائمًا  المجدمي:  وأضاف 
بأننا  بل��دي-  -نح��ن كمجل��س 
مقص��رون أو ال نهت��م لمصلحة 

أهالي المنطقة، لكننا في الواقع 
البلدي��ات  زم��ن  ومن��ذ  نناش��د 
بخص��وص  المعني��ة  والجه��ات 
هذه الشاحنات لكن دون جدوى، 
وعندم��ا نس��أل ما الح��ل؟ يأتي 
الج��واب بأنه ال توجد مس��احات 
المركبات، مما  لتل��ك  مخصصة 
ش��جع البعض على ترك مركبته 

ألنه ال يوجد أي رادع«.
وأش��ار إلى أن��ه، كان من ضمن 
االقتراحات، المن��ع التام لوقوف 
الش��احنات ف��ي تل��ك المناطق، 
ولكن لألسف الش��ركات ال يوجد 
له��ا بديل، علمًا ب��أن مدير عام 
مديرية ش��رطة المحرق س��ابقًا 
العمي��د فواز الحس��ن، صرح في 
فت��رة س��ابقة بأن��ه طل��ب من 
شخص نقل ش��احناته إلى مكان 
ث��اٍن، نقله��م ولكن إل��ى مكان 

غير مس��موح ب��ه أيض��ًا، وطلب 
من��ه نقلهم مرة أخرى إلى مكان 
ثالث، وحين ذهب إليه في المرة 
األخي��رة، ج��اء رده كالتالي: »إذًا 
أين أذهب بهم؟ هل يوجد مكان 
بديل؟ حي��ث إنني ال أملك موقعًا 
معين��ًا وغير مخص��ص لي مكان 

ألوقف المركبات فيه«.
وأك��د المجدمي: »أن من الحلول 
للموض��وع، تخصيص  الجذري��ة 
الشاحنات  س��احة خاصة إليقاف 
وم��ن  الش��ركات،  ومركب��ات 
الممكن أن تكون بمقابل مادي 
األرباح  بحي��ث تع��ود  معق��ول، 
للدول��ة، وتوض��ع تل��ك األرب��اح 
لتطوي��ر البنية التحتي��ة، فهذه 
أحد األفكار أو الحلول، ولكن شح 
األراضي حالي��ًا يعيق تنفيذ مثل 

هذه الفكرة«.

باسم المجدمي

 تعديل االشتراطات
الصحية للصالونات

فاطمة يتيم

أح��ال وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط 
العمراني، المهندس عصام خلف، توصيتين من المجلس 
البل��دي بالمنطقة الجنوبية إلى الجه��ات المعنية إلبداء 

مرئياتهم حولها.
وأكد المجلس، خالل اجتماعه االعتيادي الخامس عش��ر، 
أم��س أن التوصية األولى متعلقة بتعديل االش��تراطات 
الصحي��ة ف��ي صالون��ات الحالق��ة الرجالية والنس��ائية، 
واالس��تفادة من تجربة دبي في ه��ذا المجال، من خالل 
الموافقة على اعتماد التقرير الوارد من الجهاز التنفيذي 
ببلدي��ة المنطقة الجنوبية، ورفع��ه إلى الجهات المعنية 
ذات العالقة بش��كل عاج��ل، مع ضرورة تش��ديد الرقابة 
لضمان االلتزام بهذه االش��تراطات، حرصًا على السالمة 
العام��ة، حيث أحالها الوزير خل��ف إلى وزارة الصحة إلبداء 

الرأي.
وأض��اف المجل��س، »أم��ا بش��أن التوصية األخ��رى فهي 
متعلقة بتغيير تخصيص حديقة مرفأ الزالق للصيادين، 
الواقعة على العقار 11002457 إلى س��وق مركزي، حيث 
تم إحالتها إلى ش��ؤون البلديات إلب��داء مرئياتهم، وإلى 
هيئ��ة التخطي��ط والتطوي��ر العمراني لدراس��ة مالءمة 

العقار للغرض المطلوب«.

 وكيل البلديات يسلِّم منزلين تراثيين 
في المحرق والحد ضمن تأهيل »اآليلة«

     تسليم 4 وحدات ذات طابع تراثي الشهر الجاري
سلم وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة األشغال وشؤون 
البلدي��ات والتخطيط العمراني م.الش��يخ محمد بن أحمد آل 
خليف��ة منزلين في منطقت��ي الحد والمحرق ضمن مش��روع 
تأهيل البيوت اآليلة للس��قوط، بحضور كل من عضو مجلس 
بلدي المحرق عبدالعزير الكعبي وعضو مجلس بلدي المحرق 
حس��ن الدوي والقائ��م بأعم��ال الوكيل المس��اعد للخدمات 
المش��تركة المهندس��ة راوية المناعي وعدد من المختصين 

من هيئة البحرين للثقافة واآلثار.
وقال وكيل البلديات، خالل زيارته لتسليم المنزلين: »إن هذا 
المش��روع الرائد الذي أطلقه صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، من خالل مكرمة سامية 
لتأهيل البيوت اآليلة للسقوط يعتبر أحد المشاريع التنموية 
الرائ��دة لالرتقاء بالتنمية الحضرية«، مش��يرًا إلى أن الوزارة 
مس��تمرة في عملها باالنتهاء من باقي المنازل المدرجة في 
المش��روع وذلك بالتنس��يق والتعاون م��ع المجالس البلدية 
والت��ي تعتبر ش��ريكًا أساس��يًا باإلضافة إلى هيئ��ة الثقافة 
والت��راث وذلك فيما يخص المنازل ذات الطابع التراثي، حيث 

سيتم االنتهاء وتسليم أربعة منازل خالل هذا الشهر.
وأكد وكيل الوزارة على متابعة وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني م.عصام خلف إلى مشروع إعادة تأهيل 
البي��وت واهتمام باالرتقاء بمس��توى التنمي��ة الحضرية في 
جمي��ع مناطق البحري��ن، موضح��ًا »بالتعاون والتنس��يق مع 
هيئة البحري��ن للثقافة واآلثار يتم تأهي��ل البيوت التي تقع 
ضمن نطاق اهتمام الثقافة لما تحتويه من مالمح معمارية 
تراثي��ة، وذلك بهدف المحافظة عل��ى اإلرث المعماري لهذه 
البي��وت خالل عملي��ة الهدم وإعادة تأهيلها« مش��يرًا إلى أن 
»إعادة بنائه��ا يتطلب خبرة متخصصة ف��ي تأهيل المباني 

التراثية«.
من جهتها، قدمت القائم بأعمال الوكيل المساعد للخدمات 
البلدية المش��تركة م.راوية المناعي شرحًا مفصاًل للمنزلين، 

وقالت »تم االنتهاء من منزلين األول في منطقة الحد مجمع 
104 حي��ث تميز المنزل الذي ه��دم وتم إعادة تأهيله بقيمة 
معماري��ة تراثي��ة مما تطل��ب المحافظة على ه��ذه عناصر 
معين��ة ف��ي المنزل ومن أهمه��ا الجدران الخارج��ي له وتبلغ 
مس��احة المنزل حوالي 189 مترًا مربعًا، ويتكون من 4 غرف 

وصالة ومطبخ و3 حمامات.
وأضافت أم��ا المنزل الثاني فيقع في منطق��ة المحرق مجمع 
205 وتبل��غ مس��احته 200 مت��ر مربع ويتكون م��ن 4 غرف 
وصالة والمرافق الصحية ومطبخ وتم المحافظة على الجدران 

الخارجي القديم لقيمته التراثية والمعمارية.

الكوهجي يدعو إلى التحّري في نظافة 
»الخباز الشعبي« خالل رمضان

فاطمة يتيم

حذر رئي��س المجل��س البلدي 
أحم��د  الش��مالية،  للمنطق��ة 
المخابز  الكوهجي، من نظافة 
ف��ي ظل  »الخب��از«  الش��عبية 
كورون��ا  في��روس  تفش��ي 
أن  إل��ى  مش��يرًا  المس��تجد، 
اإلقب��ال على تل��ك »الخبابيز« 
يزداد عادة خالل شهر رمضان 

المبارك.
وأك��د ل�»الوط��ن«، أن��ه يجب 
على وزارة الصحة التركيز على 
تلك المخابز الشعبية في هذه 
الفت��رة، خاصة أن اس��تهالك 
الخبز في رمضان يزيد بس��بب 
إقب��ال الناس على ش��راء رغيف 
الخب��ز م��ن أجمل إع��داد طبق 

»الثريد«.
وق��ال الكوهج��ي: »نثني على 
جهود وزارة الصحة في مكافحة 
بأن  ولك��ن نطالب  الفيروس، 
تقوم بزيارات تفتيشية لكافة 
تلك المخاب��ز، من أجل فحص 
العاملي��ن فيها م��ن العمالة 

كان  س��ابقًا  ألن��ه  الواف��دة، 
العامل��ون من »الهول��ة« أما 
اآلن أغلبه��م آس��يويون، وغير 
مهتمي��ن بالنظاف��ة العام��ة 
ونظافتهم الشخصية بالشكل 
المطل��وب، كم��ا ف��ي المخابز 
األخرى الكبيرة غير الشعبية«.

الصحية  الناحية  »من  وأضاف: 
والوضع الصح��ي القائم حاليًا، 
غي��ر مطمئنين  األهال��ي  فإن 

م��ن ش��راء الخب��ز م��ن تل��ك 
المخاب��ز الش��عبية وال يثقون 
بنظافته��ا، حي��ث يج��ب على 
ف��ي  اإلس��راع  الصح��ة  وزارة 
أخ��ذ الفحوص��ات الالزمة من 
التأكد  مع  اآلس��يويين،  هؤالء 
باالش��تراطات  التزامهم  م��ن 
الصحية والوقائية من فيروس 
دور  يكم��ن  فهن��ا  كورون��ا، 
وزارة الصح��ة ووزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة بأن يقوموا 
بالتفتيش على تل��ك المخابز 
احترازي��ًا، للتأكد من س��المة 
العاملي��ن فيه��ا وخلوهم من 
أعراض في��روس كورونا أو أي 
أمراض أخ��رى، وكذلك حفاظًا 
على سالمة الزبائن، وبالتالي 
النظامي��ة  اإلج��راءات  ف��رض 
الملت��زم  غي��ر  الخب��از  عل��ى 
كاإلغ��الق  باالش��تراطات 

االحترازي«.
أن��ه  إل��ى  الكوهج��ي  وأش��ار 
باإلمكان تحدي��د وتنظيم قدر 

للزبائ��ن  مس��ارات  اإلم��كان 
وتحديد نقاط الوقوف على أال 
تقل المس��افة عن متر واحد، 
ووض��ع المعقم��ات عن��د تلك 
المخابز الش��عبية، ناهيك عن 
عدم عرض أي منتجات غذائية 

مكشوفة وتعقيم األسطح.
وأض��اف، »عل��ى وزارة الصحة 
باالهتمام  العمال��ة  توصي��ة 
بالنظافة الشخصية وتوعيتهم 
بالممارس��ات الصحي��ة أثن��اء 
العم��ل أو في الس��كن وتوفير 
وسائل األمن والسالمة، ولبس 
الزي الرس��مي الموحد، ولبس 
الواقية  والكمام��ات  القفازات 
العم��ل والتنبيه  أثناء تأدي��ة 
عليهم بعدم التجمع، وفي حال 
وجود ارتفاع في درجة الحرارة 
أو أع��راض مرضي��ة  للعام��ل 
أخرى مثل كتم��ة في النفس، 
وآالم ف��ي الحلق، وصداع يجب 
إيق��اف العام��ل ع��ن العم��ل 

ويمنع من دخول الخباز«.

أحمد الكوهجي

 »بلدي الجنوبية«:
تأهيل حديقة بمدينة 

عيسى لذوي الهمم
فاطمة يتيم

أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة في المجلس البلدي 
بالمنطق��ة الجنوبي��ة، بالموافق��ة باإلجم��اع عل��ى إعادة 
تأهيل الحديقة بالعقار 08019692 الكائنة بمجمع 810 

في مدينة عيسى، لتتناسب مع ذوي االحتياجات الخاصة.
واس��تعرضت اللجن��ة خالل اجتم��اع المجل��س االعتيادي 
الخام��س عش��ر، أمس، االقت��راح المقدم م��ن قبل رئيس 

اللجنة ممثل الدائرة األولى إيمان القالف.
ولخص��ت اللجنة فكرة المقت��رح انطالقًا من كون األطفال 
م��ن ذوي االحتياج��ات الخاصة أح��د فئ��ات المجتمع، وال 
يجب أن تشكل إعاقتهم عائقًا في عيشهم بشكل طبيعي 
مقارنة بأقرانهم األسوياء، وانخراطهم في المجتمع بشكل 
طبيع��ي، ولما للحدائق واأللعاب التي تحويها من أهمية، 
ال س��يما لألطفال من أجل قضاء أوقاتهم واالستمتاع بها 

وتفريغ طاقاتهم بما يحقق المتعة والفائدة لهم.
وأك��دت الق��الف، أن »ذوي االحتياجات الخاص��ة، هم جزء 
ال يتج��زأ من المجتم��ع البحريني، وله��م نصيب وحق في 
الجوان��ب الترفيهي��ة التي أنش��أتها البلدية ف��ي مختلف 

المرافق العامة التابعة لها«.
وع��ن الحديقة، قالت: »ت��م اختيار ه��ذه الحديقة باعتبار 
مس��احتها كبيرة الحجم، وموقعها اس��تراتيجي يتوس��ط 
أغلب المناطق واألحياء الس��كنية، ويتوسط منطقة حيوية 
بالقرب من مجمع الس��يف بمدينة عيسى، ناهيك عن خلو 
الدائ��رة األولى م��ن الحدائق المؤهلة ل��ذوي االحتياجات 

الخاصة«.
وأش��ارت القالف إلى أنه، يتم إنشاء هذه الحديقة على غرار 
المرك��ز الترفيهي لألطفال ذوي اإلعاق��ة وأصدقائهم في 
حديقة الس��لمانية، التابع للجمعية البحرينية ألولياء أمور 

المعاقين وأصدقائهم.

إجراءات وقائية ضد »كورونا« 
في العيادات والصيدليات 

البيطرية ومراكز الرعاية
الثروة  أص��درت وكال��ة 
وزارة  ف��ي  الحيواني��ة 
وش��ؤون  األش��غال 
والتخطي��ط  البلدي��ات 
تعميم��ًا  العمران��ي 
الرامية  الجه��ود  ضمن 
للحد من انتشار فيروس 
للعي��ادات  كورون��ا 
البيطرية  والصيدلي��ات 
مراكز  وكذل��ك  الخاصة 
الحيوان��ات  رعاي��ة 
باإلرش��ادات  لاللت��زام 

الضرورية للحفاظ على مس��توى عال��ي من األمن الحيوي 
داخل هذه المؤسس��ات وذلك للحفاظ سالمة المراجعين 

و العاملين في هذه المؤسسات.
وقال��ت الوكال��ة في بي��ان لها، إن��ه »في ظ��ل اإلجراءات 
االحترازية  للحد من انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
وتماش��يًا مع جهود ومس��اعي الفريق الوطن��ي للتصدي 
لفي��روس كورونا  قام��ت الوكال��ة باتخاذ ع��دة إجراءات 
وقائية في المنش��آت الخاصة والمعنية بها وكالة الثروة 

الحيوانية«.
وش��ددت الوكالة على »العي��ادات والصيدليات البيطرية 
ومراك��ز رعاي��ة الحيوان��ات بض��رورة التقي��د باإلجراءات 
الوقائية من لبس الكمام��ات أثناء أوقات العمل، وتجنب 
العمل من غير لبس الكمام��ات، والمحافظة على تعقيم 
األس��طح، والمداومة على غسل وتعقيم اليدين، وااللتزام 

التام بمبادئ التباعد االجتماعي داخل المؤسسة«.

 د. خالد أحمد
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 »بنك األسرة« يدعم حملة 
»فينا خير« بـ20 ألف دينار

أعل��ن رئي��س مجل��س إدارة بنك األس��رة وزير 
العم��ل والتنمية االجتماعي��ة جميل بن محمد 
عل��ي حمي��دان، ع��ن ق��رار مجل��س إدارة البنك 
بتقديم مبلغ عش��رين ألف دينار دعمًا من البنك 

لمبادرة »فينا الخير«.
وأع��رب ع��ن تقديره للجه��ود الكبي��رة والدعم 
الالمح��دود الذي يقدمه صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة المفدى، وبكل ما تقوم 
ب��ه الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، 
وصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء، من تنفيذ للخطط 
واالستراتيجيات التي من شأنها توفير الحماية 
والرعاية المطلوبة للمواطنين والمقيمين على 
حد س��واء للمحافظة على صحتهم وس��المتهم 

والتميز الكبير لجهود الفريق الوطني.
م��ن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبنك األس��رة 

الدكت��ور خالد عتي��ق يصب في مصلحة األس��ر 
المنتجة واألس��ر المعوزة وذات الدخل المحدود 
والتي هي بدورها تس��اهم في تنمية المجتمع 

ولو بالقليل من العطاء.
كم��ا أوض��ح الدكت��ور عتي��ق أن البنك س��اهم 
م��ع اتج��اه الدولة ف��ي تأجيل تحصيل أقس��اط 
الق��روض لمدة 6 أش��هر، كما ق��ام البنك بأخذ 
كافة االحتياطات الالزمة عند التعامل مع زبائن 

د. خالد عبداهلل عتيقالبنك.  وزير العمل

»جي إف إتش« المالية تدعم »فينا خير« بمليون دوالر
أعلن��ت أم��س، مجموع��ة ج��ي 
إف  »ج��ي  المالي��ة  إت��ش  إف 
»المجموع��ة« ع��ن  أو  إت��ش« 
مس��اهمتها بمبلغ مليون دوالر 
دعمًا للجهود الوطنية المباركة 
الت��ي تبذلها مملك��ة البحرين 
لمكافحة تفشي فيروس كورونا 
صاح��ب  بقي��ادة  )كوفي��د19( 
الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
نائ��ب القائ��د األعل��ى النائ��ب 
األول لرئي��س مجلس ال��وزراء، 
وتنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل 
الخيرية  الملك لألعم��ال  جاللة 
وشؤون الشباب، مستشار األمن 
أمناء  ورئي��س مجلس  الوطني، 
المؤسس��ة الملكي��ة لألعم��ال 

الذي أطل��ق مبادرة  اإلنس��انية 
»فينا خير«.

وق��ال رئيس مجل��س إدارة جي إف 
إت��ش كابيت��ال الش��يخ أحمد بن 
خليف��ة آل خليف��ة: »نرفع الش��كر 
والتقدير والعرفان لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل الب��الد المفدى، وإلى 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، 
وإلى صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي 
العهد نائ��ب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجل��س الوزراء، على 
المبارك��ة وتوجيهاتهم  جهودهم 
الحكيمة من أجل التصدي لجائحة 

الفيروس«.
وأكد أن تلك التوجيهات أش��عرت 

الجميع بالراحة واالطمئنان نتيجة 
لم��ا ت��م تطبيق��ه م��ن إج��راءات 
احترازية وتدابي��ر وقائية وقرارات 
استباقية أكدت للجميع أن االهتمام 
األول ل��دى القي��ادة الحكيم��ة هي 

صحة اإلنس��ان وس��المته وتوفير 
كل ما يلزم من أجل أسباب العيش 
الكري��م والتصدي له��ذه الظروف 
االس��تثنائية التي تمر بها البالد، 
وقدم��ت البحرين م��ن خالله أروع 
الص��ور واألمثل��ة عل��ى م��ا تؤمن 
به م��ن قي��م انس��انية وحضارية 
الوط��ن  ح��ول  وتكات��ف وتالح��م 
العزيز والقيادة الرشيدة في جميع 

الظروف واألوقات.  
وأض��اف: »تفخ��ر المجموع��ة بأن 
تكون دائمًا مس��اهمًا رئيس��ًا في 
دع��م المب��ادرات الوطني��ة وتلبة 
ن��داء الواج��ب الوطن��ي والوق��وف 
م��ع البحرين ف��ي جمي��ع الظروف 
واألوق��ات وذلك من خالل التزامها 
المجتمعي��ة  الش��راكة  بمب��دأ 
المس��اهمة  بأهمي��ة  وااليم��ان 

ف��ي المحافظة على م��ا تحقق في 
البحري��ن من مكتس��بات حضارية 
وتنموي��ة ف��ي مختل��ف المجاالت 
والتع��اون مع المب��ادرات الوطنية 
لمواجهة انتش��ار في��روس كورونا 
الناجمة  والتأثي��رات  )كوفي��د19( 

عنه«.
ولفت الش��يخ أحمد بن خليفة، إلى 
أنه اس��تجابة م��ن مجوعة جي إف 
إتش المالي��ة لحمل��ة »فينا خير« 
التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وش��ؤون الشباب 
رئي��س مجل�س أمناء المؤسس���ة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية والذي 
نفخر بس��موه وبجه��وده الوطنية 
المبارك��ة، فإنن��ا نعلن ع��ن تبرع 
المجموع��ة بملي��ون دوالر له��ذه 

البحرين  لمملكة  الحملة، متمنين 
وقيادتها الحكيمة وشعبها العزيز 
واألم��ن  واالزده��ار  التق��دم  دوام 

واألمان.
وأوض��ح، أن المجموع��ة تتابع عن 
كث��ب ه��ذا الوضع غير المس��بوق، 
وتعمل بجانب الس��لطات المحلية 
واإلقليمية للقيام بكل ما أمكن من 
أج��ل الحفاظ على صح��ة ومصالح 
والمجتمعات  وعمالئها  موظفيها 

التي نزاول فيها أنشطتها.
وف��دم ش��كره وتقدي��ره التقدي��ر 
والعرف��ان إل��ى حكوم��ة وقي��ادة 
الحثيث��ة  لجهوده��م  البحري��ن 
والمتميزة واستجابتهم تجاه هذه 
األزمة، كما تشيد بنجاح جهودهم 
ف��ي الحفاظ عل��ى إبق��اء البحرين 

سالمة وآمنة من كل سوء.

 الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة

 »الوحدة الوطنية« يوزع 7 آالف 
كمامة مرخصة لالستخدام أكثر من مرة

دش��ن تجمع الوح��دة الوطنية في إطار مش��اركته في 
الجه��ود الوطنية لمكافحة جائح��ة كورونا )كوفيد 19( 
مبادرة توزيع الكمامات الطبية على المواطنين بتوزيع 
7 آالف كمامة طبية وذلك بواس��طة فريق متطوع من 
أعض��اء الهيئ��ة المركزي��ة للجمعية وأعض��اء التجمع 
بمحافظ��ات البحري��ن المختلف��ة والتزام��ًا بإج��راءات 
التباع��د االجتماعي س��تتم عملي��ة توزي��ع الكمامات 
للفئ��ات المس��تهدفة م��ن المواطنين ف��ي منازلهم، 
مش��يدًا بالتفاع��ل الكبي��ر والتبرع الس��خي من جميع 
قطاع��ات المجتم��ع البحرين��ي لحمل��ة فينا خي��ر التي 
أطلقها س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل 
جالل��ة المل��ك لألعم��ال الخيري��ة وش��ؤون الش��باب، 
مستشار األمن الوطني، رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياض��ة دعمًا للجه��ود الوطني��ة المباركة للتصدي 

لفيروس كورونا )كوفيد 19(.
وقال��ت نائ��ب رئي��س التجمع، س��ماء الرئي��س: »إن 

الكمام��ات الطبي��ة التي ت��م توزيعها باس��م التجمع 
ه��ي من الصناع��ة الوطني��ة البحريني��ة ومرخصة من 
السلطات المختصة إلعادة االستخدام لمدة ستة أشهر 
بعد غسلها«، متقدمة بالش��كر ألعضاء التجمع الذين 
ساهموا بالتبرع للمبادرة من حسابهم الشخصي وعلى 
رأس��هم رئيس تجم��ع الوحدة الوطني��ة وراعي الحملة 
الش��يخ د.عبداللطيف آل محمود باإلضافة إلى تبرع من 
مؤسس��ة درويش المناعي الخيرية ومس��اهمات مالية 

أخرى من قيادات وأعضاء تجمع الوحدة الوطنية.
وأك��دت الرئيس أن مب��ادرة التجمع تأتي تماش��يًا مع 
الجهود الوطنية الكبيرة التي يقودها سمو ولي العهد 
برعايت��ه للفري��ق الوطن��ي لمكافحة في��روس كورونا 
)كوفي��د 19( وتماش��يًا م��ع روح الفري��ق الواح��د التي 
أس��همت بش��كل كبير من خالل اإلج��راءات االحترازية 
والتدابي��ر الوقائي��ة التي تتخذه��ا البحرين في حفظ 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.

 »الهالل األحمر« يقدم 
مساعدات عينية لـ 4500 أسرة متعففة

بدأت جمعي��ة الهالل األحم��ر البحريني توصيل 
مساعدات عينية إلى نحو أربعة آالف وخمسمائة 
أس��رة في مختلف مناط��ق المملكة، حيث يعمل 
متطوع��و الجمعية من خالل ف��رق صغيرة على 
توصي��ل ه��ذه المس��اعدات وفقًا لجدول األس��ر 

المتعففة المسجلة على قوائم الجمعية.
ويتضم��ن ج��دول توزي��ع تلك المس��اعدات 73 
منطقة في مختلف قرى ومدن ومحافظات مملكة 
البحري��ن، حيث يتم تخصيص أي��ام معينة لكل 
منطقة، ولذلك لضمان سير عملية التوزيع بيسر 

وسالس��ة، مشيرًا إلى أن متطوعي الهالل األحمر 
البحرين��ي توزعوا في ف��رق صغي��رة، ويعملون 
على توزيع المس��اعدات على فترات مختلفة من 
اليوم، وارت��داء الكمامات والقف��ازات، والحرص 

على تطبيق التباعد االجتماعي.
وق��ال رئيس لجنة الخدمات ف��ي جمعية الهالل 
األحم��ر البحريني عادل الج��ار إن الجمعية ارتأت 
تس��ليم تل��ك المس��اعدات العيني��ة إلى األس��ر 
المستحقة في منازلها، بداًل من دعوة تلك األسر 
للحض��ور إل��ى مقر الجمعي��ة كما ج��رت العادة 

س��نويًا، وذلك ف��ي إط��ار اإلج��راءات االحترازية 
للوقاية من فيروس كورونا »كوفيد19«.

