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 ÖMÉ°U  Iô°†M  ø`̀Y  Qó°U
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 2020  áæ°ùd  (52)  ºbQ  Ωƒ°Sôe
 IQGRh  »```̀ a  π```̀«```̀ch  ø`̀«`̀ «`̀©`̀ à`̀ H

:¬«a AÉL ,¿Éμ°SE’G
:≈dhC’G IOÉªdG

 OƒªM øH ódÉN ï«°ûdG øq«©oj
 kÓ`̀«`̀ch  áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø`̀H

.¿Éμ°SE’G IQGRƒd
:á«ª∏©dG äGOÉ¡°ûdG

 á°SQóe »a  êôîJ -  2003
 ôjó≤àH  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¿hó`̀∏`̀N  ø``̀HG

.±ô°ûdG áÑJôe ™e RÉ«àeG
 ¢``Sƒ``jQƒ``dÉ``μ``H  -  2007
 á`̀«`̀æ`̀≤`̀Jh  ∫É```̀ª```̀YC’G  IQGOEG  »``̀a
 á``̀©``̀eÉ``̀L ø`````̀e äÉ```̀eƒ```̀∏```̀©```̀ª```̀dG
 IóëàªdG  äÉj’ƒdÉH  Bentley

 .á«μjôe’G

 »a  ô«à°ùLÉªdG  -  2010
 øe  á`̀«`̀dhó`̀dG  äGQÉ`̀≤`̀ ©`̀ dG  IQGOEG
 Northumbria  á`̀©`̀eÉ`̀L

 .IóëàªdG áμ∏ªªdÉH
 :á«∏ª©dG äGôÑîdG

 Ωƒ°Sôe  Qhó`̀°`̀U  -  2020
 IQGRƒ``̀d  kÓ`̀«`̀ch  ¬æ««©àH  »μ∏e

 .¿Éμ°SE’G
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  -  2017
 )  ø`̀jô`̀ë`̀H  äCG  á`̀cô`̀ °`̀ T  IQGOEG
 ácô°ûd á©HÉàdG ( @bahrain

.á°†HÉ≤dG øjôëÑdG äÉμà∏ªe
 Ωƒ°Sôe  Qhó`̀°`̀U  -  2016
 Éjò«ØæJ  É°ù«FQ  ¬æ««©àH  »μ∏e
 á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀ d
 π`̀ «`̀ch á```̀LQó```̀H ¢``̀VQÉ``̀©``̀ª``̀ dGh

 .IQGRh
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  -  2013

 .áaÉ≤ãdG IQGRƒH áMÉ«°ù∏d
 QÉKB’G  IQGOEG  ôjóe  -  2012
 IQGRƒ`````H »``̀æ``̀Wƒ``̀dG çGô````à````dGh

 .áaÉ≤ãdG
 º`̀°`̀ù`̀b  ¢``̀ù``̀«``̀FQ  -  2011

 .áaÉ≤ãdG IQGRƒH ™jQÉ°ûªdG
 áYƒªée  ¢ù«FQ  -  2009
 RÉ¡éH  è``jhô``à``dGh  ≥`̀jƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dG

.…QÉ≤©dG π«é°ùàdGh áMÉ°ùªdG
 ∫hCG  »`̀FÉ`̀ °`̀ü`̀NCG  -  2007
 RÉ¡éH  è``jhô``à``dGh  ≥jƒ°ùà∏d

 .…QÉ≤©dG π«é°ùàdGh áMÉ°ùªdG
 á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG ¬`̀Jô`̀«`̀°`̀ù`̀e ∫Ó```̀N
 Oƒ``̀aƒ``̀dG ø```e ó``̀jó``̀©``̀dG ¢```̀SCGô```̀J
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG
 äÉ``YÉ``ª``à``LG »```̀a á``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG
 ,IóëàªdG  º``̀eC’G  -  ƒμ°ùfƒ«dG

 -  á«ªdÉ©dG  áMÉ«°ùdG  áª¶æeh

 äÉYÉªàL’Gh  ,IóëàªdG  º``eC’G

 ,á«Hô©dG á©eÉédG iód ájQGRƒdG

 äGô`̀ª`̀ JDƒ`̀ª`̀ dG ≈````̀dEG á``̀aÉ``̀°``̀V’EÉ``̀H

 .á«dhódG ¢VQÉ©ªdGh

 ó``jó``©``dG »```̀a º``̀¡``̀ °``̀SCG É``̀ª``̀c

 á`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG äGQOÉ```̀ Ñ```̀ª```̀ dG ø```̀e

 ä’Éée  Ió`̀Y  »`̀a  á«©ªàéªdGh

 á``̀aÉ``̀≤``̀ã``̀dGh çGô````̀à````̀dG ∫É``̀é``̀ª``̀c

.ô©°ûdGh

 á````ª````°````ShC’Gh õ````FGƒ````é````dG

 :ájôjó≤àdG

 »dh ƒª°S IõFÉL  - 2003

 ¢ù∏éªd  á©HÉàdG  á«ª∏©dG  ó¡©dG

.áμdÉªdG á∏FÉ©dG

 áª¶æªdG  ΩÉ`̀ °`̀Sh  -  2013

 áLQódG  ø`̀e  áMÉ«°ù∏d  á«Hô©dG

 .á«Hô©dG á©eÉé∏d á©HÉàdG ≈dhC’G

 ºjôμJ  ±ô°T  ∫Éf –  2018

 ∂∏e á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M

 ΩÉ°Sh  ¬ëæªH  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.≈dhC’G áLQódG øe IAÉØμdG

2Ω2020 ¢ù£°ùZCG 18 - `g1441 áéëdG hP 28 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15488) Oó©dG

 ¢ù∏ée ™aQ á°ù∏édG π¡à°ùe »a

 äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG ¢üdÉN AGQRƒdG

 IójóédG  ájôé¡dG  áæ°ùdG  ∫ƒ∏ëH

 ÖMÉ°U  Iô°†M  ΩÉ≤e  ≈dEG  `g  1442

 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG

 ≈`̀dEGh  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N

 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH

 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEGh

 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S

 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

 Ö©°T ≈dEGh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd

 á«Hô©dG  ø«àeC’Gh  ºjôμdG  øjôëÑdG

 qõ`̀Y ≈`̀dƒ`̀ª`̀dG kÓ`̀FÉ`̀°`̀S ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh

 ≈∏Y ácôHh ô«N ΩÉY ¿ƒμj ¿CG qπLh

 ¬«a  Oƒ°ùj  ¿CGh  ,Éªgƒª°Sh  ¬àdÓL

 áμ∏ªe  ≈∏Y  AÉNôdGh  ô«îdGh  øeC’G

 ΩÓ°ùdGh  É kÑ©°Th  IOÉ`̀«`̀b  øjôëÑdG

 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ø`̀«`̀à`̀eCÓ`̀ d QGô``̀≤``̀à``̀°``̀S’Gh

 .á«eÓ°SE’Gh

 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  Üô`̀YCG  Égó©H

 ø«æWGƒªdG áaÉμd √ôjó≤Jh √ôμ°T øY

 π«é°ùàdÉH GhQOÉH øjòdG ø«ª«≤ªdGh

 ìÉ≤∏d  áãdÉãdG  ájôjô°ùdG  ÜQÉéà∏d

 ∫É`̀Ñ`̀bE’G  ≈∏Y  É k«æãe  ,(19  ó«aƒc)

 √ò`̀g »``a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG

 »`̀Yƒ`̀dG  ¢ùμ©j  É`̀e  ƒ``̀gh  á`̀Hô`̀é`̀à`̀dG

 º`̀YO  ≈`̀∏`̀Y  »©ªàéªdG  ¢`̀Uô`̀ë`̀dGh

 ≈∏Y AÉ°†≤∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG ™«ªL

 Ée  ≈∏Y  øgôÑjh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a

 ¢SÉ°ùMEG øe áμ∏ªªdG AÉæHCG ¬H ™àªàj

 ∫ÓN  øe  á«fÉ°ùfE’G  √ÉéJ  ∫hDƒ°ùe

 .áª¡ªdG ÜQÉéàdG √òg »a º¡Yƒ£J

 AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  CÉæg  ∂`̀dP  ó©H

 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á``̀dhO

 »°SÉeƒ∏HódG  RÉ`̀é`̀fE’É`̀H  á≤«≤°ûdG

 ¥É`̀ Ø`̀ J’ π`̀ °`̀Uƒ`̀à`̀ dG ø``̀Y ¿Ó```̀YE’É```̀H

 á«æ«£°ù∏ØdG  »`̀°`̀VGQC’G  º°V  ∞bƒH

 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™`̀e

 √ò¡H  ¢ù∏éªdG  G kó«°ûe  ,π«FGô°SEGh

 É¡JòîJG  »àdG  á«îjQÉàdG  Iƒ£îdG

 ¥ÉØJ’G  º`̀J  ÉªHh  á≤«≤°ûdG  á`̀dhó`̀dG

 ¢Uôa  õjõ©J  ¬`̀fCÉ`̀°`̀T  ø`̀e  Éªd  ¬«∏Y

 íàah  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ΩÓ°ùdG

 øe  AõédG  Gòg  »a  QGô≤à°S’G  ¥É`̀aBG

 .ºdÉ©dG

 ó`̀≤`̀a π``̀°``̀ü``̀à``̀e ¥É``̀ «``̀ °``̀ S »`````̀ah

 äGójó¡àdG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée ôμæà°SG

 äGQÉ````̀eE’G á```̀dhO √É`̀é`̀J á``̀«``̀fGô``̀jE’G

 É`̀eh  á≤«≤°ûdG  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG

 Iô«£N  äÉ«YGóJ  øe  ¬«∏Y  …ƒ£æJ

 »a  Ö°üJ  ’  »ª«∏bE’G  ø``̀eC’G  ≈∏Y

 kÓ°†a  ,á≤£æªdG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SG  ídÉ°U

 ¿CÉ°T  »a É k°Vƒaôe kÓNóJ É¡fƒc øY

 á°UÉN  ájOÉ«°S  äGQGô```̀bh  »`̀∏`̀NGO

 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G  ádhóH

 »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  ÇOÉÑe  ™e  ≈aÉæàj

 Ωó`̀Yh  ∫hó``̀dG  IOÉ«°S  Ωôàëj  …ò`̀ dG

 ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG É`̀¡`̀fhDƒ`̀°`̀T »`̀a π`̀Nó`̀à`̀dG

 áμ∏ªe  ±ƒ```̀bh  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  Gó``̀cDƒ``̀e

 äGQÉ``̀eE’G  ádhód  É¡ªYOh  øjôëÑdG

 Ée πc »a á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG

.ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG ßØëj

 ¢ù∏ée ¿GOCG ó≤a ôNBG ÖfÉL øe

 äÉ«°û«∏ªdG QGôªà°SG Ió°ûH AGQRƒdG

 ¥Ó```WEG »``̀a á``̀«``̀HÉ``̀gQE’G á`̀«`̀Kƒ`̀ë`̀dG

 ±Gó¡à°S’  á«à°ù«dÉÑdG  ïjQGƒ°üdG

 á«Hô©dG áμ∏ªªdG »a á«fóªdG ¿É«YC’G

 ¢ù∏éªdG GócDƒe ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG

 ™e  πeÉμdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  øeÉ°†J

 á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG

 …CG  ó°V  É¡ÑfÉL  ≈dEG  ΩÉàdG  É¡aƒbhh

 ,ÉgQGô≤à°SGh  É¡æeCG  ∫ƒ£j  ójó¡J

 áμ∏ªªdGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ø`̀eCÉ`̀a

.CGõéàj ’ πc ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ôÑY  ∂`̀dP  ó©H

 ≈∏Y  á«côàdG  äÉcÉ¡àfÓd  ¬àfGOG  øY

 ≈∏Y »côàdG ∞°ü≤dÉH ¥Gô©dG IOÉ«°S

 á«côàdG OhóëdG ≈∏Y ¿Écó«°S á≤£æe

 ∑É¡àfG  øe  ∂dP  ¬∏ãªj  Éªd  á«bGô©dG

 øeCÓd ójó¡Jh ¥Gô©dG IOÉ«°ùd ôaÉ°S

 Gó`̀cDƒ`̀e ,ø`̀«`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh

 πeÉc  ΩGôàMG  IQhô°V  ´  ¢ù∏éªdG

 ó°V ¬«°VGQCG áeÓ°Sh ¥Gô©dG IOÉ«°S

.»LQÉN πNóJ …CG

 ô`̀°`̀SÉ`̀j Qƒ``̀à``̀có``̀dG ≈`````̀ dOCG ó```̀ bh

 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  ô°UÉædG  ≈°ù«Y  ø`̀H

 ´É`̀ª`̀à`̀LG  Ö`̀≤`̀Y  AGQRƒ`````̀dG  ¢ù∏éªd

 ìÉÑ°U  ó≤Y  …ò`̀dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée

 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ó©H  øY  ¢ùeCG

 :»dÉàdG íjô°üàdÉH »FôªdG

 äGô`̀cò`̀ª`̀dG  »`̀a  ¢ù∏éªdG  ô¶f

 òîJGh ¬dÉªYCG  ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG

 :»∏j Ée äGQGô≤dG øe É¡fCÉ°ûH

 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ≥``̀aGh  :k’hCG

 áeóîdG  ¢ù∏ée  á«°UƒJ  ≈∏Y  AÉæH

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«fóªdG

 óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG

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

 ø«∏μ«g OÉªàYG ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée

 äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  ∫hC’G  ø««ª«¶æJ

 Ö°üæe çGóëà°SÉH ∂dPh á«eƒμëdG

 IQGRh π«ch áLQóH …ò«ØæJ ¢ù«FQ

 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ™Ñàj

 ,äGQGOEG  çÓ`̀K  ¬©ÑàJh  á«eƒμëdG

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  õcGôªd  »fÉãdGh

 Ö°üæe  çGóëà°SÉH  ∂`̀ dPh  á`̀«`̀dhC’G

 IQGRh π«ch áLQóH …ò«ØæJ ¢ù«FQ

 á«ë°üdG õcGôªdG AÉæeCG ¢ù∏ée ™Ñàj

.äGQGOEG çÓK ¬©ÑàJh á«dhC’G

 ¢ù∏ée  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀ °`̀SG  :É``̀ k«``̀fÉ``̀K

 IQGRh  øe  áYƒaôe  Iôcòe  AGQRƒ`̀dG

 ¿CÉ°ûH  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG

 »`̀à`̀dG á``jOÉ``°``ü``à``b’G äGô``̀°``̀TDƒ``̀ª``̀dG

 á£°ûfC’Gh  äÉYÉ£≤dG  AGOCG  â°ùμY

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d á``jOÉ``°``ü``à``b’G

 »àdGh  ,2020  ƒ«dƒj  ô¡°T  ≈àM

 AGOCG  »a  É kXƒë∏e  É kæ°ùëJ  äô`̀¡`̀XCG

 ƒ«fƒj  …ô¡°T  ∫Ó`̀N  äÉYÉ£b  Ió`̀Y

 É¡©LGôJ ó©H ∂dPh ,2020 ƒ«dƒjh

 å«M  ,»°VÉªdG  ôjGôÑa  ô¡°T  òæe

 ô`̀jRh  ¬°VôY  …ò``dG  ôjô≤àdG  ô`̀¡`̀XCG

 ø°ùëJ  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG

 ø`̀e Oó``̀ ©``̀ d äÉ``̀©``̀«``̀Ñ``̀ª``̀dG iƒ``à``°``ù``e

 ájOÉ°üàb’G  á£°ûfC’Gh  äÉYÉ£≤dG

 áé«àf  ô«Ñc  πμ°ûH  äô``KCÉ``J  »`̀à`̀dG

 ó¡°T ó≤a ,ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJ

 ™∏°ù∏d  áFõéàdG  ™«H  IQÉéJ  •É°ûf

 É kXƒë∏e  É kæ°ùëJ  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  ô«Z

 ájô¡°ûdG  äÉ©«ÑªdG  ´É`̀Ø`̀JQG  ¬°ùμY

 …ô¡°T  ∫Ó`̀N  %28h  %12  áÑ°ùæH

 ,»dGƒàdG ≈∏Y 2020 ƒ«dƒjh ƒ«fƒj

 ä’ƒcCÉªdG  á£°ûfCG  äÉ©«Ñe  IOÉjRh

 Éªc  .%15h  %9  áÑ°ùæH  ºYÉ£ªdGh

 ájOÉ°üàb’G  äGô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀dG  äô`̀¡`̀XCG

 »a IôàØdG äGP ∫ÓN É kXƒë∏e G kƒªf

 %2  áÑ°ùæH  ∂`̀ dPh  äGQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  áª«b

 ƒ«dƒjh  ƒ«fƒj  …ô¡°T  »`̀a  %12h

 QGhõdG OGóYCG ´ÉØJQGh »dGƒàdG ≈∏Y

 %20  áÑ°ùæH  ájQÉéàdG  äÉ©ªéª∏d

 QGó°UEG OGR Éªc .»dGƒàdG ≈∏Y %30h

 OGôaCÓd IójóédG ájQÉéàdG äÓé°ùdG

 OGR  É`̀ª`̀æ`̀«`̀H  ,%4h  %109  áÑ°ùæH

 IójóédG ájQÉéàdG äÓé°ùdG QGó°UEG

 ∫ÓN  %7h  %59  áÑ°ùæH  äÉcô°û∏d

 ≈∏Y  2020  ƒ«dƒjh  ƒ«fƒj  …ô¡°T

 äô`̀¡`̀XCG ∂`̀ dP Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀dEG ,»`̀dGƒ`̀à`̀dG

 »a  IOÉ`̀jR  ájOÉ°üàb’G  äGô°TDƒªdG

 áÑ°ùæH  á`̀jQÉ`̀≤`̀©`̀dG  äÓ`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG  Oó``Y

 ƒ`̀«`̀fƒ`̀j  …ô`̀¡`̀°`̀T  »``̀a  %19h  %55

 ¢üNQ OóY ™ØJQG ø«M »a ƒ«dƒjh

 »a  %124  áÑ°ùæH  IQOÉ°üdG  AÉæÑdG

 ä’ó©e ∂dòH  G kRhÉéàe ƒ«fƒj ô¡°T

 .IôàØdG ¢ùØæd »°VÉªdG ΩÉ©dG

 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀ aGh  :É kãdÉK

 ¢†©H  πjó©àH  QGô`̀b  ´hô°ûe  ≈∏Y

 ¿ƒfÉ≤d  ájò«ØæàdG  áëFÓdG  ΩÉ`̀μ`̀MCG

 Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dÉ`̀H QOÉ``̀°``̀ü``̀dG äÉ``jó``∏``Ñ``dG

 Ω2001  áæ°ùd  (35)  º`̀bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H

 ΩÉμMCG  ™e  áªé°ùæe  É¡∏©éd  ∂`̀ dPh

 Ω2019  áæ°ùd  (50)  ºbQ  Ωƒ°SôªdG

 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ``°``T  º«¶æJ  IOÉ``̀YEÉ``̀H

 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRƒH

 ≥aGƒàj  ÉªHh »fGôª©dG  §«£îàdGh

 á«dÉªdG  äÉeóîdG  äGQGOEG  AÉ¨dEG  ™e

 á«æØdG äÉeóîdG äGQGOEGh ájQGOE’Gh

 áfÉeCGh  äÉjó∏ÑdG  øe  ájó∏H  πc  »a

 äGó`̀Mƒ`̀H É`̀¡`̀dGó`̀Ñ`̀à`̀°`̀SGh á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG

 Aƒ`̀°`̀V »``̀a ∂```̀dPh ,á`̀«`̀æ`̀ah á`````̀jQGOEG

 øe ¢Vô¨dG Gò¡d áYƒaôªdG IôcòªdG

 á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG áæé∏dG

 ÖFÉf  É¡°VôY  »àdGh  á«©jô°ûàdGh

 ¢ù«FQ  AGQRƒ`````̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 .áæé∏dG

 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ™HÉJ  :É`̀ k©`̀HGQ

 áμ∏ªªd  á«Yƒ£dG  äÉeGõàd’G  ò«ØæJ

 ¢UÉîdG »dhódG ó¡©dG ≥ah øjôëÑdG

 á«°SÉ«°ùdGh  á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dÉ`̀H

 áμ∏ªªdG  É¡à≤∏J  »àdG  äÉ«°UƒàdGh

 á`̀jQhó`̀dG  á`̀©`̀LGô`̀ª`̀dG  á«∏ªY  ∫Ó``̀N

 πªY  á£N  OGó```̀YEG  É¡æeh  á∏eÉ°ûdG

 ∂``̀dPh ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d á`̀«`̀æ`̀Wh

 Gò¡d  áYƒaôªdG  IôcòªdG  ∫Ó`̀N  øe

 å«M  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  øe  ¢Vô¨dG

 IQGRh  á£N  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  ≥``aGh

 πªY ¢TQh øe OóY ó≤©H á«LQÉîdG

 á«æWƒdG  πª©dG  á£N OGóYE’  G kó«¡ªJ

 .¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd

 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ™HÉJ  :É k°ùeÉN

 É`̀ kYhô`̀°`̀û`̀e  91 »``̀ a  π`̀ ª`̀ ©`̀ dG  ô`̀«`̀°`̀S

 413  áØ∏μH  ò«ØæàdG  ó`̀«`̀b  É`̀ kjƒ`̀ª`̀æ`̀J

 äÉYÉ£b  á`̀KÓ`̀K  »`̀a  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e

 »ë°üdG  ±ô``°``ü``dGh  ¥ô``̀£``̀dG  »``̀g

 øY  %54  áÑ°ùæH  IOÉjõH  »fÉÑªdGh

 Égò«ØæJ  º`̀J  »àdG  ™jQÉ°ûªdG  áØ∏c

 ,2019  ΩÉ`̀Y  øe  IôàØdG  äGP  ∫Ó`̀N

 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢Vô©à°SG  Éª«a

 øe  áYƒaôªdG  Iô`̀cò`̀ª`̀dG  ∫Ó`̀N  ø`̀e

 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É¨°T’G  ô`̀jRh

 äÉ°übÉæªdG  »fGôª©dG  §«£îàdGh

 ∫hC’G  ∞°üædG  ∫ÓN  â«°SQG  »àdG

 35 É``̀gOó``̀Yh »`̀ dÉ`̀ë`̀ dG ΩÉ``̀©``̀dG ø``̀e

 ¿ƒ«∏e  48  »dGƒM  áª«≤H  á°übÉæe

 áª«≤H âMôW á°übÉæe 44h ,QÉæjO

 IOÉjõH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  102  »dGƒM

 »àdG  ™jQÉ°ûªdG  ø`̀Y  %37  áÑ°ùæH

 ΩÉY øe ∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN âMôW

.2019

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ≥``````̀ aGh :É```̀ k°```̀SOÉ```̀°```̀S

 ≥∏©àj  áÑZôH  ìGôàbG  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG

 »dÉgC’  á«æμ°S  äGóMh  ¢ü«°üîàH

 á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdÉH áãdÉãdG IôFGódG

 ™jQÉ°ûªdG  ∫ÓN  øe  É¡≤≤ëàd  ∂dPh

 ™jóÑdG  »a  äòØf  »àdG  á«fÉμ°S’G

 .¿Éª∏°S áæjóeh á∏ª¡dGh Iô°ùédGh

 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ≥aGh  :É k©HÉ°S

 ≥«∏©J  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGô`̀à`̀bG  ≈∏Y

 á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  »a  á°SGQódG

 Ωó©d  …RGôàMG  AGôLEÉc  á°UÉîdGh

 ó«aƒc  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀jÉ`̀a  QÉ°ûàfG

 ∫Ó`̀N  ø`̀e  ≥≤ëJ  …ò```̀dGh  19  –
 ≥«∏©àd  äQó``°``U  »`̀à`̀dG  äGQGô``̀≤``̀ dG

 .ôNBG QÉ©°TEG ≈àM É¡aÉ≤jEGh á°SGQódG

 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ≥aGh  :É kæeÉK 

 OÉ`̀©`̀HEG  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGô`̀à`̀bG  ≈∏Y

 ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀d á`̀ «`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG ô``̀LÉ``̀ë``̀ª``̀dG

 ,á«æμ°ùdG  ≥WÉæªdG  ø`̀Y  É`̀ fhQƒ`̀c

 á©HÉàe  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ≥≤ëJ  …ò```̀dGh

 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG

 .ÉfhQƒc

 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ≥aGh  :É k©°SÉJ

 ÜÉ`̀H í`̀à`̀Ø`̀d á`̀Ñ`̀Zô`̀H ìGô``̀ à``̀ bG ≈`̀∏`̀Y

 ø`̀«`̀°`̀Vô`̀ª`̀ª`̀dGh AÉ`̀ Ñ`̀WCÓ`̀ d ´ƒ`̀£`̀à`̀ dG

 øjóYÉ≤àªdG  hCG  πªY  øY  ø«ãMÉÑdG

 ¢Shô«a  á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d  ø«Ø©°ùªdGh

 ∫ÓN  øe  π©ØdÉH  ¬≤≤ëàd  ÉfhQƒc

 Gòg »`̀a  äò`̀î`̀JG  »àdG  äGAGô```̀LE’G

.¿CÉ°ûdG

 AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :G kô°TÉY

 ¢ùHÓe  ô«aƒàd  áÑZôH  ìGôàbG  ≈∏Y

 äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dGh ihó``̀©``̀dG ø``e á``«``bGh

 »a  ø«∏eÉ©dGh  AÉ`̀Ñ`̀WCÓ`̀d  á°UÉîdG

 IQGRƒ`̀d  á©HÉàdG  á«ë°üdG  õcGôªdG

 ¢``̀VQCG ≈`̀∏`̀Y ≥`̀≤`̀ë`̀à`̀ª`̀dGh á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 »àdG  äGAGô``̀LE’G  ∫ÓN  øe  ™bGƒdG

 .¢Uƒ°üîdG Gòg »a ÉgPÉîJG ºJ

 ,á`̀jQGRƒ`̀dG  ôjQÉ≤àdG  óæH  »`̀ah

 ôjRh  ôjô≤àH  É kª∏Y  ¢ù∏éªdG  ò`̀NCG

 èFÉàæH  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T

 »Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  ôªJDƒe

.G kôNDƒe ó≤Y …òdG ∫hC’G

ó¡©dG »dh á°SÉFôH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ∫ÓN

ájOƒ©°ùdG ó°V ïjQGƒ°üdG ø««KƒëdG ¥ÓWEGh äGQÉeEÓd á«fGôjE’G äGójó¡àdG áfGOEG
á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG õcGôªd »fÉãdGh á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùª∏d ∫hC’G ø««ª«¶æJ ø«∏μ«g OÉ``ªàYG

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

 .AGQRƒdG ¢ù∏éªd »YƒÑ°SC’G …OÉ«àY’G ´ÉªàL’G

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |

 óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG  
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ï«°SôJ  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  ,AGQRƒ`````̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™ªéJ  »àdG  á«îjQÉàdG
 ¿hÉ©à∏d  ÖMQCG  ¥É`̀aBGh  äÉjƒà°ùe  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  á«μjôeC’G
 ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ó«WƒJ QGôªà°SGh ,áaÉc Ió©°UC’G ≈∏Y
 Iô°†M ΩÉªàgÉH ≈¶ëJ »àdGh ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG
 OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U

.≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG

 …ôëH ≥jôØdG ¢ùeCG ó©oH øY √ƒª°S AÉ≤d iód ∂dP AÉL 
 IOÉ«≤dÉH  á«μjôeC’G  ájôëÑdG  äGƒ≤dG  óFÉb  …ƒdÉe  ¢ùª«L
 ájôëÑdG  äGƒ≤dG  óFÉb  ¢ùeÉîdG  ∫ƒ£°SC’G  óFÉb  ájõcôªdG
 ≈æKCG å«M ,áμ∏ªªdG »a ¬∏ªY Iôàa AÉ¡àfG áÑ°SÉæªH ácôà°ûªdG
 …ƒdÉe ¢ùª«L …ôëH ≥jôØdG É¡dòH »àdG Oƒ¡édG ≈∏Y √ƒª°S
 áμ∏ªe ø«H ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG  äÉbÓY õjõ©J »a
 ™«ªL »a á≤jó°üdG á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh øjôëÑdG

.á«YÉaódGh ájôμ°ù©dG á°UÉN ä’ÉéªdG
 äGP  ÉjÉ°†≤dG  øe  OóY  ¢VGô©à°SG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôLh

.»dhódGh »ª«∏bE’G øjó«©°üdG ≈∏Y ∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G
 …ƒ`̀dÉ`̀e  ¢ùª«L …ô`̀ë`̀H  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  Üô```̀YCG  ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø``e
 óFÉb  ájõcôªdG  IOÉ«≤dÉH  á«μjôeC’G  ájôëÑdG  äGƒ≤dG  óFÉb
 øY  ácôà°ûªdG  ájôëÑdG  äGƒ≤dG  óFÉb  ,¢ùeÉîdG  ∫ƒ£°SC’G
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T
 Ée ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 øjó∏ÑdG  ø«H  äÉbÓ©dG  õjõ©àd  π°UGƒàe  ΩÉªàgG  øe  ¬«dƒj
 AÉªædG ΩGhO øjôëÑdG áμ∏ªªd É k«æªàe ,ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh

.QÉgOR’Gh

á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ™e á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ï«°SôJ á∏°UGƒe  :ó¡©dG »dh

 π°ü«a  øH  ¬∏dGóÑY  ó«°ùdG  ìô°U
 ô`̀jRh ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e …ô`̀ °`̀Shó`̀ dG ô`̀Ñ`̀L ø`̀H
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  ¿CÉ```H  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 á©°SGƒdG äGQhÉ°ûªdG øe áeõM CGóÑà°S
 áë∏°üªdG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCGh  AÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ™`̀e
 »fóªdG  ™ªàéªdGh  ¢UÉîdG  ´É£≤dGh
 øe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ä’Éée  πc  »a
 ∫É°üJ’G  ôÑY  πªY  ¢`̀TQh  ó≤Y  ∫ÓN
 AGôLEG ≈dEG ±ó¡J »FôªdG »fhôàμdE’G
 äGôÑîdGh  QÉμaC’G  ∫OÉÑJh  äÉ°ûbÉæe
 á«æWƒdG  πª©dG  á£N  OGó`̀YEG  πLCG  øe

 ¿ƒμà°S  »`̀à`̀ dGh  ,¿É`̀ °`̀ ù`̀ fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d
 ájÉªMh  õjõ©àd  IójóL  á«dBG  áHÉãªH
 ¥ƒ≤ëdG  ¢üNC’ÉHh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M
 ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdGh  á«fóªdG
 ∫ÓN  ø`̀e  á«aÉ≤ãdGh  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh
 å«M ,∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG »`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG
 ≈∏Y á«æWƒdG á£îdG ´hô°ûe õμJô«°S
 ¥ƒ≤ëdG ,»gh á«°SÉ°SCG QhÉëe áKÓK
 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG ,á`̀«`̀ °`̀SÉ`̀«`̀ °`̀ù`̀ dGh á`̀«`̀ fó`̀ª`̀ dG
 ,á«aÉ≤ãdGh  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G
 ¢UÉî°TC’Gh πØ£dGh ICGôªdG  ¥ƒ≤Mh

.ø°ùdG QÉÑch ábÉYE’G …hP
 ≈`̀ dhC’G  πª©dG  á`̀°`̀TQh  ó≤©à°Sh
 á`̀£`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG  QhO{  :¿Gƒ````̀æ````̀Y  â``̀ë``̀J
 ¥ƒ≤M õjõ©Jh ájÉªM »a á«©jô°ûàdG
 á«æWƒdG πª©dG á£N OGóYEGh ¿É°ùfE’G
 AÉKÓãdG  Ωƒ`̀«`̀dG  ,z¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G  ¥ƒ≤ëd
 ájRƒa Ió«°ùdG øe áªjôc ájÉYQ âëJ
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  ,πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH
 øH  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dGh  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG
 ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô``̀jRh ,»`̀fÉ`̀jõ`̀dG ó`̀°`̀TGQ
 ,ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y  ácQÉ°ûªHh

 ó«°ùdGh  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ,…ô°ShódG ôÑL øH π°ü«a øH ¬∏dGóÑY
 åÑdG  ôÑY  ,á«LQÉîdG  ô`̀jRh  óYÉ°ùe
 Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀Hh ,»``Fô``ª``dG »``fhô``à``μ``dE’G
 iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  AÉ°†YCG  ø`̀e  Oó`̀Y

.ÜGƒædGh
 á«ªgCG  πª©dG  á°TQh  ¢ûbÉæà°Sh
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀£`̀î`̀dG
 á£∏°ùdG  QhOh  ,á«dhódG  ô«jÉ©ªdGh
 OGó`̀YEG  »a  áªgÉ°ùªdG  »a  á«©jô°ûàdG
 ¿Ééd  á`̀«`̀ª`̀gCGh  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  §`̀£`̀î`̀dG

 äÉ©jô°ûàdGh  ,¿ÉªdôÑdG  »a  ¥ƒ≤ëdG
 É`̀¡`̀¶`̀Ø`̀ë`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀ dG ø``̀ «``̀ fGƒ``̀≤``̀ dGh
 ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀à`̀°`̀S É``̀ª``̀c ,É``¡``à``fÉ``«``°``Uh
 á«ª«∏bEG  êPÉ`̀ª`̀ fh  ÜQÉ`̀é`̀J  á`̀°`̀TQƒ`̀dG
 ,á«æWƒdG  §£îdG  OGó`̀YEG  »a  á«dhOh
 ºYO  »`̀a  ¿ÉªdôÑdG  äÉ«é«JGôà°SGh
 á«ªæàdGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ôjƒ£Jh

.áeGóà°ùªdG
 Oó`̀Y ∑QÉ`̀°`̀û`̀j ±ƒ`̀°`̀S ¬```̀fCG kÉ`̀ª`̀∏`̀Y
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø``e  AGô`̀Ñ`̀î`̀ dG  ø``e
 »HhQhC’G  OÉëJ’Gh  IóëàªdG  ºeC’Gh

 ¢TQh øe OóY »a IóëàªdG áμ∏ªªdGh
 ΩÉ`̀©`̀dG ∫Ó``̀N É`̀gó`̀≤`̀Y ™`̀eõ`̀ª`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG

.»dÉëdG

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á£îdG ¿CÉ°ûH á©°SGƒdG äGQhÉ°ûªdG ¥Ó£fG ø∏©J á«LQÉîdG IQGRh

.á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe |

Oƒ``̀ ª``̀ M ø`````H ó````̀dÉ````̀N ï```«```°```û```dG
¿É```̀ μ```̀ °```̀ SE’G IQGRƒ``````````̀ d Ó````«````ch

.OƒªM øH ódÉN ï«°ûdG |
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 áØ«∏N  ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  »a  øjôëÑdG
 ≥jôØdG  ,Ω2020  ¢ù£°ùZCG  17  ø`̀«`̀æ`̀KE’G
 äGƒ≤dG  óFÉb  James Malloy  …ôëH
 ájõcôªdG  IOÉ«≤dG  »a  á«μjôeC’G  ájôëÑdG
 áÑ°SÉæªH  ∂``dPh  ¢ùeÉîdG  ∫ƒ`̀£`̀°`̀SC’G  óFÉb
 øcôdG  ≥jôØdG  Qƒ°†ëH  ,¬∏ªY  Iôàa  AÉ¡àfG
 ¿hDƒ°T  ô`̀jRh  »ª«©ædG  ø°ùM  øH  ¬∏dGóÑY
 ô≤°U ø`̀H ÜÉ``̀jP ø`̀cô`̀dG ≥`̀jô`̀Ø`̀dGh ,´É``aó``dG

.¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ »ª«©ædG
 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG ôμ°Th
 á«μjôeC’G ájôëÑdG äGƒ≤dG óFÉb AÉ≤∏dG ∫ÓN
 ¢ùeÉîdG ∫ƒ£°SC’G óFÉb ájõcôªdG IOÉ«≤dG »a
 Iôàa  ∫ÓN  É¡dòH  »àdG  áÑ«£dG  √Oƒ¡L  ≈∏Y

 áμ∏ªe  ø«H  áªFÉ≤dG  äÉbÓ©dÉH  kGó«°ûe  ,¬∏ªY
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dGh  øjôëÑdG
 AÉªfh  Qƒ£J  øe  äÉbÓ©dG  ∂∏J  √ó¡°ûJ  Éeh
 ºJ  Éªc  ,…ôμ°ù©dG  ó«©°üdG  ≈∏Y  á°UÉN
 ΩÉªàg’G  äGP  äÉYƒ°VƒªdG  øe  OóY  åëH

.∑ôà°ûªdG
 óªëe ø°ùM øcôdG AGƒ∏dG AÉ≤∏dG ô°†M
 AGƒ∏dGh  ,áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  ¿Gƒ`̀jO  ôjóe  ó©°S
 óYÉ°ùe ¬∏dG ∫Ée óªMCG ∞°Sƒj …ôëH øcôdG
 ,øjƒªàdGh  OGó`̀eEÓ`̀d  ¿É``̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ
 óYÉ°ùe ádÉ°†ØdG º«gGôHEG ºfÉZ øcôdG AGƒ∏dGh
 AGƒ∏dGh ,äÉ«∏ª©∏d  ¿É```̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ
 óFÉb  º°ù©dG  ∞°Sƒj  óªëe  …ôëH  ø`̀cô`̀dG
 øe OóYh ,»æjôëÑdG »μ∏ªdG ájôëÑdG ìÓ°S

.øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb •ÉÑ°V QÉÑc

 ô`̀μ`̀ °`̀ T á``̀ «``̀ bô``̀ H ≈``̀≤``̀∏``̀à``̀j ∂``̀ ∏``̀ ª``̀ dG
»`̀fÉ`̀à`̀°`̀ù`̀cÉ`̀Ñ`̀dG ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG ø``̀e á`̀ «`̀ HGƒ`̀ L
 ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J
 ô«Ø°S  Oƒªëe  ∫É°†aCG  ô«Ø°ùdG  øe  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH  ,ióØªdG  OÓÑdG
 G kOQ  ∂dPh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  á≤«≤°ûdG  á«eÓ°SE’G  ¿Éà°ùcÉH  ájQƒ¡ªL
 øe ø«aƒàªdG »a ¬«dEG ¬àdÓL É¡H å©H »àdG IÉ°SGƒªdGh ájõ©àdG á«bôH ≈∏Y
 º¡àHÉ°UEG AGôL áμ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdG á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL ÉjÉYQ

.z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 ô°SCG  ø`̀Y  áHÉ«fh  ¬ª°SÉH  ¬à«bôH  »`̀a  »fÉà°ùcÉÑdG  ô«Ø°ùdG  Üô``̀YCGh
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  ¬fÉæàeGh  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ¢üdÉN  øY  ø«aƒàªdG
 ôKC’G  Ö«WCG  É¡d  ¿Éc »àdGh ,á∏«ÑædG  áÑ«£dG  √ôYÉ°ûeh ¬àdÓL …RÉ©J ≈∏Y
 IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  Qƒaƒe  ¬àdÓéd  É k«æªàe  ,ø«aƒàªdG  »dÉgCG  ¢SƒØf  »a
 á∏°UGƒe ≈dG É k©∏£àe ,AÉNôdGh Ωó≤àdG øe ójõªdG øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°ûdh
 øe á«fÉà°ùcÉÑdG  IOÉ«≤dGh ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL ájÉYQh IOÉ«b  âëJ πª©dG
 ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H  á≤«KƒdG  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG  ôjƒ£Jh õjõ©J  πLCG

.áμ∏ªªdG »a á«fÉà°ùcÉÑdG á«dÉédG áeóNh

 »``̀μ``̀jô``̀eC’G ¢`̀ ù`̀ eÉ`̀ î`̀ dG ∫ƒ``̀ £``̀ °``̀ SC’G ó``̀FÉ``̀b π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀j ΩÉ``̀ ©``̀ dG ó``̀FÉ``̀≤``̀dG

 ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG ø°TO
 á«æ≤J  ôÑYh ó©H  øY á«∏NGódG  ôjRh áØ«∏N ∫BG
 IójóL  á«fhôàμdEG  äÉeóN  8  »FôªdG  ∫É°üJ’G
 76  πª°ûJ  á∏eÉμàe  á«fhôàμdEG  áeõM  øª°V
 »a  ,Qƒ¡ªé∏d  á«∏NGódG  IQGRh  ÉgôaƒJ  áeóN
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G õjõ©J ≈∏Y πª©dG QÉWEG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d É¡H ∫ƒª©ªdG

 É¡bÓWEG ºJ »àdG IójóédG äÉeóîdG πª°ûJh
 áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG  áÄ«g  ø«H  ¿hÉ©àdÉH
 äGRGƒédGh  á«°ùæédG  ¿hDƒ°Th  ,á«fhôàμdE’G
 IQGOE’Gh  ,Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’Gh  ,áeÉbE’Gh
 ¿hDƒ°Th  ,á«FÉæédG  á`̀ dOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG
 ø°ùM IOÉ¡°T QGó°UEG  Ö∏W :äÉeóN ,∑QÉªédG
 Ö∏W  ádÉM  øY  ΩÓ©à°S’G  ,∑ƒ∏°ùdGh  ô«°ùdG
 ∂`̀dò`̀ch  ,É¡à«MÓ°U  ø`̀e  ≥≤ëàdG  ,IOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dG

 Ö∏W  øY  ΩÓ©à°S’G  ,Iô«°TCÉàdG  ójóªJ  áeóN
 Ó°†a  ,Iô«°TCÉàdG  äÉfÉ«H  ¢VôYh  ,Iô«°TCÉàdG
 Ωƒ°SôdG  ™``aO  É`̀ª`̀gh  ,ø`̀«`̀jô`̀NCG  ø«àeóN  ø`̀Y
.ájQhôªdG äGOÉ¡°ûdG ≈∏Y ´ÓW’Gh ,á«côªédG
 á«∏NGódG  ô``jRh  OÉ`̀°`̀TCG  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«LƒàH
 ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 ≈à°T  »a  É«LƒdƒæμàdG  ∞«XƒJh  QÉªãà°SÉH
 Éæªãe  ,ø«æWGƒªdGh  øWƒ∏d  áeóN  ,ä’ÉéªdG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG á©HÉàeh ºYO
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ,IAÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò`̀¡`̀d  ,AGQRƒ````̀dG  ¢ù«FQ
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢UôM  QÉ`̀WEG  »a  »JCÉJ  »àdGh
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG

 äÉ«æ≤àdG ∞∏àîe ™jƒ£J ≈∏Y ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
 QÉ°ûàfG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dG  »`̀a  áªgÉ°ùª∏d  á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ±ó¡Hh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªL áeÓ°Sh
 IójóédG  äÉeóîdG  ¥Ó`̀WEG  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 »fhôàμdE’G  ∫ƒëàdG  á«∏ªY  QÉ``WEG  »a  »JCÉj
 ºgÉ°ùj ÉªH ,É¡«a ™°SƒàdGh ,IQGRƒdG äÉeóîd
 RÉéfEG  áYô°Sh  AGOC’G  »a  õ«ªàdG  ≥«≤ëJ  »a
 ,ø«æWGƒª∏d π°†aCG äÉeóN ºjó≤Jh äÓeÉ©ªdG
 äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG á`̀ª`̀Lô`̀J QÉ````̀WEG »``̀a ∂````dPh
 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG π`̀ª`̀©`̀ dG äÉ````̀jƒ````̀dhCGh
 √ôμ°T øY ÉHô©e ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG
 »àdG ¥ôØdGh IQGRƒdG äGQGOEG  áaÉμd √ôjó≤Jh

.äÉeóîdG √òg ø«°TóJ ≈∏Y â∏ªY
 ó¡°ûJ  ±ƒ°S  á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG  ¿CG  ó`̀cCGh

 ∫ÓN øe É¡ªjó≤J ºàj »àdG äÉeóîdG ôjƒ£J
 á∏°UGƒe  πX  »a  áWô°ûdG  õcGôeh  äÉjôjóe
 É«LƒdƒæμàdG ∞«XƒJ IOÉjRh ôjƒ£àdG ∫ÉªYCG
 äÉ```eó```î```dGh äGQOÉ````̀Ñ````̀ª````̀dG ∞``∏``à``î``e »````a
 áaÉc  á«YƒJ  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈``̀dEG  É¡Lƒe  ,á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG
 äÉeóîdG  ø`̀e  IOÉØà°SÓd  ™ªàéªdG  íFGô°T
 áLÉëdG  AÉ¨dEG  »a  º¡°ùJ  »àdG  ,á«fhôàμdE’G
 õcGôe  ´hôa  á©LGôeh  »°üî°ûdG  Qƒ°†ë∏d

.áeóîdG ºjó≤J
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  øμªjh
 á«fhôàμdE’G  äÉeóîdG  áeõM  øe  IOÉØà°S’G
 áHGƒÑdG  IQÉ`̀jR  ∫Ó`̀N  øe  ,á«∏NGódG  IQGRƒ``d
 IQÉ`̀jR  ôÑY  hCG  ,Bahrain.bh  á«æWƒdG
 á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀J ô`̀é`̀à`̀e

.bahrain.bh/apps

IójóL  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG  äÉ`̀eó`̀N  8  zó`̀©`̀H  ø`̀ Y{  ø°Tój  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô``̀jRh

 »°ùÑ©dG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  á`̀eÉ`̀°`̀SCG  ó``̀ cCG
 º«¶æJ  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 áμ∏ªe  ¬°û«©J  É`̀e  ¿CG  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ƒ`̀°`̀S
 áLQódÉH Oƒ©j äGRÉéfEG øe øjôëÑdG
 äÉ°ù°SDƒe  ¬H  ≈¶ëJ  Ée  ≈`̀dEG  ≈`̀ dhC’G
 øe  ô«Ñc  º`̀YO  ø`̀e  áØ∏àîªdG  á`̀dhó`̀dG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿ó`̀d
 OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ¢ù«Y øH óªM
 á°SÉFôH  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  º``̀YOh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 ÖMÉ°U øe IQRGDƒeh ºYóHh AGQRƒdG
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G
 áeƒ¶æªc  πª©dG  ÖfÉL  ≈dEG  AGQRƒ`̀dG
 ∑ôà°ûe  ±ó``¡``Hh  á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀à`̀e  Ió```̀MGh
 √Oƒ≤j  …ò``dG  øjôëÑdG  ≥jôa  øª°V

.ó¡©dG »dh ƒª°S
 ™e ô°TÉÑe  QGƒ``M  »`̀a  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 ,ó©oH  øY  ,ΩÓYE’G  πFÉ°Shh  Qƒ¡ªédG
 ¬ª¶æj …òdG (2 §HGôJ) èeÉfôH øª°V
 ,á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©e
 ø«H π°UGƒJ IòaÉf íàa ≈dEG  ±OÉ¡dGh
 kGó«°ùéJ  ø«æWGƒªdGh  ø«dhDƒ°ùªdG

.»°ù°SDƒªdG π°UGƒàdG CGóÑªd
 ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh

 ìÓ°U’G  äÉeƒ≤e  ió`̀MEG  »g  πª©dG
 ´hô`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ dG ø`̀ª`̀ °`̀V ,…OÉ```°```ü```à```b’G
 ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀d π`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG …ƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG
 13 ióe ≈∏Y äQƒ£J å«M ,ióØªdG
 ÉªHh ,¥ƒ°ùdG äGô«¨àe ÖcGƒàd kÉeÉY
 ájOÉ°üàb’G  á°SÉ«°ùdG  ™`̀e  ≥`̀aGƒ`̀à`̀j

.øjôëÑdG áμ∏ªªd áeÉ©dG
 ádhDƒ°ùe  áÄ«¡dG  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 ø«∏eÉ©dG  Qƒ`̀LCG  ájÉªM  ´hô°ûe  øY
 øe IóaGƒdG ádÉª©dG ájÉªMh øjóaGƒdG
 ∞∏ªH É¡Ø«∏μJ ≈dEG áaÉ°VEG ,äÉcÉ¡àf’G
 »¡a ∂dòHh .ô°ûÑdÉH QÉéJ’G áëaÉμe
 iƒà°ùe ≈∏Y IójôØdG äÉ°ù°SDƒªdG øe

.ºdÉ©dGh á≤£æªdG
 áÄ«¡dG  ¿CÉ`̀H  »°ùÑ©dG  Oô£à°SGh
 øe  IQƒ£àe  áeƒ¶æe  πX  »a  πª©J
 á«dhO  áeƒ¶æeh  á«æWƒdG  ø«fGƒ≤dG
 »a  ¿hÉ©àdG  ¢ùjôμJ  É¡dÓN  øe  ºàj
 á«∏ªY  ¿EG  å«M  ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe
 ô«¨àJ »dÉàdÉHh ,áªjób ádÉª©dG ∫É≤àfG
 ,âbƒdG  Ö°ùëH  äÉ«£©ªdGh  äÉ«dB’G
.ÉªFGO åjóëàdG ≈dEG áLÉëH »dÉàdÉHh
 í°VhCG  ,»fhôàμdE’G  ≥°ûdG  »ah
 ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
 »a  á«fhôàμdE’G  äÉ«∏ª©dG  ¿CG  πª©dG
 »a  ¢ù«°SCÉàdG  òæe  CGó`̀ H  áÄ«¡dG  πªY
 ºcGôJ  ∑Éæ¡a  »dÉàdÉHh  ,2008  ΩÉ`̀Y

 ≈`̀dEG  óàªj  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  Gò`̀g  »`̀a  IôÑî∏d
 ≈dG π«ª©dG êÉàëj ’ å«M ,kÉeÉY 13
 Iôe  ’EG  áÄ«¡dG  ≈æÑe  ≈`̀ dEG  Qƒ°†ëdG
 äÉfÉ«ÑdG  ´GójEG  πLCG  øe  §≤a  IóMGh
 äÉeóîdG ™«ªL ¿EÉa ºK øeh ,á°UÉîdG
 É¡«∏Y  ∫ƒ`̀ °`̀ü`̀ë`̀ dG  º`̀ à`̀ j  á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG

.âfôàfE’G ≥jôW øY Iô°TÉÑe
 ºJ  É`̀e  ¿CG  ≈``dEG  »°ùÑ©dG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ¿CG  ¬d  øμj  ºd  äGRÉ`̀é`̀fEG  øe  ¬≤«≤ëJ
 ¿ó`̀d ø`̀e ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG º`̀Yó`̀ dG ’ƒ``̀d º`̀à`̀j
 OÓÑdG  ∂∏e  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 ƒª°S  É¡«dƒj  »àdG  á≤ãdGh  ,ióØªdG
 kÉgƒæe  ,øjôëÑdG  ≥jôØd  ó¡©dG  »`̀dh
 ºJ  ´hô°ûe …CG  ¢†aQ ºàj  ºd  ¬fCG  ≈dEG
 áÄ«¡dG  πªY ôjƒ£àH ábÓY ¬d  ¬ªjó≤J
 »°SÉ°SCG AõL áÄ«¡dÉa ,É¡JÉ«dBG π«©ØJh
 É¡dh  ,»eƒμëdG  πª©dG  áeƒ¶æe  øe
 ,á«ª°SôdG äÉ¡édG ∞∏àîe ™e äÉbÓY
 äÉLÉ«àMG  ™e  ô°TÉÑe  ¢SÉªJ  ≈∏Yh

.ø«æWGƒªdG
 á«fƒfÉ≤dG  áÄ«¡dG  á©«ÑW  ø`̀Yh
 òæeh  ¬fCG  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  í°VhCG
 É¡eÉ¶fh áÄ«¡dG ¿ƒfÉb ¿Éc ¢ù«°SCÉàdG
 ,É¡©e  oÓYÉØàeh  äGô«¨à∏d  kÉÑ«éà°ùe
 ≥ah áÄ«¡dG πª©Jh ,kÉfôe kÉfƒfÉb ¬fƒc
 Ée  ∫hC’G  ;äÉjƒà°ùe  3  ≈∏Y  ¿ƒfÉ≤dG
 ÉeCG ,áMGô°U áÄ«¡dG ¿ƒfÉb ¬«∏Y ¢üf

 ,IQGOE’G ¢ù∏éªd ¬∏jƒîJ ºJ Ée »fÉãdG
 ¢ù«Fô∏d IÉ£©ªdG äÉ«MÓ°üdG Gô«NCGh
 áÄ«¡dG ¢ù«°SCÉJ òæªa ∂dòHh ,…ò«ØæàdG
 Ée  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  πjó©J  ≈``̀dEG  ô£°†J  º`̀d

.πª©dG »a É¡à«μ«eÉæjO ≈dEG ô°TDƒj
 ∞∏e »``̀a  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  π`̀ ª`̀Y  ø```̀Yh 
 »°ùÑ©dG í°VhCG ;¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G
 á«°†b ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G á«°†b ¿CG
 øμdh ,¿Gó∏ÑdG πc »a óLƒJh á«ªdÉY
 É¡æe ;áØ∏àîe Qƒ°Uh áØ∏àîe ∫Éμ°TCÉH
 …QÉÑLE’G  πª©dGh  »°ùæédG  QÉéJ’G
 ..∫ÉØWC’G  ∫Ó¨à°SGh  AÉ°†YC’G  ´õfh
 ¢üî°T  ∫Ó¨à°SG  »`̀g  á∏°üëªdÉHh

.∞©°V ádÉM »a ôNB’

 â¡ÑæJ  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 ádÓL  ócDƒjh  ,ô`̀eC’G  Gòg  ≈dG  GôμÑe
 º∏¶j ’  ¬fG  ≈∏Y ÉªFGO  ióØªdG  ∂∏ªdG
 ¿EÉ`̀ a »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »`̀a ó``̀MG
 ¢SÉ°SCG ≈∏Y É¡H Ωƒ≤f »àdG äGAGôLE’G
 øe  ,Éæ«dEG  OôJ  ádÉM  …CG  ™e  »WÉ©àdG
 ihÉYódGh  ihÉμ°ûdG  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫ÓN
 πª©dG  IQGRh  ø`̀Y  á`̀HÉ`̀«`̀f  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG
 á«fƒfÉ≤dG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e  É¡Jô°TÉÑe
 AÉ°ûfG  º`̀J  Gò`̀g  π`̀LC’h.á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dGh
 …ò``dGh  ,á∏¡°ùdG  »`̀a  AGƒ```̀j’G  õ`̀cô`̀e
 ™e  »WÉ©àdG  »a  Gójôa  ÉLPƒªf  ó©j
 ±Gô`̀à`̀YÉ`̀H  ô°ûÑdÉH  QÉ``é``J’G  ä’É``̀M
 á«dhódG  OƒaƒdGh  IóëàªdG  º`̀eC’G  øe

 πª°ûjh  ,QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SÉ`̀H  √Qhõ```̀J  »`̀à`̀dG
 º°ùbh  á«dÉª©dG  IƒYódG  º°ùb  õcôªdG
 QGOh »fƒfÉ≤dG  ºYódG  º°ùbh ájÉªëdG
 º°ùbh á«°ùØfh á«ÑW IOÉ«Yh AGƒjE’G
 äÉª¶æeh  äGQÉØ°ùdG  ™`̀e  ≥«°ùæà∏d

.»fóªdG ™ªàéªdG
 áëFÉL  »a  áÄ«¡dG  QhO  ¿CÉ°ûHh  
 á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG ≈`̀∏`̀Y É``gô``«``KCÉ``Jh É``̀fhQƒ``̀c
 á`̀eÉ`̀°`̀SCG ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG í``̀ °``̀VhCG ,Ió```̀aGƒ```̀dG
 ô«KCÉàdG  QÉ©°ûà°SG  º`̀J  ¬``̀fCG  »°ùÑ©dG
 ádÉª©dG  ≈∏Y  áëFÉédG  √ò¡d  …ƒ`̀≤`̀dG
 åH  ≈∏Y  Éæ∏ªY  »dÉàdÉHh  ,Ió``aGƒ``dG
 ô©°T  GPEG  π`̀eÉ`̀©`̀dG  ió``̀d  ¿É`̀æ`̀Ä`̀ª`̀W’G
 ∫ÓN  øe  ∂`̀dPh  ,áHÉ°UE’G  ¢VGôYCÉH
 »`̀gh ;äGAGô````````̀L’G ø``̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e
 áØdÉîªdG  ádÉª©dG  ´É`̀°`̀VhG  í«ë°üJ
 ,º`̀¡`̀jó`̀d ¿É`̀æ`̀Ä`̀ª`̀W’G å``̀H ø``̀e ´ƒ`̀æ`̀c
 ±É`̀c ø``e π`̀ª`̀©`̀dG ÜÉ`̀ë`̀°`̀UG AÉ``̀Ø``̀YGh
 øe  ∞«Øîà∏d  ô¡°TG  3  Ióªd  Ωƒ°SôdG
 ΩóY  ≈∏Y  º¡ãMh  á«dÉªdG  º`̀¡`̀FÉ`̀Ñ`̀YCG
 É°†jCG  º`̀Jh  ,º¡jód  ádÉª©dG  íjô°ùJ
 áÑ°ùæHh iôNCG ô¡°TG 3 Ióªd º¡FÉØYEG
 ≥ëàdG  áëFÉédG  ájGóH  òæeh  .%60
 áÄ«¡dG  »`̀a  ¢û«àØàdG  IQGOG  ƒØXƒe
 øe ÉfhQƒc áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØdÉH
 ä’ÉëdGh ∫Éª©dG  øμ°S  á©HÉàe  ∫ÓN

 .á£dÉîªdG

:»°ùÑ©dG áeÉ°SCG ..á«°SÉ«°ùdG á«ªæàdG ó¡©e ¬ª¶æj …òdG z2 §HGôJ{ èeÉfôH ™e ¬FÉ≤d ∫ÓN

ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ≥``̀jô``̀a ø``̀ e »``°``SÉ``°``SCG Aõ```̀ L π`̀ ª`̀ ©`̀ dG ¥ƒ``̀°``̀S º`̀«`̀¶`̀æ`̀J á`̀ Ä`̀ «`̀ g

 ∫BG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  ó``̀cCG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¿Gƒ``̀jO  π«ch  áØ«∏N
 áHÉéà°SG  ¬fCG  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG
 ácQÉ°ûªdG  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  áÑZôd
 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N{ IõFÉL »a
 πjó©J  º`̀J  ó≤a  ,z»æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d
 »a  IõFÉé∏d  Ωó≤à∏d  á°UÉîdG  •hô°ûdG
 ÜÉÑdG  íàah  ,á«fÉãdGh  ≈dhC’G  ø«àÄØdG
 øe OóY …CG  í«°Tôàd  á°ù°SDƒe πc ΩÉeCG

.≈°übCG óM ¿hO øe AÉÑWC’G
 »JCÉj  πjó©àdG  Gò`̀g  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 á°UôØdG AÉ£YEG  ≈∏Y ¢UôëdG QÉWEG  »a
 π«f  ≈`̀∏`̀Y  ¢ùaÉæà∏d  AÉ``̀Ñ``̀WC’G  ™«ªéd
 …òdG  ±ó¡dG  ≥≤ëj  Ée  ƒgh  ,IõFÉédG
 ±ó`̀¡`̀H ¬``̀∏``̀LCG ø``̀e Iõ``FÉ``é``dG â`̀Ä`̀°`̀û`̀fCG
 AÉÑWC’G  ø«H  á«°ùaÉæàdG  ìhQ  ™«é°ûJ

 …ôjô°ùdGh  »LÓ©dG  åëÑdG  ä’Éée  »a  ø««æjôëÑdG
.™ªàéªdG á«ªæJh áeóNh QÉμàH’Gh »Ñ£dGh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«dƒj Ée ó°ùéJ IõFÉédG ¿EG  ∫Ébh
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ó`̀dGƒ`̀dG  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 á«Ñ£dG  QOGƒμ∏d  ájÉYQh  ΩÉªàgG  øe  ,AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ
 ,Iô`̀«`̀aƒ`̀dG º`̀¡`̀JGAÉ`̀£`̀©`̀d √ƒ`̀ª`̀°`̀S ô`̀jó`̀≤`̀Jh ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh
 áëFÉL  á¡LGƒe  »a  ≈``̀dhC’G  ±ƒØ°üdG  »a  º¡aƒbhh

.(19-ó«aƒc) ¢Shô«a
 ΩóY ¿CG ≈dEG áØ«∏N ∫BG ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG QÉ°TCGh
 É¡«ë°Tôe  ºjó≤àd  äÉ°ù°SDƒªdG  ΩÉeCG  ≈°übCG  óM  ójóëJ
 ø«H  á«°ùaÉæàdG  ìhQ  øe  ójõj  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  IõFÉé∏d
 »HÉéjEG  OhOô`̀e  ¬d  ¿ƒμ«°S  …òdG  ô`̀eC’G  ƒgh  ,AÉÑWC’G
 »a »ë°üdGh »Ñ£dG ´É£≤dÉH ¢Vƒ¡ædG »a πYÉa ôKCGh

.áμ∏ªªdG
 »a AÉÑWC’Gh á«Ñ£dG äÉ°ù°SDƒªdG ¬JóHCG ÉªH OÉ°TCGh

 ácQÉ°ûªdG ≈∏Y ¢UôM øe áμ∏ªªdG
 øe  í°†JG  …ò``̀dGh  ,Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG  »`̀a
 äÉÑ∏£dG  ø`̀e  ô«ÑμdG  Oó`̀©`̀dG  ∫Ó`̀N
 áë°üdG  IQGRƒ`̀d  É¡dÉ°SQEG  ºJ  »àdG
 øY  ádhDƒ°ùªdG  á¡édG  ÉgQÉÑàYÉH
 ™«ªéd  É«æªàe  ,äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  »≤∏J
 á«Ñ£dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh  AÉ``̀Ñ``̀WC’G
 ΩGhO  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  »``̀a  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh

.ìÉéædGh Qƒ£àdG
 Iõ`̀FÉ`̀L{  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀é`̀dG
 áØ«∏N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀S  ø``̀H  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 »a  íæªoà°S  z»æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d
 πc  ôÑªaƒf  ô¡°T  øe  AÉ©HQCG  ∫hCG
 Ωƒ«H  ∫ÉØàM’G  ™e  øeGõàdÉH  ΩÉY
 ø«àÄa  º°†Jh  ,»æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG
 ´GóHE’Gh QÉμàH’G IõFÉL{ :≈dhC’G
 É¡ëæe ºà«°Sh ,z»Ñ£dG …ôjô°ùdGh »LÓ©dG åëÑdG »a
 á«LÓY á«ª∏Y É kKÉëHG GhóYCG øjòdG ø««æjôëÑdG AÉÑWCÓd
 ∫Éée »a Iõ«ªàe äGRÉéfEG  Gƒ≤≤Mh á«ÑWh ájôjô°Sh
 ÉeCG  ,QÉμàH’Gh  ´GóHE’ÉH  âª°ùJG  »Ñ£dG  º¡°UÉ°üàNG
 íæªJh  ,zóàªªdG  AÉ£©dGh  AÉaƒdG  IõFÉL{  »¡a  á«fÉãdG
 π≤J  ’  Ió`̀e  Gƒ∏ªY  øjòdG  ø««æjôëÑdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ó`̀MC’
 õ«ªJh  º¡FÉ£©d  kAÉahh  ºgOƒ¡éd  kGôjó≤J  É keÉY  30  øY
 πãªdGh  º«≤dG  ï«°SôJh  AÉ`̀£`̀©`̀dGh  ∫òÑdÉH  º¡Jô«°ùe

.Ö£dG áæ¡ªd á©«aôdG á«fÉ°ùfE’G
 π«æd  Ωó≤àdG  πgDƒe  »æjôëH  Ö«ÑW  …C’  øμªjh
 á°ù°SDƒªdG  ∫Ó`̀N  øe  í«°TôàdG  ºjó≤J  ôÑY  ,IõFÉédG
 ôÑªàÑ°S øe ¢ùeÉîdG ¬àjÉZ óYƒe »a É¡«dEG »ªàæj »àdG
 Gò¡d  á°ü°üîªdG  IQÉ`̀ª`̀à`̀°`̀S’G  Aπ`̀ª`̀H  ∂```dPh  ,2020
 »ª°SôdG  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ≈∏Y  áMÉàªdGh  ,¢Vô¨dG

.áë°üdG IQGRƒd

:ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG ..á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG áÑZôd áHÉéà°SG

AÉÑWC’G øe OóY …CG í«°Tôàd á°ù°SDƒe πc ΩÉeCG ÜÉÑdG íàa
»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N IõFÉéd

.ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG |

 ΩÓYE’G ôjRh »ë«eôdG óªëe øH »∏Y πÑ≤à°SG
 ¢ù«FôdG  π«∏îæÑdG  óªëe  ∞°Sƒj  ¢ùeCG  ¬Ñàμe  »a

.»æWƒdG ∫É°üJ’G õcôªd …ò«ØæàdG
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,ôjRƒdG  CÉæg  ,AÉ≤∏dG  ∫ÓNh
 á«μ∏ªdG  á≤ãdG  ¬∏«f  ≈∏Y  »æWƒdG  ∫É°üJ’G  õcôªd

 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øe  á«eÉ°ùdG
 ¬æ««©àH  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 kÉ«æªàe  ,»æWƒdG  ∫É°üJ’G  õcôªd  kÉjò«ØæJ  kÉ°ù«FQ
 ΩÉ¡ªdGh  ójóédG  ¬Ñ°üæe  »a  ìÉéædGh  ≥«aƒàdG  ¬d

.¬«dEG á∏cƒªdG

»æWƒdG ∫É°üJ’G õcôe ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ΩÓYE’G ôjRh

 IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  áë°üdG  Iô```̀jRh  â∏Ñ≤à°SG   
 ¿GƒjóH  É¡ÑàμªH  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa
 ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG ø``̀e Ó``̀c IQGRƒ`````̀ dG
 ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  …ô`̀°`̀Shó`̀dG  º`̀«`̀gGô`̀HEG
 á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdÉH …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG ƒ°†Yh
 á°ûbÉæªd  ∂dPh  ,…ô°ShódG  ó©°S  óªëe  ó«°ùdG
 á£∏°ùdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°S
 ≥∏©àj  Éª«a  ájò«ØæàdG  á£∏°ùdGh  á«©jô°ûàdG
 »ë°üdG ∫ÉéªdÉH ábÓ©dG äGP ™«°VGƒªdG ºgCÉH

.ø«æWGƒª∏d áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉeóîdGh
 ÖFÉædÉH IôjRƒdG âÑ sMQ ,AÉ≤∏dG ájGóH »ah
 Oƒ¡édÉH  kIó«°ûe  ,…ó∏ÑdG  ƒ°†©dGh  »fÉªdôÑdG
 »HÉ«ædG  ¢ù∏éªdG  AÉ°†YCG  áaÉc  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG
 ÉjÉ°†≤dG á°ûbÉæeh ìôW »a …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdGh
 ,»æjôëÑdG  ™ªàéªdG  áë∏°üe  ¢ùªJ  »`̀à`̀dG
 á≤∏©àªdG ÉjÉ°†≤dG πc á©HÉàªH É¡eÉªàgG äócCGh
 ¬«dEG  ƒÑ°üj  Ée  πc  ≥«≤ëJh  ,»ë°üdG  ¿CÉ°ûdÉH
 á«ë°üdG äÉeóîdG ≈∏Y ¿hOOôàªdGh ≈°VôªdG

 .øjôëÑdG áμ∏ªe »a áeó≤ªdG

 äÉÑ∏£àe øe OóY á°ûbÉæeh ìôW ºJ  Éªc
 É¡æe  ,™`̀jó`̀Ñ`̀dG  á≤£æe  »``dÉ``gCG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MGh
 AÉ°ûfE’  ¢``̀VQCG  ¢ü«°üîJ  ´ƒ°Vƒe  á©HÉàe
 ∂`̀dPh  ,™`̀jó`̀Ñ`̀dG  á≤£æªH  ó`̀jó`̀L  »ë°U  õ`̀cô`̀e
 áaÉãμdG  äÉÑ∏£àe  áÑcGƒeh  ÜÉ©«à°SG  ±ó¡H
 IôFGódG  »dÉgCG  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏Jh  á«fÉμ°ùdG
 äÉeóîdG  øe  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdÉH  áãdÉãdG

.á«dhC’G ájÉYôdÉH á«ë°üdG
 ÖFÉædG  øe  πc  Üô`̀YCG  ,AÉ≤∏dG  ΩÉàN  »ah
 ƒ°†Y  …ô`̀°`̀Shó`̀dG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ¬∏dGóÑY  ó«°ùdG
 …ó∏ÑdG  ¢ù∏éªdG  ƒ°†Yh  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée
 ó©°S  óªëe  ó«°ùdG  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdÉH
 Éª¡fÉæàeGh  Éªgôμ°T  ¢üdÉN  øY  …ô°ShódG
 ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀S’G ø`̀°`̀ù`̀M ≈`̀∏`̀Y á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Iô``̀jRƒ``̀d
 ™e É``̀¡``̀HhÉ``̀é``̀Jh Ö``̀«``̀Mô``̀à``̀dGh IhÉ```Ø```ë```dGh
 Oƒ¡éH  øjó«°ûe  ,á`̀Mhô`̀£`̀ª`̀dG  ™«°VGƒªdG
 áë°üdG IQGRh »Ñ°ùàæe áaÉc Oƒ¡Lh IôjRƒdG
 ô°ùoj  πμH  á«ë°üdG  äÉeóîdG  π°†aCG  ≥«≤ëàd

.ádƒ¡°Sh

 ∫OÉ`̀Y  ∑QÉÑªdG  ô°UÉf  ø`̀H  π`̀ FGh  ¢Sóæ¡ªdG  AÉ`̀ª`̀dGh  AÉHô¡μdG  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô`̀ jRh  πÑ≤à°SG  

 ™«°VGƒªdG øe OóY á°ûbÉæe AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJh ,ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y »eƒ°ù©dG øªMôdGóÑY

 AÉHô¡μdG  áÄ«g  ™jQÉ°ûeh  §£N  ôjRƒdG  ¢Vô©à°SG  PEG  ,AÉªdGh  AÉHô¡μdG  »YÉ£≤H  á≤∏©àªdG

 áÄ«¡dG »a G kôNDƒe â≤≤ëJ »àdG äGõéæªdG ºgC’ ¬°VGô©à°SG ≈dEG áaÉ°VEG ,á«∏Ñ≤à°ùªdG AÉªdGh

 áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d AÉªdGh AÉHô¡μdG äÉeóN ºjó≤J »a äGõéæªdG √òg óFGƒYh

.øjôëÑdG

 ¢ù∏éeh AÉªdGh AÉHô¡μdG  áÄ«g ø«H ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J πÑ°S ≈dEG  AÉ≤∏dG  ¥ qô£Jh

 ,É¡JÉeóN ôjƒ£Jh ø«°ùëàd ôªà°ùe πμ°ûH ±ó¡J »àdG áÄ«¡dG §£N ºYO ∫ÓN øe ,ÜGƒædG

 ¢ùªJ  »àdG  ÉjÉ°†≤dG  á°ûbÉæeh  ìôW  »a  ÜGƒædG  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  á°ü∏îªdG  Oƒ¡édÉH  G kó«°ûe

 »a  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdGh  ájò«ØæàdG  á£∏°ùdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdÉHh  øWGƒªdG  áë∏°üe

 øe É kbÓ£fG ∂dPh ,áeó≤ªdG äÉeóîdG IAÉØch IOƒéH AÉ≤JQ’Gh ,ø«æWGƒªdG äÉ©∏£J ≥«≤ëJ

.ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø«H ¿hÉ©àdG ó«WƒJh ≥«KƒàH Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ

 √Oƒ¡éH  G kó«°ûe  ,äÉeóîdG  øe  ¬à≤£æe  äÉLÉ«àMG  ÖFÉædG  ¢Vô©à°SG  ¥É«°ùdG  äGP  »a

 áaÉμd  äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤J  ≈∏Y  ¬°UôMh  øWGƒªdG  º¡J  »àdG  ™«°VGƒªdÉH  ¬eÉªàgGh

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

 »àeóîH  AÉ≤JQ’G  πLCG  øe  áÄ«¡dG  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡é∏d  √ôjó≤J  øY  ÖFÉædG  ÜôYCG  Éª«a

 ø«æWGƒª∏d  äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤àd  ôªà°ùªdG  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  G kó`̀cDƒ`̀e  ,AÉ`̀ª`̀dGh  AÉHô¡μdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh

 äÉLÉ«àM’G å``ëÑJ á``ë°üdG Iô``jRh
á≤£æªdG »∏ãªe ™``e ™jóÑ∏d á``«ë°üdG

»eƒ°ù©dG ∫OÉY ÖFÉædG ™e ¢Vô©à°ùj AÉHô¡μdG ôjRh
á«∏Ñ≤à°ùªdG AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g ™jQÉ°ûeh §£N

 á`̀ HÉ`̀ °`̀ UEG  350  π`̀``̀«`̀``̀é`̀°`̀ù`̀J
äÉ«ah  3h  É`̀fhQƒ`̀μ`̀H  Ió`̀jó`̀L
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 ºdÉ©dG  AÉëfG  ™«ªL  »a  √QÉ°ûàfGh  É`̀fhQƒ`̀c  AÉ`̀Hh  ºbÉØJ  ™e
 QÉ°ûàfG øe óëdGh …ó°üàdG áª¡e É¡≤JÉY ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe äòNCG
 (sinopharma)  ø«H  Ée  ¿hÉ©J  á«bÉØJG  ™«bƒJ  º`̀Jh  AÉHƒdG
 ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  AGôLEG  Iô°TÉÑªd  (G42)  áYƒªéeh  á«æ«°üdG
 AÉHh  áëaÉμªd  §°ûædG  ô«Z  ìÉ≤∏dG  øe  áãdÉãdG  á∏Môª∏d  á«ªdÉ©dG

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe á∏¶e âëJ áLQóªdG z19-ó«aƒc{
 ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G  ÖÑ°ùj  ’  ¬fG  ≈æ©ªH  ;§°ûf  ô«Z  ìÉ≤∏dG
 õ«ØëJ ºK øeh ¢Shô«Ø∏d IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’G ™æ°U »a º¡°ùj ÉªfEGh

.¢Shô«Ø∏d ¢Vô©àdG ∫ÉM »a áHÉ°UE’G áehÉ≤ªd º°ùédG áYÉæe
 ájôjô°ùdG  ÜQÉéà∏d  ´ƒ£àdG  ÜÉ`̀H  íàa  ôÑîH  É©«ªL  Éfó©°S
 ó©j  ìÉ≤∏dG  Gò¡a  ;πeCG  ábQÉH  ≥aC’G  »a  âM’h  ,»°VÉªdG  ´ƒÑ°S’G
 √QÉÑàNG ºJ øeBG ìÉ≤d ∫hCG êÉàfEG øe ºdÉ©dG Üôà≤j PEG ;É«ªdÉY GRÉéfG
 ¿EGh  ,á«dhódG  á«ª∏©dG  ô«jÉ©ªdG  øe  iƒà°ùe  ≈∏YCG  ≈∏Y  √ôjƒ£Jh
 á°üæªdG  äó¡°T  óbh  ,ø«Yƒ£àªdG  øe  ô«ÑμdG  ∫ÉÑbE’G  ìôØªdG  øe
 áÑ°ùf â∏ãªa ,§≤a áYÉ°S 48 ∫hCG  »a ™bƒàe ô«Z ÉYƒ£J á«æWƒdG

.ø«Yƒ£àªdG øe ±ó¡à°ùªdG Oó©dG »dÉªLG å∏K ácQÉ°ûªdG
 IófÉ°ùªd  ºYódGh  ¢UôëdGh  »YƒdG  ¢ùμ©j  ∫É`̀Ñ`̀bC’G  Gò`̀g  ¿EG
 ,¢Shô«ØdG  ≈∏Y  AÉ°†≤∏d  ádhòÑªdG  á«æWƒdG  »YÉ°ùªdGh  Oƒ¡édG
 ÖLGƒ∏d  á«Ñ∏J  ’G  ƒg  Éeh  ,õ«ªªdG  »©ªàéªdG  ∞JÉμàdG  ó°ùéjh
 ¿G  É©«ªL  Éæ«∏Yh  ,ΩÓ°ùH  á`̀eR’G  √ò`̀g  øe  êôîf  »μd  »fÉ°ùf’G
 Gôjó≤J ∞≤f ¿CGh ,ø«ª«≤eh ø«æWGƒe øe ø«Yƒ£àªdG A’Dƒ¡H ó«°ûf
 øe  OÉÑ©dGh  OÓÑdG  ¬∏dG  ßØM  ,Ö∏≤dG  øe  Gôμ°T  .»fÉ°ùfE’G  ºgQhód

.AÉHƒdG Gòg

Ö∏≤dG øe Gôμ°T
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كالم 
في الصحة

 §«°ùH  Ωƒ¡ØªH  π«ªéàdG  á`̀MGô`̀L
 ¿RGƒ``̀à``̀ dGh ≥`̀°`̀SÉ`̀æ`̀à`̀dG IOÉ`̀©`̀à`̀ °`̀SG »``̀g
 ≥jôW  ø`̀Y  º°ùédG  AGõ```̀LCG  ø`̀e  Aõ`̀é`̀d
 áÑ°SÉæªdG  ∫ÉªédG  ¢ù«jÉ≤e  IOÉ©à°SG
 Ö«ÑW  ≈dEG  Ögòj  ¢†©ÑdG  ,AõédG  Gò¡d
 äÉë«°üdGh á°VƒªdG øY ÉãëH π«ªéàdG
 ºdÉY  ,IQhô°†∏d  Ögòj  ôNB’G  ¢†©ÑdGh
 .äBÉLÉØªdG  øe  ô«ãμdG  ≈Øîj  π«ªéàdG
 óªMCG  QƒàcódG  z»Ñ£dG  è«∏îdG{  QhÉ`̀M
 π«ªéàdG  áMGôL  …QÉ°ûà°SG  QƒØ°ü©dG

.º«eôàdGh
 ô``̀ã``̀cC’G  ¢``̀UÉ``̀î``̀ °``̀TC’G  º```̀g  ø```̀e  -

?π«ªéàdG äÉ«∏ª©d ´ƒ°†î∏d GOGó©à°SG
 ¿CG  í`̀ °`̀VhCG  ¿CG  Ö``̀MCG  á`̀jGó`̀Ñ`̀dG  »`̀a
 Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG ø``e π`̀«`̀ª`̀é`̀à`̀dG á``̀MGô``̀Lh º`̀∏`̀Y
 ió`̀ª`̀dG  äGP  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  äÉ`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀dGh
 ¿ƒ©LGôªdG É¡«dEG êÉàëj »àdGh ™°SGƒdG
 ,ø`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀é`̀dG ø```̀eh QÉ```̀ ª```̀YC’G π``̀ c ø``̀ e
 ô«Z  äÉ`̀LÓ`̀Yh  äGAGô````̀LEG  πª°ûJ  Éªc
 ìhô`̀é`̀dG êÓ`̀©`̀d  Qõ`̀«`̀∏`̀dG  πãe á`̀«`̀MGô`̀L
 »∏«ªéàdG  ø≤ëdG  äÉLÓYh  ÜhóædGh
 »àdGh  á«MGôédG  äÉLÓ©dG  ÖfÉL  ≈dEG
 É¡«≤°ûH  º°ùédGh ¬LƒdG  äÉ«∏ªY πª°ûJ
 Oó©àJ  ∂`̀dò`̀dh  ;»ª«eôàdGh  »∏«ªéàdG

 É¡àeóN  ™«£à°ùf  »àdG  ™ªàéªdG  äÉÄa
 äÉgƒ°ûàdG  ,¥hôëdG  äÉLÓY  πª°ûJh
 ,ΩGQhC’G  º`̀«`̀eô`̀J  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  ,á`̀«`̀≤`̀∏`̀î`̀dG
 äÉMGôédGh  ,∫É`̀Ø`̀WC’Gh  ó«dG  äÉMGôL

.É¡YGƒfCG ™«ªéH á«∏«ªéàdG
 äÉ«∏ªY  ó©H  …Qhô°†dG  øe  πg  -

?π«ªéàdG ìGôL IQÉjR ¿RƒdG ¢UÉ≤fEG
 ¿CG ø`̀μ`̀ª`̀ª`̀dG ø``̀e ¿Rƒ````̀dG ¢``UÉ``≤``fEG
 »°VÉjQ  ΩÉ`̀¶`̀fh  á«ªM  ´É`̀Ñ`̀JÉ`̀H  ¿ƒ`̀μ`̀j
 ÓNóJ  Iô`̀«`̀ã`̀c  ¿É``«``MCG  »`̀a  Ö∏£àj  hCG
 äó¡°Th  .áæª°ùdG  äÉ«∏ª©H  É`̀«`̀MGô`̀L
 G kQÉ`̀°`̀û`̀à`̀fGh  G kQƒ``̀£``̀J  áæª°ùdG  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
 ∂dP øY èàfh Iô«NC’G IôàØdG »a G kô«Ñc
 øjòdG  ≈°VôªdG  ø`̀e  ô«Ñc  Oó`̀Y  Oƒ``Lh
 øe ¿ƒ`̀fÉ`̀©`̀ jh Iô`̀«`̀Ñ`̀c É`````̀fGRhCG Ghó``≤``a
 πμ°T  »a  ≥°SÉæJ  ΩóYh  ájó∏L  äÓgôJ
 É«∏«ªéJ É«MGôL ÓNóJ Ö∏£àJ º°ùédG
 á≤ãdG  AÉ`̀£`̀YEGh  ΩÉ©dG  ô¡¶ªdG  ø«°ùëàd

.≈°Vôª∏d »dÉãªdG πμ°ûdGh
 Ö∏£àj  »∏«ªéàdG  ¢ü°üîàdG  Gòg
 ∫ƒ°Uƒ∏d  IôÑîdGh  IQÉ¡ªdG  øe  ô«ãμdG
 øeh  ,ôªà°ùe  πμ°ûH  Iô¡Ñe  èFÉàf  ≈dEG
 É¡«dEG  êÉàëj  ¿CG  øμªj  »àdG  äÉ«∏ª©dG
 ó°T :¿Rƒ````̀ dG ¢`̀UÉ`̀≤`̀ fG ó`̀©`̀H ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG

 ,ø£ÑdG  ó°T  ,Qó°üdG  π«ªéJ  ,ø«YGQòdG
 øjòîØdG ó°T ,ô¡¶dG ó°T ,»eGõëdG ó°ûdG

.¬LƒdG π«ªéJh ó°T ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 ™°VƒJ ¢†jôªdG ≈∏Y ∞°ûμdG  ó©Ña
 êÉàëj  Ée  πc  í«ë°üàd  á«LÓY  á£N
 äÉ«∏ª©dG  øe  Qób  πbCÉH  ¢üî°ûdG  ¬«dEG
 áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ≈∏Y  õ«côàdG  ™e

.ø«©LGôªdG áë°Uh
 ¿ƒ©°ùj  øjòdG  ∫ÉLôdG  øY  GPÉ`̀e  -

?π«ªéàdG ≈dEG
 áª¡e  á`̀ë`̀jô`̀°`̀T  ∫É```̀Lô```̀dG  π`̀μ`̀°`̀û`̀j
 π°üJh  π«ªéàdG  äGOÉ`̀«`̀Y  …OÉ`̀Jô`̀e  øe

.ø«©LGôªdG øe %25 ≈dEG º¡àÑ°ùf
 äGƒ``̀æ``̀°``̀S ô``̀°``̀û``̀©``̀dG äó``̀¡``̀°``̀T ó``̀≤``̀a
 ≈∏Y ∫ÉLôdG øe GójGõàe ’ÉÑbEG Iô«NC’G
 á«∏«ªéàdG  ô«Zh  á«∏«ªéàdG  äÉ«∏ª©dG
 ™ªàéªdG  á`̀aÉ`̀≤`̀Kh  »``̀Yh  ¢ùμ©j  É`̀ª`̀e
 …óãàdG  äÉ«∏ªY  ôÑà©Jh  ,»`̀dƒ`̀Lô`̀dG
 äÉ«∏ªYh (6pack) äÓ°†©dG  RGôHEGh
 á`̀eó`̀≤`̀e »``̀a ¿Rƒ````̀ dG ¢``̀UÉ``̀≤``̀fEG ó`̀©`̀H É``̀e
 Éªc  ,∫ÉLôdG  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  äGAGôLE’G
 ÜÉÑ°ûdG ÖMh Iô°ûÑdG äÉLÓY Qó°üàJ

.á«MGôédG ô«Z äGAGôLE’G
 êÓ©d  »∏«ªéàdG  π`̀ë`̀dG  ƒ`̀g  É`̀e  -

 Qƒ¡¶dG  OhÉ©j  ¿CG  øμªj  πgh  ?…óãàdG
?iôNCG Iôe

 óæY  á©FÉ°ûdG  Qƒ``̀ eC’G  ø`̀e  …óãàdG
 ,∫ÉLôdG  øe π«ªéàdG  äGOÉ«Y »©LGôe
 É£¨°Vh  É`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  É`̀Lô`̀M  Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀jh
 ≈dEG  ¬©aój  Éªe  OôØ∏d  É«°ùØf  ÉLÉYõfGh

.¢ùØædÉH á≤ãdG ¿Gó≤a hCG ádõ©dG
 πμ°ûH  …óãàdG  øe  ¢ü∏îàdG  øμªe
 á«©«ÑW  á`̀é`̀«`̀à`̀f  AÉ``̀£``̀YG  ™``̀e  »`̀FÉ`̀ ¡`̀ f
 á«∏ªY  AGô```̀LEG  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  á≤°SÉæàeh
 ,á«æÑ∏dG  Oó`̀¨`̀dG  á```dGREGh  ¿ƒgó∏d  §Ø°T
 ôjóîJ âëJ á«∏ª©dG √òg AGôLEG øμªjh
 Éªc  ,ádÉëdG  Ö°ùëH  πeÉc  hCG  »©°Vƒe
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á`̀eÉ`̀ b’G  Ö∏£àJ  ’  É`̀¡`̀fG
 √QƒeCGh  ¬∏ªY  ádhGõe  ¢†jôª∏d  øμªjh

.ΩÉjCG á°ùªN ó©H ájOÉ«àY’G á«eƒ«dG
 äÉ«∏ª©dG  ø`̀e  »`̀eGõ`̀ë`̀dG  ó`̀°`̀û`̀dG  -
 »àdG ä’ÉëdG »g Ée ,Iô«ÑμdG á«MGôédG