وأض��اف »يأت��ي توزيع المس��اعدات على األس��ر 
المس��تحقة في هذه الظ��روف الصعبة دلياًل آخر 
على سعي جمعية الهالل األحمر لدعم المجتمع 
البحريني، والوصول ألكث��ر من أربعة آالف منزل 
في مختلف مناطق البحرين ليس باألمر السهل، 
لكنن��ا قبلنا ه��ذا التحدي ف��ي إطار مس��اهمتنا 
الفاعل��ة في الجهود الوطني��ة لمكافحة فيروس 

كورونا«.

م��ن جانبه أش��ار رئيس لجنة العالق��ات العامة 
علي كاظم أن المتطوعين يعملون على تس��ليم 
تلك المس��اعدات لألسر األكثر استحقاقًا، وتلبية 
احتياجاته��م، وص��ون إنس��انيتهم وكرامتهم، 
مس��تفيدين بذلك من خب��رات ومعرفة عميقة 
لدى جمعي��ة اله��الل األحمر بمتطلبات األس��ر 
المحتاجة على مدى أكثر من أربعين عامًا، الفتًا 
إلى أن شركة »إكسبرس« وضعت نحو 14 سيارة 
من س��يارتها مجانًا تحت تصرف جمعية الهالل 

األحمر البحريني لتوزيع تلك المساعدات.
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الرميحي: 892 مشاركًا في برنامج »الوعي السياسي«
أكد وزير ش��ؤون اإلعالم، رئي��س مجلس أمناء 
معه��د البحري��ن للتنمي��ة السياس��ية، نج��اح 
برنامج »الوعي السياس��ي« وال��ذي يمثل أحد 
برامج المعهد لهذه الس��نة، حيث لقي تفاعاًل 
وصدى كبيري��ن من الجمهور وص��ل إلى 892 

مشاركًا، مشيدًا بالجهود المبذولة حوله.
جاء ذل��ك، أثناء ترؤس��ه، عبر تقني��ة االتصال 
المرئ��ي أم��س، االجتم��اع االعتي��ادي الثاني 
للمجلس، حيث تن��اول االجتم��اع المحاضرات 
اإللكتروني��ة المقدم��ة إل��ى أعضاء مجلس��ي 
الش��ورى والنواب، والتي تع��د انطالقة موفقة 
للمحاض��رات ع��ن ُبع��د بالتع��اون م��ع أمانة 
مجلسي الشورى النواب؛ بما يسهم في تطوير 
األداء وتعزيز العمل الوطني والديمقراطي في 

المملكة.
البرام��ج  م��ن  ع��ددًا  المجل��س  واس��تعرض 
والفعالي��ات الت��ي يعت��زم المعه��د تنفيذها 
في ضوء الخطة المع��دة للفترة القادمة ومن 
ضمنها إقامة 8 محاضرات في ش��هر رمضان، 
تش��مل مجموع��ة م��ن األنش��طة التدريبي��ة 
والتوعوي��ة الت��ي ته��دف إل��ى تنمي��ة الوعي 

السياس��ي والديمقراط��ي لدى مختل��ف فئات 
المجتمع، وبما يس��عى إلي��ه المعهد لتحقيق 
أهدافه المتعلقة بتنمية الوعي السياسي بين 
المواطنين وفقًا ألحكام الدستور وميثاق العمل 
الوطن��ي، وتقدي��م الدع��م للعم��ل البرلماني 
والبلدي ف��ي المملكة، والذي يمث��ل أحد ثمار 
المش��روع اإلصالح��ي لصاحب الجالل��ة الملك 
 حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.

 واطل��ع المجلس كذلك على الجه��ود الحثيثة 
المتمثل��ة ف��ي التع��اون البناء بي��ن المعهد 
والجه��ات الوطني��ة في س��بيل تعزي��ز الوعي 
الديمقراط��ي ل��دى الكوادر الوطني��ة واالرتقاء 
بكفاءتها في ممارس��ة المهام والمسؤوليات 
العم��ل  مس��يرة  يدع��م  ال��ذي  النح��و  عل��ى 
الديمقراط��ي ويدع��م توجه��ات المملكة في 

مواصلة مسيرتها التنموية الوطنية الشاملة.

 »مالية الشورى« تدعو لتكاتف 
»الخاص« مع الحكومة لتجاوز آثار »كورونا«

دع��ت لجن��ة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادية 
بمجلس الشورى إلى تعزيز التعاون والتنسيق 
لتج��اوز  الخ��اص  والقط��اع  الحكوم��ة  بي��ن 
اآلث��ار االقتصادية النتش��ار في��روس كورونا 

)كوفيد19(.
وأكدت أن التحديات االقتصادية التي يمر بها 
العالم في الوق��ت الحالي تتطلب من الجميع 
بذل أقص��ى الجهود للمحافظة على اإلنجازات 

والمكتسبات الوطنية.
وفيما ثمنت اللجنة إطالق س��مو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك المفدى 
لألعمال اإلنسانية وش��ؤون الشباب مستشار 
األمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسس��ة 
الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية لمب��ادرة »فينا 
خير«، أعرب��ت اللجنة عن تقديره��ا للتجاوب 
الذي أبدته الش��ركات والمؤسس��ات الخاصة 
والعام��ة، لدع��م الحمل��ة الوطني��ة، مؤكدة 

مس��اندة كاف��ة اإلج��راءات والخط��وات التي 
تصب في سبيل دعم االقتصاد الوطني.

وواصلت اللجنة، خالل اجتماعها المنعقد عن 
ُبع��د برئاس��ة نائب رئيس اللجن��ة رضا فرج، 
بحث مش��روع قان��ون بتعديل بع��ض أحكام 
المرسوم بقانون رقم )27( لسنة 2015 بشأن 
الس��جل التجاري »المع��د بناء عل��ى االقتراح 
بقان��ون المقدم من مجلس الش��ورى«، حيث 
نظ��رت اللجن��ة ف��ي رأي هيئة المستش��ارين 
بش��أن تعديل عدد من مواد مشروع القانون، 
ف��ي ضوء التس��اؤالت التي س��بق وأن طرحها 
أعض��اء اللجنة حول قانوني��ة تعديل عدد من 

المواد.
ويهدف مش��روع قانون بتعديل بعض أحكام 
قانون السجل التجاري، إلى نقل عبء االلتزام 
بالحص��ول على التراخي��ص المطلوبة ليكون 
عل��ى عات��ق اإلدارة المعنية ب��داًل من طالب 

القيد، إل��ى جانب عدم ش��طب القيد في حال 
عدم حصوله على التراخي��ص المطلوبة منه 
خالل المدة المحددة إذا كان التأخير ألس��باب 
خارجة عن إرادته، فضاًل عن رفع اسم المخالف 
م��ن قائم��ة المخالفي��ن بع��د إزالة أس��باب 
المخالفة، ومضاعف��ة الغرامة في حال تكرار 
ذات المخالفة وليس إذا ارتكب مخالفة أخرى، 
حيث نظ��رت اللجنة في المرئيات التي س��بق 
وأن تقدم��ت بها الجه��ات المعني��ة، وقررت 
اللجنة إعداد مس��ودة تقريرها بشأن مشروع 

القانون لمناقشته في االجتماع القادم.
وتدارست مسودة تقريرها بخصوص البيانات 
المالي��ة المدقق��ة لمجلس الش��ورى للس��نة 
المالي��ة المنتهية ف��ي 31 ديس��مبر 2019، 
حي��ث أجرت مراجعة على أهم التوصيات التي 
أوردها أعضاء اللجنة، قبل أن تقرر رفع التقرير 

لهيئة مكتب المجلس.

 »مكتب الشورى«: التكاتف المجتمعي
واجب وطني لمواجهة التحديات االستثنائية

أكد مكتب مجلس الشورى، أن التكاتف والتعاضد المجتمعي، ودعم 
المب��ادرات الوطني��ة المتعددة الت��ي تطلقها مختلف المؤسس��ات 
الرسمية واألهلية، يعتبر واجبًا وطنيًا لمواجهة التحديات االستثنائية، 

وتعزيزًا لجهود البحرين في مكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.
ورفع المكتب في أول اجتماع له عن بعد أمس، برئاسة علي الصالح، 
التهاني والتبريكات إلى القيادة، بمناس��بة قرب حلول ش��هر رمضان 
المب��ارك، س��ائاًل المول��ى عز وجل أن يجعله ش��هر خي��ر وبركة على 
البحري��ن وش��عبها العزيز، وأن تتج��اوز فيه المملك��ة والعالم أجمع 
جائح��ة فيروس كورون��ا )كوفي��د 19(، لتواصل مس��يرتها التنموية 
المبارك��ة بقي��ادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 

خليفة عاهل البالد المفدى.
وأش��اد بالدعم الكبير والتوجيهات الملكية الس��امية لحضرة صاحب 
الجالل��ة الملك المف��دى، التي تبعث على الطمأنين��ة بكل الخطوات 
واإلج��راءات االحترازي��ة التي تتخذه��ا مملكة البحري��ن في مكافحة 

الفيروس، بما يضمن سالمة وصحة المواطنين والمقيمين.
وثّم��ن مكت��ب المجلس العم��ل المتواصل الذي تق��وم به الحكومة 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة 
رئيس الوزراء، وحرصها على وضع الخطط الهادفة لمكافحة فيروس 

كورونا )كوفيد 19(، وتوفير الرعاية الصحية الالزمة للجميع.
وأع��رب مكتب المجل��س عن الفخ��ر واالعتزاز بالدور ال��ذي يقوم به 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس ال��وزراء، وقيادته 
لفريق البحرين بكل كفاءة واقتدار، ومس��اندته للجهود الوطنية في 

مكافحة الفيروس.
وأش��اد بالنجاح والتميز ال��ذي حققته الحملة الوطني��ة التي أطلقها 
س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل جالل��ة الملك لألعمال 
اإلنسانية وش��ؤون الشباب مستش��ار األمن الوطني رئيس المجلس 
األعلى للش��باب والرياض��ة، رئيس مجلس أمناء المؤسس��ة الملكية 

لألعمال اإلنسانية، وحملت شعار »فينا خير«.
وثم��ن المجلس اإلس��هامات والتفاع��ل الكبير مع الحمل��ة من قبل 
الجهات الرس��مية والش��ركات والمؤسس��ات التجارية ورجال األعمال 
والمقيمين، فضاًل عن المواطنين الذين جسدوا بعطائهم وسخائهم 

القي��م الوطنية النبيلة، حيث جس��دت الحملة التكاتف والترابط الذي 
عرف به شعب البحرين على مر التاريخ.

وناقش مكتب المجل��س الموضوعات المدرجة عل��ى جدول أعماله، 
والتي ش��ملت مناقش��ة عدد من االقتراحات بقواني��ن المقدمة من 
أصحاب الس��عادة أعضاء المجلس، ومش��اريع القواني��ن واالقتراحات 

بقوانين التي الزالت قيد الدرس لدى لجان المجلس.
فيم��ا تم اس��تعراض كش��فا بق��رارات اجتماع��ات مكت��ب المجلس 
الماضي��ة ومتابعة تنفيذهاحيث تم اإلش��ادة بجه��ود األمين العام 
للمجلس ومنتسبي ادارة الموارد البشرية والمالية والتي أسفرت عن 
خل��و تقرير دي��وان الرقابة المالية واإلدارية م��ن اية مالحظات تجاه 
المجلس، مع توجيه الش��كر لجهود منتس��بي األمان��ة العامة والتي 
بذلوها خالل هذه الظروف االستثنائية، ليتم في ختام االجتماع إقرار 

جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.

»النواب« و»التنمية السياسية« 
ينظمان محاضرة إدارة األزمات

نظمت األمان��ة العامة في مجلس الن��واب بالتعاون مع 
معهد البحرين للتنمية السياس��ية محاض��رة إلكترونية 
تحت عن��وان »إدارة األزمات والحد من المخاطر«؛ قدمها 
مساعد رئيس األمن العام لش��ؤون العمليات والتدريب 
بوزارة الداخلي��ة العميد الركن الدكتور الش��يخ حمد بن 

محمد آل خليفة.
وتأت��ي المحاض��رة – الت��ي أقيم��ت عن ُبع��د -  لتنفيذ 
البرام��ج والنش��اطات الت��ي تس��هم ف��ي تعزي��ز ودعم 
العم��ل البرلماني، والتي حضرها رئي��س و أعضاء لجنة 
الخارجي��ة والدفاع واألم��ن الوطني، وع��دد  من اصحاب 
الس��ادة النواب، بهدف تقديم الدعم المستمر بما يخدم 
العمل التش��ريعي، و تعزيز المهارات البرلمانية والفنية 
والمعرفة القانونية والسياس��ية ألعضاء مجلس النواب.
وتناول��ت المحاضرة مفه��وم األزمة وأنواعه��ا، مفاهيم 
متصل��ة باألزم��ة )الكارث��ة، الص��راع والنزاع، المش��كلة 
والحادث(، وخصائ��ص األزمة ومراحل تطورها وأس��باب 
نش��وئها، ومقومات إدارة األزمة ومراحلها والتنبؤ ووضع 
الخطط لمواجهة األزمات المحتملة؛ إضافة إلى ذلك تم 

تقديم مجموعة من من التطبيقات العملية.
كما تأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج مهارات برلمانية 
المخصص ألعضاء مجلس النواب، حيث يس��عى البرنامج 
إلى تعزي��ز الثقاف��ة القانونية والدس��تورية للنواب من 
أجل القي��ام بالمهام األساس��ية والمناط ب��ه المجلس؛ 
إضافة إلى تعريف النواب بالقواعد األساس��ية والمهارات 
الالزم��ة لبدء العم��ل البرلماني من خ��الل مجموعة من 
الفعاليات التي ترتكز على المحور الدستوري، والقانوني، 

والسياسي.

 عمار آل عباس يسأل »األشغال« 
عن تطوير البنية التحتية في العكر

 عادل العسومي يسأل »اإلسكان« 
عن أخطاء الوحدات لـشرق الحد

فاضل السواد يسأل عن احتياجات 
المواطنين الشبابية والرياضية

هشام العشيري يسأل »اإلسكان« 
عن معايير المستفيدين من »مزايا«

سؤال برلماني

 زايد: تغليظ عقوبة
مخالفة »الحجر« في حال 

التهاون بالصحة العامة
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أهمية 
االلت��زام بالحج��ر الصحي في المنزل وع��دم التهاون في 
اإلج��راءات الوقائية الت��ي تقوم به��ا المملكة للتصدي 
ومنع انتش��ار في��روس كورونا )كوفي��د 19(، والذي يكبد 
العالم خس��ائر بشرية واقتصادية كبيرة جدًا فاقت قدرة 
كثير من الدول من بينها الكبرى، مشددًا على أن االلتزام 
يحمي المجتمع البحريني من أي انتشار لفيروس كورونا 
)كوفي��د 19(، وعدم التزام ش��ريحة ال يس��تهان بها في 
تعليمات الحجر الصح��ي وخروجهم من منازلهم انعدام 
للمس��ؤولية وضربًا للجهود الوطنية التي يقودها فريق 
البحرين ونتائجها ستكون عكسية للمخالفين والمجتمع 

بأكمله.
وأش��ار زاي��د أن قانون رقم 34 من الصح��ة العامة لعام 
2018 يعاق��ب المخال��ف ب�»الحب��س م��دة ال تقل عن 3 
أش��هر وبغرام��ة ال تقل ع��ن 1000 دين��ار وال تجاوز 10 
آالف دين��ار أو بإح��دى هاتي��ن العقوبتي��ن« وإذا تطلب 
األمر س��يتم العمل على تقديم مقت��رح بقانون لتغليظ 

العقوبة في حال التهاون بالصحة العامة.
ودع��ا زايد جميع من لديه معلوم��ات عن حاالت مخالفة 
بإب��الغ الجهات المعني��ة تحقيقًا للش��راكة المجتمعية 
الت��ي تهدف إل��ى الحفاظ على س��المة المخالف والمبلغ 

والمجتمع ككل. 
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تجار: طرح 1400 طن من الخضراوات والفواكه اليوم
     معروض وفير من السلع الغذائية طوال رمضان

كش��ف تجار مواد غذائي��ة عن طرح م��ا بين 1200 
إل��ى 1400 طن من الخضروات والفواكه في س��وق 
المنامة المركزي اليوم لتغطية الطلب المتزايد مع 
حلول شهر رمضان الكريم، فيما سيشهد أول أسبوع 
من رمضان طرح 7500 طن، وتراجعت أسعار البصل 

والبطاطس بنسبة راوحت ما بين 40 إلى %50.
وطمأنوا في تصريحات ل�»بنا«، جمهور المستهلكين 
من مواطنين ومقيمين بتوف��ر جميع أنواع األغذية 
والمنتجات األساسية طوال شهر رمضان، مع تهيئة 
كافة الظروف لس��د أي نقص أو ط��ارئ غذائي خالل 
الشهر الفضيل وبما يضمن انسيابية حركة استيراد 

المواد األساسية لتلبية احتياجات السوق المحلي. 
وأجمعوا على أن أس��عار الخض��ار والفواكه واللحوم 
الحم��راء والدواجن ومختلف أن��واع األلبان واألجبان 
والمخب��وزات في متن��اول الجميع ولن يط��رأ عليها 
تغييرات ملموس��ة، بفضل المخزون االس��تراتيجي 
الذي تملكه المملكة في ظل الظروف االس��تثنائية 
التي يمر بها العالم بس��بب جائحة فيروس كورونا 
)كوفيد 19(، مؤكدين ع��دم حاجة الجميع للتهافت 

على األسواق أو التخزين.
 وأكد رئيس لجنة الث��روة الغذائية في غرفة تجارة 
وصناع��ة البحرين خال��د األمين، أن جمي��ع األغذية 
األساس��ية متواف��رة بكمي��ات كبي��رة تغط��ي مدة 
استهالك 6 أشهر، لتش��مل الطحين وحب الهريس 
والجري��ش وزي��وت الطهي والحلي��ب ومختلف أنواع 
األجبان واأللبان والملح والس��كر واألرز بكافة أنواعه 
ومنتجات القمح وغيرها، إضافة إلى منتجات المخابز 

ومختلف المخبوزات والدواجن.
واس��تبعد ح��دوث أي نقص ف��ي أي س��لعة غذائية 
بفض��ل اإلجراءات الت��ي اتخذتها المملك��ة امتثااًل 
لتوجيه��ات القي��ادة والحكوم��ة الموق��رة بش��راء 
احتياجات المملكة من األغذي��ة والمواد التموينية 

لفترة زمنية طويلة تتخطى نصف سنة. 
وأض��اف األمي��ن: »ال يوج��د أي تخ��وف م��ن حدوث 
أي ط��ارئ غذائي في رمض��ان هذه الس��نة، فجميع 
التجار ومنافذ البيع من أسواق ومراكز السوبرماكت 
والهايبرماركت على أهبة االستعداد لتغطية الطلب 
المتزايد خالل الشهر الفضيل، وبأسعار في متناول 

الجميع«. 
وأكد األمين أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة 
بلجن��ة الث��روة الغذائية عل��ى تواص��ل دائم وعلى 
مدار الس��اعة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
للوقوف على احتياجات األسواق، إلى جانب التعاون 
المس��تمر في مج��ال اتخ��اذ اإلج��راءات االحترازية 
والتدابير الوقائية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس 

كورونا )كوفيد 19(. 
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة ش��ركة البحرين 
للمواش��ي إبراهيم زينل، أن اللح��وم متوفرة بجميع 
أنواعها طوال ش��هر رمضان المب��ارك، الفتًا إلى أن 
المعروض سيغطي االستهالك المتزايد في الشهر 
الفضي��ل، مبينًا أن اللحوم المبردة يتم اس��تيرادها 
م��ن باكس��تان وكينيا، إضاف��ة إلى اس��تيراد لحوم 
مجمدة من عدة دول، إلى جانب توافر األغنام الحية 
الموجودة لدى تجار المواشي على مستوى المملكة، 

والتي يتم استيرادها من الصومال وعدد من الدول 
العربية كسوريا.

ولف��ت إل��ى جاهزي��ة المس��لخين المعتمدين في 
المملكة وهما المس��لخ المركزي في س��ترة ومسلخ 
»الهملة« لتلبية طلبات المس��تهلكين خالل الشهر 
الفضي��ل للقيام بعملي��ات الذب��ح والتقطيع ضمن 

إجراءات صحية عالية المستوى.
وبش��أن الس��لوك االس��تهالكي فيما يخص اللحوم 
هذه الس��نة، ذكر زينل أن الطلب على اللحوم بشكل 
ع��ام قد تحول من األغنام الحية إلى اللحوم المبردة 

والمثلجة. 
بدوره، أكد تاجر الخضروات والفواكه رضا البستاني 
أن جمي��ع تج��ار األس��واق المركزية والمس��توردين 
اتخ��ذوا كام��ل االحتياط��ات ه��ذه الس��نة لتوفي��ر 
مع��روض وفير من مختلف أن��واع الخضار والفواكه 
خالل الش��هر الفضيل وبما يلبي كاف��ة االحتياجات 
الرمضاني��ة، داعي��ًا جمي��ع المس��تهلكين إلى عدم 

التهافت على األسواق أو اللجوء إلى التخزين. 
وبين البستاني أن الخضروات والفواكه في األسواق 
المحلية منش��ؤها عدة دول على مستوى المنطقة، 
أبرزه��ا المملك��ة العربي��ة الس��عودية واإلم��ارات 
العربي��ة المتحدة وس��لطنة عمان ولبن��ان واألردن 
وتركيا ومصر واليمن، إلى جانب الهند وباكس��تان 
وجن��وب إفريقي��ا والت��ي تأتي جميعه��ا عن طريق 
الش��حن الب��ري، فيما يتم اس��تيراد بع��ض الخضار 

والحمضيات من إسبانيا عن طريق البحر. 
واس��تبعد البس��تاني حدوث أي أزمة خضروات خالل 

رمض��ان م��ع انتهاء أزم��ة البصل عالمي��ًا بعد ضخ 
كميات ضخمة من البصل الهندي، وكذلك بالنسبة 
إلى البطاطس التي انتهت أزمتها العالمية بفضل 
دخ��ول كميات هائل��ة من البطاطس الباكس��تانية 
والمصري��ة والعماني��ة. ولفت إلى انخفاض س��عر 
البصل والبطاطس في السوق المحلي بنسبة راوحت 

ما بين 40 إلى %50. 
من جهته ق��ال الجزاف في س��وق المنامة المركزي 
علي سلمان إن المعروض من األسماك يفوق حاليًا 
معدل الطلب مع قرب حلول ش��هر رمضان المبارك، 
عازيًا ذلك إلى جائحة كورونا )كوفيد 19( التي جعلت 
المواطني��ن والمقيمي��ن يقللون من اس��تهالكهم 

لعدد من األغذية. 
وذك��ر س��لمان أن جميع أن��واع األس��ماك متوفرة، 
مع تركيز الطلب خالل الش��هر الفضيل على س��مك 
الصافي والش��عري والكنعد والهام��ور، الفتًا إلى أن 
أسعارها معقولة هذه الفترة وفي متناول الجميع. 

عل��ى صعيد متص��ل، قال تاج��ر اللحوم في س��وق 
المنام��ة المركزي مجيد الحليب��ي إن الطلب المحلي 
يترك��ز ف��ي الوق��ت الراهن عل��ى اللح��وم المثلجة 
والمبردة والت��ي تتوفر لدى عدة موردين وأس��واق 

على مستوى المملكة.
وأش��ار إلى أن رمضان هذه الس��نة مختلف عن باقي 
السنوات السابقة بسبب جائحة كورونا )كوفيد 19( 
الت��ي جعلت المعروض نوعًا ما أكبر من الطلب، مع 
توقف المطاعم عن الطلب بكميات كبيرة على غرار 

معدالت األيام االعتيادية.

»الصناعة« إغالق المحال التجارية مساء اليوم
     7 أنشطة مغلقة و11 نشاطًا قيد العمل

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة أنه تنفيذًا 
لقرارات اللجنة التنس��يقية برئاس��ة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائ��ب القائد األعل��ى النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء حفظه اهلل، وتماشيًا مع اإلجراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس 
كورون��ا )كوفي��د 19( وبن��اًء على توصي��ات الفريق 
الوطني الطب��ي للتصدي للفي��روس؛ فإنه بدءًا من 
ي��وم الخمي��س الموافق 23 أبري��ل 2020 في تمام 
الس��اعة السابعة مس��اًء حتى يوم الخميس 7 مايو 

2020 سيتم:
- االس��تمرار ف��ي إغ��الق دور الس��ينما وكل صاالت 

العرض التابعة لها.
- االس��تمرار في إغ��الق المراك��ز الرياضية الخاصة 
وص��االت التربية البدني��ة الخاصة وبرك الس��باحة 

الخاصة واأللعاب الترفيهية الخاصة.
- االس��تمرار في إغ��الق مقاهي الشيش��ة واقتصار 
أنش��طتها عل��ى تقدي��م األطعمة فق��ط من خالل 

الطلبات الخارجية والتوصيل.
- االستمرار في إغالق الصالونات.

- االس��تمرار ف��ي اقتصار أنش��طة جمي��ع المطاعم 
والمرافق الس��ياحية وأماكن تقدي��م األطعمة على 

الطلبات الخارجية والتوصيل.
- االس��تمرار في وق��ف بعض اإلج��راءات والخدمات 
الصحية غير الطارئة بالمؤسسات الصحية الخاصة.

- االستمرار في تخصيص أول ساعة من فتح محالت 
األغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط 

لتقليل المخالطة.
- االس��تمرار في إلزام كاف��ة المواطنين والمقيمين 
بارتداء األقنعة وكمامات الوجه في األماكن العامة.

- اقتصار أنش��طة المحال التجارية والصناعية التي 
تقدم سلعًا أو خدمات مباشرة للزبائن على عمليات 
البيع بالطرق اإللكترونية ومن خالل خدمة توصيل 
البضائع مع إغالق هذه المجاالت خالل هذه الفترة.
ويس��تثنى من هذه المحال الصناعية والتجارية كل 

ما يلي:
الب��رادات  مارك��ت،  الس��وبر  مارك��ت،  الهايب��ر   -
والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم 

الطازجة.
- المخابز اليدوية واآللية.

- محط��ات تعبئ��ة الوق��ود ومح��ال تعبئ��ة الغاز 
المسال.

- المؤسس��ات الصحي��ة الخاص��ة الت��ي يصدر بها 
تعمي��م م��ن الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن 

والخدمات الصحية.

- المؤسس��ات المالي��ة والمؤسس��ات المس��اندة 
للقطاع المالي.

- المصانع.
- المكاتب اإلدارية للمؤسسات والشركات، والتي ال 

يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.
- المحال العاملة في اس��تيراد البضائع وتصديرها 

وتوزيعها.
- ورش وكراج��ات تصلي��ح المركب��ات وصيانته��ا 

ومحال قطع الغيار.
- قطاع اإلنشاءات والصيانة.

- ش��ركات االتصاالت وفق��ًا للتعمي��م الصادر من 
هيئة تنظيم االتصاالت.

ونوهت الوزارة بأهمية التزام هذه الجهات بالقواعد 
واإلجراءات التي تصدر عن وزارة الصحة بهدف الحد 

من انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(.

رئيس الجمارك: االستثمار 
في الحلول التكنولوجية

ش��دد رئيس الجمارك الش��يخ أحمد بن حم��د آل خليفة، 
على أهمية االس��تفادة من فرص االس��تثمار في الحلول 
التكنولوجي��ة، مؤك��دًا أن توجيه��ات قيادت��ي مملك��ة 
البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة، وما 
تم اتخاذه من إجراءات احترازية مسبقة للحد من انتشار 
في��روس كورونا )كوفيد 19(، س��اهمت بش��كل كبير في 
تذلي��ل مختلف الصعاب بما من ش��أنه تس��يير األعمال 
المتعلقة بحركة انتقال البضائع والمس��افرين بش��كل 

جيد.
جاء ذلك خالل اجتم��اع عقده رئيس الجمارك، عبر تقنية 
االتصال المرئي، مع مدير عام جمارك دبي أحمد محبوب 
مصبح، حيث أعرب رئيس الجمارك عن ش��كره لمدير عام 
جمارك دبي على هذه المبادرة، مثمنًا الجهود التي قامت 
به��ا إدارته في التعامل مع األوض��اع التي فرضتها أزمة 
كورونا )كوفيد 19(. من جهته، أثنى أحمد محبوب مصبح 
على المبادرات التي قامت بها ش��ؤون الجمارك بمملكة 
البحري��ن، موضح��ًا أهمي��ة االس��تفادة من ه��ذا الوضع 
وتحويله إلى فرص لالس��تثمار في الحلول التكنولوجية، 
معربًا عن ش��كره لرئيس الجمارك عل��ى دعمه لمؤتمر 
المشغل االقتصادي والذي كان سيعقد في دبي في شهر 
مارس الماضي، ولكن بسبب هذه الظروف تم تأجيله إلى 
فبراير م��ن العام القادم. فيما أك��د رئيس الجمارك بأن 
ش��ؤون الجمارك بمملكة البحرين مستمرة في دعم كل 
الفعاليات التي تقام بدولة اإلم��ارات العربية المتحدة، 

وأن نجاح هذه الفعاليات هو نجاح لمملكة البحرين.

 وزير المواصالت: ميناء خليفة يعمل
بكامل طاقته التشغيلية رغم تأثر التوريد

أكد وزي��ر المواصالت واالتص��االت كمال 
أحم��د، أن��ه على الرغ��م من التأث��ر الذي 
طرأ بسلس��لة التوريد خ��الل أزمة فيروس 
كورونا )كوفيد19(، إال أن ميناء خليفة بن 
سلمان كان وما يزال يعمل بكامل طاقته 
التش��غيلية لتس��يير األعم��ال والحف��اظ 
عل��ى سالس��ة س��ير األنش��طة التجاري��ة 

واللوجستية.
وتحت رعاية الوزير، نظمت شركة »أي بي 
إم تيرمينالز البحرين« بالتعاون مع شركة 
»في��ن م��ارك كوميونيكيش��نس« أم��س 
ملتق��ى افتراضيًا عب��ر منص��ة »ويبينار« 
Webinar بعن��وان »الحف��اظ على مرونة 
سالس��ل التوريد خالل األزمات« بمشاركة 
نخبة من الخب��راء الخليجيين والمختصين 

العالميين. 
الملتق��ى  فعالي��ات  الوزي��ر  وافتت��ح 
باس��تعراض  ب��دأ  وال��ذي  االفتراض��ي، 
البحري��ن  انتهجته��ا  الت��ى  األس��اليب 
لمواصلة نجاحه��ا في الحفاظ على وتيرة 
بيئ��ة األعمال من دون أن تتأثر سالس��ل 
التوريد واإلمدادات اللوجستية خالل أزمة 
كورونا )كوفيد 19( رغم التقلبات الضخمة 
التي رافقت انتش��ار الجائحة على مستوى 

المنطقة والعالم. 
وق��ال الوزي��ر: »نفذت اللجنة التنس��يقية 
برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس 
مجل��س ال��وزراء خط��ة ش��املة وفعال��ة 
لمكافح��ة في��روس كورون��ا )كوفيد 19(، 
األمر الذي س��اهم في ضمان اس��تمرارية 
واألنش��طة  القطاع��ات  غالبي��ة  أعم��ال 
التجاري��ة واللوجس��تية وقط��اع الموانئ 

والمالحة البحرية.
وأض��اف »ومن خ��الل مواصل��ة عملياتنا 
التشغيلية، اس��تطعنا العمل على حماية 
مجتمع األعمال مع االلتزام بتطبيق أعلى 
معايير الصحة والسالمة خالل هذه األزمة 
للحفاظ على صحة وس��المة ومكتس��بات 

شركائنا وعمالئنا«. 
وتضمنت قائمة المشاركين في الملتقى 
ف��ي  إس��تراتيجيين  ش��ركاء  االفتراض��ي 
سالسل التوريد واإلمدادات اللوجستية في 
مملك��ة البحرين وهم الرئي��س التنفيذي 
لش��ركة »أي ب��ي إم تيرمينال��ز البحرين« 
النق��ل  لجن��ة  ورئي��س  هانت��ر،  س��وزان 
والخدمات اللوجس��تية في غرفة البحرين 
أحم��د النعم��ة، ومدي��ر ش��ركة موندليز 
العالمي��ة في البحرين عمر نصيف، ومدير 
ع��ام سالس��ل التوري��د في ش��ركة فوالذ 
القابضة إيم��ان إبراهيم، ورئيس مجلس 
البحريني��ة  الش��حن  إدارة جميع��ة وكالء 
بالجي أردناري، ومدير تطوير أعمال قطاع 
الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية في 
مجلس التنمية االقتصادية علي المديفع. 
الملتق��ى  ف��ي  الحواري��ة  الجلس��ة  وأدار 
االفتراض��ي الخبي��ر الدول��ي ف��ي مج��ال 
ف��ي  التح��ول  مدي��ر  التوري��د  سالس��ل 
سلس��لة القي��م لدى ش��ركة »ك��ي بي إم 
جي«- ميونخ د.كريس��توفر هويكل، حيث 
تب��ادل المتح��اورون تجاربه��م ورؤاه��م 
ووجهات نظرهم حول اإلجراءات السريعة 
والخطوات التنس��يقية المتخذة بمختلف 
تكام��ل  والجه��ات لضم��ان  القطاع��ات 
سالس��ل التوري��د واس��تمرارية األعم��ال 
اللوجستية في المملكة خالل هذه األزمة 
العالمي��ة غي��ر المتوقع��ة. وق��د تطرق 

المتحاورون إلى أبرز المواضيع الرئيس��ية 
ف��ي هذا الش��أن وه��ي: التحدي��ات التي 
تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية، 
وما هي الخط��وات الواجب اتخاذها خالل 
األزمة لتمن��ح القطاع مزيدًا من المرونة، 
إل��ى جانب تحديد أفضل االس��تراتيجيات 

لتسريع خطى التعافي. 
س��عداء  »نح��ن  هانت��ر:  قال��ت  فيم��ا 
إلتاح��ة الفرص��ة لش��ركائنا ف��ي قط��اع 
الخدم��ات اللوجس��تية وسالس��ل التوريد 
عل��ى مس��توى المملكة لالجتم��اع بهم 
تجربة  واس��تعراض  للمشاركة  افتراضيًا 
مؤسس��اتهم إلدارة ه��ذه األزم��ة، م��ن 
ضمنه��م ممثل��و القطاعي��ن الحكوم��ي 
والخ��اص بغي��ة مناقش��ة واس��تعراض 
االس��تثنائية  التع��اون  مس��تويات 
واالس��تجابة القوية الت��ي مكنتنا جميعًا 
من اس��تمرارية زخم سالسة سير األعمال 
بالمملك��ة خ��الل هذه الظ��روف الصعبة 

وغير المتوقعة«.
وأضافت هانتر: »منح الملتقى االفتراضي 
ش��ركاءنا فرصة لط��رح االس��تراتيجيات 
جان��ب  إل��ى  بمؤسس��اتهم  المطبق��ة 
استكش��اف طرق مبتكرة جديدة للتمكن 
من االس��تمرار في س��ير األعم��ال بكافة 

مراحل سالسل التوريد بشكل سلس«.
وأردف��ت: »نتطل��ع قدمًا نح��و البناء على 
ه��ذه المناقش��ات لالس��تفادة م��ن هذه 
الدروس وال��رؤى القيمة التي برزت خالل 
ه��ذه األزمة من أجل تحقي��ق المزيد من 
التحس��ينات ف��ي أعمالن��ا وتمكين قطاع 
سالس��ل التوري��د والخدمات اللوجس��تية 
في المملكة بأن يبرز ويكون أقوى من أي 

وقت مضى«.
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 اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها وحدهم.. 
وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 
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 دور الوعي الذاتي 
في مواجهة أزمة »كورونا«

منذ تفش��ي فيروس كورونا )كوفي��د 19( في الصين 
وانتقاله وانتش��اره بعد ذلك بش��كل مرعب إلى دول 
العالم، والشعوب في كل مكان في توجس في انتظار 
انتهاء ه��ذه األزمة وترق��ب مقلق ما بي��ن الحصول 
عل��ى لق��اح أو القضاء على الفيروس م��ن خالل اتباع 
اإلرش��ادات والنصائح التي تقدمها الجهات المعنية 
ومنها التباعد االجتماعي للحد من انتشار الفيروس. 
المصلحة العامة أو المصلح��ة المجتمعية والحرص 
على البقاء بصحة وس��المة بعيدًا عن المرض زاد من 
الوعي االجتماعي للمش��كلة التي يعيش��ها ش��عوب 
العالم ومنها المجتمع البحريني جراء انتشار الفيروس 
حول العالم وخطورته التي تكمن في انتشاره السريع 
بين الن��اس، وهنا يأت��ي دور الوع��ي الذاتي وتحمل 
المس��ؤولية بالمش��كلة من منظور ثالثة أبعاد كما 
أتصوره��ا، األول، بعد تربوي، والثاني، بعد تعليمي، 
والثال��ث، بعد أخالقي، فتربية الفرد لها دور كبير في 
تحمل المسؤولية للوقوف على أسباب األزمة الراهنة 
والحد من تفاقم المش��كلة والتعاون المش��ترك مع 
الدول��ة والمجتمع بش��كل حض��اري، وتل��ك تنم عن 
رق��ي لتربية الفرد كم��ا أن التعليم ل��ه األثر المثمر 
في فهم واحتواء المش��كلة بش��كل إيجابي والمبادرة 
ف��ي التعاون لبناء المجتمع ف��ي ظل تداعيات جائحة 
في��روس كورونا، أم��ا البعد األخالقي فل��ه دور هائل 
ف��ي تج��اوز المحنة من خ��الل س��لوكيات وأخالقيات 
يكون االلتزام بالتوجيه��ات والتعليمات على محمل 
من الجد واحت��رام كل القرارات الص��ادرة من الدولة 
وتنفيذه��ا دون اإلخ��الل بها أو التعمد في كس��رها، 
ألن اإلحساس بالمسؤولية وتحملها هو أسمى وأرقى 
المبادرات التي تحقق الكثير للوطن والمجتمع معًا. 

فريق البحرين يعمل بروح الفريق الواحد من قطاعات 
ومؤسس��ات مختلف��ة بمس��ؤولية كامل��ة م��ن أجل 
المواطن والمقيم، وتحمل مس��ؤولية سالمة وصحة 
كل م��ن عل��ى ه��ذه األرض الطيبة كح��ق من حقوق 
اإلنس��ان في الرعاية الس��ليمة، لم يتقاعس الفريق 
في تقدي��م الخدمات المتاحة ول��م يتذمر على حجم 
المس��ؤولية الملقاة على عاتقه، وإنما عمل بال كلل 
أو مل��ل بوطنية تام��ة، من أجلنا جميع��ًا، وهنا يأتي 
دور األفراد باتساق مع الفريق، في تحمل المسؤولية 
بوعي وإدارك للخطر الذي يدق على األبواب، وفي كل 
مرة يص��ده فريق البحرين بش��جاعة، ولكن إلى متى 
س��يظل فري��ق البحرين ين��ادي بالتكات��ف والتعاون 
بوجود فئة ال تتحمل المسؤولية، فهذه الفئة لألسف 
ال تدرك خطورة مصابنا وال تهتم بعواقبه بل تعمل 
عل��ى أن ت��دوس على الق��رارات والقواني��ن، فعندما 
نتكلم عن الوعي المجتمعي يجب أن نعي أن االلتزام 
بالق��رارات الصادرة من الجه��ات المعنية تهدف إلى 
حمايتنا ولي��س معاقبتنا بالجلوس في المنزل وعدم 
مزاولة بعض األعمال التي كان الكثيرون يمارسونها 
من قبل. الوعي المجتمعي هو سلوك يمكن ترجمته 
إلى أفعال، فمن المؤس��ف أن نش��اهد ه��ذه الجهود 
الجبارة التي يقودها فريق البحرين يقابلها اس��تهتار 
البع��ض، فاليوم يقبل علينا ش��هر رمض��ان وال يزال 
مجتمعنا منقس��مًا، فئة مرابطة ف��ي المنازل تلتزم 
بالتباع��د االجتماع��ي وفئة ال تكت��رث برغم إدراكها 
ب��أن المجتمع البحريني قادر م��ع فريق البحرين على 
أن ينتص��ر. الوعي الذاتي وتحمل المس��ؤولية هو ما 
نرجوه من الجميع حتى تنكش��ف األزم��ة لنعايد على 

أحبائنا ونصلي صالة العيد في المساجد من جديد.

تجربة روحية

»بعد صالة العش��اء، قال البن��ه: ادُع كل من 
صل��ى في المس��جد إل��ى بيتنا لتن��اول طعام 
العشاء وأنا ذاهب قبلك لتجهيز المائدة، حضر 
االبن بعد الصالة وبمعيته ثالثة رجال فقط، 
فس��أله األب: أين المصل��ون؟ فرد عليه أن لم 
يصِل إاّل ثالثة، فأبدى األب اندهاشه قائاًل: أنًا 
رأيته��م وكان عددهم كبيرًا، فأجاب االبن: لم 
يصلِّ إاّل ثالثة.. وقفت عند الباب أسأل كل من 
يخرج من المسجد »ماذا قرأ اإلمام«، فما عرف 
ما قرأه اإلمام إالَّ ثالثة، وهم الذين صلوا، أما 
 ، من لم يع��رف ماذا قرأ اإلم��ام فهو لم يصلِّ

فضحك األب«.  
كانت هذه واحدة من القصص الش��يقة التي 
سمعتها من أحد المقربين في األيام الفائتة 
في خضم حديثنا عن اإلس��الم وروح اإلس��الم، 
والعبادة وأبعادها. كنا وقتها قد اس��تحضرنا 
معن��ى اإلحس��ان »أن تعب��د اهلل كأن��ك تراه 
فإن لم تك��ن تراه فإنه يراك«، وتس��اءلنا إذا 
م��ا كان لدينا الكثير من المحس��نين. بالطبع 
ال يمكننا إطالق األح��كام على الناس وال يحق 
لنا ذلك، فلس��نا بربهم األعلى، ولكن الحديث 
كان في قراءة ش��املة لحياتن��ا اليومية راقبنا 
فيها أنفس��نا قبل أن نتق��ول على أحدهم هنا 

أو هناك.
كل اآليات القرآنية التي جاءت في غاية الخلق 
اختزلت تلك الغاية في عبادة اهلل واس��تخالف 
اهلل لإلنس��ان في األرض وعمارة األرض، ومن 
هنا جاء تركيز كثير م��ن العلماء على العبادة 
في إطار الفرائض المعروفة كالصالة والصيام 
والح��ج وم��ن بينها الذك��ر والتس��بيح وقراءة 
الق��رآن واالس��تغفار وغيره��م م��ن العبادات 
القولي��ة والفعلية، وزاد عليه��ا آخرين اعتبار 

العمل عبادة، وقد ال يكون بمنظوري الشخص 
العم��ل المقص��ود الوظيفة الت��ي نعمل بها 
لكس��ب لقمة عيش��نا وحس��ب، وإنما الرسالة 
الروحية لكل منا التي تعكس دور كل فرد منا 
على األرض وطريقة اس��تخالفه وتعميره بما 

يحدد مجاله ومساره.  
وس��واء كان ه��ذا أو ذاك أو االثنين معًا، فإننا 
أمام غاي��ة عظيمة تختزل ف��ي العبادة وعلى 
مش��ارف موس��م عظي��م وه��و ش��هر رمضان 
الكري��م ال��ذي نترق��ب أن يهل هالل��ه علينا 
الليل��ة أو ليل��ة غ��د. وبم��ا أننا مقبل��ون على 
موس��م رمضاني اس��تثنائي هذه المرة، تقل 
فيه األنش��طة االجتماعية ونشاطات التسوق 
والترفيه الخارجية بس��بب الظ��روف الوقائية 
واالحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا، لعلها 
الفرصة األمثل لتذوق طعم العبادة على نحو 
مختلف وعيش تجربة روحية مختلفة على كل 

المقاييس.

* اختالج النبض:
لع��ل زحم��ة ولهاث الحي��اة جعالن��ا نتعامل 
م��ع العبادة على نحو روتين��ي، وكواجب علينا 
تأديت��ه ضمن جمل��ة واجباتن��ا اليومية، هذا 
هلل، وواجبات أخرى للبش��ر وألنفسنا، وها نحن 
اليوم نجد كل الظ��روف مهيأة لننعم بتجربة 
روحية لطالما وعدنا بها أنفس��نا كل عام، ثم 
سرعان ما تختطفنا البرامج االجتماعية وكثرة 
المجامالت أو تس��وقنا المف��رط لتناول مزيد 
من األطعمة واإليغال في تفاصيل التفاصيل 
لتجهيزات العيد الذي أفرغ من معناه ليتحول 

إلى ساحة استعراض لألزياء.

الخروج من لحظة 
التفاهة الديمقراطية

وردني تعقيب مطول حول مقال س��ابق منشور في 
هذه المس��احة بعنوان »نظ��ام التفاهة«، من أحد 
األخوة الق��راء، ختمه بس��ؤال مهم: »ال��كل يدعي 
وصاًل بالديمقراطية، مما دفع الكاتب هانز هيرمان 
ف��ي كتابه ع��ن »الديمقراطية: اإلله الذي فش��ل«، 
يش��كك ف��ي جدواه��ا، فه��ل يج��ب أن يجعلنا ذلك 
نزهد في الديمقراطي��ة ونتوقف عن المطالبة بها 

مثاًل؟؟«.
كتبت للق��ارئ المحترم ما ملخص��ه: إن ما تضمنه 
كتاب الباحث والمفكر الكندي »أالن دونو«، »نظام 
التفاهة« يختلف عما تضمن��ه كتاب هانز هيرمان 
ع��ن »الديمقراطي��ة: اإلل��ه الذي فش��ل«، وإن كان 
الكتابان ينتميان من حيث مستوى الجرأة والجسارة 
إل��ى نفس الفئة م��ن التحليل. فكت��اب دونو صدر 
ع��ن رؤية جديدة لمقاربة تحوالت ما يس��ميه عالم 
التفاهة، حيث يتحدث عن نظام »عالمي جديد« هو 
نظام التفاهة. حيث أصبحنا – حس��ب رأيه – نعيش 
مرحلة تاريخية غير مسبوقة، تتعلق بسيادة نظام، 
أدى تدريجيًا، إلى س��يطرة التافهين على مفاصله. 
فالتفاهة س��لعة يتم اإلع��الن عنها كل لحظة وفي 
كل فضاء، وكذل��ك الترويج للتافهين، وما أكثرهم: 
»من كتاب وفنانين وش��عراء ورس��امين وساسة... 
يحملون من األسماء واأللقاب والمناصب ما يغطي 
سحب التفاهة عنهم، ويحققون – على تفاهتهم – 
ش��هرة وأي ش��هرة! كما أن إعالنات تجار المخدرات 
والرقي��ق األبيض أصبح��ت في مقدم��ة الصناعات 
المعمرة في حياة هذا العالم من حولنا. فأصبح هذا 
هو المعيار، وليس��ت القيم وال اإلبداع وال كل ما هو 

محترم في حياتنا هو المعيار.
أما كتاب هان��ز هيرمان هوبا: »الديمقراطية، اإلله 
الذي فش��ل«، فهو كتاب إش��كالي على نحو مستفز 
وصادم، ألنه يصل إلى استنتاجات غير مألوفة منها 
أن: »الديمقراطية فكرة ش��ريرة وفاش��لة وخطيرة، 
والتحول الديمقراط��ي تدهور حضاري مؤكد«، وأن 
»الديمقراطية ق��د تحولت إلى دي��ن عالمي«. وأن 
»أي انتقاد لها قد بات يش��كل في الغالب نوعًا من 
المخاطرة بأنك تصبح ع��دوًا للمجتمع المتحضر«. 
ولذلك يقترح الكاتب الخالص مما يس��ميه »ورطة 
الديمقراطية«، التي ال تؤدي بالضرورة إلى الحرية 
والتحضر والرفاهية والسالم وحكم القانون، بل قد 
تؤدي بالعكس من ذلك: »إلى خس��ارة الحرية وإلى 
المزيد من الصراعات االجتماعية وتقويض الحقوق 

الفردية«، وفي المقاب��ل يقترح الكتاب مثااًل جّذابًا 
»وهو بن��اء المجتمع على أس��اس الحري��ة الفردية 

والعالقات االجتماعية الطوعية«.
وق��د يكون في بعض ما جاء في هذا الكتاب بعض 
الس��المة، خاص��ة بالتطبي��ق عل��ى الديمقراطي��ة 
التمثيلي��ة في مجتمع جاهل مقس��م طائفيًا، حيث 
ال يمكنه��ا إال إع��ادة إنت��اج تلك البني��ة المتخلفة، 
تمامًا كما نراها في نموذج الديمقراطية الطائفية 
في ع��دد من البل��دان العربي��ة، التي تعي��د إنتاج 
المحاصصة وتوزيع الس��لطة وفقًا لمنطق تقاس��م 
الغنائم. وقد ش��هدنا مثاًل كي��ف تصاعد هذا النوع 
من المطالبات بربط الديمقراطية بتوزيع السلطة 
والث��روة على أس��اس أثني أو طائف��ي. ولكن، ومع 
ذل��ك، فإني ال أتف��ق مع مجمل وجه��ة النظر هذه، 
ألن مجتمعاتن��ا تحتاج أكثر من غيره��ا إلى تعزيز 
الروح الديمقراطي، وما له من تأثيرات إيجابية على 
تكريس المواطنة وتفعيلها، حيث ال يخفى أن غياب 
الديمقراطية يفضي بالضرورة إلى االستبداد، وإلى 
تراجع قي��م وممارس��ات المواطن��ة، فالمجتمعات 
االس��تبدادية تخلو في الغالب م��ن داللة المواطنة 
المتساوية، بل إني أرى أن الديمقراطية هي سبيلنا 

األمثل لحل أزماتنا السياسية واالجتماعية.
صحيح أن هناك »ظروفًا وحاالت واقعية« يمكن فيها 
للديمقراطي��ة أن تتس��بب في انتكاس��ة أوانتهاك 
للمواطنة، مثل: التقليل من شأن مواطنة اآلخرين، 
أو امته��ان كرامته��م، ومعتقداتهم باس��م حرية 
التعبي��ر، أو انطالقًا من نزع��ة عنصرية أو طائفية 
تحقيرية، وانتش��ار الصور النمطية ع��ن اآلخر، بما 
يتج��اوز القيم والمبادئ الديمقراطية نفس��ها، إلى 
نش��ر التباغ��ض بين مكون��ات ه��ذه المجتمعات، 
ولك��ن ذلك ال يجب أن يقودنا ذلك مطلقًا إلى الكفر 

بالديمقراطية.

* همس:
فِتش

في ثنايا القلب المتعب،
عن بقايا عشق،

وابحث عن سماه السابعة،
عن آخر جنة ضاعت،

عن قصيدة
من دون كلمات، 

أو حروف.

 تجار البحرين 
على قدر المسؤولية

تجس��يًدا لمعنى اآلي��ة الكريمة »ُق��ل لِِّعَباِدَي 
ا َرَزْقَناُهْم  اَلَة َوُينِفُقوْا ِممَّ الَِّذيَن آَمُنوْا ُيِقيُموْا الصَّ
ن َقْبِل َأن َيْأِت��َي َيْوٌم الَّ َبْيٌع ِفيِه  ا َوَعالِنَيًة مِّ ِس��رًّ
َواَل ِخاَلٌل«، قدم تجار البحرين تبرعاتهم عالنية 
ومن خالل شاشة التلفزيون لحملة »فينا خير« 
الوطنية اإلنسانية ليظهروا معدنهم األصيل. 