?É¡«dEG êÉàëJ
 ó°T  hCG)  »`̀eGõ`̀ë`̀dG  ó°ûdG  äÉ«∏ªY
 º°ùé∏d  á«∏«ªéJ  á«∏ªY  »`̀g  (´ò`̀é`̀dG
 Iô«Ñc  äÓgôJ  øe  ¿ƒfÉ©j  øªd  iôéJ
 IOÉY »àdGh ô°üîdGh ô¡¶dGh ø£ÑdG »a
 ºàJ  ,¿Rƒ`̀∏`̀d  ô«ÑμdG  ∫hõ`̀æ`̀dG  ÖMÉ°üJ

 äÉ«æ≤Jh  äGQÉ`̀¡`̀e  ΩGóîà°SÉH  á«∏ª©dG
 á°UÉîdG  »`̀MGô`̀é`̀dG  §`̀Ø`̀°`̀û`̀dGh  ó`̀°`̀û`̀dG

.IƒLôªdG áé«àædG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
 á```̀ dGREG ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG √ò```g π`̀ª`̀©`̀J
 πgôàªdG  ó∏édGh  áªcGôàªdG  ¿ƒ`̀gó`̀dG
 ,IôNDƒªdGh øjòîØdG ó°T ™e ´òédG »a
 á«JGòdG ¿ƒgó∏d ø≤M IOÉYEG πªY øμªjh
 áÑMÉ°üªdG  äGAGô```̀LE’G  ø`̀e  Égô«Z  hCG

.âbƒdG ¢ùØf »a á«∏«ªμàdGh
 ?ø«YGQòdG  πgôJ  ÜÉÑ°SCG  »g  Ée  -
 »a  Ωóîà°ùJ  »`̀à`̀dG  á«æ≤àdG  »`̀g  É``̀eh

?¬∏«ªéJ
 π`̀gô`̀J  hCG  ô``Ñ``c  ÜÉ``̀Ñ``̀ °``̀SCG  Oó``©``à``J
 ¿Rƒ```̀dG ¢`̀UÉ`̀≤`̀ fG π`̀ª`̀°`̀û`̀Jh ø``̀«``̀YGQò``̀dG
 áæª°ùdG  hCG  óFGõdG  ¿Rƒ`̀dG  ,ô«Ñc  πμ°ûH
 ó≤Øj  å«M  ôª©dG  »a  Ωó≤àdG  ,áWôØªdG
 »a  ¿É°ùfE’G  Ωó≤J  Éª∏c  ¬àfhôe  ó∏édG
 óªà©Jh  ,IO’ƒ`````̀dGh  π`̀ª`̀ë`̀dGh  ,ô`̀ª`̀©`̀dG
 ø«YGQòdG  ó°Th  π«ªéJ  êÓ`̀Y  äÉ«æ≤J
 øe  êQó`̀à`̀Jh  ,Oô`̀Ø`̀dG  ádÉM  Ö°ùM  ≈∏Y
 ¿ƒgO §Ø°T ≈dEG á«MGôL ô«Z äGAGôLEG
 º¡ªdG  ø`̀eh  ,É`̀ k«`̀MGô`̀L  ø`̀«`̀YGQò`̀dG  ó°Th
 ≥°SÉæàe  πμ°T  AÉ`̀£`̀YG  ≈`̀∏`̀Y  õ`̀«`̀cô`̀à`̀dG

.ø«YGQò∏d »©«ÑWh

 ø«eÉY  ôªY óæYh,∫hC’G  ¬eÉY  ájÉ¡f  Üôb  ≈dhC’G  ¬àª∏c  IOÉY  πØ£dG  ≥£æj
 ¿ƒμJ  ≥£ædÉH  πØ£dG  ôNCÉJ  ∫ÉM »ah,ø«àª∏c  øe πªL øjƒμJ  πØ£dG  ™«£à°ùj
 »μdh  ™ª°ùdG  »a  á∏μ°ûe  ΩóY  øe  ócCÉà∏d  Ö«Ñ£∏d  ÜÉgòdG  »g  ≈`̀dhC’G  Iƒ£îdG
 ∞fC’G ìGôLh …QÉ°ûà°SG ΩÉªJ π«Ñf QƒàcódG »Ñ£dG è«∏îdG QhÉM ójõªdG ±ô©f

.ΩÉªJ π«Ñf QƒàcódG õcôe,IôéæëdGh ¿PC’Gh
 ádÉM »a ≈àM IO’ƒdG »ãjóM ™ª°S ¢üëa …Qhô°†dG øe πg-

?™ª°ùdG ¿Gó≤a øe ¿ƒfÉ©j ÜQÉbCG OƒLh ΩóY
 IO’ƒdG »ãjóM ∫ÉØWC’G ™ª°S ¢üëa …Qhô°†dG øe,º©f
 Éæàμ∏ªe  »a  áë°üdG  IQGRh  ¬H  Ωƒ≤J  Ée  Gògh,AÉæãà°SG  ÓH
 »a  ™jô°S  ¢üëa  ƒgh,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  áÑ«ÑëdG
 »Jƒ°üdG çÉ©ÑfC’G ¢SÉ«b øY IQÉÑY ƒgh IO’ƒ∏d ≈dhC’G ΩÉjC’G
 øY RÉ¡édG ÉfôÑîj »fGƒK »a (ø°û«ªjEG ∂«à°SƒcCG ƒJhCG)RÉ¡éH
 ≈dEG ™«°VôdG πØ£dG πjƒëJ ºàj å«Mh,á«∏NGódG ¿PC’G áØ«Xh

.QÉÑàN’G Gòg RÉ«àLG ΩóY ∫ÉM »a ¥OCGh ôãcCG äÉ°Uƒëa πªY
?∫ÉØWC’G óæY ≥£ædG ôNCÉJ ÜÉÑ°SCG Ée -

 ÉHÉÑ°SCG  ¿ƒμJ óbh ,™ª°ùdG »a á∏μ°ûe É¡æe ÜÉÑ°SCG IóY É¡d
 ,ºØdG »a á«¶Ød πcÉ°ûe ≈dEG …ODƒj Éªe ÆÉeódG »a ≥£ædG õcGôe »a
 ¿ƒμJ  É°†jGh  ,ºØdG  ∞≤°Sh  ¿É°ù∏dG  »a  äÓμ°ûe  áé«àf  ¿ƒμJ  óbh
 äÉHƒ©°U  ,πØ£∏d  á«°ùØf  äÓμ°ûe  hCG  øgòdGh  ∑ƒ∏°ùdG  »a  äÓμ°ûe

.ójó°ûdG ∫ÉªgE’G áé«àf hCG ,º∏©àdG
 iód ôμÑe πμ°ûH á«©ª°ùdG ábÉYE’G ±É°ûàcG AÉHBÓd øμªj ∞«c -

?∫ÉØWC’G
 IO’ƒdG »ãjóëdG ∫ÉØWC’G ™«ªéd ™ª°ùdG í°ùe AGôLEG IQhô°V

 ƒªæd  »YƒdGh  ,QÉÑàN’G  Gòg  ™«°VôdG  πØ£dG  RÉ«àLG  ΩóY  ∫ÉM  »a  á©HÉàªdGh
 ¬ª°SG ´Éª°ùd πØ£dG áHÉéà°SG á¶MÓeh ≈dhC’G ô¡°TC’Gh ™«HÉ°SC’G AÉæKCG πØ£dG
 AÉæKCG  RÉØ∏àdG  äƒ°U  ™aQ  á¶MÓeh  ,∫õæªdG  »a  ¬àÄ«H  §«ëe  »a  äGhOCÓ``̀dh
 π«°üëàdG »a ôNCÉàdGh …ƒ¨∏dG ôNCÉàdGh ≥£ædG »a ôNCÉà∏d »YƒdGh ,IógÉ°ûªdG
 »eƒ«dG  ∑ƒ∏°ùdG  ô«¨J  á¶MÓeh  ,á°SQóªdG  »a  ≈`̀ dhC’G  äGƒæ°ùdG  »a  »ª∏©dG

.»©«ÑW ô«Zh ¿RGƒàe ô«Z πμ°ûH ô«¨àj ÉeóæY πØ£∏d
?¢ü«î°ûàdG ¿ƒμj ∞«c -

 »μ«æ«∏c’G ¢üëØdG πªY ºK ,kGôμÑe á∏μ°ûª∏d ¬Ñæà∏d GóL º¡e øjódGƒdG »Yh
 ¿PC’G §¨°V ¢SÉ«b É¡æe ôcòf ..áeRÓdG äÉ°UƒëØdG ™«ªL πªY ºK øeh ,¿PCÓd
 ƒJhCG) RÉ¡éH »Jƒ°üdG çÉ©Ñf’G ¢SÉ«b πªYh (ΩGôZƒfÉÑª«àdG) RÉ¡éH ≈£°SƒdG
 ΩGôL ƒjOhCG)  hCG  (ó∏«a  …ôa)  RÉ¡éH  ™ª°ùdG  QÉÑàNG  πªYh (ø°û«ªjEG  ∂«à°SƒcCG
 (QBG  »H  …EG)  RÉ¡éH  ôJƒ«ÑªμdÉH  »YòédG  ™ª°ùdG  ¢SÉ«b  πªY  É¡ªgCGh  ,(∫ÉØWCÓd
 ∑ƒ∏°ù∏d  º««≤J  πªYh  á¨∏dGh  ≥£æ∏d  º««≤J  πªY  IQhô°V  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  Gò`̀g

.AÉcòdGh øgòdGh
?Égó≤a ó©H ™ª°ùdG á°SÉM ´ÉLôà°SG ¿ÉμeE’ÉH πg -

 IOÉªdG  Oƒ``Lh  áé«àf  É«∏«°UƒJ  Éªª°U  ÖÑ°ùdG  ¿É`̀c  ádÉM  »`̀a  ™«£à°ùf
 πª©H ∂dPh (¿PC’G AÉe) áLQGódG áé¡∏dÉH ≈ª°ùJh ≈£°SƒdG ¿PC’G »a á«WÉîªdG
 Ióªd  ájƒ¡J  ÜƒÑfCG  ™°Vhh  AÉªdG  Öë°ùd  πeÉc  ôjóîJ  âëJ  á£«°ùH  á«∏ªY
 »Ñ°üY  »°ùM  ºª°U  OƒLh  ádÉM  »a  øμdh  ,Gô¡°T  12h  ô¡°TCG  6  ø«H  ìhGôàJ
 ádÉM  »ah  ,äÉYÉª°ùdG  ™°VƒH  í°üæ«a  §°Sƒàeh  §«°ùH  ø«H  Ée  »æ«L  »KGQh
 ø°S »a á«fhôàμdE’G á©bƒ≤dG áYGQR á«∏ª©H í°üæj »∏μdGh ójó°ûdG ºª°üdG OƒLh

.á«∏ª©dG ó©H ΩRÓdG π«gCÉàdG ™e IôμÑe
 Éeh ?ºã©∏àdG á∏μ°ûe »a QÉÑμdGh ∫ÉØWC’G ø«H Ée êÓ©dG »a ¥ôa ∑Éæg πg -

?êÓ©dG ƒg
 Qƒ©°T  º¡jódh  á∏μ°ûªdÉH  »Yh  ∑Éæg  ¿ƒμj  QÉÑμdG  óæ©a  ,¥ô`̀a  ∑Éæg  º©f
 õ«côàdG »a π«gCÉàdG ¿ƒμj IOÉ©a ,á«eÓμdG ∞bGƒªdG …OÉØJh ΩÓμdG √ÉéJ »Ñ∏°S
 ºμëà∏d  áæ«©e  äÉ«é«JGôà°SG  ≈∏Y  º¡ÑjQóJ  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ÖfÉédG  Gòg  ≈∏Y
 ø«H  ôª©dG  »a  á°UÉNh  ∫ÉØWC’G  óæY  ÉeCG  ,á«æ«JhôdG  º¡JÉ«M  AÉæKCG  ºã©∏àdG  »a
 πjó©Jh øjƒHC’G ÖjQóJh π«gCÉJ ≈∏Y õ«côàdG ¿ƒμ«a äGƒæ°S ¢ùªNh ø«àæ°ùdG
 ºã©∏àdG  äÉ¶ëd  πØ£dG  Gòg  ™e  πeÉ©àdG  á«Ø«c  »a  πØ£dG  ∫ƒM  á«dõæªdG  áÄ«ÑdG
 Gòg  øe  ¢ü∏îàdG  ≈∏Y  ¬ÑjQóàd  ¬°ùØf  πØ£∏d  π«gCÉàdG  äÉ°ù∏L  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH
 á∏MôªdG √òg ¿hRhÉéàj Iô«Ñc áÑ°ùf ¿EÉa ∫ÉØWC’G óæY á¨∏dG Qƒ£J ™eh ,ºã©∏àdG
 ºd øªd …ƒ¨∏dG ¥Ó£f’G ø«°ùëJ ≈∏Y õ«côàdG ºàj ∂dP ó©Hh ,á°ùeÉîdG ø°S ó©H

.á∏μ°ûªdG √òg RhÉéàj

∫ÉØWC’G óæY ≥£ædGh ™ª°ùdG ≥£ædG πcÉ°ûe í°Vƒj ΩÉªJ π«Ñf QƒàcódG

∞«°üdG »a AÉªdG Üô°T ≈∏Y ∂JóYÉ°ùªd íFÉ°üf   :¢ùjôdG ±ƒæg
 áé°ùfC’Gh ÉjÓîdG  ™«ªL ¬«dEG  êÉàëJ PEG  ,¿É°ùfE’G  º°ùL øe %60 AÉªdG  πμ°ûj
 ¢ùjôdG ±ƒæg ájò¨àdG á«FÉ°üNCG äócCGh ,í«ë°U πμ°ûH πª©àd º°ùédG »a AÉ°†YC’Gh
 ∞FÉXh ¬d  AÉªdG  ¿G  âdÉbh ¿É°ùfE’G  º°ùéd  AÉªdG  á«ªgCG  øjôëÑdG  ∫ÉjhQ ≈Ø°ûà°ùªH
 »ª°†¡dG RÉ¡édG áë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh ,º°ùédG øe Ωƒª°ùdG ádGREG :É¡æe ,º°ùé∏d IójóY
 QOÉ°üªdG  π°†aCG  øe  ó©j  AÉªdG  ¿CG  âaÉ°VCGh  .º°ùédG  IQGôM áLQO  º«¶æJh ,≈∏μdGh
 ,∫ƒÑàdGh ¥ô©àdGh ¢ùØæàdG ≥jôW øY É«eƒj º°ùédG Égó≤Øj »àdG πFGƒ°ùdG ¢†jƒ©àd
 ôãcCG  º°ùédG  øe IOƒ≤ØªdG  πFGƒ°ùdG  á«ªc ¿ƒμJ  ÉeóæY ±ÉØé∏d  ¢üî°ûdG  ¢Vô©àjh
 á«dÉªàMG ójõJ »àdG πeGƒ©dG øeh .Ωƒ«dG ∫ÓN º°ùédG ≈dEG á∏NGódG πFGƒ°ùdG á«ªc øe
 πª°ûJ óbh ,Iójó°ûdG á«°VÉjôdG øjQÉªàdGh á«dÉ©dG IQGôëdG äÉLQO ±ÉØédÉH áHÉ°UE’G
 ´Gó°üdGh Ö©àdGh ¢SÉ©ædGh ºØdG ±ÉØL πãe ±ÉØédG ≈dEG ô«°ûJ »àdG äÉeÓ©dG ¢†©H

.¿ƒ∏dG øcGO ∫ƒÑdGh áNhódGh
 ¢VGôYCG óMCG ƒg πH AÉªdG Üô°ûd Gô°TDƒe ¢ù«d ¢û£©dG ¿CG Éæg ôcòdÉH ôjóédGh 
 πFGƒ°ùdG  øe  á«aÉc  äÉ«ªc  Üô°T  ≈∏Y  ∂JóYÉ°ùªd  íFÉ°üædG  ¢†©H  ∑Éægh  .±ÉØédG

:É¡æe ,∞«°üdG π°üa ∫ÓN Ωƒ«dG ∫GƒW

 IOÉY É¡∏©LG ,Ωƒ«dG ∫GƒW πFGƒ°ùdG øe äGôàd 3 ≈dG 2 øY π≤j ’ Ée Üô°TG -
.ΩƒædG πÑbh áÑLh πc ™eh ΩƒædG øe ®É≤«à°S’G óæY AÉªdG Üô°ûd

 »eƒ«dG  »FGò¨dG  ∂eÉ¶f  »a  AÉªdÉH  á«æZ  äÉHhô°ûeh  áª©WG  ∞°VCG  -
 ,Ühô``̀ dGh  Ö«∏ëdGh  ,á`̀LRÉ`̀£`̀dG  á¡cÉØdG  ô«°üYh  ,ó`̀æ`̀¡`̀dG  Rƒ`̀L  AÉ`̀e  πãe

 ìÉØàdGh  ºWÉª£dGh  ï«£ÑdG  πãe  AÉªdÉH  á«æ¨dG  á¡cÉØdGh  äGhGô°†îdGh
.¢ùaôμdGh QÉ«îdGh

 ,Ωƒ«dG  »a  ø«Hƒc hCG  Üƒc ≈dEG  Iƒ¡≤dGh  …É°ûdG  Üô°T  øe π∏b  -
 øe  πFGƒ°ùdG  ¿Gó`̀≤`̀a  ≈`̀ dEG  …ODƒ``̀j  É`̀e  ,∫ƒÑ∏d  GQó`̀e  ø««aÉμdG  ôÑà©«a

.º°ùédG
.Ωƒ«dG ∫GƒW ∂©e AÉªdG áLÉLR πªMG -

.á¡μf AÉ£YE’ AÉªdG »a ¿ƒª«∏dG íFGô°T ∞°VCG-
.»°VÉjôdG øjôªàdG ó©Hh AÉæKCGh πÑb AÉªdG Üô°TG -

 §∏îdG  ºàj  ÉÑdÉ¨a  ,AÉe  Üô°TG  ´ƒédÉH  ô©°ûJ  ÉeóæY  -
.ó°ùédG πÑb øe ¢û£©dGh ´ƒédG ø«H

:z»Ñ£dG è«∏îdG{`d QƒØ°ü©dG óªMCG QƒàcódG

π«ªéàdG äÉ«∏ªY
 áLÉëdGh á°VƒªdG ø«H Ée 

 ≈∏Y ≥∏©J á«ªdÉ©dG áë°üdG
ÉfhQƒμd »°ShQ ìÉ≤d ∫hCG

 π°UƒàdG É«°ShQ ¿ÓYEG ≈∏Y QòëH á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe â≤∏Y
.z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc AÉHh ó°V ìÉ≤d ≈dEG

 ôªJDƒe ∫ÓN ¢ûà«ØjQÉ°SÉj ¥QÉW áª¶æªdG º°SÉH çóëàªdG ∫Ébh
 á«°ShôdG äÉ£∏°ùdG ™e ≥«Kh π°UGƒJ ≈∏Y øëf :ƒjó«ØdG ôÑY »Øë°U
 ôªJ ìÉ≤d …C’ ¢ü«NôàdG ≥Ñ°ùJ »àdG á∏MôªdG .π°UGƒàJ äÉKOÉëªdGh
 π°UƒJ »°ShôdG ¢ù«FôdG øY ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQ ∂dPh ,áeQÉ°U äÉ«dBG ôÑY

 .óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V zìÉ≤d ∫hCG{ ≈dEG √OÓH
 Éª««≤Jh á©LGôe øª°†àJ ¢ü«NôàdG πÑb Ée á∏Môe{ ¿CG í°VhCGh
 á∏Môe  ∫ÓN  â©ªL  »àdG  áHƒ∏£ªdG  á«dÉ©ØdGh  áeÓ°ùdG  äÉfÉ«H  πμd
 øY á∏°üØe á°SGQO ¿B’G ≈àM É«°ShQ ô°ûæJ ºdh .zájôjô°ùdG ÜQÉéàdG

.ìÉ≤∏dG á«∏YÉa ó«cCÉàH É¡d âëª°S »àdG ÜQÉéàdG èFÉàf
 á∏Môe  »a  Óªàëe  ÉMÉ≤d  26  ∑Éæg  áë°üdG  áª¶æe  Ö°ùëHh
 º««≤àdG  á∏Môe  »a  139h  ,ºdÉ©dG  AÉëfCG  πc  »a  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG
 á∏MôªdG  ƒ«dƒj  ô`̀NGhCG  6  â∏NO  äÉMÉ≤∏dG  ø«Hh  .…ôjô°ùdG  πÑb  Ée

.ôjƒ£àdG øe áãdÉãdG
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تابع �شري العمل يف 91 م�شروًعا تنموًيا بكلفة 413 مليون دينار.. جمل�س الوزراء:

 منـو قطـاع التجزئـة واملعامـالت العقاريـة وارتفـاع رخـ�س البنـاء 

راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

ملجل�س  الأ�سبوعي  العتيادي  الجتماع  الوزراء  جمل�س 

الوزراء. 

خال�س  الوزراء  جمل�س  رفع  اجلل�سة  م�ستهل  ويف 

اجلديدة  الهجرية  ال�سنة  بحلول  والتربيكات  التهاين 

1442 هـ اإىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى واإىل �ساحب ال�سمو 

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

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واإىل 

خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

والأمتني  الكرمي  البحرين  �سعب  واإىل  الوزراء  جمل�س 

يكون  باأن  وجّل  عّز  املوىل  �سائالً  والإ�سالمية،  العربية 

عام خري وبركة على جاللته و�سموهما، واأن ي�سود فيه 

الأمن واخلري والرخاء على مملكة البحرين قيادة و�سعًبا 

وال�سالم وال�ستقرار لالأمتني العربية والإ�سالمية. 

وتقديره  �سكره  عن  الوزراء  جمل�س  اأعرب  وبعدها 

لكل املواطنني واملقيمني الذين بادروا بالت�سجيل للتجارب 

ال�سريرية الثالثة للقاح )كوفيد 19(، مثنًيا على الإقبال 

يعك�س  ما  وهو  التجربة  هذه  يف  امل�ساركة  على  الكبري 

الوعي واحلر�س املجتمعي على دعم كل اجلهود الوطنية 

للق�ساء على فريو�س كورونا ويربهن على ما يتمتع به 

من  الإن�سانية  جتاه  م�سوؤول  اإح�سا�س  من  اململكة  اأبناء 

خالل تطوعهم يف هذه التجارب املهمة. 

بعد ذلك هناأ جمل�س الوزراء دولة الإمارات العربية 

عن  بالإعالن  الدبلوما�سي  الإجناز  على  ال�سقيقة  املتحدة 

مع  الفل�سطينية  الأرا�سي  �سم  بوقف  لتفاق  التو�سل 

املجل�س  م�سيًدا  واإ�سرائيل،  المريكية  املتحدة  الوليات 

ال�سقيقة  الدولة  اتخذتها  التي  التاريخية  اخلطوة  بهذه 

ال�سالم  التفاق عليه ملا من �ساأنه تعزيز فر�س  ومبا مت 

اآفاق ال�ستقرار يف هذا اجلزء  يف ال�سرق الأو�سط وفتح 

من العامل. 

الوزراء  جمل�س  ا�ستنكر  فقد  مت�سل  �سياق  ويف 

التهديدات الإيرانية جتاه دولة الإمارات العربية املتحدة 

ال�سقيقة وما تنطوي عليه من تداعيات خطرية على الأمن 

الإقليمي ل ت�سب يف �سالح ا�ستقرار املنطقة، ف�سالً عن 

ا يف �ساأن داخلي وقرارات �سيادية  كونها تدخالً مرفو�سً

مع  يتنافى  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  خا�سة 

الدول وعدم  الذي يحرتم �سيادة  الدويل  القانون  مبادئ 

وقوف  املجل�س  موؤكًدا  الداخلية،  �سئونها  يف  التدخل 

مملكة البحرين ودعمها لدولة الإمارات العربية املتحدة 

ال�سقيقة يف كل ما يحفظ اأمنها وا�ستقرارها. 

ا�ستمرار  اأدان جمل�س الوزراء ب�سدة  اآخر،  من جانب 

ال�سواريخ  اإطالق  يف  الإرهابية  احلوثية  امللي�سيات 

البالي�ستية ل�ستهداف الأعيان املدنية يف اململكة العربية 

مملكة  ت�سامن  املجل�س  موؤكًدا  ال�سقيقة،  ال�سعودية 

ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  مع  الكامل  البحرين 

اأمنها  يطال  تهديد  اأي  �سد  جانبها  اإىل  التام  ووقوفها 

العربية  واململكة  البحرين  مملكة  فاأمن  وا�ستقرارها، 

ال�سعودية كٌل ل يتجزاأ. 

اإدانته لالنتهاكات  بعد ذلك عرب جمل�س الوزراء عن 

الرتكية على �سيادة العراق بالق�سف الرتكي على منطقة 

�سيدكان على احلدود الرتكية العراقية ملا ميثله ذلك من 

وال�ستقرار  لالأمن  وتهديد  العراق  ل�سيادة  �سافر  انتهاك 

كامل  احرتام  �سرورة  على  املجل�س  موؤكًدا  الإقليميني، 

�سيادة العراق و�سالمة اأرا�سيه �سد اأي تدخل خارجي. 

الأمني  النا�سر  عي�سى  بن  يا�سر  الدكتور  اأدىل  وقد 

العام ملجل�س الوزراء عقب اجتماع جمل�س الوزراء الذي 

املرئي  الت�سال  تقنية  عرب  ُبعد  عن  اأم�س  �سباح  عقد 

بالت�سريح التايل: 

نظر املجل�س يف املذكرات املدرجة على جدول اأعماله 

واتخذ ب�ساأنها من القرارات ما يلي: 

اأولً: وافق جمل�س الوزراء بناًء على تو�سية جمل�س 

العهد  امللكي ويل  ال�سمو  برئا�سة �ساحب  املدنية  اخلدمة 

الوزراء  الأول لرئي�س جمل�س  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

للم�ست�سفيات  الأول  تنظيميني  هيكلني  اعتماد  على 

احلكومية وذلك با�ستحداث من�سب رئي�س تنفيذي بدرجة 

احلكومية،  امل�ست�سفيات  اأمناء  يتبع جمل�س  وزارة  وكيل 

ال�سحية  الرعاية  ملراكز  والثاين  اإدارات،  ثالث  وتتبعه 

الأولية، وذلك با�ستحداث من�سب رئي�س تنفيذي بدرجة 

الأولية  ال�سحية  املراكز  اأمناء  يتبع جمل�س  وكيل وزارة 

وتتبعه ثالث اإدارات. 

مرفوعة  مذكرة  الوزراء  جمل�س  ا�ستعر�س  ثانًيا: 

املوؤ�سرات  ب�ساأن  الوطني  والقت�ساد  املالية  وزارة  من 

والأن�سطة  القطاعات  اأداء  عك�ست  التي  القت�سادية 

 ،2020 يوليو  �سهر  حتى  البحرين  ململكة  القت�سادية 

والتي اأظهرت حت�سًنا ملحوًظا يف اأداء عدة قطاعات خالل 

منذ  تراجعها  بعد  وذلك   ،2020 ويوليو  يونيو  �سهري 

عر�سه  الذي  التقرير  اأظهر  حيث  املا�سي،  فرباير  �سهر 

وزير املالية والقت�ساد الوطني حت�سن م�ستوى املبيعات 

تاأثرت  التي  القت�سادية  والأن�سطة  القطاعات  من  لعدد 

�سهد  فقد  كورونا،  فريو�س  تداعيات  نتيجة  كبري  ب�سكل 

ن�ساط جتارة بيع التجزئة لل�سلع غري الأ�سا�سية حت�سًنا 

 %12 بن�سبة  ال�سهرية  املبيعات  ارتفاع  عك�سه  ملحوًظا 

و28% خالل �سهري يونيو ويوليو 2020 على التوايل، 

 %9 بن�سبة  واملطاعم  املاأكولت  اأن�سطة  مبيعات  وزيادة 

و%15. 

كما اأظهرت املوؤ�سرات القت�سادية منًوا ملحوًظا خالل 

الفرتة ذاتها يف قيمة ال�سادرات، وذلك بن�سبة 2% و%12 

اأعداد  وارتفاع  التوايل،  على  ويوليو  يونيو  �سهري  يف 

على  و%30   %20 بن�سبة  التجارية  للمجمعات  الزوار 

التوايل. 

لالأفراد  اجلديدة  التجارية  ال�سجالت  اإ�سدار  زاد  كما 

بن�سبة 109% و4%، بينما زاد اإ�سدار ال�سجالت التجارية 

اجلديدة لل�سركات بن�سبة 59% و7% خالل �سهري يونيو 

اأظهرت  ذلك  جانب  اإىل  التوايل،  على   2020 ويوليو 

العقارية  املعامالت  القت�سادية زيادة يف عدد  املوؤ�سرات 

يونيو ويوليو، يف حني  �سهري  بن�سبة 55% و19% يف 

ارتفع عدد رخ�س البناء ال�سادرة بن�سبة 124% يف �سهر 

يونيو متجاوًزا بذلك معدلت العام املا�سي للفرتة نف�سها. 