ي��وم الجمعة الماضي ش��هدنا التفاف��ًا لعدد 
كبير م��ن التجار والش��ركات التجارية العائلية 
ح��ول القي��ادة وم��ن أج��ل س��المة البحري��ن 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا وه��و أم��ر يثل��ج 
الص��در. فالمس��اهمات المتتالي��ة م��ن أب��رز 
ممثلي القط��اع الخاص يدل على قدر كبير من 
التحلي بالمسؤولية الوطنية ورغبة صادقة في 

المساهمة والدعم وعمل الخير. 
وتص��درت الش��ركات العريقة مث��ل مجموعة 
يوس��ف ب��ن أحمد كانو وش��ركة يوس��ف خليل 
المؤيد وش��ركة عبداهلل يوس��ف فخرو وغيرها 
المش��هد وقدم��ت مس��اهمات كبي��رة تبي��ن 
رغبتهم الحقيقية في الوقوف جنبًا إلى جنب مع 
كل المجه��ودات المبذولة في س��بيل التصدي 
للفي��روس الخطير ال��ذي ال يفرق بين صغير أو 

كبير. 
ولعل يوم الجمعة كان ردًا واضحًا وصريحًا من 
الش��ارع التجاري في البحرين على كل من كان 
يدع��ي تقاعس التجار في تلبي��ة نداء الواجب. 
فالمعروف أن تجار البحرين الكرام ساهموا على 
م��دى عقود طويلة في تنمية البلد واقتصادها 
وساهموا بطرق مختلفة س��واء مباشرة أو غير 
مباشرة في كل األزمات. ويحسب لتجار البحرين 
الكب��ار وعيه��م المجتمعي العال��ي وتحملهم 
المس��ؤولية الوطني��ة منذ زم��ن طويل، فهم 
أول م��ن تبنى مفهوم البحرن��ة مثاًل وطبقوها 
وهم من أكثر الحريصين على تقديم يد العون 
والمس��اعدة للناس. ويشغل العديد من مالك 
الش��ركات العائلي��ة التجارية مناصب رئيس��ة 

في الجمعيات الخيرية في البحرين ومنهم من 
يخصص جزءًا م��ن مدخوله للصناديق الخيرية 

في البالد. 
و»فينا خير« التي أطلقها ش��يخ الش��باب سمو 
ناصر بن حمد آل خليفة وساهم فيها بكل كرم 
بمليون دينار من حسابه الشخصي تعد خطوة 
تحفيزية ج��ادة للجميع تدعوه��م للحركة في 
اتجاه الخير والمساهمة ولو بالقليل والدور يقع 
اآلن على من يمتل��ك المال كي يظهر وللعلن 
رغبت��ه في عمل الخي��ر. وأعل��م أن البحرينيين 
يرجون أن ال تتم عملية التبرع والدعم حس��ب 
حس��ابات سياس��ية أو ما ش��ابه، فاألم��ر الذي 
نعيشه ال يمت إلى السياسة بصلة ويحتاج إلى 
تع��اون الجميع، خاصة ونح��ن نعيش في زمن 
عودة التكاتف واللحمة بين جميع أبناء الوطن. 
الدع��م  الب��اب مفتوح��ًا لمزي��د م��ن  م��ازال 
لمجه��ودات البحرين ف��ي التص��دي لفيروس 
كورونا ومن تأخر من التجار فله العذر فمنهم 
من يواجه تعث��ًا تجاريًا حاليًا بس��بب األوضاع 
الراهن��ة ومنهم من تنقصه الس��يولة ومنهم 
من يراجع حساباته المالية والتزاماته ويحتاج 
بعض��ًا من الوقت ك��ي يقرر ن��وع الدعم الذي 
سيقدمه لكن العشم فيهم كبير فهم أهل هذا 
البلد ومنها وفيها والمؤكد أنهم لن ينسوا أن 

البحرين خيرها يعم الجميع. 
ولنتذك��ر أن هناك من يب��ذل الغالي والنفيس 
لمواجه��ة الوب��اء، فمنهم من يخاط��ر بحياته 
ف��ي الصف��وف األمامي��ة ومنه��م م��ن يترك 
بيت��ه وعائلت��ه باألي��ام ويذه��ب للعم��ل في 
المستشفيات. ولنتذكر أن مجتمعنا مثله مثل 
أي مجتمع فيه المحتاج والمسكين الذي يعاني 
اآلن بس��بب جمود األوضاع فال يكفيه مدخوله 
لتلبي��ة االحتياج��ات. وأخيرًا فلنتذكر أن ش��هر 
رمضان على األبواب والصدقة في هذا الش��هر 

الفضيل تضاعف، فالمتبرع أجره عند اهلل.
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الرابط اإللكتروني

الثقة السياس��ية تعن��ي النظرة اإليجابي��ة من قبل 
المواطني��ن تج��اه حكوماتهم. حي��ث تعتمد الثقة 
السياس��ية على بعدين هامين وهما قدرة الحكومة 
عل��ى تحقيق رغب��ات المواطنين من خالل تحس��ين 
مس��توى المعيش��ة واالقتص��اد وتحقي��ق العدال��ة 
واإلنصاف، وكذلك قدرة الحكومة على سن سياسات 
وإج��راءات فاعل��ة، وكذل��ك تعتب��ر الش��فافية ف��ي 
تصريح��ات الحكوم��ة من األم��ور التي تع��زز الثقة 

السياسية ما بين المواطنين والحكومة.
م��ن وجهة نظري المتواضعة ف��إن مملكة البحرين 
اس��تطاعت أن تكس��ب ثق��ة سياس��ية عالي��ة أثناء 

جائح��ة فيروس كورونا، من خالل حزمة السياس��ات 
واإلج��راءات الت��ي اتخذته��ا للح��د من انتش��ار هذا 
الوب��اء، حي��ث قامت الحكوم��ة بتوجيهات مباش��رة 
من حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك المفدى، باتخاذ 
سياسات تضمن المحافظة على المستوى المعيشي 
للمواطني��ن، وع��دم تأثره��م اقتصادي��ًا، باإلضافة 
إلى سلس��لة من السياس��ات التي تدع��م االقتصاد 
البحريني، وكانت لغة الشفافية والسرعة والمشاركة 

في المعلومات ركيزة أساسية لزيادة هذه الثقة. 
عم��ل دؤوب يق��وم ب��ه الفري��ق الوطن��ي للتصدي 
لفيروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد 
األعل��ى، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، أس��هم 
في زيادة الثقة السياس��ية وبناء أواص��ر وثيقة بين 

المواطن وسياسات الدولة. 
منج��زات جعلت المواطن البحرين��ي يكون أكثر ثقة 
في النظام السياس��ي حيث اس��تطاع صاحب السمو 
الملك��ي ول��ي العه��د أن يوحد الجمي��ع تحت مظلة 
»فريق البحري��ن«، فأصبح الجمي��ع يتنافس لخدمة 
هذا الوطن المعطاء ليثبت بأنه على قدر المسؤولية 

ليكون عضوًا فاعاًل في هذا الفريق. 
المش��اركة، المس��ؤولية، الضبط، المراقبة، األمن، 
العدال��ة، كله��ا قواعد رئيس��ة لم يغفله��ا صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد أثناء تأسيس��ه للفريق 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا، وهي ما أس��همت 

بشكل كبير في زيادة الثقة السياسية. 

رأيي المتواضع: 
س��تزول هذه الغمة بإذن اهلل، وسنتعافى من آثارها 
بفضل اإلجراءات المثلى التي صاغها صاحب السمو 

الملك��ي ول��ي العهد بتوجيهات كريم��ة من حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك المف��دى، وصاحب الس��مو 
الملك��ي رئي��س ال��وزراء، وسنس��طر منج��زات هذه 

المرحلة الصعبة في ملف إدارة األزمات. 
آمل أن يس��تمر المعدل المرتفع للثقة السياسية ما 
بعد األزمة، وآمل أن يكون مستقبلنا ما بعد فيروس 
كورونا مس��تقباًل مرتهنًا عل��ى ذات المضامين وأن 
تك��ون الكفاءة والنزاه��ة والعدال��ة والرقابة ديدن 
العمل، وأن تكون المش��اركة الش��عبية والشفافية 
ركن��ًا من أركانها كما اعتدنا. وتؤكد الدراس��ات في 
مج��ال العلوم السياس��ية أن الثقة بي��ن المواطنين 
والحكومة تس��هم بش��كل كبير في تج��اوز العقبات 
والعثرات بكاف��ة أنواعها »االجتماعية واالقتصادية 
والسياس��ية«، بالمقاب��ل ف��إن ضعف الثق��ة، يؤدي 
إل��ى إثارة الش��كوك حول جدوى وأهداف السياس��ات 
واإلجراءات الحكومية، ما يحول دون تعاون المواطن 
مع الحكومة في ممارس��ة دوره في الرقابة الشعبية 
لتصوي��ب السياس��ات، أو يعوق التزام��ه بالقوانين 

والتشريعات.
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها 
وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« 
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الوعي الذاتي وتحمل 
المسؤولية هما ما 
نرجوه من الجميع 

حتى تنكشف األزمة 
لنعايد على أحبائنا 
ونصلي صالة العيد 

في المساجد من 
جديد

»فينا خير« التي 
أطلقها شيخ الشباب 

سمو ناصر بن حمد 
آل خليفة وساهم 

فيها بكل كرم 
بمليون دينار من 

حسابه الشخصي تعد 
خطوة تحفيزية جادة 

للجميع تدعوهم 
للحركة في اتجاه 
الخير والمساهمة

ها نحن اليوم نجد 
كل الظروف مهيأة 

لننعم بتجربة روحية 
لطالما وعدنا بها 

أنفسنا كل عام ثم 
سرعان ما تختطفنا 
البرامج االجتماعية 
وكثرة المجامالت 
أو تسّوقنا المفرط 

لتناول مزيد من 
األطعمة

غياب الديمقراطية 
يفضي بالضرورة 

إلى االستبداد وإلى 
تراجع قيم المواطنة 

وممارساتها، 
فالمجتمعات 

االستبدادية تخلو 
في الغالب من داللة 
المواطنة المتساوية

ظروف فيروس »كورونا« ومناسبة شهر رمضان 
المبارك كلها تسهل عملهم لو كانت غايتهم 
المواطن وكانوا يسعون إلى إغالق ملف لم يأِت 

منه إال األذى فهل يستغلون هذه الظروف أم 
يعتبرون هذه الدعوة تحريضًا على الكراهية

باختصار، كل شيء في رمضاننا هذا سيكون 
مخالفًا لما تعودنا عليه، وهذا أمر قد يكون ثقياًل 

على كثيرين، لكنه في المقابل أمر ال بد منه ألن 
القاعدة تقول »في الظروف القاهرة ال بد من اتخاذ 

إجراءات صارمة«

أسئلة ساخنة جدًا

من األس��ئلة التي ينبغي أن تطرح هذه األيام بقوة وبصوت عاٍل ما الذي فعله 
أولئ��ك الذين »زهزهوا« للمواطنين قبل عش��ر س��نوات ووعدوهم بما هم غير 
متمكنين منه وأوردوهم الفوضى وجرحوا مس��تقبلهم ومس��تقبل عيالهم في 
الفترة منذ بدء تحكم فيروس »كورونا« المستجد )كوفيد 19( في المشهد إلى 

اليوم؟ ما الذي قدموه لهم؟ غير الكالم طبعًا! 
واقع الحال يقول إنهم لم يقدموا ولن يقدموا لهم أي شيء، ذلك أنهم يعتبرون 
مس��ؤولية مس��اعدة المواطنين ودعمه��م فترة فيروس »كورون��ا« على وجه 
الخص��وص حصرًا على الحكومة، من باب أن هذا األمر ال عالقة له بالسياس��ة 

التي هي »بحرهم«! 
الس��ؤال بقوة أكبر، ما الذي قدمه أولئك الذين طرحوا أنفس��هم بدياًل وحملوا 
راية »حقوق اإلنس��ان« للناس ف��ي البحرين منذ بدء أزمة في��روس »كورونا«؟ 
والجواب بقوة مس��اوية لقوة الس��ؤال هو أنهم لم يقدموا لهم أي ش��يء، ولن 
يقدموا أي شيء، فالشيء األساس هنا له عالقة بالمال وال يمكن لهم تقديمه، 
ال ألنهم ال يمتلكونه ولكن ألنهم يعتبرون هذا األمر خارج مس��ؤولياتهم وأن 
المعني باألمر ف��ي كل األحوال هي الحكومة، فالحكومة هي من عليها تقديم 

كل شيء، خصوصًا إن كان متعلقا بالمال!
حتى أولئك الذين تسببوا عليهم وصاروا خارج البحرين لم يمدوا إليهم أيديهم 
ول��ن يمدوها أيًا كان��ت أحوالهم وكيفما صارت. ومع هذا يس��تمرون في طرح 

أنفسهم معينين وقادة!
الحديث هنا ليس عن المبادرات الفردية، فمن غير الممكن أال يكون مثل هذا 
األم��ر قد حصل، لكنه عن »العمل المنظ��م« الذي يتوقع الناس أنهم يقومون 
ب��ه في مثل هذا الظرف، على األقل ليثبتوا أنهم يعملون لصالح الناس وأنهم 

لم يرفعوا شعارات مناصرتهم في تلك السنين اعتباطًا!
طبعًا ردهم على هذا لن يخرج عن دائرة توجيه االتهامات والقول بأن المقال 
»يح��رض عل��ى الكراهية«، لكنهم ف��ي كل األحوال لن يصحح��وا من وضعهم 
وسيستمرون في رفع الشعارات الفارغة والقول، عبر وسائل التواصل واالتصال 
وخصوصًا الفضائيات السوسة، إن أي معاناة للناس في زمن فيروس »كورونا« 

هي مسؤولية الحكومة، والحكومة وحدها. 
كان األجدى هو أن يس��تغلوا ظروف تسيد فيروس »كورونا« المشهد فيصلحوا 
ما خربوه ويبحثوا عن طريق يتواصلون به مع الحكومة، فيثبتوا للناس بأنهم 
يري��دون أن يعمل��وا مفيدًا له��م، ويثبتوا للحكوم��ة بأنهم يعمل��ون لصالح 

المواطنين والوطن وأنه ليست لهم »مآرب أخرى«. 
لك��ن ه��ذا لم يحصل، ول��ن يحصل، كما ل��ن يحصل أيضًا أمر االس��تفادة من 
ش��هر رمضان المبارك الذي توفر أجواؤه الروحانية الظروف التي تجعل الجميع 
متقباًل للجميع، والغالب أنه س��يمر شهر الخير ولن يتم استغالله لرأب الصدع 
وتصحي��ح األخطاء والبدء في مرحل��ة جديدة يثبتون خالله��ا أنهم إنما عملوا 

لمصلحة الناس وليس لمصالحهم الخاصة أو لخدمة آخرين. 
أب��واب الحكومة ظلت مش��رعة ولم توصد، وهي لن توصد خصوصًا في ش��هر 
رمضان المبارك، والشطارة هي في ولوج هؤالء منها إلى حيث يمكنهم تقديم 
مفيد للمواطنين يثبتون به أنهم إنما عملوا من أجلهم وأنهم مؤهلون لمثل 

هذا العمل. 
ظروف فيروس »كورونا« ومناس��بة شهر رمضان المبارك، كلها تسهل عملهم 
لو كانت غايتهم المواطن وكانوا يسعون إلى إغالق ملف لم يأت منه إال األذى، 
فهل يس��تغلون هذه الظروف أم يعتبرون هذه الدعوة تحريضًا على الكراهية 

وينشغلون كما هي عادتهم بالتفكير السالب الذي ال يأتي منه خير؟ 
م��ا قدمته الحكوم��ة للمواطنين في البحرين منذ ب��دء أزمة فيروس »كورونا« 
كثير بل أكثر من المتوقع، واألكيد أنه مقدر ومشكور من قبل الجميع، وفي هذا 

ما يكفي ليعيد أولئك حساباتهم وتفكيرهم.

د. لولوة بودالمة

رأيي المتواضع

Lulwa777@gmail .com @Lulwa_budalamah

الثقة السياسية 
في زمن »كورونا«

منجزات جعلت المواطن البحريني يكون أكثر ثقة في النظام 
السياسي حيث استطاع صاحب السمو الملكي ولي العهد أن يوحد 

الجميع تحت مظلة »فريق البحرين«

رمضان و»كورونا«..!

س��ندخل شهر رمضان المبارك ألول مرة ونحن نصوم عن الطعام والشراب والمفترض 
كل العادات الس��يئة والس��لوكيات الخاطئة في جانب، وف��ي جانب آخر ونحن »نصوم« 
عن كثير من األمور الروتينية التي اعتدنا القيام بها في هذا الش��هر، والسبب في ذلك 

فيروس كورونا )كوفيد 19(. 
في الش��هر الفضي��ل تصفد الش��ياطين، لكن هذه المرة لدينا ش��يطان نس��عى نحن 
جاهدين لتصفيده ومنعه من االنتش��ار وإلحاق الضرر بالناس والمجتمع، ولفعل ذلك 

علينا نحن أن »نصفد« كثيرًا من عاداتنا في رمضان. 
أول مسألة ستتمثل بالعبادات، إذ الصالة في المساجد لم تقم طوال األسابيع الماضية، 
ف��ي وض��ع غريب جدًا، خاصة لمن يح��رص دائمًا على الصالة في وقته��ا ومع الجماعة 
في المس��جد، وعليه فإن ثقل المس��ألة يكمن بأنه ال صالة للتراويح ستقام في جميع 
المس��اجد، وكذلك الصلوات الخمس والقيام، في حين قننت المسألة، فمبوجب توجيه 
جاللة الملك حفظه اهلل، س��تقام صالة الجمعة في مسجد الفاتح من خالل عدد محدود 
جدًا من الناس، وكذلك بالنس��بة للتراويح، لتظل مساجد اهلل في بلدنا معمورة دائمًا، 

حتى في أصعب الظروف. 
س��تختفي ع��ادات معتادة في رمض��ان على رأس��ها المجالس الرمضاني��ة باختالفها 
وتنوعها، سواء أكانت مجالس للسالم وتبادل التهاني، أو مجالس تدار فيها أمور جادة 
عبر نقاش��ات مختلف��ة، أو مجالس يلتقي فيها الن��اس أو أفراد العوائ��ل. فالتجمعات 

ممنوعة بسبب إجراءات مكافحة كورونا. 
األس��واق والمحالت والمطاعم مغلقة بخ��الف المعتاد، باس��تثناء األماكن الضرورية، 
وعليه إن كان الوضع غريبًا نوعا ما في األيام السابقة، فإنه سيزداد تعقيدًا في رمضان 
بالض��رورة، ف��ي ظل خروج الن��اس بكثافة بعد الفط��ور أو التراويح للتس��وق أو تناول 

السحور، كما جرت العادة. 
كثي��ر من العوائل الت��ي كان أفرادها يتجمع��ون لتناول اإلفطار معًا أو الس��حور معا، 
س��يضطرون إللغاء ه��ذه التجمعات، بينما أش��ك أن عادة تبادل الصح��ون واألطعمة 
ستتوقف، لكنها ستقل بالتأكيد، وفوق ذلك لن تجدوا في الشوارع تلك األعداد الكبيرة 
من الش��باب والشابات الذين يوزعون التمر والماء على السواق حتى يفطروا إن تأخروا 
على الوصول لمنازلهم وصادفهم أذان المغرب في الطريق، فال حمالت ل� »اإلفطار على 

الطريق« هذا العام. 
الخي��م الرمضانية لن تجدونها حاضرة، البوفيه��ات العديدة على امتداد البلد لإلفطار 

والسحور، ومقاهي الشيشة الالمتنهاية في العدد لكن تكون حاضرة. 
باختصار كل شيء في رمضاننا هذا سيكون مخالفًا لما تعودنا عليه، وهذا أمر قد يكون 
ثقي��اًل على كثيرين، لكنه ف��ي المقابل أمر البد منه، ألن القاع��دة تقول »في الظروف 
القاه��رة، البد من اتخاذ إجراءات صارمة«، واليوم نتح��دث عن إجراءات هدفها الصالح 

العام للوطن، وهدفها حماية كل من فيه، والحرص عليه صحيًا. 
لذلك فإن كثيرين سيش��عرون بالفارق الكبي��ر، خاصة ممن هم في إجازات، أو يعملون 
عن بعد، فالفترة الصباحية س��تكون ش��به ميتة بالنس��بة له��م، ومفروض عليهم أن 
يمألوه��ا بأنش��طة وأمور يمارس��ونها، بعضها قد يمث��ل ابتكارات خاص��ة تخرج عن 
المأل��وف لع��ادات محددة المعال��م مثل القراءة والرس��م وحتى متابعة المسلس��الت 
واألف��الم، واألخيرة س��تكون الحاض��رة بقوة، ألن الكثير سيتس��مرون أمام الشاش��ات 

لمتابعة اإلنتاج الخاص برمضان. 
ال أدري إن كانت الس��طور أعاله مقااًل يس��ير في اتجاه معين، أم دردشة مع القارئ قبل 
حل��ول رمضان، لوص��ف الحال المتوق��ع خالل الش��هر الكريم، وإلدراك أنن��ا في أوضاع 

استثنائية، أوصلتنا لنعيش حياتنا بطرائق غير طبيعية. 
يبق��ى المهم ف��ي الموض��وع خالصة، وه��ي المعنية بالتذكي��ر بااللت��زام باإلجراءات 
والضواب��ط الموضوعة بهدف منع إنتش��ار الم��رض، والتي تمثل ل��ه -أي الفيروس- 
ممارس��ات رمض��ان االجتماعية م��ن »غبقات« و»مجال��س« و»لقاءات« وس��طًا مثاليًا 
ليتفش��ى وينتش��ر مس��تغاًل عدم التزام الن��اس، أو تقليلهم لمخاطر ممارس��ة الحياة 

االجتماعية بشكل طبيعي. 
كونوا حريصين على س��المتكم وس��المة اآلخرين. رمضان كريم وصيامًا مقبواًل وقيامًا 

مأجورًا.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

بـــن  الشـــيخ راشـــد  الداخليـــة  أكـــد وزيـــر 
عبدهللا آل خليفة أن المشروع اإلصالحي 
الشـــامل لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، له الدور 
األســـاس في تعزيز هوية مملكة البحرين 
الوطنيـــة،  ثوابتهـــا  وحمايـــة  األصيلـــة 
بجانـــب تعزيـــز قيـــم المواطنـــة واالنتماء 
الوطنـــي، مستشـــهدا بمقولـــة جاللة الملك 
إن المواطـــن شـــريك فاعـــل لقـــوات األمن 
العـــام فـــي تأديـــة مهامهـــا وواجباتها نحو 
المجتمع، موضحـــا أن األمن محور ارتكاز 

وعليه تقوم عملية التطوير.
واســـتعرض الوزيـــر، خـــالل محاضـــرة لـــه 
أمـــس للدارســـين بـــدورة الدفـــاع الوطني 
الثانية ودورة القيادة واألركان المشـــتركة 
الثانية عشـــرة، والتي تعقـــد حالًيا بالكلية 
والدفـــاع  واألركان  للقيـــادة  الملكيـــة 
والتحديـــات  العـــام  الموقـــف  الوطنـــي، 
الداخليـــة، إضافـــة إلـــى األبعـــاد والمحاور 
االســـتراتيجية، منوها في هذا الشأن إلى 
تدابيـــر األمـــن الداخلـــي وضبـــط الحـــدود 
وإدارة األزمات والكوارث بجانب التعاون 

والدعم الدولي.
المبذولـــة  األمنيـــة  الجهـــود  إلـــى  وأشـــار 
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا، ضمـــن فريق 
البحريـــن الوطنـــي، والذي يعمل بإشـــراف 
وتوجيـــه ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفـــة، ومن ذلك أعمال التعقيم 
والتطهيـــر التـــي قام بهـــا الدفـــاع المدني، 
والتـــي زادت عـــن 15 ألـــف عمليـــة خـــالل 
الشـــهرين الماضييـــن، فيمـــا قامـــت إدارة 
النقل بنقل حوالي 9 آالف حالة مشتبه بها 
أو مصابـــة أو مخالطـــة من خـــالل اآلليات 
المجهـــزة وبالتعاون مع الجهـــات المعنية، 
الفتا إلى الدور التوعـــوي المتميز لإلعالم 
األمنـــي، وما قدمته مختلف إدارات وزارة 
للجهـــات  مـــن دعـــم لوجســـتي  الداخليـــة 
المعنيـــة، بما يعـــزز الجهـــود الوطنية للحد 

من انتشار كورونا.
وأكـــد وزيـــر الداخليـــة خـــالل المحاضـــرة 
تعكـــس  التـــي  المؤشـــرات  مـــن  جملـــة 
االســـتقرار األمني الـــذي تتمتع بـــه مملكة 
البحريـــن، مشـــيرا فـــي هـــذا المجـــال إلـــى 

حســـب  المســـجلة  الجريمـــة  انخفـــاض 
اإلحصاء الجنائي وكذلك الجرائم الماسة 
باألمـــن العـــام فـــي ظـــل مضاعفـــة الجهـــد 
المبذول من قبـــل األجهزة األمنية ونجاح 
مكافحـــة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  جهـــود 

اإلرهاب.
كما تنـــاول ما حققتـــه وزارة الداخلية من 
تطور في مجال الشرطة الذكية والتوسع 
في اســـتخدام الكاميرات األمنية والذكاء 

التقنيـــة  األنظمـــة  وتطـــور  االصطناعـــي 
المعمـــول بهـــا، الفتا كذلك إلـــى أن كال من 
الدفاع المدني وخفر السواحل والمباحث 
واألدلة الجنائية، قامت باتخاذ إجراءاتها 
القانونية حيال ما يقرب من 16 ألف بالغ 

خالل العام 2019.
وزيـــر  شـــدد  محاضرتـــه،  ختـــام  وفـــي 
الداخلية على أهميـــة األمن للجميع، وفي 
الوقت ذاته دور الجميع في تحقيق األمن 

الشـــامل، كما قـــام بالرد على استفســـارات 
وتســـاؤالت المشـــاركين في الدورة، معربا 
عـــن شـــكره للقائميـــن على الكليـــة الملكية 
للقيادة واألركان والدفاع الوطني، متمنيا 

للجميع التوفيق والسداد.
ومن جهته، عبر آمر الكلية الملكية للقيادة 
شـــكره  عـــن  الوطنـــي  والدفـــاع  واألركان 
وتقديـــره لوزيـــر الداخلية علـــى ما تفضل 

به.