ثالًثا: وافق جمل�س الوزراء على م�سروع قرار بتعديل 

بع�س اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون البلديات ال�سادر 

جلعلها  2001م  ل�سنة   )35( رقم  بقانون  باملر�سوم 

2019م  ل�سنة   )50( رقم  املر�سوم  اأحكام  مع  من�سجمة 

الأ�سغال و�سوؤون  بوزارة  البلديات  �سئون  تنظيم  باإعادة 

اإلغاء  مع  يتوافق  ومبا  العمراين  والتخطيط  البلديات 

اإدارات اخلدمات املالية والإدارية واإدارات اخلدمات الفنية 

وا�ستبدالها  العا�سمة  واأمانة  البلديات  من  بلدية  كل  يف 

املرفوعة  املذكرة  اإدارية وفنية، وذلك يف �سوء  بوحدات 

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  من  الغر�س  لهذا 

جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  عر�سها  والتي  والت�سريعية 

الوزراء رئي�س اللجنة. 

رابًعا: تابع جمل�س الوزراء تنفيذ اللتزامات الطوعية 

باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  وفق  البحرين  ململكة 

املدنية وال�سيا�سية والتو�سيات التي تلقتها اململكة خالل 

عملية املراجعة الدورية ال�ساملة ومنها اإعداد خطة عمل 

وطنية حلقوق الإن�سان، وذلك من خالل املذكرة املرفوعة 

على  املجل�س  وافق  اإذ  اخلارجية  وزير  من  الغر�س  لهذا 

بعقد عدد من ور�س عمل متهيًدا  خطة وزارة اخلارجية 

لإعداد خطة العمل الوطنية حلقوق الإن�سان. 

 91 يف  العمل  �سري  الوزراء  جمل�س  تابع  خام�ًسا: 

دينار  مليون   413 بكلفة  التنفيذ  قيد  تنموًيا  م�سروًعا 

يف ثالثة قطاعات هي الطرق وال�سرف ال�سحي واملباين 

تنفيذها  التي مت  امل�ساريع  كلفة  بن�سبة 54% عن  بزيادة 

خالل ذات الفرتة من العام 2019، فيما ا�ستعر�س جمل�س 

الأ�سغال  وزير  من  املرفوعة  املذكرة  خالل  من  الوزراء 

التي  املناق�سات  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

اأُر�سيت خالل الن�سف الأول من العام احلايل وعددها 35 

مناق�سة  و44  دينار،  مليون   48 بقيمة حوايل  مناق�سة 

بن�سبة  بزيادة  دينار  مليون   102 حوايل  بقيمة  طرحت 

37 % عن امل�ساريع التي طرحت خالل الن�سف الأول من 

العام 2019. 

برغبة  اقرتاح  على  الوزراء  جمل�س  وافق  �ساد�ًسا: 

الثالثة  الدائرة  يتعلق بتخ�سي�س وحدات �سكنية لأهايل 

امل�ساريع  خالل  من  لتحققها  وذلك  ال�سمالية،  باملحافظة 

والهملة  واجل�سرة  البديع  يف  نفذت  التي  ال�سكانية 

ومدينة �سلمان. 

�سابًعا: وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح برغبة ب�ساأن 

تعليق الدرا�سة يف املدار�س احلكومية واخلا�سة كاإجراء 

 )19 )كوفيد  كورونا  فايرو�س  انت�سار  لعدم  احرتازي 

لتعليق  �سدرت  التي  القرارات  خالل  من  حتقق  والذي 

الدرا�سة واإيقافها حتى اإ�سعار اآخر. 

ثامًنا: وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح برغبة ب�ساأن 

املناطق  عن  الكورونا  ملر�س  ال�سحية  املحاجر  اإبعاد 

ال�سكنية، والذي حتقق من خالل متابعة الفريق الوطني 

للت�سدي لفريو�س كورونا. 

تا�سًعا: وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح برغبة لفتح 

اأو  عمل  عن  الباحثني  واملمر�سني  لالأطباء  التطوع  باب 

لتحققه  كورونا  فريو�س  ملواجهة  وامل�سعفني  املتقاعدين 

بالفعل من خالل الإجراءات التي اتخذت يف هذا ال�ساأن. 

برغبة  اقرتاح  على  الوزراء  جمل�س  وافق  عا�سًرا: 

اخلا�سة  والكمامات  العدوى  من  واقية  مالب�س  لتوفري 

لوزارة  التابعة  ال�سحية  املراكز  يف  والعاملني  لالأطباء 

ال�سحة واملتحقق على اأر�س الواقع من خالل الإجراءات 

التي مت اتخاذها يف هذا اخل�سو�س. 

ويف بند التقارير الوزارية، اأخذ املجل�س علًما بتقرير 

اأولويات  وزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة بنتائج موؤمتر 

ال�سباب العربي الأول الذي عقد موؤخًرا.

 د. يا�صر النا�صر

اأكد ال�سيخ حممد بن را�سد اآل خليفة وكيل 

الوزراء،  امللكي رئي�س  ال�سمو  ديوان �ساحب 

ال�سحية  املوؤ�س�سات  لرغبة  ا�ستجابة  اأنه 

اآل  �سلمان  بن  »خليفة  جائزة  يف  امل�ساركة 

تعديل  مت  فقد  البحريني«،  للطبيب  خليفة 

ال�سروط اخلا�سة للتقدم للجائزة يف الفئتني 

الأوىل والثانية، وفتح الباب اأمام كل موؤ�س�سة 

لرت�سيح اأي عدد من الأطباء دون حد اأق�سى.

اإطار  يف  ياأتي  التعديل  هذا  اأن  واأو�سح 

الأطباء  الفر�سة جلميع  اإعطاء  احلر�س على 

يحقق  ما  وهو  اجلائزة،  نيل  على  للتناف�س 

اأجله  من  اجلائزة  اأن�سئت  الذي  الهدف 

الأطباء  بني  التناف�سية  روح  ت�سجيع  بهدف 

العالجي  البحث  جمالت  يف  البحرينيني 

وال�سريري والطبي والبتكار وخدمة وتنمية 

املجتمع.

وقال اإن اجلائزة جت�سد ما يوليه �ساحب 

�سلمان  بن  الوالد خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو 

اآل خليفة رئي�س الوزراء، من اهتمام ورعاية 

�سموه  وتقدير  وال�سحية،  الطبية  للكوادر 

ال�سفوف  يف  ووقوفهم  الوفرية،  لعطاءاتهم 

)كوفيد  فريو�س  جائحة  مواجهة  يف  الأوىل 

.)19

خليفة  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  واأ�سار 

اإىل اأن عدم حتديد حد اأق�سى اأمام املوؤ�س�سات 

اأن يزيد  لتقدمي مر�سحيها للجائزة من �ساأنه 

الأمر  وهو  الأطباء،  بني  التناف�سية  روح  من 

الذي �سيكون له مردود اإيجابي واأثر فاعل يف 

النهو�س بالقطاع الطبي وال�سحي يف اململكة.

الطبية  املوؤ�س�سات  اأبدته  مبا  واأ�ساد 

والأطباء يف اململكة من حر�س على امل�ساركة 

العدد  خالل  من  ات�سح  والذي  اجلائزة،  يف 

لوزارة  اإر�سالها  مت  التي  الطلبات  من  الكبري 

امل�سوؤولة عن تلقي  ال�سحة باعتبارها اجلهة 

واملوؤ�س�سات  الأطباء  متمنًيا جلميع  الطلبات، 

التطور  دوام  اململكة  يف  وال�سحية  الطبية 

والنجاح.

اجلدير بالذكر اأن جائزة خليفة بن �سلمان 

اأول  اآل خليفة للطبيب البحريني �سُتمنح يف 

اأربعاء من �سهر نوفمرب كل عام بالتزامن مع 

وت�سم  البحريني،  الطبيب  بيوم  الحتفال 

يف  والإبداع  البتكار  »جائزة  الأوىل:  فئتني؛ 

البحث العالجي وال�سريري الطبي«، و�سيتم 

منحها لالأطباء البحرينيني الذين اأعدوا اأبحاًثا 

وحققوا  وطبية  و�سريرية  عالجية  علمية 

اإجنازات متميزة يف جمال اخت�سا�سهم الطبي 

فهي  الثانية  اأما  والبتكار،  بالإبداع  ات�سمت 

»جائزة الوفاء والعطاء املمتد«، ومتنح لأحد 

تقل  ل  مدة  عملوا  الذين  البحرينيني  الأطباء 

عن 30 عاًما تقديًرا جلهودهم ووفاًء لعطائهم 

وتر�سيخ  والعطاء  بالبذل  م�سريتهم  ومتيز 

القيم واملثل الإن�سانية الرفيعة ملهنة الطب.

موؤهل  بحريني  طبيب  لأي  وميكن 

الرت�سيح  تقدمي  عرب  اجلائزة،  لنيل  التقدمي 

من خالل املوؤ�س�سة التي ينتمي لها يف موعد 

وذلك   ،2020 �سبتمرب  من  اخلام�س  غايته 

الغر�س،  لهذا  املخ�س�سة  ال�ستمــارة  مبلء 

الر�سمي  الإلكرتوين  املوقع  على  واملتاحة 

لوزارة ال�سحة.

ا�شتجابة لرغبة املوؤ�ش�شات ال�شحية يف املناف�شة عليها.. حممد بن را�شد:

فتح الباب للموؤ�ش�شات لرت�شيح اأي عدد من الأطباء جلائزة خليفة بن �شلمان

ال�صيخ حممد بن را�صد

التقى وزير العمل والتنمية الجتماعية، جميل بن حممد علي حميدان، 

بو  خليفة  حممد  النواب  جمل�س  ع�سو  الأحد،  اأم�س  بالوزارة،  مكتبه  يف 

حمود، يرافقه وفد اجلمعية البحرينية للحجامة، التي قدم ممثلوها ال�سكر 

للوزير على �سم ممار�سي املهنة �سمن الفئات امل�ستفيدة من �سرف الرواتب 

الرتقاء  �سبل  بوحمود  مع  حميدان  بحث  وقد  احلكومي.  بالدعم  امل�سمولة 

والت�سريعات  القوانني  بتعزيز  منها  يتعلق  ما  وخا�سة  التعاون  مبجالت 

فئات  جلميع  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  اإىل  الهادفة  والجتماعية  العمالية 

و�سرائح املجتمع.

وخالل اللقاء، اأكد حميدان ا�ستمرار وزارة العمل والتنمية الجتماعية يف 

تطوير م�سروعات اخلدمات التنموية العديدة املقدمة للمواطنني، وا�ستقرار 

ف�سالً  الظروف،  خمتلف  يف  اخلا�س  القطاع  من�ساآت  يف  الوطنية  العمالة 

عن موا�سلة �سيا�سة دعم احلماية الجتماعية، منوًها يف هذا ال�سياق بدور 

جمل�س النواب يف دعم الت�سريعات واملقرتحات واملبادرات الكفيلة بتعزيز 

وتطوير اخلدمات العمالية والجتماعية.

حميدان والنائب بوحمود يبحثان 

ت�شريعات اخلدمات العمالية والجتماعية
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نا�شر بن حمد ي�شتقبل ال�شفري امل�شري وي�شيــد بالعالقات بيــن البلدين

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  اأكد 

و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل 

ما  على  البناء  موا�صلة  اأهمية  على  ال�صباب 

الأخوية  العالقات  م�صرية  يف  اإجنازه  مت 

البحرين  املتميز بني مملكة  والتعاون  الوطيدة 

ال�صقيقة مبا يعك�س  العربية  وجمهورية م�صر 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اهتمام 

واأخيه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

جمهورية  رئي�س  ال�صي�صي  عبدالفتاح  الرئي�س 

م�صر العربية ال�صقيقة.

ال�صيخ نا�صر  ا�صتقبال �صمو  جاء ذلك لدى 

�صفري  �صعبان  ليا�صر  خليفة،  اآل  حمد  بن 

جمهورية م�صر العربية لدى مملكة البحرين.

اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  ونوه 

فائقة  وبرعاية  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  خليفة 

من ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى ت�صعى 

مع  امل�صرتك  التعاون  اأطر  تعزيز  اإىل  دائًما 

جمهورية م�صر العربية يف �صتى املجالت، مبا 

يخدم البلدين وال�صعبني ال�صقيقني.

واأ�صاد �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة 

بالدور الدبلوما�صي البارز الذي يقوم به يا�صر 

لدى  العربية  م�صر  جمهورية  �صفري  �صعبان 

مملكة البحرين ملا فيه �صالح البلدين ال�صقيقني، 

متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح.

�صفري  �صعبان  يا�صر  اأعرب  جانبه،  ومن 

البحرين  مملكة  لدى  العربية  م�صر  جمهورية 

نا�صر  ال�صيخ  �صمو  اإىل  وتقديره  �صكره  عن 

العالقات  مب�صار  م�صيًدا  خليفة،  اآل  حمد  بن 

التاريخية بني مملكة البحرين وجمهورية م�صر 

العربية ال�صقيقة، وجمالت التن�صيق والتعاون 

بني البلدين ملا فيه �صالح البلدين، موؤكًدا حر�س 

جمهورية م�صر وتطلعها نحو مزيد من التعاون 

امل�صرتك مع اململكة يف خمتلف املجالت.

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد لدى لقائه ال�صفري امل�صري

نا�شر بن حمد: حري�شون على الوقوف مع ال�شعب اللبناين مبحنته
نا�صر  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن 

و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال  امللك 

منور  حنا  ميالد  الدكتور  ال�صباب، 

مملكة  لدى  لبنان  جمهورية  �صفري 

البحرين.

ال�صيخ  �صمو  اأكد  اللقاء  وخالل 

مملكة  اأن  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر 

�صاحب  ح�صرة  بقيادة  البحرين 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

حري�صة  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

جمهورية  دعم  على  احلر�س  كل 

لبنان ال�صقيقة والوقوف اإىل جانبها، 

التوجيهات  يف  متثل  الذي  الأمر 

م�صاعدات  باإر�صال  ال�صامية  امللكية 

اإن�صانية اإغاثية عاجلة اإىل جمهورية 

لبنان ال�صقيقة مل�صاعدتهم يف حمنتهم 

الذي  الأليم  امل�صاب  من  والتخفيف 

ميرون به جراء النفجار الكبري الذي 

تعر�صت له العا�صمة بريوت.

وبنينّ �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد 

البحرين  مملكة  وقوف  خليفة  اآل 

ال�صقيق  اللبناين  ال�صعب  جانب  اإىل 

وطاأة  لتخفيف  الإن�صانية  اأزمته  يف 

تعر�صت  الذي  الأليم  احلادث  هذا 

اململكة  واأن  اللبنانية  العا�صمة  له 

لبنان  دعم  موا�صلة  على  �صتعمل 

نا�صر  ال�صيخ  �صمو  وبحث  اإن�صانًيا، 

ذات  الق�صايا  خليفة  اآل  حمد  بن 

الهتمام امل�صرتك بني مملكة البحرين 

وجمهورية لبنان.

ومن جانبه، تقدم الدكتور ميالد 

لبنان  جمهورية  �صفري  منور  حنا 

لدى مملكة البحرين بخال�س ال�صكر 

والتقدير اإىل ح�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى على املواقف الإن�صانية 

جتاه  البحرين  مملكة  �صجلتها  التي 

باجلهود  م�صيًدا  اللبناين،  ال�صعب 

ال�صيخ  �صمو  بذلها  التي  البارزة 

واملواقف  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر 

والتي  �صموه  �صجلها  التي  املتميزة 

املتميزة  �صموه  مكانــة  تعك�س 

اإر�صال  متابعة  على  �صموه  وحر�س 

الغاثية  البحرين  مملكة  �صحنات 

والإن�صانية اإىل لبنان.

نا�شر بن حمد يتلقى 

تهنئة من رئي�س املحكمة الد�شتورية

تلقى �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�صانية و�صئون 

املحكمة  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�صد  بن  خليفة  ال�صيخ  من  تهنئة  برقية  ال�صباب 

جمال  يف  الفخرية  القيادية  العام  »�صخ�صية  جائزة  �صموه  ح�صول  مبنا�صبة  الد�صتورية 

املنح«، من املركز الأممي خلدمات املانحني ع�صو ال�صبكة الإقليمية للم�صوؤولية الجتماعية.

وقال ال�صيخ خليفة بن را�صد بن عبداهلل اآل خليفة يف برقية التهنئة: »يطيب يل اأن اأرفع 

اإىل �صموكم باأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات مبنا�صبة نيل �صموكم جائزة �صخ�صية العام 

املانحني ع�صو  الأممي خلدمات  املركز  املنح للعام 2020 من  الفخرية يف جمال  القيادية 

ال�صبكة الإقليمية للم�صوؤولية الجتماعية«.

واأ�صاف »اإن نيل �صموكم حفظكم اهلل هذا التكرمي العاملي جاء تقدير دويل ل�صخ�صكم 

امللكية  التوجيهات  ظل  ويف  الجتماعية  والإن�صانية  اخلريية  الأعمال  جمال  يف  الكرمي 

ال�صامية للعهد الزاهر حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه«.

نا�شر بن حمد يوّدع رجال احلر�س امللكي 

املكلفني بخو�س حتدي �شعود »قمة اإفر�شت«

ا�صتقبل �صمو اللواء الركن ال�صيخ نا�صر 

الوطني  المن  م�صت�صار  خليفة  اآل  حمد  بن 

الثنني  اأم�س  �صباح  امللكي  احلر�س  قائد 

رجال  من  نخبة   ،2020 اغ�صط�س   17

احلر�س امللكي بقوة دفاع البحرين املكلفني 

حتدي  بخو�س  �صموه  من  بتوجيهات 

الهماليا  جبال  يف  اإفر�صت  لقمة  ال�صعود 

�صموه  دهم  زونّ حيث  النيبال،  بجمهورية 

من  املزيد  بذل  على  حثنّهم  كما  بتوجيهاته، 

البحرين  مملكة  علم  لرفع  والعطاء  اجلهد 

احلكيمة  القيادة  ظل  حتت  خفنّاًقا  عالًيا 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

القائد  املفدى  البالد  اآل خليفة عاهل  عي�صى 

الأعلى حفظه اهلل ورعاه، متمنًيا �صموه لهم 

التوفيق والنجاح يف م�صاركتهم.

من  فريق  اليوم  »ودعت  �صموه:  وقال 

نخبة رجال احلر�س امللكي خلو�س التحدي 

وال�صعود على جبل اإڤر�صت. ومهمتهم هي 

احلر�س  وراية  البحرين  مملكة  علم  رفع 

امللكي على القمة، وتبداأ املرحلة الأوىل الن 

وال�صعود للقمة العام القادم.

الوطني  المن  م�صت�صار  �صمو  واأكد 

قائد احلر�س امللكي اأن احلر�س امللكي بقوة 

متابعة  على  دائًما  يحر�س  البحرين  دفاع 

منظومة التدريب والتاأهيل لكافة منت�صبيه، 

ومواكبة  وتعزيز  تطوير  اإطار  يف  وذلك 

يف  اليه  املوكله  والواجبات  املهام  جميع 

ذكره  واجلدير  والأوقات.  الظروف  جميع 

مراحل،  ثالث  على  �صي�صتمل  التحدي  اأن 

منها مرحلتان تدريبيتان و�صتكون املرحلة 

جبل  قمة  �صعود  هي  والخرية  الثالثة 

اإفر�صت وذلك العام القادم 2021م.

وكيل اخلارجية تبحث املوا�شيع امل�شرتكة 

مع مدير املعهد الدويل للدرا�شات اال�شرتاتيجية

اجتمعت وكيل وزارة اخلارجية 

بن  عي�صى  بنت  رنا  د.ال�صيخة 

العام  الديوان  خليفة، يف  اآل  دعيج 

بيكيت،  توم  ال�صري  مع  للوزارة، 

الدويل  للمعهد  التنفيذي  املدير 

للدرا�صات ال�صرتاتيجية يف ال�صرق 

الأو�صط.

رحبت  الجتماع،  وخالل 

بال�صري  اخلارجية  وزارة  وكيل 

املهم  بالدور  م�صيدة  بيكيت،  توم 

املعهد  به  ي�صطلع  الذي  وامللمو�س 

ال�صرتاتيجية يف  للدرا�صات  الدويل 

ال�صرق الأو�صط يف درا�صة وحتليل 

وال�صراعات  والتحديات  الق�صايا 

والعامل،  املنطقة  دول  تواجه  التي 

وبحث ال�صبل الكفيلة حللها من اأجل 

تر�صيخ الأمن وال�صتقرار.

بنت  رنا  ال�صيخة  د.  اأكدت  كما 

على  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�صى 

والتن�صيق  التعاون  موا�صلة  اأهمية 

والرتقاء  اجلانبني  بني  امل�صرتك 

يحقق  مبا  واأ�صمل  اأو�صع  لآفاق  به 

امل�صالح امل�صرتكة، متمنية �صعادتها 

القائمني  وجلميع  بكت  توم  لل�صري 

على املعهد دوام التوفيق وال�صداد.

اخلارجية  وزارة  وكيل  واأثنت 

وزارة  بني  القائم  التعاون  على 

اخلارجية واملعهد منذ اأكرث من عقد 

لتنظيم موؤمتر حوار املنامة ال�صنوي 

كبار  من  عددا  ي�صتقطب  والذي 

واخلرباء  واملخت�صني  امل�صوؤولني 

البحرين  مملكة  من  والباحثني 

ودول العامل، لالطالع على خمتلف 

الآراء ووجهات النظر حول خمتلف 

ومتغرياتها  ال�صيا�صة  مو�صوعات 

على  جتري  والتي  العامل،  حول 

هام�صها العديد من اللقاءات الثنائية 

املثمرة بني خمتلف امل�صوؤولني.

بنت  رنا  ال�صيخة  د.  اأبدت  كما 

عي�صى بن دعيج اآل خليفة ترحيبها 

مبا يبديه املعهد من اهتمام بالعمل 

اإىل  م�صرية  اخلارجية،  وزارة  مع 

اإعجاب  على  حاز  التعاون  هذا  اأن 

موؤمتر  يف  امل�صاركني  من  الع�صرات 

ال�صنوات  خالل  املنامة  حوار 

مملكة  مكانة  من  وعزز  املا�صية، 

يف  فاعالً  دولًيا  �صريًكا  البحرين 

الدولية  املنا�صبات  هذه  احت�صان 

املهمة.

توم  ال�صري  ه  نونّ جانبه،  من 

والالمتناهي  الكبري  بالدعم  بيكيت 

وزارة  من  املعهد  يلقاه  الذي 

اخلارجية والذي ي�صهم ب�صكل كبري 

يف حتقيق اأهدافه وتطلعاته، متمنًيا 

الرقي  من  املزيد  البحرين  ململكة 

والرخاء.

وجرى خالل الجتماع مناق�صة 

والق�صايا  املو�صوعات  من  عدد 

ذات الهتمام امل�صرتك وعلى راأ�صها 

التن�صيق حلوار املنامة.

»ال�شحة«: تد�شني جمموعة من خدمات

 الدعم النف�شــي مب�شت�شفــى ال�شامل امليدانــي

ظل  يف  النف�صي  الدعم  خمتلف  لتقدمي  امل�صتمرة  جهوده  �صمن 

فريق  قام  )كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س  ال�صتثنائي  الظرف 

ال�صامل  م�صت�صفى  اإىل  ميدانية  بزيارة  النف�صي  الطب  م�صت�صفى 

�صرًحا  �صارلوت  الدكتورة  امل�صت�صفى  رئي�صة  قدمت  حيث  امليداين 

يف  تتمثل  والتي  تطبيقها  مت  التي  واملبادرات  النف�صية  اخلدمات  عن 

الدعم  خدمات  تقدم  التي  ال�صاخنة  اخلطوط  من  جمموعة  تد�صني 

ال�صاعة. مدار  على  النف�صي 

قام  النف�صي  الطب  م�صت�صفى  اأن  �صارلوت  الدكتورة  واأو�صحت 

املراكز  هذه  يف  املتواجدة  للحالت  النف�صي  الدعم  خط  بتد�صني 

ال�صت�صارة  خط  جانب  اإىل  املبا�صر،  النف�صي  للدعم  بحاجة  هم  الذين 

ال�صريع،  الطبي  التدخل  ت�صتدعي  التي  الطارئة  للحالت  النف�صية 

اأن من ي�صرف على هذه اخلطوط هم جمموعة من الأطباء  اإىل  م�صريًة 

اخلربة. ذوي  من  والنف�صيني  الجتماعيني  والأخ�صائيني 

ومت خالل الزيارة التفاق على اآلية حتويل احلالت وطرق الدعم 

رئي�صة  ثمنّنت  وقد  ال�صحية،  للكوادر  تقدميها  �صيتم  التي  املطلوبة 

ملا  املبادرات  هذه  اليو�صف  رجاء  الدكتورة  امليداين  ال�صامل  م�صت�صفى 

بفريو�س  املرتبطة  للحالت  ق�صوى  اأهمية  من  النف�صي  اجلانب  يحمله 

امل�صتويات. كافة اجلهود على خمتلف  ي�صهم يف موا�صلة  كورونا مبا 

»طلبات« تتربع بـ130 األف 

يورو حلملة غداء من اأجل لبنان

اأطلقت �صركة »طلبات« يوم الأربعاء، 

-
#غداء ُمباَدرة   ،2020 اأغ�صط�س   12

بريوت  لأهل  دعًما  لبنان 
-

اأجل
-

من

مدينتهم،  اإعمار  لإعادة  لهم  وم�صاعدًة 

بـ100% من  الَتنّرُبع  واأخذت على عاتقها 

املُباَدرة  الطلبات خالل فرتة  اأرباحها من 

التطبيق  ُم�صتخدمو  خاللها  �صاهم  التي 

اأكرث من 115  يف املنطقة العربية بطلب 

طلبية لبريوت وال�صعب اللبناين.

 130 مببلغ  »طلبات«  �صاهمت  كما 

األف يورو اإ�صافية لإعادة اإعمار ُلبنان.

�ُصكرها  عن  ال�صركة  واأعربت 

منطقة  يف  عمالئها  جلميع  وامِتناِنها 

الذين  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 

لبنان  
-

اأجل
-

من
-

�صاركوا يف حملة #غداء

انطلق  بريوت.  اأهل  من  لأ�صقائهم  دعًما 

املُواِفق  املا�صي،  الأربعاء  يوم  احلملَة 

بني  ما  الفرتة  يف   ،2020 اأغ�صط�س   12

من  اإقباًل  و�َصِهدت  ع�صًرا  و4  ُظهًرا   12

اإىل ما يربو عن 115  َل  املُ�صتخِدمني و�صَ

األف طلبية.

 130 »طلبات« مببلغ  �صاهَمت  كما   

من  به  ترَبنّعت  ما  على  زيادًة  يورو  األف 

-
اأجل

-
من

-
#غداء حملة  خالل  اأرباحها 

لبنان لبنان، وقَدنَّمت جميع الترُبنّعاِت اإىل 

هيئة الهالل الأحمر.

املدير  ُردريَجز«؛  »مُتا�ُصو  وقال   

في  ُموَظنّ اأَننّ  طلبات،  ل�صركة  التنفيذي 

ا�صتطاعوا  لأَننُّهم  بالَفخر  �صعروا  طلبات 

لبنان 
-

اأجل
-

من
-

العَمل على حملة #غداء

بـ  ُتقَدنّر  اإ�صافيٍة  بترُبعاٍت  واملُ�صاَهمة   ،

130 األف يورو.

وزير االإعالم ي�شتقبل الرئي�س

 التنفيذي ملركز االت�شال الوطني

التنفيذي  الرئي�س  اأم�س  الرميحي يف مكتبه  الإعالم علي بن حممد  ا�صتقبل وزير 

ملركز الت�صال الوطني يو�صف حممد البنخليل.

وخالل اللقاء، هننّاأ الوزير، الرئي�س التنفيذي ملركز الت�صال الوطني على نيله الثقة 

امللكية ال�صامية من ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد 

التوفيق  له  متمنًيا  الوطني،  الت�صال  ملركز  تنفيذًيا  رئي�ًصا  بتعيينه  اهلل،  اأينّده  املفدى 

والنجاح يف من�صبه اجلديد واملهام املوكلة له.

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد لدى لقائه ال�صفري اللبناين
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بالتعاون بني »احلكومة الإلكرتونية« واأربع اإدارات بالوزارة

وزير الداخلية يد�ضن 8 خدمات اإلكرتونية جديدة �ضمن حزمة اإلكرتونية متكاملة

را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  د�شن 

الداخلية،  اآل خليفة وزير  بن عبداهلل 

عن ُبعد وعرب تقنية االت�شال املرئي، 

�شمن  جديدة،  اإلكرتونية  خدمات   8

ت�شمل  متكاملة،  الكرتونية  حزمة 

الداخلية  وزارة  توفرها  خدمة،   76

للجمهور، يف اإطار العمل على تعزيز 

بها،  املعمول  االحرتازية  االإجراءات 

للحد من انت�شار فريو�س كورونا.