15 ألف عملية تعقيم 
ونقل 9 آالف حالة مشتبه 

بها أو مصابة أو مخالطة

اتخاذ إجراءات قانونية 
حيال ما يقرب من 16 
ألف بالغ خالل 2019

أهمية األمن للجميع 
وبالوقت ذاته الكل 

مسؤول لتحقيق 
األمن الشامل
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تخصيص “الدولي” للرعاية الشاملة لمصابي “كورونا”

دور أساس للمشروع اإلصالحي في تعزيز هوية البحريني

ـــية ـــرة قياس ـــة بفت ـــة الميداني ـــدة الرعاي ـــييد وح ـــة”: تش ـــى للصح ـــس “األعل رئي

وزيـــر الداخليـــة: انخفـــاض معـــدالت الجريمـــة ونجـــاح جهـــود مكافحـــة اإلرهـــاب

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  قـــام 
رئيـــس الفريق الوطنـــي للتصدي لفيروس 
طبيـــب  الفريـــق   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
بزيـــارة تفقديـــة لوحـــدة الرعاية الشـــاملة 
الكائنـــة فـــي مستشـــفى البحريـــن الدولي 
والتي ســـتخصص لعـــالج الحاالت القائمة 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، بحضـــور 
عـــدد من أعضاء الفريق الوطني في إطار 
للتصـــدي  والمســـتمرة  المبذولـــة  الجهـــود 
لهـــذا الفيـــروس وللوقـــوف على مســـتوى 
اإلنجاز وضمـــان تطبيق جميع اإلجراءات 

االحترازية وفق أعلى المعايير.
فـــي  الكائنـــة  الميدانيـــة  الوحـــدة  وتأتـــي 
المستشـــفى الدولي ضمن سلسة متكاملة 
مـــن مراكـــز الحجـــر الصحـــي االحتـــرازي 

والمخصصـــة  والعـــالج،  العـــزل  ومراكـــز 
الســـتقبال الحـــاالت القائمـــة والمخالطين 
والمشتبه بإصابتهم بالفيروس، وبالتوازي 
مـــع الفحـــص المكثـــف والعشـــوائي الـــذي 
مختلـــف  فـــي  الصحـــة  وزارة  بـــه  تقـــوم 

مناطق المملكة.
وأشـــاد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 

بالدعـــم المتواصـــل مـــن لدن عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، كما رفع الشـــكر إلى رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، وإلى ولـــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، علـــى متابعة 
ســـموهما الدائمـــة لكافة الجهـــود المبذولة 
لفريـــق البحريـــن الواحـــد لتعزيـــز صحـــة 
وســـالمة الجميع. وأكد الشـــيخ محمد بن 
عبدهللا آل خليفة خـــالل جولته التفقدية 
أّن مملكـــة البحريـــن لـــن تدخـــر جهـــًدا في 
ســـبيل التصـــدي والقضاء علـــى الفيروس 
من خالل توفير جميع اإلمكانات والموارد 
البشرية المؤهلة وتشييد المنشآت الطبية 
الالزمـــة للتصـــدي لهـــذا الفيـــروس للتغلب 

عليه بنجاح بإذن هللا.
الميدانيـــة  الرعايـــة  وحـــدة  أّن  وأوضـــح 
بالمستشـــفى الدولـــي شـــيدت فـــي فتـــرة 
لمعالجـــة  مهيـــأة  وأصبحـــت  قياســـية، 
الحـــاالت القائمـــة بالفيـــروس، حيـــث تـــم 
تشييد الوحدة وتجهيزها بأفضل األجهزة 

ووفق أعلى المستويات.

moi_bahrain@وزارة الداخلية - مملكة البحرين

تطور مجال الشرطة الذكية والكاميرات األمنية و الذكاء االصطناعي

نجاح جهود مملكة البحرين في مكافحة اإلرهاب

انخفاض الجرائم الماسة باألمن العام في ظل مضاعفة الجهد المبذول 
من قبل األجهزة األمنية

انخفاض الجريمة المسجلة حسب اإلحصاء الجنائي .

تطور األنظمة التقنية المعمول بها في الوزارة

مؤشرات االستقرار األمني

وزير الداخلية يلقي محاضرة للدارسين بدورة الدفاع الوطني الثانية ودورة القيادة واألركان المشتركة الثانية عشرة

المنامة - المجلس األعلى للصحة

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

تلقـــى وزيـــر الخارجية عبداللطيف الزياني، أمس، اتصـــااًل هاتفًيا من  وزير 
خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري. وتم خالل االتصال التأكيد 
علـــى عمـــق العالقـــات األخوية الوطيـــدة التي تجمـــع بين مملكـــة البحرين 
وجمهورية مصر العربية الشـــقيقة وما تتســـم به من متانة وقوة وتنســـيق 

مشترك إزاء مختلف القضايا.
كما بحث الوزيران آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بجائحة فيروس 
كورونا )كوفيد 19( والجهود المبذولة لمواجهة الفيروس، مجددين التأكيد 
علـــى أهميـــة تضافر كافـــة الجهود الدولية؛ مـــن أجل الحد من انتشـــار هذا 

الفيروس والقضاء عليه.

األركان  هيئـــة  رئيـــس  تـــرأس 
الفريـــق الركـــن ذيـــاب بـــن صقـــر 
النعيمـــي اجتمـــاع لجنـــة الدفـــاع 
القيـــادة  فـــي  الوطنـــي،  واألمـــن 
العامة لقوة دفاع البحرين صباح 
أمـــس، وجـــرى خـــالل االجتمـــاع 
بتطويـــر  الكفيلـــة  الســـبل  بحـــث 
التعـــاون الـــذي مـــن شـــأنه تقوية 
التنســـيق بين األجهزة العسكرية 
وتعزيـــز  بالمملكـــة  واألمنيـــة 
المشـــتركة  العســـكرية  القـــدرات 
بمـــا يســـهم فـــي ترســـيخ دعائـــم 
األمن واالســـتقرار والحفاظ على 
الوطـــن  ومقـــدرات  مكتســـبات 

الوطـــن  فيـــه خيـــر وصالـــح  لمـــا 
والمواطنين.

حضـــر االجتمـــاع الفريـــق طـــارق 
األمـــن  رئيـــس  الحســـن  حســـن 
العـــام، واللواء الركن الشـــيخ عبد 
العزيز بن ســـعود آل خليفة مدير 
أركان الحـــرس الوطنـــي، واللواء 
الفضالـــة  إبراهيـــم  غانـــم  الركـــن 
األركان  هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد 
للعمليـــات، واللـــواء الركـــن بحري 
محمد يوســـف العسم قائد سالح 
البحرية الملكـــي البحريني وعدد 
مـــن كبـــار الضبـــاط والمســـؤولين 

بالجهات المعنية في المملكة.

حضـــر رئيس هيئة األركان الفريق الركـــن ذياب النعيمي صباح أمس، حفل 
تخريـــج إحـــدى دورات االختصاص للضباط في إحـــدى وحدات قوة دفاع 
البحرين. وبدأ الحفل بتالوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم ألقيت كلمة 
بهذه المناســـبة ُقدم من خاللها إيجاز عن الـــدورة وأهميتها والمراحل التي 
اشـــتملت عليها من مـــواد نظرية وتطبيقات عملية، ثـــم تفضل رئيس هيئة 
األركان بتوزيـــع الشـــهادات على الضبـــاط الخريجين، والجوائـــز التقديرية 
علـــى المتفوقيـــن، وبهـــذه المناســـبة عبـــر رئيـــس هيئـــة األركان عن شـــكره 
وتقديـــره إلـــى كل المشـــاركين فـــي الـــدورة والمدربيـــن على الجهـــود التي 
بذلوها في تحقيق متطلبات هذه الدورة بنجاح، مشيدًا باالهتمام البالغ من 
قبـــل الخريجين ومســـتواهم المميز الذي قدموه فـــي فترة التدريب والذي 
اتســـم بالكفاءة العاليـــة. حضر حفل التخريج مســـاعد رئيس هيئة األركان 
للعمليـــات اللـــواء الركـــن غانم الفضالـــة، ونائب قائد الحـــرس الملكي اللواء 
الركن حمد النعيمي، ومدير التدريب العســـكري اللواء الركن صالح الســـعد، 

وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

بحث مستجدات “كورونا” مع مصر

تقوية التنسيق العسكري األمني

تخريج دورة عسكرية متخصصة للضباط

“التجارة” تصدر بيانا توضيحًيا عن إعادة إغالق المحالت
التنســـيقية  اللجنـــة  لقـــرارات  تنفيـــًذا 
برئاســـة ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
مـــع  وتماشـــًيا  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الوقائيـــة المتخـــذة للحـــد مـــن انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا )COVID-19( وبنـــاًء 
علـــى توصيات الفريـــق الوطني الطبي 
أكـــدت  كورونـــا،  للفيـــروس  للتصـــدي 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
أنه بدًءا من يوم الخميس الموافق 23 
أبريل 2020 في تمام الســـاعة 7 مساًء 
حتى يـــوم الخميـــس الموافـــق 7 مايو 

2020 سيتم:
- االســـتمرار فـــي إغـــالق دور الســـينما 

وكل صاالت العرض التابعة لها.

المراكـــز  إغـــالق  فـــي  االســـتمرار   -
الرياضيـــة الخاصـــة وصـــاالت التربيـــة 
الســـباحة  وبـــرك  الخاصـــة  البدنيـــة 

الخاصة واأللعاب الترفيهية الخاصة.
- االستمرار في إغالق مقاهي الشيشة 
واقتصار أنشطتها على تقديم األطعمة 
فقـــط مـــن خـــالل الطلبـــات الخارجيـــة 

والتوصيل.
- االستمرار في إغالق الصالونات.

أنشـــطة  اقتصـــار  فـــي  االســـتمرار   -
جميـــع المطاعـــم والمرافـــق الســـياحية 
وأماكـــن تقديم األطعمـــة على الطلبات 

الخارجية والتوصيل.
- االستمرار في وقف بعض اإلجراءات 
الطارئـــة  غيـــر  الصحيـــة  والخدمـــات 

بالمؤسسات الصحية الخاصة.
- االســـتمرار في تخصيص أول ســـاعة 
مـــن فتـــح محـــالت األغذيـــة والتموين 
لكبـــار الســـن والنســـاء الحوامـــل فقـــط 

لتقليل المخالطة.
- االستمرار في إلزام جميع المواطنين 
والمقيميـــن بارتداء األقنعـــة وكمامات 

الوجه في األماكن العامة.
- اقتصـــار أنشـــطة المحـــال التجاريـــة 
أو  ســـلًعا  تقـــدم  التـــي  والصناعيـــة 
خدمات مباشـــرة للزبائـــن على عمليات 
البيـــع بالطرق اإللكترونيـــة ومن خالل 
خدمـــة توصيل البضائع مع إغالق هذه 

المجاالت خالل هذه الفترة.
يســـتثنى مـــن هـــذه المحـــال الصناعية 

والتجارية كل ما يلي:
ماركـــت،  الســـوبر  ماركـــت،  الهايبـــر   -
بيـــع  ومحـــال  والبقـــاالت،  البـــرادات 
واللحـــوم  واألســـماك  الخضـــروات 

الطازجة.
- المخابز اليدوية واآللية.

- محطـــات تعبئة الوقود ومحال تعبئة 
الغاز المسال.

- المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة التي 
يصـــدر بها تعميـــم من الهيئـــة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
والمؤسســـات  الماليـــة  المؤسســـات   -

المساندة للقطاع المالي.
- المصانع.

للمؤسســـات  اإلداريـــة  المكاتـــب   -
والشـــركات، والتـــي ال يتصـــل نشـــاطها 

بشكل مباشر مع الزبائن.
- المحال العاملة في استيراد وتصدير 

البضائع وتوزيعها.
وصيانـــة  تصليـــح  وكراجـــات  ورش   -

المركبات ومحال قطع الغيار.

- قطاع اإلنشاءات والصيانة.
- شـــركات االتصـــاالت وفًقـــا للتعميـــم 

الصادر من هيئة تنظيم االتصاالت.
ونوهـــت الـــوزارة بأهميـــة التـــزام هذه 
الجهـــات بالقواعـــد واإلجـــراءات التـــي 

تصدر عن وزارة الصحة.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد رئيـــس الجمارك الشـــيخ أحمد بـــن حمد آل 
خليفـــة أن توجيهـــات قيادتـــي مملكـــة البحرين 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، وما 
تم اتخاذه من إجراءات احترازية مسبقة للحد 
مـــن انتشـــار فيـــروس كورونا، ســـاهمت بشـــكل 
كبير فـــي تذليل مختلف الصعاب بما من شـــأنه 
تســـيير األعمال المتعلقة بحركة انتقال البضائع 

والمسافرين، بشكل جيد.
جـــاء ذلك في اجتماع عقده عبر تقنية االتصال 

المرئـــي، مـــع المديـــر العـــام لجمـــارك دبـــي أحمد 
محبـــوب مصبـــح، إذ أعرب رئيـــس الجمارك عن 
شـــكره للمدير العام لجمـــارك دبي على المبادرة، 
مشـــيدا بالجهـــود التـــي قامـــت بهـــا إدارتـــه في 
التعامل مع األوضاع التي فرضتها أزمة كورونا.

وأثنـــى مصبح علـــى المبادرات التـــي قامت بها 
أهميـــة  بالبحريـــن، موضحـــا  الجمـــارك  شـــؤون 
االســـتفادة من هذا الوضـــع وتحويله إلى فرص 

لالستثمار في الحلول التكنولوجية.

اإلجراءات االحترازية سهلت حركة البضائع
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تفعيل الوعظ الديني والخطابة في المآتم عبر اإلنترنت
الصوت مكبرات  ومنع  المستمعين  حضور  دون  الخطباء  بوجود  االكتفاء 

الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  أصـــدر مجلـــس 
بيانا بمناســـبة قرب قرب حلول شهر مضان 
المبـــارك للعـــام 1441هـ، رفعت فيها  أســـمى 
إلـــى صاحـــب  والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات 
الجاللة الملك، وسمو رئيس الوزراء، وسمو 
ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب األول 
وشـــعب  حكومـــة  وإلـــى  الـــوزراء،  لرئيـــس 
مملكـــة البحريـــن، وعمـــوم األمتيـــن العربية 

واإلسالمية، وفيما يلي نص البيان:
لطالمـــا اعتـــاد مجتمعنـــا البحرينـــي العزيـــز 
علـــى إحياء هذا الشـــهر العظيـــم وما يحفل 
كبيـــرة  وشـــعائر  مباركـــة  أعمـــال  مـــن  فيـــه 
ومناســـبات جليلـــة، إال أّن الظروف الصحية 
العالميـــة القاهرة فرضت نفســـها هـــذا العام، 
وأصبحـــت - مـــع بالـــغ األســـف - تحول دون 
أداء الشـــعائر الدينيـــة واالجتماعيـــة علـــى 
نحوها المعتاد، ومن هذا المنطلق، تود إدارة 

األوقـــاف الجعفرية أن تحيط إدارات المآتم 
والحســـينيات بأنها قامـــت بمخاطبة الفريق 
الطبـــي الوطني للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
“كوفيـــد ١٩”؛ وذلك للوقوف على توجيهات 
الفريق بشـــأن الضوابط التـــي ينبغي اتباعها 
بشـــأن تالوة القرآن الكريـــم والوعظ الديني 
بمـــا  والحســـينيات  المآتـــم  فـــي  والخطابـــة 
يتســـق مع التوجيهات الطبيـــة واالحترازية 
الصـــادرة عـــن الجهـــات الرســـمية فـــي ظـــل 

الظروف الراهنة.
وفـــي هـــذا اإلطار، بعد التنســـيق مـــع رئيس 
الفريـــق  المجلـــس األعلـــى للصحـــة رئيـــس 
الطبـــي الوطني للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة، ووزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقاف الشـــيخ خالد بن علـــي آل خليفة؛ 
فإنـــه تقـــرر أن يتـــم تفعيـــل الوعـــظ الديني 

والخطابـــة في المآتـــم والحســـينيات خالل 
شهر رمضان المبارك عبر تقنية البث المباشر 
عـــن طريـــق الفضـــاء اإللكتروني مـــن خالل 
تواجـــد الخطيـــب فقـــط فـــي داخـــل المأتم 
مـــن دون حضور جمهور المســـتمعين وعدم 
اســـتخدام مكبرات الصوت في هذه الفترة، 
حيث ســـيتم بـــث المحاضرات عبـــر تقنيات 
اإلعالميـــة؛  والوســـائط  المرئـــي  االتصـــال 
حفاظـــا علـــى األجـــواء العباديـــة مـــن جهـــة 
وااللتـــزام الكامـــل بالتوجيهـــات االحترازية 

الضرورية من جهة أخرى.
كمـــا تدعـــو اإلدارة الخطبـــاء ورجـــال الدين 
األفاضل إلى االستمرار في دورهم المشكور 
في حـــث المجتمـــع على تطبيـــق توجيهات 
الفريـــق الوطنـــي والمســـاهمة فـــي التوعية 
بهذا الشأن من خالل الخطب والمحاضرات، 
بالتـــزام  اإلدارة  تشـــيد  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 

االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بكافـــة  المجتمـــع 
والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا 
)كوفيد 19( والحد من انتشـــاره لحين زوال 
هـــذا العـــارض الصحـــي الطـــارئ بـــإذن هللا 
تعالـــى. وخصوصا االلتزام بقـــرارات اللجنة 
التنسيقية برئاسة صاحب السمو ولي العهد 
فـــي التأكيد على ضرورة االلتـــزام بعدد من 
التدابيـــر االحترازيـــة المتمثلة فـــي اختصار 
تجمعـــات اإلفطار علـــى التجمعـــات العائلية 
الغبقـــات  إقامـــة  بعـــدم  االلتـــزام  الصغيـــرة، 
والمجالس الرمضانية، وااللتزام بعدم إقامة 
موائـــد إفطـــار الصائم فـــي األماكـــن العامة، 
عـــدم إقامة تجمعـــات القرقاعـــون والوداع، 
والحـــرص علـــى عـــدم توزيع إفطـــار الصائم 
في الطرقات، واســـتبدال أكشـــاك جمع زكاة 
الفطـــر وتوزيعاتهـــا بالمنصـــات والتطبيقات 

اإللكترونية.

المنامة - األوقاف الجعفرية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

وكافـــة  وأعضـــاء  رئيـــس  رفـــع 
منتســـبي إدارة األوقاف السنية 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
لملـــك البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ورئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة وولـــي العهـــد نائـــب 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
وشـــعب  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
البحرين الوفـــي وكافة الكوادر 
فـــي فريـــق البحريـــن الوطنـــي، 

وذلك بمناسبة قرب حلول شهر 
رمضان المبارك.

األوقـــاف  إدارة  نوهـــت  كمـــا 
الســـنية بضـــرورة التـــزام كافـــة 
الصادرة  بالتعليمـــات  المصليـــن 
مـــن الجهـــات الرســـمية بمملكة 
بإقامـــة  وذلـــك  البحريـــن، 
الصلوات وصـــالة التراويح في 
المنازل تماشـــيا مـــع اإلجراءات 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  المتخـــذة 
فيروس كورونا. ســـائلة هللا أن 
يحفظ مملكـــة البحرين من كل 
ســـوء وأن يجنب أهلهـــا وكافة 

المسلمين األمراض واألسقام.

أصدر المجلس األعلى للشؤون 
اإلســـالمية بيانـــا بشـــأن انعقاد 
الرؤية الشـــرعية مســـاء أمس، 

جاء فيه: 
العالميـــن،  رب  للـــه  الحمـــد 
والصالة والســـالم على أشـــرف 
ســـيدنا  والمرســـلين،  األنبيـــاء 
وصحبـــه  آلـــه  وعلـــى  محمـــد، 

أجمعين.
يعلن المجلس األعلى للشـــؤون 
الرؤيـــة  هيئـــة  أن  اإلســـالمية 

الشـــرعية انعقدت مســـاء أمس 
 29 الخميـــس  ليلـــة  األربعـــاء 
 22 الموافـــق  1441هــــ  شـــعبان 
األنبـــاء  لتلقـــي  2020م  أبريـــل 
والشـــهادات برؤيـــة هالل شـــهر 
وقـــررت  المبـــارك،  رمضـــان 
اســـتمرار انعقادها مساء اليوم 
الخميس ليلـــة الجمعة الموافق 
23 أبريـــل 2020م، وصلـــى هللا 
علـــى ســـيدنا محمـــد وعلـــى آله 

وصحبه وسلم.

“السنية” للمصلين: التزموا بالتعليمات الرسمية

“الرؤية” تعلن استمرار انعقادها مساء اليوم

المنامة - مركز االتصال الوطني

هنـــأ الرئيـــس التنفيذي لمركـــز االتصال 
الوطني أحمـــد المناعي جميـــع الكوادر 
يـــوم  بمناســـبة  الوطنيـــة  اإلعالميـــة 
اإلعـــالم العربي والذي يصادف الحادي 
والعشرين من أبريل، مشيدا بما بتقدمه 
المؤسســـات اإلعالميـــة مـــن جهود في 
مختلف قضايـــا الوطن والمجتمع، وبما 
يســـاهم بـــه اإلعـــالم الوطنـــي مـــن نقل 

األحداث المحلية والعالمية.
وعبر الرئيـــس التنفيذي لمركز االتصال 
الوطنـــي عـــن اعتزاز األســـرة اإلعالمية 
فـــي مملكـــة البحريـــن بما وصلـــت إليه 
مهنيـــة  مـــن  والكـــوادر  المؤسســـات 
واحترافيـــة عاليـــة، بفضـــل التوجيهات 
الســـديدة من لـــدن عاهل البالد صاحب 
آل  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
خليفـــة، والدعم الكبير مـــن قبل رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة، ومؤازرة 

وتشجيع ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
وأكد الرئيـــس التنفيذي لمركز االتصال 
الوطني، أحمد المناعي أهمية مواصلة 
المســـيرة اإلعالميـــة الوطنيـــة، والعمل 
بشـــكل جاد وحقيقي؛ لمواصلة رسالته 
التســـامح  ثقافـــة  نشـــر  فـــي  الســـامية 
والتعايش بين جميع مكونات المجتمع، 

وتعزيز األمن والسلم االجتماعي.

المناعي: دور مهم لإلعالم في تعزيز السلم االجتماعي

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

شـــاركت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافة واآلثـــار الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفـــة في اجتماع وزراء الثقافة عـــن ُبعد والذي عقدته 
منظمـــة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافية )اليونيســـكو( امس 
األربعـــاء، ويأتي هذا االجتماع كامتـــداد لمنتدى وزراء الثقافة الذي 
نظمته اليونيسكو نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي في العاصمة 
الفرنسية باريس. وفي مداخلتها ضمن االجتماع، قالت الشيخة مي 
بنـــت محمد آل خليفـــة: “جميًعا نواجه اليوم أوقـــات عصيبة، ورغم 
ذلك فإنه يتوجب علينا أن نؤمن بما يمكن للثقافة تحقيقه”، مؤكدة 
أن الثقافـــة يمكنها تخفيف أثر األزمة وتحويل األوقات الصعبة إلى 

دافع لالبتكار واإلبداع وصناعة اإليجابية.
وأضـــاف أن التقنيـــات الحديثـــة المتعلقـــة باالتصـــاالت والمعلومات 
الترويـــج  فـــي  وســـاهمت  الثقافـــي  للعمـــل  مـــالًذا جديـــًدا  شـــّكلت 
لمكتســـباتنا الثقافيـــة من خـــالل توثيق التراث الثقافـــي غير المادي 

كالفنون الشعبية واألدائية التقليدية وغيرها.
وتابعـــت حديثها قائلة: “التقنيـــات الحديثة فتحت لنا كافة األبواب 
للوصول إلى جمهورنا، وشكلت فرصة لترويج وعرض كافة مواقعنا 
من خالل الواقع االفتراضي”، مضيفة أن الهيئة اســـتطاعت صناعة 
استمرارية في العمل الثقافي عبر االنترنت وقّدمت للجمهور فرصة 
االطـــالع علـــى مطبوعاتهـــا، وللمـــرة األولـــى إقامـــة مؤتمـــر صحفي 

إلكترونـــي لإلعـــالن عن آخـــر مكتشـــفاتنا األثرية. ونّوهت الشـــيخة 
مـــي بأهمية الثقافة في اســـتدراج األمل إلـــى المجتمعات، متوّجهة 
للمشـــاركين فـــي االجتماع في نهاية مداخلتها باللغـــة العربية قائلة: 
“الثقافـــة فعـــل مقاومـــة”. وســـعى هذا االجتمـــاع الذي شـــاركت فيه 
).....( دولـــة إلـــى صناعـــة حـــوار افتراضي عـــن بعد ما بيـــن مختلف 
وزراء ومســـؤولي القطاعات الثقافية في دول العالم لمناقشة تأثير 
األزمة الصحية التي ســـببها وباء فيـــروس كورونا )كوفيد19-( على 
القطاعـــات الثقافيـــة المختلفة، إضافة إلى اســـتعراض جهود الدول 
فـــي االســـتجابة للظـــروف االســـتثنائية التي ســـببها الوبـــاء وكيفية 

عملهم على تعزيز القطاع الثقافي على المستوى المحلي.

باجتماع مرئي ناقش تأثيــر األزمة الصحية على القطاع الثقافي
مي بنت محمد: الثقافة قادرة على استدراج األمل للمجتمعات

المنامة - بنا

ترأس وزير شؤون اإلعالم رئيس مجلس األمناء علي الرميحي، 
عبـــر تقنية االتصال المرئي االجتمـــاع االعتيادي الثاني لمجلس 
أمنـــاء معهـــد البحرين للتنمية السياســـية اليوم بحضور الســـادة 

أعضاء المجلس، والمدير التنفيذي للمعهد.
 وخالل االجتماع، أشـــاد مجلس األمنـــاء بنجاح برنامج “الوعي 
السياسي” والذي يمثل أحد برامج المعهد لهذه السنة، وما القاه 
مـــن تفاعل وصـــدى كبير من الجمهـــور وصل إلى 892 مشـــارًكا، 

مشيدين بالجهود المبذولة حوله.
إلـــى  المقدمـــة  اإللكترونيـــة  المحاضـــرات  االجتمـــاع  وتنـــاول   
أعضاء مجلســـي الشـــورى والنواب، والتي تعـــد انطالقة موفقة 
للمحاضرات عن بعد بالتعاون مع أمانة مجلسي الشورى النواب؛ 
بما يسهم في تطوير األداء وتعزيز العمل الوطني والديمقراطي 
في المملكة، كما تم اســـتعراض البرامج التي تم تنفيذها مؤخرا 
لعدد من الجهات والمؤسســـات واالطـــالع على مدى التقدم بها، 

إضافة إلى اإلصدارات التوعوية التي قام المعهد بنشرها.
واســـتعرض المجلـــس عدًدا من البرامـــج والفعاليات التي يعتزم 
المعهـــد تنفيذهـــا في ضوء الخطـــة المعدة للفتـــرة القادمة ومن 

ضمنهـــا إقامـــة 8 محاضـــرات فـــي شـــهر رمضـــان، والتي تشـــمل 
مجموعـــة من األنشـــطة التدريبيـــة والتوعوية التـــي تهدف إلى 
تنميـــة الوعـــي السياســـي والديمقراطـــي لـــدى مختلـــف فئـــات 
المجتمـــع، وبمـــا يســـعى إليـــه المعهد لتحقيـــق أهدافـــه المتعلقة 
بتنمية الوعي السياســـي بين المواطنين وفقا ألحكام الدســـتور 
وميثاق العمـــل الوطني، وتقديم الدعم للعمل البرلماني والبلدي 
في المملكة، والذي يمثل أحد ثمار المشروع اإلصالحي لصاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البـــالد المفدى، 

حفظه هللا ورعاه.

“التنمية السياسية” يقيم 8 محاضرات توعوية في رمضان
تنمية الوعي السياسي والديمقراطي بأوساط المجتمع

“العدل” تطلق برامجها الرمضانية عن بعد
خــيــر” ــا  ــن ــي “ف ـــ  لـ ــاة  ــ ــزك ــ ال ــدوق  ــنـ صـ ــن  مـ ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل  300

رفع وزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 
خليفـــة التهنئة بشـــهر رمضـــان الفضيل 
إلـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي 
العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، وإلـــى شـــعب البحريـــن الكريم 

واألمة اإلسالمية جمعاء.
وأشاد الوزير بالمباركة الملكية السامية 
الفاتـــح  جامـــع  بفتـــح  الملـــك،  لجاللـــة 
لصالة الجمعة بحضور الخطيب وعدد 

محـــدود مـــن المصليـــن لنقـــل الخطبـــة 
والصـــالة عبـــر أجهزة اإلعالم الرســـمية 
المرئيـــة والمســـموعة إلظهـــار شـــعيرة 
الجمعة واستفادة السامعين من أجهزة 
اإلعـــالم، وكذلـــك فتـــح الجامـــع لصالة 
العشـــاء والتراويـــح والقيـــام في شـــهر 

رمضان المبارك.
االلتـــزام  العـــدل ضـــرورة  وزيـــر  وأكـــد 
برئاســـة  التنســـيقية  اللجنـــة  بقـــرارات 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
الحفـــاظ  أجـــل  مـــن  الـــوزراء؛  مجلـــس 
علـــى صحـــة وســـالمة الجميـــع خـــالل 
شـــهر رمضان وعلـــى توصيـــات الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 

وزيـــر  وأوضـــح   .)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
العـــدل أن صنـــدوق الـــزكاة والصدقات 
تبـــرع حديثـــا بــــ 300 ألـــف دينـــار مـــن 
حســـاب الصدقـــات للمشـــاريع الخيرية 

وضمـــن  خيـــر”.  “فينـــا  حملـــة  لصالـــح 
مساهمته العينية التي تقدر بـ 175 ألف 
دينـــار لحملـــة “فينا خير” من الحســـاب 
المخصـــص للـــزكاة والـــذي تـــم صرفـــه 
لمســـتحقيه ضمـــن الضوابط الشـــرعية 
المرعية باشـــتراطات الزكاة، أشـــار إلى 
أن الصنـــدوق قـــام بتوزيع الـــزكاة على 
األســـر المســـتحقة والبالـــغ عددها 999 
أســـرة، فضـــاًل عـــن 650 ســـلة غذائيـــة 
والتـــي باشـــر الصنـــدوق فـــي توزيعهـــا، 
بواقع 100 سلة على األسر المقيدة في 
ســـجالت المجلس األعلى للمرأة، و550 
ســـلة تـــم توزيعها بالتنســـيق مع الفريق 
الملكيـــة  المؤسســـة  لـــدى  التطوعـــي 

لألعمال اإلنسانية.

وزير العدل

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثاروزير شؤون اإلعالم

أحمد المناعي

“الخدمة” يصدر تعليماته بشأن ساعات العمل برمضان
ظهرا  2 حتى  صباحا   8 مــن  الفضيل  بالشهر  الــرســمــي  ــدوام  ــ ال

مجلـــس  رئيـــس  تعميـــم  إلـــى  اســـتناًدا 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
بشـــأن  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
ســـاعات الـــدوام الرســـمية خـــالل شـــهر 
رمضـــان المبـــارك لعـــام 1441هــــ، أوضح 
رئيـــس ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة أحمد 
الزايـــد بأنـــه اســـتنادا إلـــى المـــادة رقـــم 
)19( مـــن قانون الخدمة المدنية الصادر 
بالمرســـوم بقانون رقم )48( لسنة 2010 
بشأن أيام العمل في األسبوع ومواقيته 
وضوابـــط العمـــل خـــارج أوقـــات العمل 
الرســـمي، إنـــه تقـــرر أن تكـــون ســـاعات 
الـــدوام الرســـمي خـــالل شـــهر رمضـــان 
المبارك من الساعة الثامنة صباحًا حتى 

الســـاعة الثانيـــة بعـــد الظهـــر للموظفين 
العمـــل  نظـــام ســـاعات  العامليـــن وفـــق 
ســـاعات  تخفـــض  بحيـــث  االعتياديـــة، 
العمـــل فـــي األســـبوع بمعـــدل الســـدس 
فتكـــون 30 ســـاعة للعامليـــن بنظـــام 36 
ســـاعة فـــي األســـبوع، وتخفـــض كذلـــك 
بنفس النســـبة للموظفين العاملين وفق 
ساعات العمل المطولة بحيث تكون 33 
ســـاعة ونصف للعاملين بنظام 40 ساعة 
في األســـبوع من الساعة الثامنة صباحًا 
حتى الســـاعة الثانية وخمـــس وأربعين 
دقيقة من يوم األحد إلى األربعاء، وفي 
يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحًا 
إلى الســـاعة الثانيـــة والنصف ظهرًا، كما 

تخفـــض ســـاعات العمـــل الخاصـــة التي 
وافـــق عليهـــا ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة 
بنفـــس  الحكوميـــة  الجهـــات  لبعـــض 
النســـبة وتحدد الســـلطة المختصة بهذه 
الجهـــات أوقات بدايـــة وانتهـــاء الدوام 
الرســـمي اليومي بحســـب حاجـــة العمل 
ومـــا يتوافـــق مـــع الضوابـــط المحـــددة 

وفق سياســـات الخدمـــة المدنية، منوهًا 
أن ذلـــك يشـــمل الموظفين فـــي الهيئات 
المنضويـــة  الحكوميـــة  والمؤسســـات 
تحـــت الخدمـــة المدنية الذيـــن يعملون 
فـــي  ســـاعة   40 بنظـــام  أو   36 بنظـــام 
األســـبوع بحيـــث تطبـــق عليهـــم نفـــس 

نسبة التخفيض في ساعات العمل.
وأمـــا فـــي الحـــاالت التـــي يطبـــق فيهـــا 
نظـــام الدوام المرن المعتمد في الخدمة 
المدنيـــة، فقد تقـــرر أن ال يتجـــاوز الحد 
للموظفيـــن  المرنـــة  للســـاعات  األقصـــى 
ســـاعة  النظـــام  لهـــذا  وفقـــًا  العامليـــن 
واحـــدة يوميًا في جميع ســـاعات العمل 

االعتيادية والمطولة والخاصة.

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

أحمد الزايد
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المنامة - مكتب القسيس هاني عزيز

اإلنجيليـــة  الكنيســـة  خـــادم  قـــال 
الوطنيـــة بمملكـــة البحريـــن رئيس 
القـــس  البيضـــاء  البيـــارق  جمعيـــة 
هاني عزيز إن شهر رمضان الكريم 
فرصـــة روحانيـــة تتبارك بهـــا ليس 
فقـــط األمـــة اإلســـامية بالبـــركات 
الســـماوية جـــراء الصـــاة والصوم، 
بـــل إن البشـــرية جمعـــاء لتســـتفيد 
فـــي هذه الظروف االســـتثنائية من 
قـــوة الصـــاة والتقرب مـــن هللا عز 
وجـــل، كي يوقف هللا عـــن خليقته 
الوباء المستشري والقاتل ويحبس 
عـــن الجائعين والفقـــراء خصوصا، 
التداعيـــات  وعظمتـــه  بمشـــيئته 
االقتصاديـــة والمالية المرعبة التي 
قـــد تكون قاتلـــة ومميتـــة أكثر من 
الفيروس نفسه على هذه الفئة من 

البشر.
وفـــي هـــذا الصـــدد، رفع القســـيس 
هانـــي صاتـــه للـــرب قائـــا “نتحـــد 
اليـــوم، عشـــية حلول شـــهر رمضان 
المبـــارك، كمســـيحيين مـــع إخواننا 
الدنيـــا  ديـــار  كل  فـــي  المســـلمين 
خاشـــعين بقلـــوب متواضعـــة أمـــام 
هللا عز وجل، رافعين صاتنا ليطهر 
فيـــروس  مـــن  األرض  كوكـــب  هللا 
“كوفيـــد 19” إذ إن المـــرض ال يفرق 
بيـــن النـــاس، وال يختار جنســـية أو 

دينا من دون اآلخر.
اجـــل  مـــن  نصلـــي  أيضـــا:  وقـــال 
ـــون تحـــت نير  المرضـــى الذيـــن يئنُّ
الوجـــع واأللـــم، ومـــن أجـــل الذيـــن 
الوبـــاء،  بســـبب  أحبابهـــم  فقـــدوا 
العامليـــن  كل  أجـــل  مـــن  ونصلـــي 
فـــي الصفـــوف األولى مـــن األطباء 
فـــي  والمتطوعيـــن  والممرضيـــن 

البحرين وفي شتى دول العالم.

وتابع بالقـــول: نصلي خصوصا من 
أجـــل عاهل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
نائـــب  العهـــد  وولـــي  خليفـــة،  ال 
القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، كيـــف يحفظهم هللا بصحة 
مـــن  بأعمارهـــم  ويطيـــل  وعافيـــة 
أجـــل البحريـــن ومن أجـــل كل فرد، 
مواطنـــا كان او مقيمـــا علـــى هـــذه 
نشـــعر  لـــم  حيـــث  الطيبـــة،  األرض 
مردفـــا  والتفرقـــة،  بالتمييـــز  يومـــا 
بـــأن مملكة البحرين ســـطرت أروع 
قصص التعايش والمحبة والعطف 
علـــى المرضـــى مهمـــا كان لونهم او 
جنســـهم أو دينهـــم، فالبحريـــن في 

قلب هللا.
وهنأ في ختام بيانه قيادة وشعب البحرين بحلول شهر رمضان  «

الكريم داعيا أن يحمل هذا الشهر المبارك معه انفراجات على صعيد 
توقف انتشار الوباء، وأن يسود السالم واالزدهار في ربوع المملكة 

والعالم أجمعين.

البحرين سطرت أروع قصص العطف على المرضى

برنامج تلفزيوني الستقبال تبرعات المقيمين
تنفيـــًذا لتوجيهـــات ناصـــر بـــن حمـــد... وضمـــن حملـــة  “فينـــا خيـــر”

اســـتجابة لطلـــب العديد مـــن المقيمين في 
مملكـــة البحريـــن مـــن الجاليـــات األجنبيـــة 
ورغبتهم الصادقة في دعم الجهود الوطنية 
 )COVID-19( كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
بقيادة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، وتنفيـــذًا لتوجيهـــات ممثـــل جالة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس مجلـــس 
أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
للمؤسســـة مصطفـــى  العـــام  أعلـــن االميـــن 
الســـيد تنظيـــم برنامج تلفزيونـــي بالتعاون 
مع تلفزيون البحرين الســـتقبال مســـاهمات 

الجاليـــات المقيمة في مملكـــة البحرين من 
األفراد والمؤسســـات والشـــركات للتبرعات 
المالية، ضمـــن الحملة الوطنيـــة “فينا خير” 
وذلـــك في يـــوم الجمعة الموافـــق 24 ابريل 
ابتـــداء مـــن الســـاعة الثانيـــة ظهـــًرا وحتى 
الخامســـة مســـاء، حيث ســـيتم اســـتضافة 
العديـــد من الشـــخصيات وتلقي االتصاالت 
واإلعـــان عن اســـماء المســـاهمين والمبالغ 

المتبرع بها. 
واوضـــح الســـيد بانـــه هـــذه المبـــادرة تأتي 
اســـتجابة لاتصـــاالت ~والمطالبـــات التـــي 
يتلقهـــا~ وتـــرد مـــن العديـــد مـــن الجاليـــات 
الذيـــن يكنـــون كل المحبـــة والتقديـــر لهـــذه 
األرض الطيبـــة التي ينعمـــون بالعيش فيها 
وتقديـــًرا منهـــم لمـــا يحضون به مـــن محبة 
واحتـــرام وكـــرم مـــن قبـــل مملكـــة البحرين 

قيادة وحكومة وشعبًا. 
وأكد أن هـــذه المبادرة غير مســـتغربة على 
الجاليات الصديقـــة التي تعيش على أرض 
مملكـــة البحرين حيث ســـبق وأن كانت لهم 
مســـاهمات متميزة مع جميع الحمات التي 
تطلقها المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
لدعـــم المشـــاريع والبرامج اإلنســـانية التي 

تنفذها في داخل وخارج البحرين.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس الشورى

واألمين العام

وكافة منتسبي األمانة العامة

بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى

الشيخ عادل عبدالرحمن المعاوده
 عضو مجلس الشورى

في وفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

والــدته
 سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته

ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون

القس هاني عزيز

القسيس هاني: 
عشية رمضان نصلي 

للمصابين ومن 
فقدوا أحبابهم

“األهلية” تشارك في “فينا خير” بـ 10 آالف دينار
ــاهــر ــة مـــن نـــجـــاح ب ــل ــم ــح ــه ال ــا حــقــقــت ــم ــورون ب ــ ــخ ــ الــــحــــواج: ف

مـــن منطلق التاحـــم الوطني والشـــراكة 
التـــي  االجتماعيـــة لحملـــة “فينـــا خيـــر”، 
لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  أطلقهـــا 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة دعًما 
للجهـــود الوطنيـــة المباركـــة بقيـــادة ولي 
العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
ســـاهمت الجامعة األهلية بمبلغ 10 آالف 
دينـــار للحملـــة الوطنية “فينا خيـــر” التي 
تهـــدف إلى تعزيز جهود البحرين لتصدي 

لفيروس كورونا “كوفيد 19” المستجد.
وقدم الرئيس المؤسس للجامعة األهلية 
رئيـــس مجلـــس األمناء عبـــدهللا الحواج 

أن الجامعة األهلية باســـمه وباسم جميع 
أساتذة وموظفي وطلبة الجامعة أسمى 
كلمـــات الشـــكر واالمتنـــان لعاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
صاحـــب  الـــوزراء  ورئيـــس  خليفـــة،  آل 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 

آل خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى 
الـــوزراء  النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة على ما يبذلونه من جهود 
من أجمل حماية الوطن وجميع مواطنيه 
ومقيميـــه مـــن مخاطـــر جائحـــة فيروس 

كورونا المستجد )كوفيد 19(.
وأضـــاف: لطالما كانت قيادتنا الحكيمة 
والجهـــود  العاملـــة  للكـــوادر  ملهمـــة 
المقدمـــة ولجميـــع أبنـــاء الوطـــن، وهي 
كذلك اليوم أيضا شعلة من العطاء، وما 
المبادرة الكريمة لسمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة إال مثال جلي على ذلك، 
لذلك فإن الواجب الوطني يحتم علينا 
جميعا أن نشارك ونساهم ونؤدي دورنا 
خدمة لوطننـــا ووالء لقيادتنا؛ من أجل 
العبـــور إلى بـــر األمـــان، واالنتصار على 

الجائحة.
من جهتـــه، أكد رئيـــس الجامعـــة األهلية 
منصور العالـــي أن كل ما تقدمه الجامعة 
ليس سوى قدر قليل أمام ما قدمه الوطن 
ألبنائه ومـــا حققته القيـــادة الحكيمة من 
إنجـــازات باهـــرة رفعت من شـــأن مملكة 

البحرين وشعبها على مستوى العالم.

منصور العاليعبدالله الحواج

المنامة - الجامعة األهلية
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بدور المالكي

أفاد رئيس قســـم الميكروبيولوجـــي والمناعة واألمـــراض المعدية بجامعة 
الخليـــج العربي خالد بن دينة بأنه ال توجد دراســـات بشـــأن الصيام وخطر 

اإلصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 19( لحد اآلن.
وأضـــاف أن األشـــخاص األصحـــاء قادرون علـــى الصوم كما في الســـنوات 
الســـابقة، لكـــن علـــى المرضى المصابيـــن بفيـــروس “كوفيد 19”، استشـــارة 
أطبائهـــم قبـــل الصـــوم؛ ألنهم أصحـــاب الرأي الســـديد في الحالـــة المرضية 
للمريض وهم من يقرر إن كان يســـتطيع أن يصوم أو أن حالته المرضية ال 
ال تسمح، مؤكًدا أن هناك العديد من الفتاوى التي يتيحها لنا ديننا في هذا 

الجانب في حالة عدم قدرتنا على الصوم وألسباب مرضية.
وشـــدد بـــن دينـــة فـــي تصريحات لــــ “البـــاد” على ضـــرورة االلتـــزام بجميع 
اإلجـــراءات واالحتـــرازات التي تتخذها الحكومة من أجل صحة وســـامة 
الجميـــع علـــى أرض البحرين مـــن مواطنين ومقيمين، ومنها غســـل اليدين 
بالصابـــون والماء أو بالكحول المعقم، ولبس الكمامة، وتغطية الفم واألنف 
أثناء الســـعال أو العطـــس واتباع نمط التباعد االجتماعـــي الذي دعت إليه 

الجهات المختصة.

على مرضى “كوفيد 19” استشارة أطبائهم قبل الصوم

120 متطوعا يعاندون كورونا في النويدرات
تحولــت مبــادرة فريق “وعينا شــفاؤنا” المصغــر التابع لجمعية النويــدرات الخيرية 
منــذ بدايــات تداعيــات فيــروس كورونــا، والــذي حمــل علــى عاتقــه نشــر الوعــي 
المجتمعي عبر المنشورات والبوسترات التوعوية إلى البيوت والمحالت التجارية 
بعــدة لغــات إلــى فريــق تجــاوز 120 متطوعــا مــن الجنســين يشــكلون قــوام اللجنة 

األهلية لمواجهة فيروس كورونا في القرية.

“لجنة أهلية”

جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
النويـــدرات الخيريـــة عبدالجليـــل حســـين 
إنه تماشـــيا مـــع الحس الوطنـــي وما تقوم 
فيـــروس  لمواجهـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  بـــه 
كورونـــا، تـــم انتخاب لجنة أهليـــة من قبل 
المؤسســـات الدينية والثقافية والرياضية 
تـــدار  القريـــة  فـــي  العاملـــة  واالجتماعيـــة 
وتعمـــل تحـــت مظلـــة جمعيـــة النويـــدرات 
عبـــر  اللجنـــة  باشـــرت  وتابـــع  الخيريـــة. 
التواصـــل مـــع اللجنـــة الوطنيـــة لمواجهـــة 
فيـــروس كورونـــا التابعـــة لـــوزارة الصحة، 
وإدارة مركـــز أحمد على كانو الصحي؛ من 
أجل التنســـيق ومزاولـــة العمـــل الميداني، 
وفتح باب التطوع الذي سجل انضمام 70 

فـــردا من الرجال المتطوعين دون النســـاء 
خـــال يوميـــن فقط مـــن فتح التســـجيل. 
وازداد العدد ليصل ألكثر من 120 متطوعا 
مـــن الجنســـين حتى اآلن. وأشـــار حســـين 
إلـــى تقديم الجمعية مســـودة عمـــل للجنة 
األهلية والدليل اإلرشـــادي للتعقيم لمكتب 
وزيرة الصحـــة وإلدارة الخدمات اإلدارية 
بالـــوزارة؛ من أجـــل تقديم نمـــوذج متميز؛ 
لكي تســـتفيد بـــه الجمعيات والمؤسســـات 

وعمـــل  عمومـــا  الجمعيـــة  لعمـــل  األخـــرى 
اللجنة األهلية خصوص.

توعية مرئية ومسموعة 

وبجهـــود شـــبابها قامـــت اللجنـــة األهليـــة 
مســـتمرة   ومازالـــت  عـــدة  بمبـــادرات 
القريـــة  شـــوارع  تعقيـــم  مـــن  ابتـــداء 
ومحاتهـــا بمعقمـــات مرخصة مـــن وزارة 
الصحـــة، ونشـــر الفيديوهـــات التوعويـــة 
بجهـــود وأفـــكار أبنـــاء وبنـــات القرية من 
المتخصصيـــن في المجـــال الطبي، فضا 
عـــن الرســـائل الصوتيـــة التـــي اعتمـــدت 

على الرد على استفســـارات األهالي حول 
الفيروس والوقاية منه.

“خليك بالبيت”

 وجـــاءت مبـــادرة  “خليـــك بالبيـــت” الـــذي 
يقـــوم بها فريـــق تطوعي لتمويـــن المنزلي 
عبـــر  والمســـائية  الصباحيـــة  للفترتيـــن 
توفيـــر مســـتلزمات األهالي ومشـــترياتهم 
وتوصيلهـــا؛ لتحقيـــق التباعـــد االجتماعي 
والتقليل من ارتياد المحات واألسواق.  

“شد أزري”

“شـــد  حملـــة  بإطـــاق  الجمعيـــة  قامـــت 

أزري”لجمـــع معونـــات للمتضررين ماديا، 
والتي شـــهدت تفاعا كبيرا من األهالي، 
مســـتمرة  مازالـــت  الحملـــة  أن  مؤكـــدا 
وســـتعمل الجمعيـــة جاهدة علـــى تقديم 
هـــذه المعونـــات لمـــدة زمنيـــة حســـب ما 

تقتضيه الحاجة.

“قاعدين ولكن مستانسين”

ولم تغفل الجمعية عن النشـــاط الثقافي 
العـــزل  لفتـــرة  اســـتغاال  والرياضـــي 
المنزلي وجلـــوس الكثيرين في بيوتهم؛ 
لخلـــق الجو مـــن المرح ولتعزيـــز التباعد 

بطـــرح  تســـمر  المفـــروض  االجتماعـــي 
مســـابقات الثقافيـــة كالكاهـــوت وبرامج 
رياضية منزلية ومسابقة قراءة الكتب.

تواصل مجتمعي

 اختـــارت اللجنـــة 10 متدربين لانضمام 
الصحـــة  وزارة  متطوعـــي  لـــدورات 
وبنـــاء علـــى طلبهـــا، فضـــا عـــن تواصل 
الدفـــاع المدنـــي بالجمعيـــة وتدريب 10 
كمتطوعيـــن آخريـــن علـــى طـــرق األمـــن 

والسامة والتعقيم.

عبد الجليل حسين

برامج توعوية وثقافية 
وصحية بإشراف 
الجمعية الخيرية

ليلى مال اهلل

الجالية األلمانية تقدر الشفافية البحرينية بشأن “كورونا”
الصحية الرعاية  في  لإلنسانية  مضيء  أنموذج  البحرين   :”^“ لـ  بوكمان 

أكـــد ســـفير جمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة 
لـــدى مملكـــة البحريـــن كاي ثامـــو بوكمان، 
أن مملكـــة البحريـــن تمكنـــت مـــن التعرف 
وبشـــكل جـــد مبكـــر عـــن التحديـــات التي 
تنطـــوي عنهـــا جائحـــة كورونـــا فيـــروس 

كورونا المستجد “كوفيد 19“.
وأضـــاف أن الحكومة اتخـــذت على الفور 
جميـــع اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائية 
والتوعويـــة،  والعاجيـــة  والترصديـــة 
وباشـــرت إجراء الفحوصات والمسوحات 
الضرورية وبشـــكل ســـريع وفعال؛ لحماية 
صحة وسامة المواطنين والمقيمين على 

أرض لمملكة البحرين على حد سواء.
وقـــال: لعـــل خيـــر دليـــل علـــى ذلـــك هـــو 
أن مملكـــة البحريـــن ومـــن خـــال جهـــود 
الحكومـــة والفريـــق الوطنـــي المتواصلـــة 
اســـتطاعت أن تحـــد مـــن عـــدد اإلصابات 
مقارنـــة  المحـــدودة  العـــدوى  وانتشـــار 

باألرقام المعلنة على الصعيد العالمي.
وأكـــد أن جهـــود مملكة البحريـــن في هذا 
الجانـــب، والتـــي أشـــادت بهـــا المنظمـــات 
العالميـــة المتخصصـــة، كان لها دور رئيس 
فـــي زيادة أعداد المتعافين، كما أن نســـبة 

الوفيات ضئيلة جدا.
وأوضح الســـفير األلماني كاي بوكمان في 
تصريحـــات خاصـــة لــــ “البـــاد“ أن جائحة 
كورونـــا التـــي أصابـــت العالـــم ال تردعهـــا 
الحـــدود وال تفرق بين الجنســـيات، مؤكدا 
أن الرعايـــة الصحية التـــي توفرها مملكة 
البحريـــن للمواطنيـــن والمقيمين على حد 
ســـواء أنموذج مضيء لإلنسانية يحتذى 

به.
فـــي  األلمانيـــة  الجاليـــة  أن  علـــى  وشـــدد 
البحريـــن تقـــدر بشـــكل خـــاص الشـــفافية 
والســـرعة التـــي يتـــم بهـــا اإلفصـــاح عـــن 
آخـــر التطـــورات بشـــأن مكافحـــة فيروس 

كورونـــا المســـتجد “كوفيـــد 19“، وكذلـــك 
الخطـــوات التـــي يتـــم اتخاذهـــا فـــي هـــذا 
المجـــال ليـــس فقـــط باللغـــة العربيـــة بـــل 
باإلنجليزيـــة وبلغـــات أخـــرى عـــن طريـــق 
وســـائل اإلعـــام والصحافـــة وكذلـــك عبر 
بقنواتـــه  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
المتوافـــرة، مشـــددا علـــى أن “النهج يمنح 

مواطني بلدي شعورا باألمان ويساعدهم 
علـــى اتخاذ القـــرارات”، مردفـــا أن الجالية 
الناقلـــة  األلمانيـــة تقـــدر كذلـــك غاليـــا أن 
الوطنيـــة لمملكة البحريـــن طيران الخليج 
تحافـــظ تحت هذه الظروف على رحاتها 
إلـــى مدينـــة فرانكفورت، ما يســـهل توفير 

الرحات الطارئة.
وأشـــار إلـــى أن معالجـــة األزمـــة تتطلـــب 
العالميـــة  المنظمـــات  ودعـــم  تعزيـــز  اآلن 
ذات الصلـــة، لذلك فـــإن جمهوريـــة ألمانيا 
االتحاديـــة تقوم بدورها علـــى الصعيدين 
األوروبي والعالمي لتعزيز التعاون الدولي 
للحد من انتشـــار جائحـــة كورونا، وتدعم 
كذلك مجهودات منظمة الصحة العالمية، 
كمـــا أن المستشـــفيات األلمانية اســـتقبلت 
كورونـــا  فيـــروس  مصابـــي  مـــن  عـــددا 

المستجد من الدول األوروبية.

السفير األلماني

بدور المالكي

محرر الشؤون المحلية

”Skiplino“ تمكين” يوجه إلى حجز المواعيد إلكترونيا عبر“
ــمــنــصــات االفــتــراضــيــة ــر ال ــراءات عــب ــ ــ  تــســهــيــل مــخــتــلــف اإلجـ

وجه صندوق العمل )تمكين( عماءه 
إلـــى حجـــز المواعيـــد إلكترونًيـــا عبر 
تطبيـــق “Skiplino” لتنظيم الحضور 
إلـــى مراكـــز خدمـــة العمـــاء التابعـــة 
الخاصـــة  المراجعـــات  مـــن  ألي  لـــه 

باالستفادة من برامج الدعم.
ويأتي التوجـــه ضمن جهود “تمكين” 
ألتمتـــة جميع الخدمات فيما يســـهل 
فـــروع  لـــدى  المراجعـــة  إجـــراءات 
خدمة العماء متى ما دعت الحاجة، 
اإلجـــراءات  مـــع  انســـجاما  والعمـــل 
الحكوميـــة فـــي التركيز علـــى تعزيز 
تفعيـــل الخدمـــات إلكترونًيـــا، ضمـــن 
الجهـــود الوطنيـــة الحتـــواء انتشـــار 

فيروس كورونا.