اجلديدة،  اخلدمات  وت�شمل 

والتي مت اإطالقها بالتعاون بني هيئة 

االإلكرتونية،  واحلكومة  املعلومات 

واجلوازات  اجلن�شية  و�شوؤون 

للمرور،  العامة  واالإدارة  واالإقامة، 

واالأدلة  للمباحث  العامة  واالإدارة 

اجلنائية، و�شوؤون اجلمارك، خدمات: 

ال�شري  ح�شن  �شهادة  اإ�شدار  طلب 

اال�شتعالم عن حالة طلب  وال�شلوك، 

�شالحيتها،  من  التحقق  ال�شهادة، 

التاأ�شرية،  متديد  خدمة  وكذلك 

التاأ�شرية،  طلب  عن  اال�شتعالم 

وعر�س بيانات التاأ�شرية، ف�شالً عن 

واالطالع  اجلمركية،  الر�شوم  دفع 

على ال�شهادات املرورية.

وزير  اأ�شاد  املنا�شبة،  وبهذه 

�شاحب  بتوجيهات ح�شرة  الداخلية 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

وتوظيف  با�شتثمار  ورعاه،  اهلل 

املجاالت،  �شتى  يف  التكنولوجيا 

مثمًنا  واملواطنني،  للوطن  خدمة 

املوقرة  احلكومة  ومتابعة  دعم 

االأمري  امللكي  ال�شمو  برئا�شة �شاحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة 

املبادرات  لهذه  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

اإطار حر�س  البناءة، والتي تاأتي يف 

�شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

اآل خليفة، ويل العهد، نائب  بن حمد 

لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى،  القائد 

جمل�س الوزراء، على تطويع خمتلف 

التقنيات احلديثة للم�شاهمة يف احلد 

من انت�شار فريو�س كورونا، وبهدف 

جميع  و�شالمة  �شحة  على  احلفاظ 

املواطنني واملقيمني.

اخلدمات  اإطالق  اأن  واأو�شح 

عملية  اإطار  يف  ياأتي  اجلديدة، 

التحول االإلكرتوين خلدمات الوزارة، 

والتو�شع فيها، مبا ي�شاهم يف حتقيق 

اإجناز  و�شرعة  االأداء  يف  التميز 

اأف�شل  خدمات  وتقدمي  املعامالت 

ترجمة  اإطار  يف  وذلك  للمواطنني، 

العمل  واأولويات  ا�شرتاتيجيات 

التنمية  اأهداف  وحتقيق  احلكومي 

امل�شتدامة، معرًبا عن �شكره وتقديره 

التي  والفرق  الوزارة  اإدارات  لكل 

عملت على تد�شني هذه اخلدمات.

�شوف  املقبلة،  املرحلة  اأن  واأكد 

يتم  التي  اخلدمات  تطوير  ت�شهد 

ومراكز  مديريات  خالل  من  تقدميها 

اأعمال  موا�شلة  ظل  يف  ال�شرطة 

التطوير وزيادة توظيف التكنولوجيا 

واخلدمات  املبادرات  خمتلف  يف 

توعية  اأهمية  اإىل  موجها  املقدمة، 

من  لال�شتفادة  كافة  املجتمع  �شرائح 

اخلدمات االإلكرتونية، التي ت�شهم يف 

ال�شخ�شي  للح�شور  احلاجة  اإلغاء 

ومراجعة فروع مراكز تقدمي اخلدمة.

املواطنني  جلميع  وميكن  هذا، 

حزمة  من  اال�شتفادة  واملقيمني، 

لوزارة  االلكرتونية  اخلدمات 

البوابة  زيارة  خالل  من  الداخلية، 

الوطنية Bahrain.bh، اأو عرب زيارة 

متجر تطبيقات احلكومة االإلكرتونية 

.apps /bahrain.bh

االلتزام  اأهمية  واأطباء  املاآمت  من  عدد  روؤ�شاء  اأكد 

باالجراءات الوقائية خالل اإحياء مو�شم عا�شوراء.

)بنا(  البحرين  اأنباء  لوكالة  ت�شريحات  يف  وحذروا 

من خماطر التجمعات يف املاآمت والبيوت حفاظا على �شحة 

ال�شبب  هي  التجمعات  اأن  اىل  م�شريين  اجلميع،  و�شالمة 

الرئي�شي يف ن�شر العدوى.

التقييد  يف  والتهاون  التفريط  اأن  على  و�شددوا 

باالجراءات �شتكون له انعكا�شات ونتائج وخيمة يف هذه 

الظروف اال�شتثنائية.

من جانبه، اأكد رئي�س ماأمت العجم الكبري حممد عبا�س 

بلجيك اأن اإجراءات ال�شالمة يف مو�شم عا�شوراء تاأتي كجزء 

كلها،  احلياة  مناحي  يف  ال�شالمة  اإجراءات  من  يتجزاأ  ال 

�شاربا املثل باأكرب ال�شعائر االإ�شالمية اأال وهي احلج والتي 

طبقت فيها اإجراءات ال�شالمة وباأعلى م�شتوى.

االأوقاف  واإدارة  الطبي  الفريق  اإن  بلجيك  وقال   

حتقيق  مب�شوؤولية  يتكفلون  الداخلية  ووزارة  اجلعفرية 

اأعلى معايري ال�شالمة وفق ال�شوابط التي يرونها منا�شبة، 

واإن املاآمت اليوم اأمامها م�شوؤولية حفظ معايري ال�شالمة قدر 

االإمكان.

وحذر بلجيك من خماطر التجمعات �شواء كانت يف املاآمت 

وحتى البيوت، وقال اإن اإقامة ال�شعائر واخلطب متاحة من 

ال�شالمة،  ت�شمن  التي  االجتماعي  التوا�شل  من�شات  خالل 

االإداريني  على  فقط  يقت�شر  املاأمت  يف  احل�شور  اأن  مبينا 

الإقامة ال�شعائر، وعلى املواطنني متابعتها عن بعد.

وبني بلجيك اأن جوهر الر�شالة احل�شينية هي احلفاظ 

بعد  عن  املبا�شر  بالنقل  االكتفاء  اإىل  م�شريا  ال�شالمة،  على 

الكبري  بالدور  ومنوها  عا�شوراء،  ذكرى  منا�شبة  الإحياء 

الذي تتحمله �شرطة املجتمع يف تنظيم املو�شم.

خليل  املنامة  مدن مبنطقة  ماأمت  رئي�س  اأ�شاد  ذلك،  اىل 

كان  والتي  املخت�شة  احلكومية  اجلهات  بجهود  املن�شور 

لها الدور الكبري يف احتواء االأزمة واحلد من اآثارها بنجاح 

كبري.

املن�شور  اأكد  عا�شوراء  مو�شم  ظل  املاآمت يف  دور  وعن 

ال�شادرة  و  املطلوبة  االحرتازية  باالإجراءات  التام  االلتزام 

التي  التنظيمية  القرارات  اأن  املعنية، مو�شحا  اجلهات  من 

توجيهات  ظل  ويف  اجلعفرية  االأوقاف  اإدارة  من  جاءت 

فريق البحرين للت�شدي جلائحة كورونا ت�شمن عدم زيادة 

على  يعتمد  عا�شوراء  مو�شم  واأن  ال�شيما  االإ�شابات،  اأعداد 

�شحية يف  تعترب  ال  التي  اجلماعية  وامل�شاركة  التجمعات 

تتطلب  والتي  اليوم  نعي�شها  التي  الراهنة  االأو�شاع  ظل 

االلتزام بالتباعد.

الزهراء  ماأمت  يف  الرئي�س  م�شاعد  و�شف  جانبه،  من 

براأ�س رمان �شعيد الربين اإن التقيد باالإجراءات االحرتازية 

هذا  يف  بالواجب  امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ملنع 

م�شلحة  حتقيق  هي  اليوم  االأولوية  واإن  الراهن  الظرف 

املواطنني.

واأ�شاف الربين اأن ما قامت به اجلهات احلكومية يعترب 

ويجب  �شحيحة  ال�شحية  فالتدابري  للوطن،  اأمان  �شمام 

الوطن واملواطن،  بها مبا يحقق وي�شمن م�شلحة  االلتزام 

وحذر من خطر ارتفاع معدالت االإ�شابات موؤكدا على دور 

املواطنني يف اأداء واجبهم باأخذ احليطة واحلذر.

باأهمية  البحرين  اأنباء  لوكالة  ت�شريحه  الربين  وختم 

توظيف الو�شائل التقنية والتكنولوجيا احلديثة التي تقوم 

على ا�شتثمار االت�شال املرئي يف مو�شم عا�شوراء هذا العام، 

من  ال�شالمة  وحتقيق  جهة  من  ال�شعائر  اإقامة  يحقق  مبا 

يف  االجتماعي  بالتباعد  االلتزام  اأهمية  مبينا  ثانية،  جهة 

�شتى مناحي احلياة.

من جهتها، اأكدت الدكتورة كوثر العيد رئي�شة جمعية 

اأ�شدقاء ال�شحة اأهمية التقيد باالإجراءات الوقائية بخا�شة 

املرحلة،  هذه  يف  عا�شوراء  مو�شم  الإحياء  اال�شتعداد  مع 

العيد  ونوهت  اجلميع  و�شالمة  �شحة  على  حفاظا  وذلك 

عليه  اأكد  ومبا  املعنية  اجلهات  عن  ال�شادرة  بالتعليمات 

جمل�س اإدارة االأوقاف اجلعفرية من اأهمية ا�شتمرار الوعي 

منع  يتطلب  مما  االحرتازية،  االإجراءات  بكافة  والتقيد 

لالأو�شاع ال�شحية الراهنة على ال�شعيد  التجمعات، نظراً 

املحلي و االإقليمي والدويل، التي مازالت على املحك، حيث 

العاملية من حدوث موجة ثانية من  ال�شحة  حتذر منظمة 

جائحة كورونا )كوفيد-19(، بخا�شة مع توجه عدد من 

دول العامل اإىل رفع القيود وتخفيف التدابري الوقائية.

وقالت الدكتورة كوثر العيد اإن اقت�شار مو�شم عا�شوراء 

على البث املرئي فيه تطبيق ملبداأ التباعد االجتماعي ومتثل 

اإجراءات احرتازية ا�شتباقية ملنع انت�شار الفريو�س الفتة اإىل 

اأن التجمعات هي ال�شبب الرئي�س يف ن�شر العدوى م�شتدلة 

املنا�شبات  للعدوى خالل بع�س  انت�شار  من  ما حدث  على 

ب�شبب التجمعات االأ�شرية الكبرية.

 وقالت العيد اإن االلتزام واالتباع ال�شحيح لالإجراءات 

التفريط  اأن  حيث  للجائحة  للت�شدي  للجميع  مهم  اأمر 

الظروف  هذه  ونتائج وخيمة يف  انعكا�شات  له  والتهاون 

اتباع  يف  التكاتف  �شرورة  على  واأكدت  اال�شتثنائية، 

االإجراءات الوقائية لينعم اجلميع بال�شحة وال�شالمة.

جلنة  ع�شو  رحمة  اآل  غازي  النائب  اأ�شاد  جهته،  من 

ال�شوؤون اخلارجية والدفاع واالأمن الوطني مبجل�س النواب 

مبا متّخ�س عنه اللقاء ال�شنوي الذي عقدته اإدارة االأوقاف 

املاآمت واحل�شينيات بح�شور عدد من ممّثلي  اجلعفرية مع 

وال�شّحة  الداخلية  وزارة  راأ�شهم  وعلى  الر�شمية  اجلهات 

والفريق الوطني الطّبي املعني بالت�شّدي جلائحة كورونا 

اال�شتعداد ملو�شم عا�شوراء  )كوفيد19( وذلك على �شعيد 

االإلكرتوين(  )البّث  على  العام  هذا  يرتكز  اأن  على  واملزمع 

جائحة  فر�شتها  التي  اال�شتثنائية  الظروف  ب�شبب 

)كورونا(.

واأ�شاد اآل رحمة يف هذا ال�شياق باجلهود الكبرية التي 

يبذلها الفريق الوطني بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، وما ا�شتطاع حتقيقه 

من نتائج اإيجابية يف اإدارة )اأزمة كورونا( والت�شّدي لها 

وفق ا�شرتاتيجية مهنية علمية جعلها حمّط اإ�شادة عاملية.

اإحياء ذكرى عا�شوراء وما  اأهمية  اإىل  اآل رحمة  واأ�شار 

بالعواطف  وجّيا�شة  عظيمة  مكانة  من  الوجدان  متّثله يف 

منذ  متجّذر  ثقايف  موروث  من  متّثله  وما  النبيلة،  والقيم 

القدم، معرًبا عن اأ�شفه لعدم التمّكن من اإحياء هذه ال�شعرية 

ب�شبب  وذلك  �شنوًيا  املعهود  اجلماعي  بال�شكل  العام  هذا 

مناحي  كاّفة  على  بظاللها  األقت  التي  القاهرة  الظروف 

احلياة العاّمة يف ظّل جائحة كورونا.

وقال اآل رحمة: »نعّول على الوعي املجتمعي والثقايف 

باإحياء هذه الذكرى اجلليلة �شمن التو�شيات الطبّية التي 

خرج بها الفريق الوطني الطّبي وما جنم عن اللقاء ال�شنوي 

بني االأوقاف اجلعفرية وروؤ�شاء املاآمت، ملا مل�شناه لدى كاّفة 

املن�شرمة من تعاون كبري وتناغم  االأ�شهر  املواطنني خالل 

مّكن  الذي  االأمر  وتو�شياته،  الوطني  الفريق  مع  م�شهوٍد 

االإ�شابة  من  منخف�شة  معّدالت  على  املحافظة  من  اململكة 

بفايرو�س كورونا )كوفيد19(، وهو ما ناأمل ا�شتمراره يف 

الفرتة القادمة يف كاّفة املواقع.«

من جانبه  اأكد ع�شو جمل�س ال�شورى �شادق اآل رحمة 

للت�شجيع  اجلعفرية  االأوقاف  به  تقوم  الذي  الكبري  الدور 

على االلتزام بكل ما تراه ويقرره الفريق الوطني للت�شدي 

من  احلد  اإىل  تهدف  والتي  )كوفيد 19(  كورونا  لفريو�س 

يف  امل�شوؤولني  بدور  م�شيدا   ،)19 )كوفيد  مر�س  انت�شار 

االإمكانيات  وبت�شخري  كبرية  بثقة  ال�شحي  امللف  اإدارة 

الوطنية ل�شمان اأق�شى درجات احلذر وال�شالمة.

باإجراءات  التام  االلتزام  اأهمية  على  رحمة  اآل  و�شدد 

منطلق  من  املنازل  من  عا�شوراء  مو�شم  واإقامة  ال�شالمة، 

الوعي بخطورة املر�س و�شرعة انت�شاره وم�شبباته، معتربا 

واجلهات  امل�شووؤلون  يتقا�شمها  جماعية  م�شوؤولية  اإياها 

احلكومية واملواطنون على حد �شواء.

بنت  مع�شومة  الدكتورة  النائب  اأ�شادت  جانبها،  من 

اجلهات  من  ال�شادرة  بالتوجيهات  عبدالرحيم  ح�شن 

عا�شوراء  مو�شم  الإحياء  دائما  داعمة  تاأتي  والتي  املعنية 

التعاون  خالل  من  الإجناحه  االإمكانيات  كافة  توفري  مع 

يف  الداخلية  وزارة  بينها  من  والتي  املوؤ�ش�شات  كافة  بني 

عملية التنظيم باالإ�شافة اإىل جهود وزارة العدل وال�شوؤون 

االإ�شالمية واالأوقاف.

االأوقاف  اإدارة  من  االأخرية  التعليمات  اأن  وبينت 

مع  يتما�شى  ب�شكل  جاءت  اخلطاب  مدة  ب�شاأن  اجلعفرية 

اأنه ال  العاملية بينت  اأن منظمة ال�شحة  التطلعات بخا�شة 

بع�شرين  املبا�شر  البث  مدة  علمية حتدد  درا�شة  اأي  توجد 

دقيقة ملنع انت�شار فريو�س كورونا، مبينة اأن ذلك �شي�شهم 

التعليمات  بكافة  االلتزام  �شرورة  على  التاأكيد  يف  كذلك 

ال�شادرة من فريق البحرين ملكافحة فريو�س كورونا والتي 

�شتوؤدي اإىل املحافظة على ال�شحة العامة.

االإجراءات  اإن  الدم�شتاين  اأحمد  النائب  قال  جانبه  من 

االحرتازية ال تعني الفرقة بل اإجراءات تبعث على مل ال�شمل، 

و اإن على اإدارة االأوقاف اجلعفرية القيام مبا يجب القيام 

به من اأجل حتقيق ال�شالمة، معولني على وعي اإدارات املاآمت 

والقائمني عليها من جهة ووعي املواطنني من جهة ثانية.

تبذلها  التي  الكبرية  باجلهود  الدم�شتاين  واأ�شاد 

احلكومة املوقرة واإدارة االأوقاف اجلعفرية ل�شمان �شالمة 

يف  عا�شوراء  مو�شم  ت�شيري  يف  اأمنيته  مو�شحا  املواطنني، 

م�شيــرا  اأجمع،  العامل  به  مير  الذي  الع�شيب  الظرف  هذا 

اإىل اأن هذا الوقت هو وقت تكاتف اجلهــود وتــ�شافرها من 

اأجل حتقيق امل�شلحة العامة.

موؤكدين اأن التجمعات هي ال�ضبب الرئي�ضي لن�ضر العدوى.. فعاليات:

اأهمية اللتزام بالإجراءات الوقائية خالل اإحياء مو�ضم عا�ضوراء

خليل املن�صورحممد بلجيك د. كوثر العيد غازي اآل رحمة

اأحمد الدم�صتاين �صادق اآل رحمة مع�صومة عبدالرحيم

وزير الداخلية
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العب�سي: نتطلع لتطبيق العمل عن ُبعد لبع�ض الوظائف ما بعد انتهاء اجلائحة

نقل نظام »�سوق العمل« ملن�سة »اأمازون« �سي�سرع اإجناز املعامالت

متام اأبو�صايف: 

ك�صف الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �صوق 

االجتاه  عن  العب�صي  عبداهلل  بن  اأ�صامة  العمل 

ال�صحابية،  اأمازون  ملن�صة  الهيئة  نظام  لنقل 

اخلدمات  �صبل  اأف�صل  تقدمي  اأجل  من  وذلك 

للعمالء وت�صريع اإجنازها. 

الذي ن�صمه معهد  اللقاء  العب�صي يف  وقال 

»ترابط«  برنامج  �صمن  ال�صيا�صية  التنمية 

بات  امل�صروع  هذا  اإن  االأحد،  االأول  اأم�س  م�صاء 

يف مراحله االأخرية، اإذ �صيوؤدي هذا االنتقال اإىل 

�صرعة اإجناز املعامالت والطلبات نتيجة لزيادة 

الطاقة اال�صتيعابية للنظام االإلكرتوين. الفًتا اإىل 

ان هناك اربعة م�صاريع تعمل عليها الهيئة. 

عملية  اأن  اإىل  اللقاء  خالل  العب�صي  واأ�صار 

تتوقف،  ال  الهيئة  خلدمات  بالن�صبة  التطور 

من  ومقرتحاتهم،  العمالء  اآراء  فيها  وياأخذ 

م�صتمرة،  تطور  عملية  �صمن  معاجلتها  اأجل 

نظام  تطوير  على  حالًيا  تعمل  الهيئة  واأن 

لتكون  املنازل«  »خدم  املنزلية  العمالة  طلبات 

اإلكرتونية بن�صبة 100% �صمن نظام اإلكرتوين 

معه  التعامل  املجتمع  �صرائح  لكل  يتيح  �صهل 

دون �صعوبات. 

تطبيق  نحو  التوجه  عن  العب�صي  وك�صف 

مرحلة  ثابتة يف  عمل  ك�صياغة  ُبعد  عن  العمل 

ما بعد انتهاء جائحة )كوفيد 19( ال�صيما بعد 

النتائج االإيجابية التي حتققت من حيث ت�صريع 

اإجناز املعامالت. 

دور  اللقاء  خالل  العب�صي  وا�صتعر�س 

الهيئة وما حتقق من تطور يف اآليات عمل الهيئة 

تعترب  واآلياتها  �صياغتها  يف  »الهيئة  بالقول 

اليوم و�صع  لدينا  اإذ  جتربة فريدة من نوعها، 

مل ي�صبقنا اإليه اأحد، كهيئة متار�س دوًرا �صيادًيا 

يف التعامل مع ملف العمالة الوافدة، وكذلك لها 

و�صناعة  جتارة  غرفة  يف  ممثل  اإدارة  جمل�س 

العمالية،  النقابات  واحتادات  البحرين، 

املتطورة  الرتكيبة  االقت�صادية، هذه  واملجال�س 

�صبقت فيها البحرين دوالً كثرية«.

اأن  حتاول  دول  هناك  »اليوم  قائالً:  وتابع 

ت�صتفيد من هذا النموذج، بالطبع الهيئة �صباقة 

االإ�صالحي  امل�صروع  وليدة  الأنها  التطور؛  يف 

جلاللة امللك، والروؤية االقت�صادية بعيدة املدى 

ل�صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد االأمري �صلمان 

اآل خليفة؛ الأنه رائد م�صروع االإ�صالح  بن حمد 

وقد   2004 العام  يف  بداأنا  حيث  االقت�صادي، 

مع  بالتعامل  الن�صج  من  متقدمة  مرحلة  بلغنا 

هذا امللف«. 

اإذا كانت الهيئة قد ا�صتفادت من  وحول ما 

جتارب دول اأخرى، قال العب�صي: »نحن �صمن 

منظومة دولية واإقليمية، وهناك اآليات وقوانني 

ا�صتقدام  يتم  وعندما  التوظيف،  عملية  تنظم 

عامل وافد من بلد ما، فهذا مير باآليات واإجراءات 

وموافقة  بعلم  وكذلك  لدينا،  املتبعة  التوظيف 

دولة العامل«. 

التي  الدولية  املنظمات  دور  »كذلك  وتابع 

تعترب االأ�صا�س يف هذا التعاون، بالطبع منظمة 

للهجرة،  الدولية  واملنظمة  الدولية،  العمل 

اأجل  من  و�صعت  اإقليمية  اآليات  هناك  وكذلك 

تنظيم اال�صتقدام بني دول اخلليج، وبني الدول 

امل�صدرة، وبالتايل نحن نعمل وفق اآليات دولية 

اآليات تتغري وفق التطور فيما  واإقليمية، وهي 

يتعلق بانتقال العمالة بني الدول«. 

تقدمها  التي  االإلكرتونية  اخلدمات  وحول 

الهيئة، اأكد العب�صي على اأن الهيئة قد بداأت يف 

هذا املجال منذ انطالق اأعمالها قبل 13 عاًما. 

لزيارة  املراجع  »يحتاج  العب�صي  وقال 

الهيئة يف بداية املعاملة ملرة واحدة، كي يح�صل 

على رمز التعريف اخلا�س به، ومن بعدها لن 

املعامالت  با�صتثناء  الهيئة  زيارة  اإىل  يحتاج 

بالغات  مثل  قانونية،  اإجراءات  حتتاج  التي 

قانوين،  اإجراء  عليها  يرتتب  الأنه  العمل؛  ترك 

ومع ذلك افتتحت الهيئة عدة فروع يف خمتلف 

املحافظات، من اأجل الت�صهيل على املراجعني«. 

وتابع »مل يكن من املمكن القيام ب�صيء لوال 

الدعم الكبري واملبا�صر من قبل القيادة احلكيمة، 

ولطاملا كان هناك ترحيب وم�صاندة لكل ما ي�صب 

يف خدمة املواطن وتلبية احتياجاته، ومن هذا 

املنطلق دخلنا يف عدة م�صاريع من اأجل تطوير 

االإمكانات  لوال  ليتحقق  يكن  وهذا مل  خدماتنا، 

التي ُوفرت لنا من قبل القيادة الر�صيدة«. 

العب�صي  قال  الت�صريعي  اجلانب  وحول 

جًدا،  متطور  هو  ذاته  بحد  الهيئة  »قانون 

وهو  املتغريات،  جميع  االعتبار  عني  و�صع يف 

ن�س  جوانب  منها  خمتلفة،  درجات  يت�صمن 

بها  يناط  وهناك جوانب  �صريح،  ب�صكل  عليها 

اإىل جمل�س اإدارة الهيئة، كذلك يت�صمن القانون 

جوانب اأعطى فيها �صالحيات مبا�صرة للرئي�س 

قانونية؛  اإ�صكاليات  نواجه  مل  لذلك  التنفيذي، 

الأن القانون غطى عدة جوانب، ومتيز مبرونة 

اجلوانب  الأن  اأمور؛  عدة  معاجلة  على  قادرة 

التي تتعامل معها الهيئة تت�صل بجهات معنية 

التجارة  ووزارة  ال�صحة  وزارة  ومنها  اأخرى 

وال�صناعة وال�صياحة وغريها، لذلك ال�صياغات 

 2006 العام  منذ  القانون  فيها  و�صع  التي 

دون  املعطيات  كل  مع  بالتعامل  لنا  �صمحت 

احلاجة لتعديالت؛ الأنه كتب بطريقة متطورة«. 

يتنا�صب  الهيئة  قانون  كان  اإذا  ما  وحول 

»اأي  العب�صي  قال  الدولية  الت�صريعات  مع 

اتفاقيات دولية يتم امل�صادقة عليها من اجلانب 

نف�صه،  القانون  قوة  لها  يكون  البحريني، 

هذه  مع  يتنا�صب  مبا  القوانني  تعديل  ويتم 

من  الكثري  على  �صادقت  والبحرين  االتفاقيات، 

االتفاقيات التي تنظم العمل، والهجرة والتنقل، 

وكذلك مكافحة جرائم االجتار باالأفراد وحقوق 

االإن�صان ومكافحة اجلرائم املنظمة، لذلك جميع 

لها  الأن  النواب؛  جمل�س  يف  تناق�س  االتفاقيات 

وبالتايل  عليها،  الت�صديق  بعد  القانون  قوة 

جميع االتفاقيات التي مت امل�صادقة عليها تعترب 

نافذة ومطبقة يف البحرين«. 

اجلرائم  حماربة  يف  الهيئة  جهود  وحول 

قال  باالأفراد،  االجتار  جرمية  ومنها  املنظمة 

على  تقوم  اجلرمية  اأن  �صك  »بال  العب�صي: 

هذا  وا�صتغالل  الفرد  وا�صت�صعاف  اال�صتغالل 

الفرد..  ال�صعف، وا�صتغالل �صلطة ما على هذا 

العامل ال يوجد فيها جوانب  ال يوجد دولة يف 

ا�صتغالل«.

ُي�صتغل  اأال  على  عملت  »البحرين  اأن  واأكد 

االآخرون على اأر�صها، وقد اتخذت عدة اإجراءات 

فقط  لي�س  املنا�صبة  احللول  توفري  اأجل  من 

ملكافحة االجتار، بل اأي فر�س وظروف عمل قد 

توؤدي اإىل اال�صتغالل الذي ينطوي عليه اجتار، 

لكل  النظر  من  متّكننا  اإمكانات  وفرنا  لذلك 

احلاالت«. 

وتابع »لقد ا�صتقبلنا حاالت كثرية منها عدم 

و�صع  ولكن  اجتار،  لي�صت  وهذه  اأجور،  دفع 

اأجور هو م�صت�صعف،  له  الذي ال يدفع  العامل 

حماية  مركز  يف  عدة  اإدارات  تاأ�ص�صت  وعليه 

العمالة الوافدة، يت�صمن عديد االأق�صام التابعة 

وال�صوؤون  العدل  وزارة  ومنها  اأخرى  لوزرات 

اأف�صل  توفري  اأجل  من  واالأوقاف،  االإ�صالمية 

الظروف النف�صية واملعنوية للعامل كي يتمكن 

الذي  الالزم  القانوين  الدعم  على  احل�صول  من 

يحتاجه ال�صيما ما يتعلق بالدعاوى العمالية«.

غرف عزل وا�سرتاتيجية عند اال�ستباه بحاالت م�سابة.. »الرتبية«:

اإلغاء الطابور باملدار�ض اخلا�سة واإغالق املقا�سف ومنع التجمعات

�صارة جنيب:

الالئحة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ�صدرت 

التنظيمية لالإجراءات االحرتازية وتدابري ال�صحة 

باملدار�س  الطالب  لعودة  الوقائية  وال�صالمة 

الراهنة  ال�صحية  االأو�صاع  ظل  يف  اخلا�صة 

املتاأثرة بجائحة كورونا )كوفيد 19(. 