ويحرص “تمكين” من خال منصاتها 
االفتراضيـــة المختلفـــة إلى تســـهيل 
مختلـــف اإلجراءات بمـــا فيها تقديم 
اإللكترونيـــة  البوابـــة  عبـــر  الطلبـــات 
وتفعيل الحساب الشخصي لعمائها، 
والمقابـــات  المدفوعـــات،  وإجـــراء 
الميدانيـــة  والزيـــارات  االفتراضيـــة، 

وغيرها من الحلول المختلفة.
Skipli� “وتعد منصـــة “تمكين” علـــى 
no” أحد الحلول الرقمية المطروحة 
في خدمة عمائها من خال تيســـير 
أوقات االنتظار واالزدحام في مراكز 
خدمـــة العمـــاء التابعة لهـــا، وتنظيم 
العمل بشكل ذكي يسمح برفع جودة 

الخدمة وتعزيزها.

وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لــــ “تمكين” 
صنـــدوق  أن   جناحـــي  إبراهيـــم 
العمـــل أطلـــق حديثـــا برنامـــج دعـــم 
اســـتمرارية األعمال، الـــذي يأتي في 
ســـياق الجهـــود الوطنيـــة لمكافحـــة 
عـــن  المترتبـــة  االقتصاديـــة  اآلثـــار 
جائحة كورونا، وتقديم الدعم الازم 
ومتناهيـــة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 

الصغـــر، من خال تقديـــم منح مالية 
لدعـــم جزء مـــن النفقات التشـــغيلية 
األساســـية للمؤسســـات المتأثرة، بما 
يســـهم في دعم اســـتمرارها في ظل 
مـــا تواجهـــه مـــن تحديات فـــي هذه 

الظروف الراهنة.
 وأوضـــح أن “تمكيـــن” حـــرص علـــى 
هـــذا  مـــن  التقديـــم  آليـــات  تســـهيل 
الحاجـــة  دون  إلكترونيـــا  البرنامـــج 
إلـــى مراجعـــة مراكز خدمـــة العماء، 
الفًتـــا إلـــى أنه في حـــال الحاجة إلى 
علـــى  ســـيتعين  مركـــز،  أي  مراجعـــة 
مقدمـــي الطلبـــات حجـــز مواعيدهم 
لتســـهيل  إلكترونًيـــا بشـــكل مســـبق؛ 

خدمتهم على أفضل وجه.

األعمـــال  ورجـــل  الســـابق  النائـــب  أشـــاد 
محمد المعرفـــي بحكمة القيادة الرشـــيدة 
البالغـــة التـــي تديـــر تبعـــات كورونـــا بـــكل 
ساســـة ويســـر وحنكـــة، بحيـــث إن بعض 
دول العالـــم تعيـــش أزمة، ولكـــن البحرين 
بفضـــل هللا واإلجراءات التي اتخذت منذ 
اليـــوم األول لظهور المـــرض، تمر بظروف 
اســـتثنائية لكنها لـــم تصل لمرحلـــة التأزم 

بفضل هللا وتوجيهات القيادة الحكيمة.
وقـــال: الشـــارع البحرينـــي يقـــدر ويشـــكر 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة على 
المبادرات الكريمة التي تسهم في تخفيف 
األثـــر االقتصـــادي عـــن كاهـــل المواطنين، 
والتي كان أحدها شـــمول شريحة سائقي 
ســـيارات األجـــرة ضمـــن المســـتفيدين من 
برامج الحزم االقتصادية والمالية )قانون 
البحرينييـــن  للعامليـــن  الثاثـــة  الرواتـــب 

بالقطـــاع الخاص(، والتي كان لها بالغ األثر 
في نشـــر الراحة بيـــن هذه الفئـــات، آملين 
من سمو رئيس الوزراء ان تشمل مكرمته 
جميـــع المواطنيـــن الذيـــن يعلمـــون بنظام 
ويتقاضـــون  يعملـــون  )الذيـــن  المياومـــة 

أجورهم يوميا(.

المعرفي: مبادرات سمو رئيس الوزراء تخفف عن كاهل المواطنين

محمد المعرفي

مقترح نيابي إلضافة المسرَّح من العمل إلى “التعطل”
تقـــدم النائـــب باســـم المالكـــي باقتـــراح 
بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 78 
لسنة 2006 قانون التأمين ضد التعطل، 
من خال إضافة بند جديد على القانون 
يضيـــف المســـرحين عـــن العمـــل بســـبب 
تفكيك الشـــركة أو إعان إفاسها ضمن 

المتعطلين. 
ووقع علـــى المقترح بقانـــون إلى جانب 
النائـــب باســـم المالكـــي، النـــواب: أحمـــد 
محمـــد  ـــذوادي،  ال عبـــدهللا  األنصـــاري، 

السيسي البوعينين، غازي آل رحمة. 
وبيـــن التعديـــل الجديـــد أن يضـــاف إلى 
المرســـوم بقانـــون رقـــم 78 لســـنة 2006 
بشـــأن التأميـــن ضـــد التعطل بنـــد جديد 

برقـــم 11 إلـــى المـــادة 10، وينـــص على 
“عنـــد تســـريحه مـــن العمـــل فـــي حالـــة 

تفكيك شركة أو إعان إفاسها”. 
وجاء في المذكـــرة اإليضاحية للمقترح 
أن المادة “5” من دستور مملكة البحرين 
كفلت حـــق المواطن العاطـــل عن العمل 
في الحصول علـــى الضمان االجتماعي، 
إذ نصـــت الفقـــرة )ج( علـــى أنـــه “تكفـــل 
االجتماعـــي  الضمـــان  تحقيـــق  الدولـــة 
الازم للمواطنين في حالة الشـــيخوخة 
أو المرض أو العجز عن عمل أو اليتم أو 

الترمل أو البطالة”. 
وأشـــارت المذكرة إلـــى أن نظام التأمين 
ضد التعطل يهدف إلى حماية المتعطل 
مـــن العـــوز والفقـــر، ويعمل علـــى تافي 
اآلثـــار الســـلبية لمشـــكلة البطالـــة، فضا 

عن توفير الطمأنينة للموظف المفصول 
من عمله في القطاع الخاص، عن طريق 
توفيـــر الدعـــم المالـــي لـــه خـــال فتـــرة 

التعطل، أســـوة بالموظـــف المفصول من 
عمله في القطاع العام. 

النائـــب  ح  ر ـ ـ المقتـ مقـــدم  قـــال  بـــدوره، 
بقانـــون  االقتـــراح  إن  المالكـــي  باســـم 
يأتي ليضيف شـــرطا جديدا إلى شروط 
التعويـــض  عليـــه  المؤمـــن  اســـتحقاق 
التعطل عن العمل، المنصوص عليها في 
المـــادة “10” مـــن المرســـوم بقانـــون رقم 
“78” الســـنة 2006 بشـــأن التأميـــن ضـــد 
التعطـــل، ممثا في اســـتحقاق الموظف 
حـــال  العمـــل  عـــن  التعطـــل  لتعويـــض 
تسريحه من عمله بسبب تفكيك الشركة 

التي يعمل بها أو إعان إفاسها.  
المســـرح  الموظـــف  أن  المالكـــي  وأكـــد 
لظـــرف خـــارج عـــن إرادتـــه وإرادة جهة 
عمله التـــي ينتمي عليها بســـبب تفكيك 

الشـــركة أو إعان إفاسها، يعتبر عاطا 
عن العمل في الفترة التي تلي تسريحه، 
بمـــا يجعله ضحية لبراثـــن العوز والفقر، 
الـــذي يتوجـــب توســـيع شـــروط  األمـــر 
لتعويـــض  عليهـــم  المؤمـــن  اســـتحقاق 
التعطـــل عـــن العمـــل لتشـــمل الموظـــف 
المسرح عن عمله بسبب تفكيك الشركة 
التـــي يعمـــل بها أو إعـــان إفاســـها، بما 
يوفـــر لـــه الحماية القانونيـــة خال فترة 
التعطـــل، ويقيه من براثـــن العوز والفقر 
الســـلبية  اآلثـــار  تافـــي  علـــى  ويعمـــل 
للبطالـــة معـــززًا بذلـــك منظومـــة األمـــان 

االجتماعي. 
إنشـــاء صنـــدوق  وأضـــاف أن مشـــروع 
لحمايـــة  جـــاء  تعطـــل  ال ضـــد  التأميـــن 
المواطنيـــن من الحاجة والعّوز في فترة 

البطالـــة ســـواء الباحثين عـــن العمل من 
العاطلين وحماية المفصولين من العمل 
والمتعطلين ألسباب خارجة عن إرادتهم 
ســـواء كان ذلـــك بالفصل التعســـفي عن 
العمـــل أو حتـــى تســـريح العمال بســـبب 

إفاس أو تفكيك مؤسسة العمل. 
وأوضـــح المالكـــي أن “الهـــدف العام من 
إنشـــاء صنـــدوق التأميـــن ضـــد التعطـــل 
شـــبح  مـــن  البحرينييـــن  لحمايـــة  جـــاء 
لهـــم،  كريمـــة  حيـــاة  ولتأميـــن  البطالـــة 
االجتماعـــي،  التكافـــل  لمبـــدأ  وتأصيـــا 
واليـــوم نحن فـــي حاجة كبيـــرة لتفعيل 
هذا المبـــدأ للحفاظ على الحياة الكريمة 
للعامـــل والموظـــف في القطـــاع الخاص 
فـــي ظل الظروف والتداعيات الســـلبية؛ 

بسبب ما يحصل من أزمة عالمية”.   

 باسم المالكي

محرر الشؤون المحلية
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“المطاحن”:  توفير متطلبات البحرين من الطحين ومشتقاته
ـــي للشـــهر الفضيـــل ـــة االســـتهالك المحل تحقيـــق األمـــن الغذائـــي وتغطي

صــرح رئيس مجلس إدارة شــركة البحرين لمطاحــن الدقيق )المطاحن(، 
مروان خالد طبارة، أن الشركة قامت بجميع االستعدادات الالزمة لشهر 
رمضــان الفضيــل، مؤكــًدا أن مجلــس إدارة الشــركة واإلدارة التنفيذيــة 
يولــون كل االهتمــام لتوفيــر متطلبــات المملكــة مــن الطحين ومشــتقاته 
حفاًظــا علــى األمــن الغذائــي، وللحفــاظ علــى مخــزون إســتراتيجي مــن 
القمــح والطحين اســتعدادا الســتقبال شــهر رمضان الفضيــل، ولتغطية 
حاجــة االســتهالك المحلــي في هذا الموســم تنفيًذا إلرشــادات الحكومة 

الرشيدة. 

ارتباطـــا  هنالـــك  أن  طبـــارة  وذكـــر 
إســـتراتيجًيا بين المؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنسانية وشركة البحرين 
لمطاحـــن الدقيـــق لتوزيـــع الســـال 
المؤسســـة  أســـر  علـــى  الرمضانيـــة 
من األيتام واألرامـــل والمحتاجين، 
مقدًرا هذا التكافـــل المجتمعي بين 
مختلـــف مؤسســـات المجتمـــع، مـــن 

أجل دعم هذه المشروعات الخيرية 
النبيلة، والعمل على تخفيف األعباء 
المعيشـــية على األسر المحتاجة مع 
قرب حلول شـــهر رمضـــان المبارك، 
موجًهـــا شـــكره وتقديره للمؤسســـة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية، التـــي 
تحـــرص علـــى توزيـــع هذه الســـال 
ســـنوًيا، مؤكًدا حرص الشـــركة على 

تعزيز مثل هذه الشـــراكات من أجل 
الصالح العام.

كما أوضح طبـــارة أن مجلس إدارة 
اســـتيراد  إجـــراءات  أتـــم  الشـــركة 
تتكـــون  إذ  األســـترالي،  القمـــح 
الشـــحنة من القمح الصلب والشـــبه 

الصلب التي ســـوف يتم اســـتامها 
في شـــهر مايـــو المقبل، مشـــيًرا إلى 
أن أنـــه ســـوف تكـــون هناك شـــحنة 
أخـــرى ســـيتم اســـتامها فـــي شـــهر 
يونيـــو المقبـــل، حرًصا من الشـــركة 
علـــى تأميـــن أمـــن غذائي مســـتدام 

لمملكتنا الحبيبة.
مجلـــس  رئيـــس  أعـــرب  وأخيـــًرا، 
اإلدارة عـــن أســـمى مشـــاعر الشـــكر 
الرشـــيدة  القيـــادة  إلـــى  واالمتنـــان 
فـــي البحرين؛ لدعمهم وتشـــجيعهم 
فـــي  األغذيـــة  لقطـــاع  المســـتمر 
المملكة، ولشـــركة المطاحن لتوفير 
المهمـــة  الغذائيـــة  الســـلعة  هـــذه 
الحكومـــة  قبـــل  مـــن  والمدعومـــة 
لجميـــع المواطنيـــن والقاطنين في 

مملكة البحرين.

مروان طبارة

المنامة - البحرين لمطاحن الدقيق

سوق التجزئة اإللكترونية معركة الحرب الباردة
تشـــهد ســـوق التجزئة في جميع أنحاء العالم نمًوا ملحوًظا الســـيما بعد 
دخول التجزئة اإللكترونية، في حين يرى كثير من المهتمين أن التجزئة 
اإللكترونيـــة قامت بتدمير بعض العامات التجارية والماركات العالمية 
في قطاع التجزئة التقليدي، التي لم تبادر في التحول لمزاولة التجزئة 
اإللكترونية بإنشـــاء وتدشـــين متجر إلكتروني يســـاعدهم ويساهم في 
نمو المبيعات، وهذا على الرغم من االختاف حول األســـباب والعوامل 

الرئيسة التي أدت لنجاح أو فشل مشروع التجزئة اإللكترونية.
يعتبـــر قطـــاع التجزئـــة اإللكترونية فـــي البحرين جـــزء مهـــم للغاية، إذ 
أصبحت معظم القطاعات تريد مزاولة متجرها اإللكتروني الذي يشكل 
قطاعا مهما لمســـتقبل واعد، وسيســـاهم في تحقيق رؤية 2030 بقيادة 
ولـــي العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
التجزئـــة اإللكترونيـــة هـــي عمليـــة بيـــع أو شـــراء أو تبـــادل المنتجـــات 
والخدمات والمعلومات باســـتخدام شـــبكة إنترنت داخلية أو خارجية، 
وهـــي عبـــارة عن عمليـــة بيع البضائـــع والمنتجـــات أو تقديـــم الخدمات 
للزبائن والمستهلكين إلكترونًيا عن طريق االنترنت، وتشمل العديد من 
التخصصـــات مثل المحاســـبة، قانون األعمال، علوم الحاســـوب، ســـلوك 
المســـتهلك، االقتصاد، الهندســـة، الماليـــة، إدارة الموارد البشـــرية، إدارة 
نظم المعلومات، التســـويق، والروبوتات والعلوم اإلحصائية. وبمختلف 
األنـــواع مـــن حيث حجـــم التجارة ابتداء مـــن مراكز البيـــع الكبيرة مثل 
www.amazon.com إلى المخازن المحلية الصغيرة التي تملك موقًعا 

إلكترونًيا على اإلنترنت.
وبمقارنـــة عالميـــة لإليـــرادات بماييـــن الـــدوالرات األميركيـــة مع حجم 
ســـوق يبلغ 1,001,974 مليـــون دوالر في العـــام 2020، تتصدر التجارة 
االلكترونيـــة معظـــم اإليـــرادات فـــي الصيـــن فيما تقـــدر اإليـــرادات في 

البحرين بنحو 897 مليون دوالر.
وأصبـــح التوجـــه إلى مجـــال التجـــارة اإللكترونيـــة في البحريـــن اليوم 
ضرورًيـــا للغايـــة مـــع وجود أزمـــة جائحة فيـــروس كورونا الـــذي أصاب 
العالـــم أجمع. وعلى المؤسســـات التجارية الناشـــئة والرائدة، أن تواكب 
التغييـــرات التكنولوجيـــة وإدارة االزمات والكوارث وأن تكون على أتم 
االســـتعداد الحتواء أقل الخسائر واالستمرار في نمو المبيعات، السيما 
أن جميع المؤشـــرات االقتصادية العالمية والمحلية تؤكد ذلك بالتوجه 

والتحول الرقمي بمختلف التخصصات.
 إن جميع المؤشرات االقتصادية العالمية والمحلية تشير توقعاتها إلى 
تحقيـــق نمـــو ملحوظ للتجارة اإللكترونية بحلول 2022 بزيادة نســـبتها 
16.4 %، أي مـــا يعـــادل 48 مليـــار دوالر، وفـــرص االســـتثمار محلًيا في 
المملكـــة ســـتصبح أعلى بكثير، إذ تم مســـبًقا شـــراء موقع “ســـوق دوت 
كـــوم” اإلماراتي من قبل أقوى موقع فـــي التجارة اإللكترونية “أمازون” 
بقيمـــة 700 مليـــون دوالر العـــام 2017، أيضا موقع “طلبـــات دوت كوم” 
الكويتـــي، حيـــث أثمـــر االتفـــاق علـــى بيع 80 % مـــن الشـــركة بقيمة 50 
مليـــون دينـــار كويتـــي، واحتفـــظ الرئيـــس التنفيذي الســـابق والشـــريك 
الحالي في الشركة الشاب الكويتي محمد جعفر بـ20 %، وذلك بحسب 
تقريـــر المنتـــدى االقتصـــادي العالمي للشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا 

الصادر في أبريل 2019.

hamed.almahari@albiladpress.com

حامد المحاري

البحريـــن فـــي   ”19 “كوفيـــد  وبـــاء  تفشـــي  لمواجهـــة 

مليون دوالر دعم “جي إف إتش” لحملة “فينا خير”

“البورصة”: تداول 3.7 مليون سهم بـ 698.4 ألف دينار

إف  جـــي  مجموعـــة  أمـــس  أعلنـــت 
أو  إتـــش”  إف  )“جـــي  الماليـــة  إتـــش 
“المجموعـــة”( عـــن مســـاهمتها بمبلـــغ 
مليـــون دوالر دعما للجهـــود الوطنية 
البحريـــن  تبذلهـــا  التـــي  المباركـــة 
كورونـــا  فيـــروس  تفشـــي  لمكافحـــة 
العهـــد  ولـــي  بقيـــادة   ”19  - “كوفيـــد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
صاحـــب  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وتنفيذا لتوجيهات ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
ممثل جالة الملـــك لألعمال الخيرية 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب،  وشـــئون 
أمنـــاء  مجلـــس  ورئيـــس  الوطنـــي، 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 

الذي اطلق مبادرة “فينا خير”.
وبهذه المناســـبة، قـــال رئيس مجلس 
إدارة “جي إف إتش كابيتال” الشـــيخ 
أحمد بن خليفة آل خليفة “يســـعدني 
عـــن  ونيابـــة  نفســـي  عـــن  باألصالـــة 
مجموعـــة “جـــي إف إتـــش الماليـــة”، 
أن ارفع أســـمى آيات الشكر والتقدير 
صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل  والعرفـــان 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، وإلى رئيـــس الوزراء صاحب 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 

ســـلمان آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي العهد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
صاحـــب  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، علـــى جهودهـــم المباركـــة 
أجـــل  مـــن  الحكيمـــة  وتوجيهاتهـــم 
التصـــدي لجائحـــة فيـــروس كورونـــا 
التـــي  التوجيهـــات  تلـــك  المســـتجد، 
أشـــعرت الجميع بالراحة واالطمئنان 
نتيجـــة لما تم تطبيقه مـــن إجراءات 
احترازيـــة وتدابير وقائيـــة وقرارات 
اســـتباقية أكدت للجميع أن االهتمام 
األول لدى القيادة الحكيمة هي صحة 
اإلنســـان وســـامته، وتوفيـــر كل مـــا 
يلزم من أجل أســـباب العيش الكريم، 
والتصدي لهذه الظروف االســـتثنائية 
التـــي تمر بها الباد، وقدمت البحرين 
واألمثلـــة  الصـــور  أروع  خالـــه  مـــن 
علـــى ما تؤمـــن به مـــن قيم إنســـانية 
وحضاريـــة وتكاتـــف وتاحـــم حـــول 
الوطـــن العزيز والقيادة الرشـــيدة في 

جميع الظروف واألوقات”. 
وأضـــاف “تفخـــر مجموعـــة “جي أف 
أتش المالية” أن تكون دائًما مســـاهما 
رئيًســـا في دعـــم المبـــادرات الوطنية 
الوطنـــي  الواجـــب  نـــداء  وتلبيـــة 
والوقـــوف مـــع البحريـــن فـــي جميـــع 

التزامهـــا  عبـــر  واألوقـــات،  الظـــروف 
بمبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة واإليمان 
بأهمية المساهمة في المحافظة على 
ما تحقق في البحرين من مكتســـبات 
مختلـــف  فـــي  وتنمويـــة  حضاريـــة 
المجـــاالت، والتعـــاون مـــع المبادرات 
الوطنيـــة لمواجهـــة انتشـــار فيـــروس 
عنـــه،  الناجمـــة  والتأثيـــرات  كورونـــا 
وعليـــه فإنـــه اســـتجابة مـــن مجوعة 
“جـــي اف اتـــش المالية” لحملـــة “فينا 
خير”، التي أطلقها ممثل جالة الملك 
لألعمـــال الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب 
المؤسســــة  أمنـــاء  مجلــــس  رئيـــس 
ســـمو  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
الذي نفخر بسموه وبجهوده الوطنية 

تبـــرع  عـــن  نعلـــن  فإننـــا  المباركـــة، 
المجموعـــة بمبلـــغ مليـــون دوالر لهذه 
الحملـــة، متمنيـــن للمملكـــة وقيادتهـــا 
الحكيمة وشـــعبها العزيز دوام التقدم 

واالزدهار واألمن واألمان”.
وأردف “من جانب آخر، فإن مجموعة 
“جي إف إتش المالية” تتابع عن كثب 
هـــذا الوضـــع غيـــر المســـبوق، وتعمل 
بجانب السلطات المحلية واإلقليمية 
للقيام بكل ما أمكن؛ من أجل الحفاظ 
موظفيهـــا  ومصالـــح  صحـــة  علـــى 
وعمائهـــا والمجتمعـــات التـــي نزاول 

فيها أنشطتها.
التقديـــر  بخالـــص  تتقـــدم  أن  وتـــود 
وقيـــادة  حكومـــة  إلـــى  والعرفـــان 
الحثيثـــة  لجهودهـــم  البحريـــن 
والمتميـــزة واســـتجابتهم تجـــاه هذه 
األزمـــة، كما تشـــيد بنجـــاح جهودهم 
فـــي الحفـــاظ علـــى إبقـــاء البحريـــن 

سالمة وآمنة من كل سوء”.

تداول المستثمرون في بورصة 
3.66 مليـــون  البحريـــن، أمـــس، 
بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا  ســـهم، 
698.39 ألـــف دينار، تم تنفيذها 
مـــن خـــال 53 صفقـــة، إذ ركـــز 
علـــى  تعاماتهـــم  المســـتثمرون 
أســـهم قطـــاع البنـــوك التجارية، 

أســـهمه  قيمـــة  بلغـــت  التـــي 
المتداولة 305.25 ألف دينار، أي 
مـــا نســـبته 43.71 % من القيمة 
وبكميـــة  للتـــداول  اإلجماليـــة 
قدرهـــا 1.18 مليـــون ســـهم، تـــم 

تنفيذها من خال 12 صفقة.
المتحـــد  األهلـــي  البنـــك  وجـــاء 

في المركـــز األول إذ بلغت قيمة 
أســـهمه المتداولـــة 260.48 ألف 
 37.30 نســـبته  مـــا  أي  دينـــار، 
% مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم 

المتداولة.
أمـــا المركـــز الثاني فكان لشـــركة 
)بتلكـــو(  لاتصـــاالت  البحريـــن 

بقيمة قدرها 225.22 ألف دينار، 
مـــن   %  32.25 نســـبته  مـــا  أي 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة.

وجاءت مجموعة “جي اف اتش 
المالية” بقيمة قدرها 86.73 ألف 
دينـــار، أي مـــا نســـبته 12.42 % 

من إجمالي األسهم المتداولة.

المنامة - فين مارك كوميونيكشنس

المنامة - بورصة البحرين

لندن/ واشنطن - رويترز

التحويالت العالمية 
ستنخفض 142 مليار دوالر

قـــّدر الــبــنــك الـــدولـــي أن الــتــحــويــالت 
دوالر  مليار   142 العالمية ستنخفض 
في  هـــبـــوط  أكـــبـــر  وهــــو   ،2020 فـــي 

التاريخ الحديث.
انــخــفــاض  “إن  أمــــس  ــنــك  ــب ال وقـــــال 
األموال التي ترسلها العمالة المهاجرة 
إلى بلدانها بحوالي 20 %، وهي نسبة 
مرتفعة نحو 4 مرات عن مستوياتها 
إبان األزمة المالية في 2009، ويرجع 
أجورهم  انخفاض  إلى  بعيد  إلى حد 

والوظائف بالخارج.

الشيخ أحمد بن خليفة

“المجموعة” تفخر أن 
تكون مساهًما دائًما 

رئيًسا في دعم 
المبادرات الوطنية 

“الهالل األحمر” يقدم مساعدات عينية لـ 4500 أسرة متعففة
بــدأت جمعيــة الهــالل األحمــر البحرينــي توصيل مســاعدات عينية إلــى نحو 4500 
أســرة فــي مختلــف مناطــق البحرين، إذ يعمــل متطوعو الجمعية عبــر فرق صغيرة 
على توصيل هذه المســاعدات وفقا لجدول األســر المتعففة المســجلة على قوائم 

الجمعية.