املق�صف  اإغالق  يجب  الالئحة،  وبح�صب 

املدر�صي، واأن يقوم اأولياء االأمور بتوفري بالوجبة 

ال�صحية واملاء الالزم، واأن تكون الف�صحة داخل 

موؤجل  ال�صباحي  الطابور  اأن  كما  ال�صفوف، 

باإذاعة  املدر�صي  اليوم  ويبداأ  اآخر،  اإ�صعار  حتى 

ال�صالم الوطني ويوؤدي اجلميع التحية وقوفا من 

مواقعهم، كما مينع التجمع اأو التجول يف جميع 

االأوقات.

وبينت الالئحة اأنه يجب قيا�س درجة حرارة 

الطالب ومنت�صبي املدر�صة وعدم ال�صماح للطالب 

مرتفعة،  كانت درجة حرارته  بالدخول يف حال 

واإر�صال ك�صف يومي بالطلبة اأو منت�صبي املدر�صة 

الذين حرارتهم �صجلت مرتفعة.

االأمرا�س  ذوي  من  الطلبة  الالئحة  واأعفت 

واخلا�صعني  اخلا�س  واالحتياجات  املزمنة 

الب�صيطة  الذهنية  االإعاقات  ذوي  وطلبة  للعالج 

من  التوحد  ا�صطراب  وذوي  داون  ومتالزمة 

الدوام املدر�صي، ودعت لتاأجيل االأن�صطة واالألعاب 

فقط،  الفردية  االألعاب  متار�س  واأن  اجلماعية، 

الن�صاط  ممار�صة  اأثناء  الكمامات  اإزالة  وميكن 

الريا�صي.

وبح�صب الالئحة، يجب اأال ي�صمح بدخول اأي 

الرتبية  وزارة  قبل  من  له  م�صرح  غري  �صخ�س 

من  يعانون  الذين  املوظفني  وح�صر  والتعليم، 

اإىل  اأ�صمائهم  ورفع  واحلوامل  �صحية  م�صاكل 

الوزارة.

ويجب حتديد فرتات خمتلفة النتهاء الدوام 

الدرا�صي بحيث يكون بفارق ال يقل عن 5 دقائق 

بني ال�صفوف، كما مينع جتمع اأولياء االأمور اأمام 

بوابة املدر�صة واأن يكون االنتظار عند ال�صيارات.

اال�صتجابة  ا�صرتاتيجيات  الالئحة  وت�صمنت 

املوؤ�ص�صة  باإ�صابتها يف  م�صتبه  عند حتديد حالة 

للتاأكد من  املدر�صة  اإدارة  التعليمية، والتي دعت 

فورا  كورونا  بفايرو�س  باإ�صابة  امل�صتبه  عزل 

يف غرفة عزل مع اتخاذ جميع التدابري ال�صحية 

اجلهات  واإبالغ  عليه  الرتدد  ومنع  الوقائية 

ووزارة  والتعليم  الرتبية  بوزارتي  املعنية 

ال�صحة التخاذ االإجراءات الالزمة.

باالإ�صابة  اال�صتباه  عند  اأنه  الالئحة  وبينت 

)خمالط حلالة قائمة( يجب عزل املخالطني فورا 

االأمر  ويل  اإبالغ  مع  املعنية  باجلهات  واالت�صال 

املنزل  اإىل  املوظف  اأو  الطالب  واإر�صال  )الطلبة( 

االإجراءات  متابعة  العامة  ال�صحة  توا�صل  حلني 

الالزمة، واإذا كانت حالة الطالب اأو املوظف غري 

م�صتقرة وتظهر عليه اأعرا�س ت�صتدعي القلق مثل 

يف  التغري  ال�صدر،  يف  اأمل  التنف�س،  يف  )�صيق 

الوطني  باخلط  االت�صال  يجب  العقلية(  احلالة 

للطوارئ 999، ويف حال كان الطالب اأو املوظف 

اأعرا�س )احلمى،  يف حالة م�صتقرة وتظهر عليه 

املعنيني  اإبالغ  فيجب  الكحة(  ال�صعال،  التعب، 

بوزارتي الرتبية والتعليم وويل االأمر والتوا�صل 

مع اخلط الوطني 444.

للطلبة  ال�صماح  عدم  على  الالئحة  و�صددت 

اأعرا�س اجلهاز التنف�صي  واملوظفني الذين لديهم 

التاأكد  بعد  اإال  التعليمية  للموؤ�ص�صة  بالرجوع 

اأو اإح�صار ما يثبت ذلك من الطبيب  من �صفائهم 

املعالج، والتاأكد من عدم مل�س الطلبة اأو املوظفني 

املمتلكات اخلا�صة بامل�صتبه يف اإ�صابته.

ودعت الالئحة للحر�س على تهدئة الطلبة اأو 

املوظفني يف حال اال�صتباه بوجود حالة واإعطائهم 

التعليمات واالإجراءات الالزمة مع اال�صتمرار يف 

تطهري  و�صمان  باالأمان،  واإ�صعارهم  تطمينهم 

امل�صتبه  املوظف  اأو  الطالب  عمل  مكان  وتعقيم 

وفقا  �صحيح،  ب�صكل  بالفريو�س  اإ�صابته  يف 

للتعليمات لتطهري وتعقيم االأماكن العامة.

تاأكيد  مت  حال  يف  اأنه  اإىل  الالئحة  واأ�صارت 

اإ�صابة احلالة امل�صتبه بها بـ)كوفيد 19( من بني 

اإدارة  على  يجب  باملدر�صة،  املوظفني  اأو  الطالب 

ح�صب  املخالطني  اأ�صماء  قائمة  ح�صر  املدر�صة 

االآلية املعتمدة، وتزويدها ال�صحة العامة ملبا�صرة 

متابعة احلاالت والتاأكد من عدم رجوع املخالطني 

للموؤ�ص�صة التعليمية اإال بعد انتهاء الفرتة املحددة 

للحجر اأو بعد العزل ح�صب الربوتوكول املعتمد 

ويجب  املعالج،  الطبيب  من  بتقرير  م�صفوعا 

املوظفني  اأو  للطالب  ال�صماح  املدر�صة  اإدارة  على 

القائمة  احلالة  كانت  اإن  منازلهم  اإىل  الرجوع 

اأو  املوظف  مع  مبا�صرة  خمالطة   )19 بـ)كوفيد 

الطالب، وبعد ح�صر املخالطني يف قائمة من قبل 

اإدارة املدر�صة يتم اإر�صالها الإدارة ال�صحة العامة.

املخالطني  مع  التوا�صل  »يتم  واأ�صافت: 

لتحديد  العامة  بال�صحة  املعنيني  قبل  من 

باأن  علما  االإجراءات،  وا�صتكمال  الفح�س  موعد 

االلتزام  الفرتة  هذه  يف  عليهم  يجب  املخالطني 

وال  املوعد،  حني  اإىل  املنزيل  والعزل  باحلجر 

الذين  االأ�صخا�س  جتاه  اإجراء  اأي  التخاذ  حاجة 

املخالطني حلاالت  مع  مبا�صر  ات�صال  لديهم  كان 

املبا�صرين(، ويكون  قائمة )خمالطني للمخالطني 

لهم  ال�صماح  حول  االإداري  للم�صوؤول  التقدير 

للمنزل  الرجوع  اأو  احل�صور  مزاولة  با�صتمرار 

حتى يتم ا�صتالم النتائج«.

يف  وردت  التي  اال�صرتاتيجية  وبح�صب 

من  واملوظفني  الطالب  الإخالء  داعي  ال  الالئحة، 

املدر�صة يف حال وجود حالة م�صتبه بها بـ)كوفيد 

داعي  ال  وكذلك  التعليمية،  املوؤ�ص�صة  يف   )19

وجود  حال  يف  الدرا�صي  الف�صل  من  الإخالئهم 

املناطق  لكن  ذاته،  الف�صل  يف  بها  م�صتبه  حالة 

املناطق  من  وغريها  والباب  كالطاولة  املتاأثرة 

يجب تعقيمها وفقا لتو�صيات التعقيم املعتمدة.

جلنة  دور  تفعيل  على  الالئحة  ون�صت 

برئا�صة  وامل�صكلة  املدر�صية  وال�صالمة  ال�صحة 

اإدارة  تراه  من  بكل  واال�صتعانة  املدر�صة  مدير 

اللجنة،  هذه  يف  للم�صاركة  منا�صبا  املدر�صة 

الالئحة  بنود  جميع  بتنفيذ  اللجنة  تقوم  واأن 

باملدر�صة  الطوارئ  خطة  وحتديث  التنظيمية 

ظل  يف  اال�صتثنائية  الظروف  مع  يتما�صى  مبا 

بجائحة  املتاأثرة  الراهنة  ال�صحية  االأو�صاع 

فايرو�س كورونا.

اأ�سامة العب�سي

»الرتبية«: العودة املدر�سية 

يف موعدها املقرر يف �سبتمرب القادم

الرتبية  بوزارة  واالإعالم  العامة  العالقات  اإدارة  مدير  ال�صروقي  فواز  الدكتور  اأكد 

والتعليم اأّن مواعيد العودة املدر�صية �صتكون وفًقا للتواريخ التي �صبق اأن اأعلنت عنها، 

حيث �صتكون عودة الهيئات االإدارية والتعليمية يف 6 من �صهر �صبتمرب 2020م وعودة 

الطلبة يف 16 من ال�صهر نف�صه.

واأو�صح اأّن جمل�س الوزراء يف جل�صته املنعقدة يوم االثنني املوافق 17 اأغ�صط�س قد 

وافق على االقرتاح برغبة الذي رفعه اإليه جمل�س النواب لتعليق الدرا�صة ملدة �صهر واحد 

من  الواقع  اأر�س  على  متحققة  املوافقة  هذه  كانت  املا�صي، حيث  الدرا�صي  الف�صل  خالل 

خالل القرارات التي �صدرت يف ذلك الف�صل لتعليق الدرا�صة واإيقافها يف ذلك الوقت، واأن 

هذه املوافقة ال عالقة لها بالعام الدرا�صي القادم.

باحل�صور  اإما  �صابًقا  عنها  االإعالن  مّت  مثلما  �صتكون  الدرا�صة  اأّن خيارات  اإىل  واأ�صار 

الفعلي، اأو من خالل الدرا�صة عن ُبعد.

»اخلارجية« تعلن انطالق امل�ساورات

 الوا�سعة ب�ساأن اخلطة الوطنية حلقوق االإن�سان

عبداهلل  اخلارجية  وزير  م�صاعد  �صرح 

وزارة  باأن  الدو�صري،  جرب  بن  في�صل  بن 

امل�صاورات  من  حزمة  �صتبداأ  اخلارجية 

امل�صلحة  واأ�صحاب  ال�صركاء  مع  الوا�صعة 

يف  املدين  واملجتمع  اخلا�س  والقطاع 

خالل  من  االإن�صان  حقوق  جماالت  كافة 

االإلكرتوين  االت�صال  عرب  عمل  ور�س  عقد 

وتبادل  مناق�صات  اإجراء  اإىل  تهدف  املرئي 

خطة  اإعداد  اأجل  من  واخلربات  االأفكار 

والتي  االإن�صان  حلقوق  الوطنية  العمل 

�صتكون مبثابة اآلية جديدة لتعزيز وحماية 

حقوق االإن�صان، وباالأخ�س احلقوق املدنية 

واالجتماعية  واالقت�صادية  وال�صيا�صية 

اجلماعي  العمل  خالل  من  والثقافية 

اخلطة  م�صروع  �صريتكز  حيث  امل�صرتك. 

اأ�صا�صية وهي،  الوطنية على ثالثة حماور 

احلقوق  وال�صيا�صية،  املدنية  احلقوق 

والثقافية،  واالجتماعية  االقت�صادية 

ذوي  واالأ�صخا�س  والطفل  املراأة  وحقوق 

االإعاقة وكبار ال�صن.

حتت  االأوىل  العمل  ور�صة  و�صتعقد 

عنوان »دور ال�صلطة الت�صريعية يف حماية 

وتعزيز حقوق االإن�صان واإعداد خطة العمل 

الثالثاء  يوم  االإن�صان«،  حلقوق  الوطنية 

املوافق 18 اأغ�صط�س 2020م حتت رعاية 

كرمية من فوزية بنت عبداهلل زينل، رئي�صة 

بن  عبداللطيف  والدكتور  النواب،  جمل�س 

را�صد الزياين، وزير اخلارجية، ومب�صاركة 

جمل�س  رئي�س  ال�صالح،  �صالح  بن  علي 

جرب  بن  في�صل  بن  وعبداهلل  ال�صورى 

عرب  اخلارجية،  وزير  م�صاعد  الدو�صري، 

البث االإلكرتوين املرئي، وبح�صور عدد من 

اأع�صاء جمل�صي ال�صورى والنواب.

اأهمية اخلطة  العمل  و�صتناق�س ور�صة 

واملعايري  االإن�صان  حلقوق  الوطنية 

يف  الت�صريعية  ال�صلطة  ودور  الدولية، 

امل�صاهمة يف اإعداد اخلطط الوطنية، واأهمية 

والت�صريعات  الربملان،  يف  احلقوق  جلان 

و�صيانتها،  بحفظها  املتعلقة  والقوانني 

الور�صة جتارب ومناذج  �صت�صتعر�س  كما 

اإقليمية ودولية يف اإعداد اخلطط الوطنية، 

وتطوير  دعم  يف  الربملان  وا�صرتاتيجيات 

حقوق االإن�صان والتنمية امل�صتدامة.

علًما اأنه �صوف ي�صارك عدد من اخلرباء 

من مملكة البحرين واالأمم املتحدة واالحتاد 

االأوروبي واململكة املتحدة يف عدد من ور�س 

العمل املزمع عقدها خالل العام احلايل.

عبداهلل الدو�سري

رئي�سة جمل�ض النواب تدير اجلل�سة 

العامة لقمة رئي�سات برملانات العامل

الدويل، فوزية  الربملاين  اختار االحتاد 

النواب  جمل�س  رئي�صة  زينل  عبداهلل  بنت 

االفرتا�صية  احلوارية  اجلل�صة  الإدارة 

مت  والتي  الربملانات،  لرئي�صات  العامة 

خاللها مناق�صة مو�صوع »القيادة الربملانية 

للن�صاء يف زمن الكورونا«.

النواب  جمل�س  رئي�صة  اختيار  وياأتي 

الرفيعة  للثقة  انعكا�ًصا  االجتماع،  لرئا�صة 

البحرين لدى دول  بها مملكة  التي حتظى 

تتبواأها  التي  للمكانة  وتتويًجا  العامل، 

ال�صاملة  التنموية  للنه�صة  نتيجة  اململكة 

التي تعي�صها يف ظل العهد الزاهر حل�صرة 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

للتجربة  باالإ�صافة  البالد،  عاهل  خليفة 

الالفتة واالإجنازات الفريدة التي حتققت يف 

جمال تقدم املراأة البحرينية، بف�صل اجلهود 

واملتابعة من �صاحبة ال�صمو امللكي االأمرية 

�صبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل 

البالد، ورئي�صة املجل�س االأعلى للمراأة.

عقدها  التي  اجلل�صة  م�صتهل  ويف 

اأعمال  �صمن  الدويل،  الربملاين  االحتاد 

الربملانات،  لرئي�صات  ع�صرة  الثالثة  القمة 

م�صاء  »فيينا«  النم�صا  جمهورية  ونظمتها 

جمل�س  رئي�صة  اأعربت  )االإثنني(،  اليوم 

الدرا�صات  اعتزازها مبا تظهره  النواب عن 

املراأة  لدور  اإيجابي  تاأثري  من  احلديثة 

ال�صيا�صي يف العمل املناخي من خالل قيادة 

اال�صتدامة  على  تركز  �صارمة  �صيا�صات 

وم�صالح النا�س، اإىل جانب االإدارة الفاعلة 

من  العديد  قبل  من  كورونا  اأزمة  خالل 

الدول التي تقودها الن�صاء.

ونوهت اإىل اأن الن�صاء ي�صكلن �صريحة 

عر�صة  االأكرث  العامل  �صكان  من  رئي�صية 

من  الكثري  ويف  املناخي،  التغري  لتاأثري 

والفقر،  ال�صعف  عن  هذا  ينتج  االأحيان، 

واالفتقار  االقت�صادية،  والتبعية  والتمييز، 

�صنع  عملية  يف  لهن  �صوت  وجود  اإىل 

القرار.

ما  رغم  العامل،  ن�صاء  اأن  واأكدت 

يلعنّب  و�صعوبات،  حتديات  من  يواجهن 

دوًرا رئي�صًيا يف اأي ا�صتجابة ملنع وتخفيف 

على  م�صددة  وال�صحية،  املناخية  االأزمات 

�صرورة م�صاركة اجلهود على نطاق اأو�صع 

االآخر  الن�صف  ميثلون  الذين  الرجال  من 

للمجتمعات، باالإ�صافة اإىل اأ�صحاب القرار، 

مبا يحقق التكامل يف االأدوار التي تقوم بها 

املراأة يف خدمة ق�صايا التنمية.

وا�صًعا  تفاعالً  اجلل�صة  �صهدت  وقد 

وحواًرا  الربملانات،  رئي�صات  قبل  من 

ا حول املحاور املرتبطة  اإيجابًيا وم�صتفي�صً

حول  متحورت  والتي  اجلل�صة،  مبو�صوع 

على  والبناء  االأزمات،  اإدارة  املراأة يف  دور 

املناخي  التغري  اإجراءات  يف  املراأة  قيادة 

ب�صكل قوي واأكرث فاعلية للتو�صع يف هذه 

القيادة، اإىل جانب بحث دور الربملانات يف 

باملناخ وتدابري  املتعلقة  ال�صيا�صات  �صمان 

الطوارئ ال�صحية واال�صتجابة لالعتبارات 

اجلندرية.



المنامة - بنا

تـــرأس ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة االجتمـــاع االعتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء.
وفي مستهل الجلسة رفع مجلس الوزراء 
خالص التهاني والتبريكات بحلول السنة 
الهجريـــة الجديـــدة 1442هــــ إلـــى عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى رئيـــس الوزراء 
األميـــر خليفـــة  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي العهد 
نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، وإلى 
شـــعب البحرين الكريـــم واألمتين العربية 
وجـــّل  عـــّز  المولـــى  ســـائال  واإلســـالمية، 
بـــأن يكون عـــام خير وبركة علـــى جاللته 
وســـموهما، وأن يســـود فيه األمن والخير 
قيـــادة  البحريـــن  والرخـــاء علـــى مملكـــة 
لألمتيـــن  واالســـتقرار  والســـالم  وشـــعبا 

العربية واإلسالمية.
بعدهـــا أعـــرب مجلس الوزراء عن شـــكره 
وتقديـــره لكافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن 
للتجـــارب  بالتســـجيل  بـــادروا  الذيـــن 
 ،)19 )كوفيـــد  للقـــاح  الثالثـــة  الســـريرية 
مثنيـــا على اإلقبال الكبير على المشـــاركة 
فـــي هذه التجربة، وهـــو ما يعكس الوعي 
والحـــرص المجتمعـــي علـــى دعـــم كافـــة 
الجهـــود الوطنيـــة للقضـــاء علـــى فيروس 
كورونـــا ويبرهـــن علـــى ما يتمتع بـــه أبناء 
تجـــاه  مســـؤول  إحســـاس  مـــن  المملكـــة 
اإلنســـانية مـــن خـــالل تطوعهم فـــي هذه 

التجارب المهمة.
دولـــة  الـــوزراء  هنـــأ مجلـــس  ذلـــك،  بعـــد 
اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة على 
اإلنجاز الدبلوماسي باإلعالن عن التوصل 
التفـــاق بوقف ضم األراضي الفلســـطينية 
األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  مـــع 

وإسرائيل، مشيدا المجلس بهذه الخطوة 
التاريخية التي اتخذتها الدولة الشـــقيقة 
وبمـــا تم االتفاق عليه لما من شـــأنه تعزيز 
فرص الســـالم في الشـــرق األوسط وفتح 
آفاق االستقرار في هذا الجزء من العالم.
وفي ســـياق متصل، فقد اســـتنكر مجلس 
الـــوزراء التهديدات اإليرانيـــة تجاه دولة 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
ومـــا تنطوي عليـــه من تداعيـــات خطيرة 
علـــى األمن اإلقليمي ال تصـــب في صالح 
اســـتقرار المنطقة، فضال عن كونها تدخال 
وقـــرارات  داخلـــي  شـــأن  فـــي  مرفوضـــا 
ســـيادية خاصـــة بدولة اإلمـــارات العربية 
القانـــون  مبـــادئ  مـــع  يتنافـــى  المتحـــدة 
الدولي الذي يحترم ســـيادة الدول وعدم 
التدخـــل فـــي شـــؤونها الداخليـــة، مؤكـــدا 
المجلـــس وقوف مملكـــة البحرين ودعمها 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 

في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.
مجلـــس  أدان  فقـــد  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
المليشـــيات  اســـتمرار  بشـــدة  الـــوزراء 
الحوثيـــة اإلرهابية في إطالق الصواريخ 
الباليســـتية الســـتهداف األعيـــان المدنية 
في المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، 
مؤكـــدا المجلس تضامن مملكـــة البحرين 
الكامـــل مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
جانبهـــا  إلـــى  التـــام  ووقوفهـــا  الشـــقيقة 
ضـــد أي تهديـــد يطال أمنها واســـتقرارها، 
فأمـــن مملكـــة البحرين والمملكـــة العربية 

السعودية كل ال يتجزأ.
بعـــد ذلك، عبر مجلس الـــوزراء عن إدانته 
االنتهـــاكات التركيـــة علـــى ســـيادة العراق 
بالقصـــف التركـــي علـــى منطقة ســـيدكان 
على الحـــدود التركية العراقيـــة لما يمثله 
ذلـــك مـــن انتهـــاك ســـافر لســـيادة العـــراق 
وتهديـــد لألمـــن واالســـتقرار اإلقليمييـــن، 
مؤكـــدا المجلـــس ضـــرورة احتـــرام كامل 
ســـيادة العراق وســـالمة أراضيـــه ضد أي 

تدخل خارجي.

مجلــس الــوزراء يعلــن عــن مؤشــرات إيجابيــة لتعافــي االقتصــاد المحلي خالل شــهرين
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وقـــد أدلـــى األمين العام لمجلـــس الوزراء 
مجلـــس  اجتمـــاع  عقـــب  الناصـــر  ياســـر 
الـــوزراء الـــذي عقد صباح أمـــس عن بعد 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي بالتصريح 

التالي:
نظـــر المجلـــس فـــي المذكـــرات المدرجـــة 
علـــى جـــدول أعمالـــه واتخـــذ بشـــأنها من 

القرارات ما يلي:

هيكالن تنظيميان

أوال: وافـــق مجلـــس الـــوزراء بنـــاء علـــى 
توصيـــة مجلس الخدمة المدنية برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء على اعتمـــاد هيكلين تنظيميين، 
وذلـــك  الحكوميـــة  للمستشـــفيات  األول 
تنفيـــذي  رئيـــس  منصـــب  باســـتحداث 
بدرجـــة وكيـــل وزارة يتبع مجلـــس أمناء 
المستشـــفيات الحكوميـــة وتتبعـــه ثـــالث 
إدارات، والثاني لمراكـــز الرعاية الصحية 
األولية وذلك باســـتحداث منصب رئيس 
تنفيـــذي بدرجة وكيل وزارة يتبع مجلس 
أمنـــاء المراكـــز الصحية األوليـــة، وتتبعه 

ثالث إدارات.

تحسن محلوظ

ثانيا: اســـتعرض مجلس الـــوزراء مذكرة 
مرفوعـــة مـــن وزارة الماليـــة واالقتصـــاد 

الوطنـــي بشـــأن المؤشـــرات االقتصاديـــة 
التي عكســـت أداء القطاعات واألنشـــطة 
االقتصاديـــة لمملكة البحرين حتى شـــهر 
تحســـنا  أظهـــرت  والتـــي   ،2020 يوليـــو 
ملحوظـــا فـــي أداء عـــدة قطاعـــات خالل 
شـــهري يونيـــو ويوليـــو 2020، وذلك بعد 
تراجعها منذ شـــهر فبراير الماضي، حيث 
أظهـــر التقرير الـــذي عرضه وزيـــر المالية 
مســـتوى  تحســـن  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
المبيعـــات لعدد من القطاعات واألنشـــطة 
االقتصاديـــة التـــي تأثـــرت بشـــكل كبيـــر 
نتيجـــة تداعيـــات فيـــروس كورونـــا، فقد 
شـــهد نشـــاط تجـــارة بيـــع التجزئة للســـلع 
غيـــر األساســـية تحســـنا ملحوظا عكســـه 
 12 بنســـبة  الشـــهرية  المبيعـــات  ارتفـــاع 
% و28 % خـــالل شـــهري يونيـــو ويوليو 
مبيعـــات  وزيـــادة  التوالـــي،  علـــى   2020
بنســـبة  والمطاعـــم  المأكـــوالت  أنشـــطة 
9 % و15 %. كمـــا أظهـــرت المؤشـــرات 
االقتصاديـــة نمـــوا ملحوظـــا خـــالل ذات 
الفتـــرة في قيمة الصادرات وذلك بنســـبة 
2 % و12 % فـــي شـــهري يونيـــو ويوليو 
الـــزوار  أعـــداد  وارتفـــاع  التوالـــي  علـــى 
للمجمعـــات التجاريـــة بنســـبة 20 % و30 
% على التوالي. كما زاد إصدار السجالت 
التجاريـــة الجديـــدة لألفـــراد بنســـبة 109 
% و4 %، بينمـــا زاد إصـــدار الســـجالت 
التجارية الجديدة للشركات بنسبة 59 % 

و7 % خالل شـــهري يونيو ويوليو 2020 
علـــى التوالـــي، إلـــى جانـــب ذلـــك أظهرت 
المؤشـــرات االقتصاديـــة زيـــادة فـــي عدد 
المعامالت العقارية بنسبة 55 % و19 % 
في شـــهري يونيو ويوليو، في حين ارتفع 
عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 124 % 
في شـــهر يونيـــو متجـــاوزا بذلك معدالت 

العام الماضي الفترة نفسها.

إلغاء إدارات 

علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  ثالثـــًا: 
أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل  قـــرار  مشـــروع 
البلديـــات  لقانـــون  التنفيذيـــة  الالئحـــة 
الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )35( لسنة 
2001م وذلك لجعلها منسجمة مع أحكام 
المرســـوم رقم )50( لســـنة 2019م بإعادة 
تنظيم شـــؤون البلديات بوزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني 
وبمـــا يتوافق مع إلغـــاء إدارات الخدمات 
الخدمـــات  وإدارات  واإلداريـــة  الماليـــة 
الفنية فـــي كل بلدية من البلديات وأمانة 
إداريـــة  بوحـــدات  العاصمـــة واســـتبدالها 
وفنية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة 
لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشـــؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية، والتـــي عرضهـــا 
رئيـــس  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 

اللجنة.

ورش عمل

تنفيـــذ  الـــوزراء  مجلـــس  تابـــع  رابعـــا: 
البحريـــن  لمملكـــة  الطوعيـــة  االلتزامـــات 
وفـــق العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق 
المدنيـــة والسياســـية والتوصيـــات التـــي 
تلقتهـــا المملكـــة خـــالل عمليـــة المراجعـــة 
الدورية الشـــاملة، ومنها إعداد خطة عمل 
وطنيـــة لحقوق اإلنســـان وذلك من خالل 
المذكـــرة المرفوعة لهـــذا الغرض من وزير 
الخارجيـــة، حيـــث وافـــق المجلـــس علـــى 
خطـــة وزارة الخارجيـــة بعقـــد عـــدد مـــن 
ورش عمـــل تمهيـــدا إلعـــداد خطـــة العمل 

الوطنية لحقوق اإلنسان.

91 مشروعا 

خامســـا: تابع مجلس الوزراء ســـير العمل 
في 91 مشروعا تنمويا قيد التنفيذ بكلفة 
413 مليـــون دينـــار فـــي ثالثـــة قطاعـــات، 

وهـــي الطرق والصرف الصحـــي والمباني 
بزيـــادة بنســـبة 54 % عن كلفة المشـــاريع 
التـــي تـــم تنفيذهـــا خـــالل ذات الفترة من 
مجلـــس  اســـتعرض  فيمـــا   ،2019 العـــام 
الـــوزراء مـــن خـــالل المذكـــرة المرفوعـــة 
البلديـــات  وشـــؤون  االشـــغال  وزيـــر  مـــن 
والتخطيـــط العمرانـــي المناقصـــات التـــي 
أرســـيت خـــالل النصـــف األول مـــن العـــام 
الجـــاري وعددها 35 مناقصـــة بقيمة نحو 
48 مليـــون دينـــار، و44 مناقصـــة طرحت 
102 مليـــون دينـــار بزيـــادة  بقيمـــة نحـــو 
بنســـبة 37 % عن المشـــاريع التي طرحت 

خالل النصف األول من العام 2019.