ويتضمن جدول توزيع تلك المساعدات 
73 منطقـــة فـــي مختلـــف قـــرى ومـــدن 
ومحافظـــات البحرين، إذ يتم تخصيص 
أيـــام معينـــة لـــكل منطقـــة؛ لضمان ســـير 
عملية التوزيع بيســـر وساســـة، مشـــيرا 
األحمـــر  الهـــال  متطوعـــي  أن  إلـــى 
البحرينـــي توزعـــوا فـــي فـــرق صغيـــرة، 
ويعملون علـــى توزيع المســـاعدات على 
اليـــوم، وارتـــداء  مـــن  فتـــرات مختلفـــة 
الكمامـــات والقفـــازات، والحـــرص علـــى 

تطبيق التباعد االجتماعي.
وقـــال رئيس لجنة الخدمات في جمعية 

الهـــال األحمـــر البحرينـــي عـــادل الجـــار 
“إن الجمعيـــة ارتـــأت هـــذا العام تســـليم 
األســـر  إلـــى  العينيـــة  المســـاعدات  تلـــك 
المســـتحقة فـــي منازلها، بدال مـــن دعوة 
تلك األسر للحضور إلى مقر الجمعية كما 
جرت العادة سنويا، في إطار اإلجراءات 
االحترازية للوقاية من فايروس كورونا 
توزيـــع  “يأتـــي  مضيفـــا   ،”19  - “كوفيـــد 
المســـتحقة  األســـر  علـــى  المســـاعدات 
فـــي هـــذه الظـــروف الصعبـــة دليـــا آخر 
على ســـعي جمعية الهـــال األحمر لدعم 
والوصـــول ألكثـــر  البحرينـــي،  المجتمـــع 

مـــن 4 آالف منـــزل فـــي مختلـــف مناطق 
البحريـــن ليس باألمر الســـهل، لكننا قبلنا 
هذا التحدي في إطار مســـاهمتنا الفاعلة 

في الجهود الوطنية لمكافحة كورونا”.
مـــن جانبه، أشـــار رئيس لجنـــة العاقات 
العامـــة علـــي كاظم، إلـــى أن المتطوعين 
يعلمـــون علـــى تســـليم تلك المســـاعدات 
وتلبيـــة  اســـتحقاقا،  األكثـــر  لألســـر 
إنســـانيتهم  وصـــون  احتياجاتهـــم، 
وكرامتهم، مستفيدين بذلك من خبرات 

الهـــال  لـــدى جمعيـــة  ومعرفـــة عميقـــة 
المحتاجـــة  األســـر  بمتطلبـــات  األحمـــر 
علـــى مدى أكثر مـــن 40 عامـــا، الفتا إلى 
أن شـــركة “إكســـبرس” وضعـــت نحو 14 
سيارة من ســـيارتها مجانا تحت تصرف 
جمعية الهال األحمـــر البحريني لتوزيع 

تلك المساعدات.
وإلى ذلـــك، أعرب األمين العـــام لجمعية 
بالوكالـــة  البحرينـــي  األحمـــر  الهـــال 
والمديـــر العـــام للجمعية مبـــارك الحادي، 
عـــن شـــكره لجميـــع المتطوعيـــن الذيـــن 
يعلمـــون فـــي هـــذه الظـــروف الدقيقـــة، 

ويتبنـــون شـــعار “العطاء بكرامة” لألســـر 
المســـتحقة، وأعـــرب عن شـــكره لشـــركة 
“إكســـبرس” على دعمها، ولجميع شركاء 
الجمعية، وأهاب بالشركات والمؤسسات 
مـــن  والمحســـنين  البـــاد  فـــي  العاملـــة 
المواطنيـــن والمقيميـــن تقديم تبرعاتهم 
المأمولة إلنجاح برنامج المساعدات هذا 
العام،أسوة بما قدموه من عمل خير في 

األعوام السابقة.

المنامة - الهالل األحمر البحريني

جانب من توزيع المساعدات للمحتاجين

متطوعو الجمعية 
يعملون عبر فرق 

صغيرة على 
توصيلها

معرفة عميقة لدى 
الجمعية بمتطلبات 

األسر تمتد ألكثر 
من 40 عاما
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دائما ما تكون مملكة البحرين سباقة وفي الطليعة، حيث كان جاللة 
الملـــك – حفظـــه هللا ورعاه - ســـباقا ومبـــادرا بالمشـــروع اإلصالحي 
قبـــل عقـــد مـــن الزمن على انطالق ما ســـمي بثـــورات الربيـــع العربي، 
حيـــث بادر جاللته وبشـــجاعة مطلقـــة وإرادة ذاتيـــة خالصة وأطلق 
المشـــروع اإلصالحي، الذي جعل مدماكه األساس السير على طريق 
الديمقراطيـــة؛ وإعـــادة الحيـــاة البرلمانيـــة ورفـــع مســـتوى الحريـــات 

العامة، والتعبير عن اآلراء الحّرة في عملية واسعة النطاق.
ونحـــن نســـتعيد كل تلك األحـــداث أو نعيد ترتيبها ســـنجد أن كل ما 
جرى كان بإرادة ملكّية خالصة، حيث شاركنا في المشروع اإلصالحي 
بالتصويـــت في اســـتفتاء عـــام على ميثاق العمـــل الوطني يومي 14 
و15 فبراير 2001 بعد أن صدر أمر أميري رقم 8 لسنة 2001، بدعوة 
المواطنيـــن لالســـتفتاء على مشـــروع الميثاق والذي تـــّوج بالموافقة 

عليه بنسبة 98,4 %.

وقد شهدنا في العام 2017 صدور قانون رقم )18( لسنة 2017 بشأن 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة والتوجيـــه الملكي بشـــأن دعـــم تطبيق 
القانـــون فـــي العـــام 2019، لمـــا في هذا القانـــون من مواكبـــة االتجاه 
الســـائد فـــي الـــدول المتقدمـــة مـــن حيـــث غايـــة المنظومـــة العقابية 
اإلصالحيـــة، والتـــي ترتكز على تحقيق األهـــداف المرجوة من الردع 
العـــام والخـــاص دون المســـاس بحقـــوق المجنـــي عليهـــم، وجاء هذا 
التوجيه وكأنه استباق ألحداث العام ٢٠٢٠ التي ابتلي بها العالم منذ 
مطلعـــه بجائحـــة فيروس كورونـــا، ولو تأملنا فإن الكثيـــر من البلدان 
أطلقت الســـجناء في عمليات أشـــبه ما تكون بالفوضوية العشوائية 

وغير القانونية أحيانا.
علينا بث األمل والوعي والتعاون المجتمعي مع الدولة للسير بخطى  «

ثابتة، ليتواكب ذلك مع تطبيقات الدولة السياسة الجنائية الحديثة 
التي استبدلت العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بعقوبات بديلة 

واستبدلت الحبس االحتياطي بالتدابير البديلة.

محمد العثمان

األقدار المرسومة لصالح البحرين

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

للتواصل: 17111483

حكومتنا وإبعاد المواطن عن الضرر مهما كان حجمه
بمناســـبة حلول شهر رمضان المبارك أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى 
ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه هللا ورعاه، وإلى ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، وإلى ســـيدي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلى النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، داعيًا 
المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على وطننا الغالي البحرين 

وعلى األمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
إبان المحن واألزمات المصيرية والمنعطفات الحادة التي تتعرض لها الدول 
تظهـــر المواقف البطولية الواضحة وكل صيغ االســـتعداد لجســـامة التحدي 
والمجابهـــة علـــى مختلـــف األصعـــدة السياســـية واالجتماعيـــة والثقافيـــة، 
واســـتطاعت حكومـــة مملكة البحرين فـــي تعاملها مع وبـــاء كورونا العالمي 
أن ترســـم صـــورة الطموح المنشـــودة وجنبت المواطنين المعاناة والســـحب 
الكثيفـــة الســـوداء التـــي قد تغطي ســـماءهم كمـــا حصل في كثيـــر من دول 
العالم، حيث عجزت الحكومات عن توفير المســـتلزمات األساسية للمواطن، 

ولـــم تكـــن عندها نظرة شـــاملة عـــن المخاطر ورســـم الخطـــط المرحلية في 
المجابهة.

ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة رئيس 
الـــوزراء الموقـــر حفظـــه هللا ورعاه “كلـــف اللجنـــة الوزارية للشـــؤون المالية 
واالقتصادية والتوازن المالي بالنظر في تأجيل تحصيل بعض المستحقات 
الحكومية المترتبة على المواطنين، وأمر حفظه هللا بإدراج سواق سيارات 
األجرة ضمن المستفيدين من برامج الحزمة المالية واالقتصادية وذلك دعمًا 
الحتياجاتهـــم المعيشـــية في ظل الظروف االســـتثنائية والتحديات الناجمة 
عن انتشـــار فايروس كورونا عالميـــًا”، وقبلها كانت هناك الكثير من القرارات 
التي يسرت األمور المعيشية للمواطنين، وأبعدتهم عن االنعكاسات السلبية 
الضـــارة، وهـــذا هو النهـــج الذي تســـير عليه حكومتنـــا، فنجدهـــا دائما تفتح 
آفاق المســـتقبل للمواطن وتبعده عن أي ضرر مهما كان حجمه نتيجة تردي 
األوضاع االقتصادية عالميا أو غيرها من التحديات التي عرفناها من قبل.

فـــي الوقت الذي انتابـــت حالة من اليأس والقنوط حكومـــات كثيرة، وقفت 
حكومة البحرين شامخة بنصرها الساحق على كورونا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

شيوخ الدار في الميدان

يترســـخ مفهـــوم الحضارة بصـــورة عميقة فـــي األزمات التي تمـــر بها الدول 
عبـــر األزمنة، فتبدو لك الصورة أكثر وضوحًا في هذه األوقات االســـتثنائية 
بالـــذات، تمـــُر علـــى مخيلتك شـــخصيات ومواقـــف وتصريحات ســـابقة في 
أوقات الرخاء لشـــخصيات سياســـية عالمية تحاضر فيها العالم حول مبادئ 
التعامل اإلنساني وما يسمى بحقوق اإلنسان، ثم تمعن النظر في وضع تلك 
الـــدول فـــي ظل أزمة إنســـانية قبل أن تكون صحية لتكتشـــف مدى تناقض 
ورخص وزيف سلعتهم التي كانوا يعرضونها للبيع لتتهافت على شراء هذه 
البضاعـــة الفاســـدة بعـــض العقول التي خانـــت وطنها آملًة  إعـــادة بيعها مرة 

أخرى وهكذا دواليك.
نحمـــُد هللا تعالـــى علـــى النعم الكثيـــرة التي أنعـــم بها علينا فـــي هذه األرض 
الغاليـــة، فنحـــُن ولُه الحمد جل جاللُه في خيـــر وعافية وأمن وأمان في ظل 
قيادتنـــا الرشـــيدة التي لم تدخر أي جهد في ســـبيل زرع مشـــاعر االطمئنان 
فـــي نفوســـنا، وتوفير كل االحتياجـــات للجميع دون تمييز، األمر الذي شـــعَر 
بـــه المواطنـــون والوافدون على حد ســـواء. نعم، فمشـــاعر المحبة الخالصة 
التي توصلها القيادة الرشـــيدة في كل يوم لشـــعبها ال ُتعد وال ُتحصى، جاللة 
الملك المفدى أطال هللا في عمره وأبقاه - في حضوره الدائم وقربه الشديد 
مـــن شـــعبه في هذا الوقـــت العصيب مدنا بروح وعزيمـــة صلبة لنتغلب على 
كل الصعاب مهما تعددت أو تشـــعبت، وكذلك متابعة صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الوزراء الموقر أطال هللا في عمـــره الحثيثة لجميع اإلجراءات التي 
من شـــأنها أن تســـاهم في تخفيـــف الحمل عن كاهـــل المواطنين، زرعت في 

قلوبنا مشاعر عظيمة ستظل خالدة.

صاحب السمو الملكي ولي العهد األمين وزياراته الميدانية المتواصلة  «
والمستمرة التي يتأكد سموه من خاللها من سير العمل وجاهزية الجهات، 
وتقديم كل أنواع الدعم الذي يحتاجونه أيضًا رافد أساسي لمشاعر الفخر 

التي يحق لنا أن نبرزها لكل العالم تجاه قيادتنا الحكيمة، أما عن الحملة 
التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد حفظه هللا ورعاه )فينا_خير( فقد 

تجلت فيها أسمى معاني التالحم بين القيادة والشعب ورسخت أصالة هذا 
الشعب األصيل، وقدمت قيادتنا الرشيدة درسا عظيما للجميع، أن األفعال 

أبلغ من الكالم وأن األزمات ُتظهر معادن الرجال الحقيقية. جزى هللا قيادتنا 
كل خير.

عباس ناصر

“تنجح وأنت نايم”!
وهـــذا لألســـف ما يحـــدث اليوم! فالبعـــض أخذ يســـتغل الفرصة، فمـــادام بعض 
الطلبـــة غيـــر جادين، وال يهمهم إال تخطي العام الدراســـي مهما كانت الوســـيلة، 
ومـــادام وراءهـــم أهالي يذللون كل صعب على أبنائهـــم، حتى إن كان ذلك على 
حســـاب تربيتهـــم علـــى األمانة وتحمـــل المســـؤولية، فيدفعون ما فـــي جيوبهم 

لخاطر أعينهم، فال تستغرب أن تجد من يقتنص هذه الفرصة ليضخم جيبه.
فبعـــد اعتمـــاد وزارة التربيـــة والتعليـــم، التعلـــم عـــن ُبعـــد، تكيفـــًا مـــع األوضـــاع 
المســـتجدة بعـــد انتشـــار جائحـــة الكورونا، نشـــطت جماعة تقدم خدمـــة القيام 
بـــكل واجبـــات الطالـــب مـــن متابعة الـــدروس، وحل األنشـــطة، واإلثـــراءات من 
خـــالل البوابـــة اإللكترونيـــة “وال مـــن شـــاف وال مـــن دره”! لدرجـــة أن رواج هذه 
السوق اإللكترونية، جعل قيمة الساعة الواحدة 60 أو 70 دينارا بحرينيا لطلبة 

مرحلتي اإلعدادي والثانوي! 
الطالب يسهر ليله وينام صباحه، وهو مطمئن بأن هناك من سيتولى كل مهامه 
الدراسية، إن لم يكن أجيرا بالساعة، فإن أحد والديه، أو حتى كليهما سيقومان 
بذلـــك! فقـــط لينجـــح ويتخطـــى عامه الدراســـي، فالكثيـــر من األهالـــي اعترفوا 
بأنهـــم هم من يقومون بالواجبات المدرســـية اإللكترونية بدال عن أبنائهم الذين 
يتململـــون، بـــل ويمتنعـــون عن أدائها، خصوصـــًا في ظل أوضاع العـــزل المنزلي 

وارتباك الحياة اليومية.
التربية تأتي من المنزل قبل وزارة التربية أو مدارســـها، ال تكونوا كأولياء أمور 
عونًا على أبنائكم، فتربوهم على أن الكذب وعدم األمانة ســـلوك يمكن أن ُيبرر، 
وأن النوم، والبالدة، والكســـل طريق الحياة والنجاح، ال تعودوهم على التنصل 
مـــن مســـؤولياتهم، والوصـــول إلى أهدافهم علـــى أكتاف الغير، فمـــن تعود على 

شيء شاب عليه، ومن يسرق بيضة يسرق جمال كما يقال.
بذلك فإنه ال قيمة لهذه الشـــهادة التي ســـينالها بعض الطلبة، فهناك من ســـيدفع 
وسينجح، وهناك من سيقوم والداه بحل الواجبات! فهل من العدل أن يتساوى 

هؤالء مع الطالب المجتهد الذي يقوم بنفسه بكل تلك الواجبات؟.
ياسمينة: لتكن تجربة ُيستفاد منها، ال تجربة تدمر أخالقهم ومبادئهم. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

على الرغم من أنه الكائن الوحيد الُمؤتمن على األرض، وهو الجنس المعنّي 
بالخالفـــة عليهـــا، وتعميرهـــا؛ إال أنـــه أكثـــر من عاث فيهـــا تخريًبا وإفســـاًدا. 
ومـــادام إبليـــس قريًنا مالزًما لهذا اإلنســـان؛ فلن يتوقف جشـــعه وطمعه، أو 
أنانيته! فقد استطاعت ُثلل )مجموعات( متحكمة برقاب العديد من البشر – 
عبر تاريخ طويل ومشـــهود في أكثر من بقعة ومكان – أن تصطنع دّوامات 
من الصراعات، والحروب، والتجويع، والقتل، وسفك الدماء، مخطئ – جًدا 
– مـــن يعتقـــد أن قانون الغاب ال يتجاوز حيواناتها! فالعالم اإلنســـاني أبشـــع 
منـــه، وأقســـى وأمر، إن قانون البقاء لألقوى هو الدســـتور الـــذي لم يفتأ بنو 

آدم من العمل عليه، والكد، والمجاهدة.
التاريـــخ يحكـــي لنـــا مجازر، ومآســـي تصيبنا بالدهشـــة، بـــل الصدمة! وهذه 
الصور الحديثة للحروب العالمية ال تقل عنها شناعة! وهي في العمق كشٌف 
لهذا الباطن اإلنســـاني في جانبه الشـــرير، إن نظرة ســـريعة لجثث الحروب، 
والدمـــار، والنيـــران، ومـــا يعقـــب ذلـــك كلـــه، مـــن نتائـــج كارثية على البشـــر، 
واألرض؛ ُتســـقط هـــذا اإلنســـان مـــن علياء المهمـــة اإللهية في االســـتخالف 
واإلعمـــار إلى َدَرك االســـتمالك، والســـيطرة، والهيمنة، والنفوذ، وشـــتان بين 

تلكم المهام الرحمانية، وهذه الشيطانية.

اإلنسان ال ُيعمر األرض في المطلق، بل يستعمر ما يستملك، أو ما يضع يده 
عليه، لذلك ســـّخر كل طاقاته، وما ابتكره اليوم من تكنولوجيات، وتقنيات 
حديثـــة، وذكائيـــات اصطنعها؛ ليحمـــي أمالكه، وما دار فـــي حظيرته، لذلك 
فالخـــارج عن حدودها، ال يعنيه، إال بقـــدر ما يحمي أو ُيقّوي هذه الحظيرة، 
أو ُيوسع منها! فما دار في َفَلكها كان، وما تعدى عليها، أو تجاوزها؛ ُيحارب، 
وتْضعـــف شـــوكته؛ ليستســـلم، أو يســـتكين! أليســـت هذه هي قاعـــدة البقاء 

لألقوى؟!

يبدو أن اإلنسان – على الرغم من عمره الطويل على األرض – لم يتعلم سوى  «
تدجيج هذه القاعدة )البقاء لألقوى(، بمزيد من الوسائل، التي يضمن من خاللها 

تحقيق أقصى قدر من الصالحية لوجوده، هذه التركيبة الشرسة ذات الُبعد 
اإلبليسي، هي السبب الوجيه لغياب القاعدة المثلى في الحياة، والمتمثلة في 

)البقاء للجميع(؛ البقاء الذي يجعل الجميع خالئف األرض، يحمون كل دابة، 
وشجر، وماء، وسماء، ولكن! كيف لذلك أن يتحقق وإبليس في األرض حيٌّ – 

حتى النخاع – يبتكر أسلحته، ويؤسس عوامل وجوده! إنه يتنفس عبر اإلنسان، 
ُيذكي نوازع الشر فيه، منتهزا حاجته الفطرية للبقاء، لذلك؛ كم وكم طغى الشر 

فيه على الخير؟!.

د. زهرة حرم 

شر اإلنسان: من االستخالف إلى االستمالك!
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Justice Ministry to hold 
online Ramadan events

TDT | Manama

A series of remote events 
will be held during the 
Holy Month of Ramadan 

by the Justice, Islamic Affairs and 
Endowments Ministry.

This was announced yester-
day by Justice Minister Shaikh 
Khalid bin Ali Al Khalifa, who 
extended his congratulations to 
His Majesty King Hamad bin 
Isa Al Khalifa, His Royal High-
ness the Prime Minister Prince 
Khalifa bin Salman Al Khalifa, 
and His Royal Highness Prince 
Salman bin Hamad Al Khalifa, 
Crown Prince, Deputy Supreme 
Commander and First Deputy 
Premier, on the advent of the 
holy month.

The Justice Minister noted that 
a number of preachers from the 
Religious Affairs Directorate will 
deliver religious programmes on 
social media networks.

The same directorate has also 

issued the Ramadan timings ap-
plication on the ministry’s web-
site, www.islam.gov.bh, he said.

Shaikh Khalid also said that 
within the ongoing cooperation 
between the Justice Ministry and 
the Information Affairs Ministry, 
two programmes, namely “Be-
coming a Muslim” and “Rama-
dan Insights”, will be broadcast 
on Bahrain 55 Channel; while 
two other programmes will be 

presented on Holy Quran Radio 
Station.

Shaikh Khalid also assert-
ed that the Justice Ministry 
will broadcast the two TV pro-
grammes, as well as cover its 
events on social media, as part of 
its efforts to enhance its role on 
such electronic platforms.

Meanwhile, the Justice Minis-
ter said that the Zakat and Chari-
ty Fund had donated BD300,000 
to the “Feena Khair” campaign, 
launched recently to support 
efforts to combat the coronavi-
rus (COVID-19), led by HRH the 
Crown Prince and in line with 
the directives of HM the King’s 
Humanitarian Work and Youth 
Affairs representative, National 
Security Advisor and Royal Hu-
manitarian Foundation Board of 
Trustees chairman HH Shaikh 
Nasser bin Hamad Al Khalifa.

Regarding its in-kind contribu-
tions to “Feena Khair”, the Jus-
tice Minister said that BD175,000, 

from the Zakat (Alms giving) ac-
count have been distributed to its 
beneficiaries, in accordance with 
the religious guidelines.

In this regard, he said that the 
Zakat and Charity Fund had dis-
tributed zakat amounts to 999 
families, 650 food baskets to 
others, and 100 baskets to fami-
lies registered with the Supreme 
Council for Women.

Shaikh Khalid added that 550 
baskets have been distributed in 
coordination with the voluntary 
team of the Royal Humanitarian 
Foundation, and food coupons 
have been distributed to 35 fami-
lies registered with the Zakat and 
Charity Fund.

Eid gifts have also been grant-
ed to 119 children with chronic 
diseases and special needs from 
low-income families.

The Justice Minister congratu-
lated the Bahraini people, as well 
as Arab and Islamic nations, on 
the occasion of the holy month.

HM the King issues 
decree on customs, law  

on property lease
TDT | Manama

His Majesty King Ham-
ad bin Isa Al Khalifa 
ratified and issued 

Decree 19/2020 yesterday on 
the Joint Customs Cooperation 
Agreement between Bahrain’s 
Customs Affairs and Saudi Ara-
bian Customs for the mutual 
recognition of each other’s ap-
proved Authorised Economic 
Operator.

The agreement was signed 
between the two sides in Riyadh 
on December 30 of last year.

The Interior Minister shall 
implement the decree, which 
takes effect one day after its 
publication in the Official Ga-
zette.

Meanwhile, His Majesty the 
King also ratified and issued 
Law 10/2020 yesterday on 
amending some provisions of 
Law 27/2014 promulgating the 
Lease Law.

Under the law, a new item 
was added to Article (4), as fol-
lows: “The purpose for which 
the leased property is used 
must be specified in the con-

tract.”
Three items were also add-

ed to Article (6), as follows: It 
is not permissible to register 
lease contracts that do not 
specify the purpose for which 
the leased property is used; It 
is not permissible to register 
a lease contract of any proper-
ty that is not located in a resi-
dential real estate devoted to 
family housing, only after the 
approval of the municipality 
or the competent entity, and 
in accordance with the regula-
tions determined by a decision 
thereof after the approval of the 
minister in charge of municipal 
affairs; Electricity and water 
services shall not be delivered 
to the real estate tenant only 
after submitting a registered 
property contract in accord-
ance with the provisions of this 
law and the decisions issued in 
implementation thereof.

The Prime Minister and min-
isters, each in their respective 
capacity, shall implement this 
law, which takes effect one day 
after its publication in the Offi-
cial Gazette.

Shaikh Khalid

Moon-sighting 
panel to  
reconvene tonight
TDT | Manama

The moon-sighting panel 
has decided to convene 

again tonight, the Supreme 
Council for Islamic Affairs 
(SCIA) has announced.

The panel met yesterday 
evening at the SCIA head-
quarters to receive testi-
monies about the sighting 
of the new moon confirm-
ing the advent of the Holy 
Month of Ramadan.

HH Shaikh Nasser sets up heritage committee
TDT | Manama

His Majesty the King’s Hu-
manitarian Works and 

Youth Affairs representative, 
National Security Advisor and 
Supreme Council for Youth and 

Sports (SCYS) chairman His 
Highness Shaikh Nasser bin 
Hamad Al Khalifa issued an 

edict yesterday setting up the 
Traditional Sports Committee 
(Mawrooth).

The newly established 
panel will be affiliated with 
the SCYS and subject to its 
supervision and control. 

The edict stipulates the 
appointment of Khalifa bin 
Abdulla Al Qaoud and Ali 
Mohammed Fadhel as chair-
man and vice-chairman of 
the committee, which in-
cludes as members Ahmed 
Khalid Khalfa, Mohammed 

Ahmed Al Janahi, Abdulaziz 
Mohammed Al Romaihi, Nader 
bin Jakhir Al Arjani, Moham-
med Ayedh Al Merri, Rashid 
Dheyab Al Romaihi and Khalifa 
Abdulaziz Al Kaabi. 

HH Shaikh Nasser directed 
the committee to conserve Bah-
raini folk heritage and tradition-
al sports, transmit the legacy 
down generations, strengthen 
their values within society and 
promote these longstanding 
customs locally, regionally and 
internationally.

The Bahrain Chamber held yesterday its general assembly virtually in line with national efforts to curb the spread 
of the coronavirus (COVID-19). Commencing the meeting, chairman Sameer Nass announced quorum, with the 
participation of 273 members of the total 31,041. During the meeting, items listed in the agenda were discussed, namely 
discussing and approving the Annual Report of the Board of Directors on the activities of the chamber for year 2019, 
discussing and approving the financial position and the report of the External Auditor for the Financial Year 2019, and 
appointing an External Auditor. Nass also expressed pride in the national efforts to combat COVID-19, spearheaded by 
His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa. He also hailed the launch of a comprehensive economic stimulus package to 
support and invigorate the national economy. Above, Nass, centre, with other officials during the meeting.

Bahrain Chamber holds virtual general assembly

Supreme Council of Health president and National Taskforce for Combatting Coronavirus (COVID-19) head Lt. General 
Dr. Shaikh Mohamed bin Abdulla Al Khalifa made an inspection visit yesterday to Bahrain International Hospital, 
which will be dedicated to treating existing cases of COVID-19. Dr. Shaikh Mohammed was accompanied by a number 
of members of the National Taskforce as part of the ongoing efforts to address the virus and ensure the readiness of 
precautionary quarantine centers as well as isolation and treatment centers. Above, Dr. Shaikh Mohammed and other 
officials during the inspection visit.

Health chief inspects International Hospital
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