وحدات سكنية

علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  سادســـا: 
اقتراح برغبة يتعلـــق بتخصيص وحدات 
ســـكنية ألهالي الدائرة الثالثة بالمحافظة 
خـــالل  مـــن  لتحققهـــا  وذلـــك  الشـــمالية 
المشاريع اإلسكانية التي نفذت في البديع 

والجسرة والهملة ومدينة سلمان.
ســـابعا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح 
برغبة بشأن تعليق الدراسة في المدارس 
الحكوميـــة والخاصـــة كإجـــراء احتـــرازي 
لعدم انتشار فايروس كورونا كوفيد - 19 
والـــذي تحقـــق من خـــالل القـــرارات التي 
صـــدرت لتعليـــق الدراســـة وإيقافها حتى 

إشعار آخر.

محاجر كورونا

ثامنا: وافق مجلـــس الوزراء على اقتراح 
الصحيـــة  المحاجـــر  إبعـــاد  بشـــأن  برغبـــة 
لمـــرض الكورونـــا عـــن المناطق الســـكنية، 
والـــذي تحقـــق من خـــالل متابعـــة الفريق 

الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

فتح التطوع

علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  تاســـعا: 
التطـــوع  بـــاب  لفتـــح  برغبـــة  اقتـــراح 
لألطبـــاء والممرضيـــن الباحثيـــن عن عمل 
لمواجهـــة  والمســـعفين  المتقاعديـــن  أو 
فيـــروس كورونا لتحققه بالفعل من خالل 

اإلجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.

مالبس واقية

عاشرا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح 
برغبـــة لتوفير مالبس واقيـــة من العدوى 
والكمامـــات الخاصـــة لألطبـــاء والعاملين 
لـــوزارة  التابعـــة  الصحيـــة  المراكـــز  فـــي 
الصحـــة والمتحقق علـــى أرض الواقع من 
خـــالل اإلجراءات التـــي تـــم اتخاذها في 

هذا الخصوص.
وفي بنـــد التقارير الوزارية، أخذ المجلس 
الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  بتقريـــر  علمـــا 
والرياضة بنتائج مؤتمر أولويات الشـــباب 

العربي األول الذي عقد مؤخرا.

قرارات المجلس
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ــمــلــك يــتــلــقــى شــكــر الــســفــيــر الــبــاكــســتــانــي ــة ال ــالل ج

مواصلة تطوير العالقات مع البحرين

تلقى ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة برقية شكر جوابية من 
ســـفير جمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية لدى 
مملكـــة البحريـــن أفضال محمـــود؛ وذلك رًدا 
علـــى برقيـــة التعزيـــة والمواســـاة التي بعث 
بهـــا جاللتـــه إليـــه فـــي المتوفيـــن مـــن رعايا 
جمهورية باكســـتان اإلسالمية المقيمين في 
المملكـــة جـــراء إصابتهـــم بفيـــروس كورونا 

.)COVID-19(
برقيتـــه  فـــي  الباكســـتاني  الســـفير  وأعـــرب 
باســـمه ونيابة عن أسر المتوفين عن خالص 

شـــكره وتقديـــره وامتنانه لصاحـــب الجاللة 
على تعازي جاللته ومشاعره الطيبة النبيلة، 
والتـــي كان لهـــا أطيـــب األثـــر فـــي نفـــوس 
أهالـــي المتوفيـــن، متمنًيـــا لجاللتـــه موفـــور 
الصحة والســـعادة ولشـــعب مملكة البحرين 
المزيـــد مـــن التقـــدم والرخـــاء، متطلًعـــا إلى 
مواصلـــة العمـــل تحت قيـــادة ورعاية جاللة 
الملك والقيادة الباكســـتانية؛ من أجل تعزيز 
وتطويـــر العالقـــات التاريخيـــة الوثيقة بين 
البلديـــن وخدمـــة الجاليـــة الباكســـتانية في 

المملكة.

المنامة - بنا

جاللة الملك

ياسر الناصر

تهنئة جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء 
وسمو ولي العهد بحلول السنة الهجرية

فتح التطوع لألطباء 
والممرضين الباحثين 

عن عمل

ارتفاع معدل الزوار 
للمجمعات التجارية 

% 30

ارتفاع مبيعات نشاط 
بيع التجزئة 28 % 

خالل يوليو

زيادة مبيعات أنشطة 
المأكوالت والمطاعم 

بنسبة 15 %

رئيسان تنفيذيان 
للمستشفيات 

والمراكز الصحية  

الرغبة النيابية بشأن 
تعليق الدراسة 

متحققة

إلغاء إدارات الخدمات 
المالية واإلدارية 

في “البلديات”

زيادة في عدد 
المعامالت العقارية 

بنسبة 55 %



سمو ولي العهد: ترسيخ العالقات مع أميركا واستمرار توطيدها
أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة مواصلة ترســـيخ 
تجمـــع  التـــي  التاريخيـــة  العالقـــات 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة للوصـــول إلـــى مســـتويات 
وآفـــاق أرحب للتعـــاون على األصعدة 
العالقـــات  توطيـــد  واســـتمرار  كافـــة، 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة 
باهتمـــام  تحظـــى  التـــي  الصديقيـــن، 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة،.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقاء ســـموه عـــن ُبعد 
امس، قائد القوات البحرية األميركية 

األســـطول  قائـــد  المركزيـــة  بالقيـــادة 
البحريـــة  القـــوات  قائـــد  الخامـــس 
المشتركة الفريق بحري جيمس مالوي 
بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة، 
إذ أثنى سموه على الجهود التي بذلها 
الفريق بحري جيمس مالوي في تعزيز 
عالقات التعاون والتنســـيق المشـــترك 

والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
فـــي  الصديقـــة  األميركيـــة  المتحـــدة 
جميع المجـــاالت خصوًصا العســـكرية 

والدفاعية.
وجـــرى أثناء اللقـــاء اســـتعراض عدد 
مـــن القضايـــا ذات االهتمام المشـــترك 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
من جانبه، أعرب الفريق بحري جيمس 
مالـــوي عن شـــكره وتقديـــره لصاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء علـــى مـــا يوليـــه مـــن اهتمـــام 
متواصل لتعزيز العالقات بين البلدين 
والشـــعبين الصديقيـــن، متمنًيا لمملكة 

سمو ولي العهد ملتقيا قائد األسطول الخامس بمناسبة انتهاء فترة عملهالبحرين دوام النماء واالزدهار.

المنامة - بنا

local@albiladpress.com
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سنتجاوز مختلف التحديات بجهود فريق البحرين
وزيـــر الماليـــة: االنفتـــاح التدريجـــي انعكس إيجاًبـــا على المؤشـــرات االقتصادية

الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
مواصلة الجهود لتحقيق النمو االقتصادي 
اإليجابـــي لمملكـــة البحريـــن عبر تســـخير 
مـــع  األمثـــل  للتعامـــل  اإلمكانيـــات  كافـــة 
مختلـــف المســـتجدات والظروف حســـب 
والخطـــط  الحاليـــة  المرحلـــة  مقتضيـــات 
التوجيهـــات  أن  الـــى  الفتـــا  المســـتقبلية، 
الملكيـــة الســـامية لعاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
وقرارات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة  وأوامر  ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة كان لها الدور 
البـــارز فـــي مواجهـــة انعكاســـات فيروس 

كورونا )كوفيد 19( بما يحافظ على صحة 
وســـالمة المواطنين والمقيميـــن بالتوازي 
مع اســـتمرار برامج الدولة ومسيرة عملها 
المســـتدامة  التنميـــة  لمســـاعي  تحقيًقـــا 

لصالح المواطنين . 
وأوضـــح أن الحزمـــة المالية واالقتصادية 
التـــي تم إطالقها في وقت قياســـي لدعم 
المواطنين وإســـناد القطاع الخاص جراء 
تداعيـــات فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( 
بقيمـــة تجـــاوزت 4.5 مليار دينار أســـهمت 
في دعم تنوع القاعدة االقتصادية للمملكة 
بمـــا يحافـــظ على النمو المســـتدام، كما أن 
لألنشـــطة  التدريجـــي  االنفتـــاح  قـــرارات 
االقتصاديـــة بدًءا من شـــهر مايو الماضي 
انعكســـت إيجاًبا على عدد من المؤشرات 
أظهـــرت  التـــي  الرئيســـية  االقتصاديـــة 
تحســـًنا ملحوًظا في عـــدة قطاعات خالل 
شـــهري يونيو ويوليو 2020 بما أسهم في 

رجوعها لمعدالت النمو اإليجابي . 
لمواجهـــة  مســـتمر  العمـــل  أن  وأضـــاف 
مختلـــف التحديـــات والمتغيـــرات بتضافر 
جميـــع أعضـــاء فريـــق البحريـــن للمضـــي 
قدًمـــا فـــي تحقيـــق الخطـــط والمبـــادرات 
قـــوة  لتعزيـــز  الراميـــة  واالســـتراتيجيات 

االقتصـــاد الوطنـــي عبـــر زيـــادة معـــدالت 
مســـاهمة القطاعـــات الحيوية فـــي الناتج 
اإلجمالي بما يســـهم فـــي تحقيق األهداف 
االقتصادية المنشـــودة ويعود بالنفع على 
الوطن والمواطنين. وأظهرت المؤشـــرات 
االقتصاديـــة ألداء القطاعـــات واألنشـــطة 
االقتصاديـــة لمملكـــة البحرين حتى يوليو 
2020 تحســـنًا ملحوظًا في عدة قطاعات 
علـــى أســـاس شـــهري فـــي يونيـــو ويوليو 
2020، حيـــث تحســـن مســـتوى المبيعـــات 
القطاعـــات  مـــن  لعـــدد  البيـــع  نقـــاط  عنـــد 
واألنشـــطة االقتصادية التي تأثرت بشكل 
كبيـــر نتيجـــة تداعيـــات فيـــروس كورونـــا 
منها نشـــاط تجارة بيع التجزئة للسلع غير 
األساســـية بنســـبة 12 % و28 % خـــالل 
شـــهري يونيو ويوليو 2020 على التوالي، 
المأكـــوالت  أنشـــطة  مبيعـــات  وزيـــادة 

والمطاعم بنسبة 9 % و15 %. 

المنامة - وزارة المالية 

سموه أثنى على 
جهود جيمس 
مالوي بتعزيز 

التنسيق المشترك

دشـــن وزيـــر الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، عـــن بعـــد وعبـــر تقنيـــة االتصال 
المرئـــي، 8 خدمـــات إلكترونية جديـــدة، ضمن حزمة 
إلكترونية متكاملة، تشـــمل 76 خدمة، توفرها وزارة 
الداخليـــة للجمهـــور، فـــي إطـــار العمـــل علـــى تعزيـــز 
اإلجراءات االحترازية المعمول بها، للحد من انتشار 

فيروس كورونا.
وتشـــمل الخدمـــات الجديدة، التي أطلقـــت بالتعاون 
اإللكترونيـــة،  والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  بيـــن 
وشـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة، واإلدارة 
العامـــة للمـــرور، واإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلـــة 
الجنائيـــة، وشـــؤون الجمارك، خدمـــات: طلب إصدار 
شـــهادة حسن الســـير والسلوك، االســـتعالم عن حالة 
طلب الشهادة، التحقق من صالحيتها، وكذلك خدمة 
تمديـــد التأشـــيرة، االســـتعالم عـــن طلـــب التأشـــيرة، 
خدمتيـــن  عـــن  فضـــال  التأشـــيرة،  بيانـــات  وعـــرض 

أخرييـــن، وهمـــا دفـــع الرســـوم الجمركيـــة، واالطالع 
على الشهادات المرورية.

البـــالد  عاهـــل  بتوجيهـــات  الداخليـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
باستثمار وتوظيف التكنولوجيا في شتى المجاالت، 
خدمـــة للوطن والمواطنين، مثنيا على دعم ومتابعة 

الحكومـــة برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، للمبادرات 
البنـــاءة، التـــي تأتـــي فـــي إطـــار حـــرص ولـــي العهد، 
نائـــب القائـــد األعلـــى، النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، علـــى تطويـــع مختلـــف التقنيـــات 

الحديثـــة للمســـاهمة في الحـــد من انتشـــار فيروس 
كورونـــا، وبهدف الحفاظ على صحة وســـالمة جميع 
المواطنين والمقيمين. وأوضح أن إطالق الخدمات 
الجديدة، يأتي في إطـــار عملية التحول اإللكتروني 
لخدمـــات الـــوزارة، والتوســـع فيهـــا، بما يســـاهم في 
تحقيـــق التميز في األداء وســـرعة إنجـــاز المعامالت 

وتقديـــم خدمات أفضـــل للمواطنين، وذلك في إطار 
ترجمـــة اســـتراتيجيات وأولويـــات العمـــل الحكومي 
وتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، معربـــا عـــن 
شـــكره وتقديـــره إلدارات الوزارة والفـــرق كافة التي 
عملت على تدشين هذه الخدمات. وأكد أن المرحلة 
المقبلة، ستشـــهد تطوير الخدمات التي يتم تقديمها 
عبـــر مديريـــات ومراكـــز الشـــرطة في ظـــل مواصلة 
أعمـــال التطويـــر وزيـــادة توظيـــف التكنولوجيـــا في 
مختلـــف المبادرات والخدمـــات المقدمة، موجها إلى 
أهميـــة توعية شـــرائح المجتمع كافة لالســـتفادة من 
الخدمات اإللكترونية، التي تســـهم في إلغاء الحاجة 
للحضـــور الشـــخصي ومراجعـــة فروع مراكـــز تقديم 
والمقيميـــن،  المواطنيـــن  لجميـــع  ويمكـــن  الخدمـــة. 
االســـتفادة من حزمـــة الخدمـــات اإللكترونية لوزارة 
 ،)Bahrain.bh( الداخليـــة، عبر زيارة البوابة الوطنية
أو عبـــر زيارة متجر تطبيقـــات الحكومة اإللكترونية 

.)apps /bahrain.bh(

المنامة - وزارة الداخلية

الشرطـــــة مراكـــز  لخدمـــــات  التكنولوجيـــــــا  توظيــــــف  وزيـــادة  الشـــخصي  الحضــــــور  إلغـــاء 

8 خدمــات إلكترونيــة جديدة بينها شهــادة حســن السلـــوك

وزير المالية واالقتصاد الوطني

الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي 
القيـــادة العامة امس، قائـــد القوات 
القيـــادة  فـــي  األميركيـــة  البحريـــة 
المركزيـــة قائد األســـطول الخامس 
مالـــوي  جيمـــس  بحـــري  الفريـــق 
وذلـــك بمناســـبة انتهاء فتـــرة عمله، 
بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق 
الركـــن عبـــدهللا النعيمـــي، ورئيـــس 
هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن ذياب 
النعيمـــي. وشـــكر القائد العـــام لقوة 

دفـــاع البحريـــن خـــالل اللقـــاء قائد 
فـــي  األميركيـــة  البحريـــة  القـــوات 
القيـــادة المركزيـــة قائـــد األســـطول 
الخامس على جهـــوده الطيبة التي 
بذلهـــا خـــالل فتـــرة عملـــه، مشـــيدًا 
مملكـــة  بيـــن  القائمـــة  بالعالقـــات 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
تلـــك  تشـــهده  ومـــا  األميركيـــة 
العالقـــات مـــن تطور ونمـــاء خاصة 
علـــى الصعيـــد العســـكري، كمـــا وتم 
بحـــث عدد مـــن الموضوعـــات ذات 

االهتمام المشترك.

جهود قائد األسطول الخامس طيبة

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمعت وكيل وزارة الخارجية الشـــيخة 
رنا بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة، في 
الديـــوان العـــام للـــوزارة، مـــع الســـير تـــوم 
بيكيـــت، وهـــو المديـــر التنفيـــذي للمعهـــد 
فـــي  االســـتراتيجية  للدراســـات  الدولـــي 

الشرق األوسط.
وزارة  وكيـــل  رحبـــت  االجتمـــاع،  وأثنـــاء 
الخارجيـــة بالســـير تـــوم، مشـــيدة بالـــدور 
المهـــم والملموس الـــذي يضطلع به المعهد 
فـــي  االســـتراتيجية  للدراســـات  الدولـــي 
وتحليـــل  دراســـة  فـــي  األوســـط  الشـــرق 
القضايـــا والتحديـــات والصراعـــات التـــي 
وبحـــث  والعالـــم،  المنطقـــة  دول  تواجـــه 
الســـبل الكفيلـــة لحلهـــا مـــن أجل ترســـيخ 

األمن واالستقرار.
بـــن  بنـــت عيســـى  رنـــا  الشـــيخة  وأكـــدت 
دعيـــج آل خليفـــة علـــى أهميـــة مواصلـــة 
التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين 

واالرتقـــاء بـــه آلفـــاق أوســـع وأشـــمل بمـــا 
يحقق المصالح المشـــتركة، متمنية للسير 
تـــوم ولجميـــع القائمين علـــى المعهد دوام 

التوفيق والسداد.
علـــى  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأثنـــت 
الخارجيـــة  وزارة  بيـــن  القائـــم  التعـــاون 
والمعهد منـــذ أكثر من عقد لتنظيم مؤتمر 
حـــوار المنامـــة الســـنوي، الذي يســـتقطب 
عـــددا مـــن كبـــار المســـؤولين والمختصين 
والخبـــراء والباحثين مـــن مملكة البحرين 
ودول العالم، لالطالع على مختلف اآلراء 
ووجهات النظر حول مختلف موضوعات 

السياســـة ومتغيراتهـــا حول العالـــم، التي 
تجري على هامشـــها العديـــد من اللقاءات 
الثنائية المثمرة بين مختلف المسؤولين.

وأبدت الشـــيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفـــة ترحيبهـــا بما يبديـــه المعهد من 
اهتمام بالعمل مع وزارة الخارجية، مشيرة 
إلـــى أن هـــذا التعـــاون حـــاز علـــى إعجاب 
العشـــرات من المشاركين في مؤتمر حوار 
المنامـــة في الســـنوات الماضية، وعزز من 
مكانة مملكة البحرين شـــريكا دوليا فاعال 
فـــي احتضـــان هـــذه المناســـبات الدوليـــة 

المهمة.

وكيل “الخارجية” وتوم بيكيت يناقشان التنسيق لحوار المنامة
المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلس األمنـــاء المديـــر التنفيـــذي لمركز 
عيسى الثقافي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة في مكتبه مدير 
مكتـــب صحيفة “الجزيرة” الســـعودية بمملكة البحرين الصحفي 
جمـــال الياقـــوت. ونقـــل الصحفي ياقـــوت خالل اللقـــاء تحيات 
رئيس تحرير صحيفة الجزيرة لســـعادة نائب رئيس المركز، كما 
أهـــدى المركز أحـــد إصـــدارات الصحيفة الثقافيـــة والمهمة وهو 
كتاب “االســـتثناء: غازي القصيبي.. شـــهادات ودراســـات” والذي 
يتضمـــن شـــهادات مجموعـــة مميزة مـــن المثقفيـــن العرب حول 
اســـهامات الراحـــل غـــازي القصيبي في إثـــراء الســـاحة الفكرية 
الثقافية واألدبية. وأثنى الشـــيخ خالد بن خليفة آل خليفة على 
هـــذه المبـــادرة والتي وثقت مســـيرة أحد أعـــالم األدب والثقافة 

العربية، مشيدا بجهد الصحيفة في إصدار هذا الكتاب المميز.

اســـتقبل وزيـــر اإلعالم علي الرميحـــي في مكتبه 
أمس الرئيـــس التنفيذي لمركـــز االتصال الوطني 

يوسف البنخليل.
الرئيـــس  الوزيـــر،  ســـعادة  هنـــأ  اللقـــاء،  وخـــالل 
التنفيـــذي لمركـــز االتصـــال الوطنـــي علـــى نيلـــه 
الثقـــة الملكية الســـامية من عاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتعيينه 
رئيســـًا تنفيذيًا لمركز االتصال الوطني، متمنيًا له 
التوفيـــق والنجـــاح في منصبـــه الجديـــد والمهام 

الموكلة له.

إسهامات القصيبي األدبية بازرة

الرميحي يهنئ البنخليل 
بالثقة الملكية
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ترشيح أي عدد لجائزة “الطبيب البحريني”
ــة ــيـ ــحـ ــصـ ــة الـــــمـــــؤســـــســـــات الـ ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ ــة لـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ اسـ

أكد وكيل ديوان صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل 
خليفة، أنه اســـتجابة لرغبة المؤسســـات 
الصحية المشاركة في جائزة “خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة للطبيـــب البحريني”، 
فقد تم تعديل الشـــروط الخاصة للتقدم 
للجائـــزة فـــي الفئتيـــن األولـــى والثانية، 
وفتح الباب أمام كل مؤسســـة لترشـــيح 

أي عدد من األطباء دون حد أقصى.
وأوضـــح أن هذا التعديل يأتي في إطار 
الحـــرص علـــى إعطـــاء الفرصـــة لجميـــع 
األطباء للتنافس على نيل الجائزة، وهو 
مـــا يحقق الهـــدف الذي أنشـــئت الجائزة 
من أجله بهدف تشـــجيع روح التنافسية 
بيـــن األطبـــاء البحرينيين فـــي مجاالت 
والطبـــي  والســـريري  العالجـــي  البحـــث 

واالبتكار وخدمة وتنمية المجتمع.
وقال  إن الجائزة تجسد ما يوليه رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

بـــن ســـلمان آل خليفـــة،  الوالـــد خليفـــة 
الطبيـــة  للكـــوادر  اهتمـــام ورعايـــة  مـــن 
لعطاءاتهـــم  ســـموه  والصحية،وتقديـــر 
الوفيرة، ووقوفهم في الصفوف األولى 
فـــي مواجهة جائحـــة فيـــروس )كوفيدـ 

.”)19
وأشار  الشيخ محمد بن راشد آل خليفة 
إلـــى أن عـــدم تحديـــد حـــد أقصـــى أمام 
المؤسســـات لتقديم مرشـــحيها للجائزة 
من شـــأنه أن يزيـــد من روح التنافســـية 
بين األطباء، وهو األمر الذي سيكون له 
مردود إيجابي وأثـــر فاعل في النهوض 

بالقطاع الطبي والصحي في المملكة.
وأشـــاد  بمـــا أبدتـــه المؤسســـات الطبيـــة 
واألطبـــاء فـــي المملكة مـــن حرص على 
المشاركة في الجائزة، والذي اتضح من 
خـــالل العدد الكبير من الطلبات التي تم 
إرســـالها لوزارة الصحة باعتبارها الجهة 
المســـؤولة عـــن تلقـــي الطلبـــات، متمنيا 

الطبيـــة  لجميـــع األطبـــاء والمؤسســـات 
التطـــور  المملكـــة دوام  فـــي  والصحيـــة 
والنجـــاح. يذكـــر أن “جائـــزة خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة للطبيـــب البحرينـــي 
شـــهر  مـــن  أربعـــاء  أول  فـــي  ســـُتمنح   “
نوفمبـــر كل عـــام بالتزامن مـــع االحتفال 
بيـــوم الطبيب البحرينـــي، وتضم فئتين 
األولى:”جائـــزة االبتـــكار واإلبـــداع فـــي 
الطبـــي”،  والســـريري  العالجـــي  البحـــث 

البحرينييـــن  لألطبـــاء  منحهـــا  وســـيتم 
أعـــدوا ابحاًثـــا علميـــة عالجيـــة  الذيـــن 
إنجـــازات  وحققـــوا  وطبيـــة  وســـريرية 
متميزة فـــي مجـــال اختصاصهم الطبي 
اتســـمت باإلبـــداع واالبتكار، أمـــا الثانية 
فهي “جائـــزة الوفـــاء والعطـــاء الممتد”، 
وتمنح ألحـــد األطباء البحرينيين الذين 
عملـــوا مدة ال تقـــل عن 30 عاًمـــا تقديرًا 
وتميـــز  لعطائهـــم  ووفـــاًء  لجهودهـــم 
وترســـيخ  والعطـــاء  بالبـــذل  مســـيرتهم 
القيـــم والمثـــل اإلنســـانية الرفيعة لمهنة 
بحرينـــي  طبيـــب  ألي  ويمكـــن  الطـــب. 
مؤهل التقديم لنيل الجائزة، عبر تقديم 
الترشـــيح مـــن خـــالل المؤسســـة التـــي 
ينتمي لها في موعد غايته الخامس من 
ســـبتمبر 2020، وذلـــك بملء االســـتمارة 
المخصصـــة لهـــذا الغرض،والمتاحة على 
لـــوزارة  الرســـمي  اإللكترونـــي  الموقـــع 

الصحة.

المنامة - بنا

محافظ العاصمة يدشن حملة “ألنك مهم”
ــع مــســتــوى الــوعــي ــق رفـ ــري ــة الــمــجــتــمــع عــن ط ــدم ــى خ ــدف إلـ ــه ت

دشـــن محافظ العاصمة الشـــيخ هشام بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة حملـــة “ألنك مهم” 
، بالتعـــاون مـــع نخبة مـــن المختصين في 
مجاالت علم النفس والرعاية االجتماعية 
والمهـــارات الحياتيـــة، وذلك خـــالل حفل 
أقيـــم عن بعد عبر تقنيـــة االتصال المرئي، 
بحضور حســـان جـــرار الرئيـــس التنفيذي 
مـــن  وعـــدد  اإلســـالمي،  البحريـــن  لبنـــك 
المختصيـــن والخبـــراء فـــي هـــذا المجـــال 

والقائمين على الحملة.
وقـــال المحافـــظ في كلمة لـــه خالل حفل 
التدشـــين، إن تنظيـــم هـــذه الحملـــة يأتي 
دعمـــًا للجهـــود الوطنيـــة لفريـــق البحريـــن 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  بقيـــادة صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الوزراء للتصدي لفيروس كورونا 

وتبعاتـــه، حيث تهـــدف الحملة إلى خدمة 
المجتمـــع عـــن طريق رفع مســـتوى الوعي 
والجاهزيـــة لتبعات الجائحـــة ، بما يضمن 
تأميـــن االســـتقرار النفســـي واالقتصـــادي 

والمعيشي في المملكة.
بالســـالمة  العنايـــة  أهميـــة  علـــى  وشـــدد 
النفســـية للمواطنيـــن والمقيميـــن، وتعزيز 
قدراتهـــم فـــي مواجهـــة األزمـــات ، ومنهـــا 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا، التـــي كان لهـــا 
تداعيـــات كبيـــرة علـــى المجتمعـــات فـــي 
تكاتـــف  يســـتدعي  ممـــا  العالـــم،  أنحـــاء 
الجهـــود لبناء الوعـــي الالزم واالســـتعداد 
لما بعـــد الجائحة، مشـــيدًا معاليـــه بجهود 
القائميـــن والداعميـــن لهـــذه الحملـــة التي 
تحمـــل فـــي طياتهـــا العديد مـــن األهداف 

النبيلة والمعاني اإلنسانية.
وقدم فريق عمل حملة “ألنك مهم” شـــرحًا 

موجـــزًا حـــول مراحـــل وأبعـــاد المبـــادرة، 
الحلـــول  تســـتخدم  بأنهـــا  أوضـــح  حيـــث 
التواصـــل  ومنصـــات  الحديثـــة  الرقميـــة 
االجتماعـــي، وتتكـــون مـــن ثالثـــة مراحل 
عمليـــة  نصائـــح  تقديـــم  وهـــي  رئيســـية، 
للجمهـــور حول كيفيـــة التعامل مع الوضع 
الحالـــي من خالل جلســـات مباشـــرة على 
الســـالمة  خبـــراء  فيهـــا  يقـــدم  اإلنترنـــت 

العقليـــة والنفســـية واالجتماعيـــة الدعـــم 
والتوجيـــه والتوصيـــات للمســـاعدة علـــى 
تجـــاوز التحديات التي تتم مواجهتها في 

هذه األوقات غير المسبوقة.
وتركز المرحلة الثانيـــة على القضايا التي 
قـــد يكـــون لها تأثير ســـلبي على الســـالمة 
العقليـــة والصحـــة النفســـية واالجتماعية 

لألفراد واألسرة والمجتمعات.

المنامة - وزارة الداخلية

“الجنوبية” تواصل تصحيح أوضاع “مساكن العمالة”
ــن عــلــي  ــ ــة ب ــف ــي ــل ــن ســـمـــو الـــشـــيـــخ خ ــ ــة مــســتــمــرة م ــع ــاب ــت ــم ب

ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي 
تتخذتهـــا المحافظة الجنوبيـــة للتخفيف 
من كثافة العمالة في مساكنهم، وبمتابعة 
مستمرة من محافظ المحافظة الجنوبية 
ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة، قام الفريق المشـــترك برئاســـة 
المهندس خالـــد عبداللطيف حاجي مدير 
واالســـتثمار  الهندســـية  الخدمـــات  إدارة 
بالمحافظة الجنوبيـــة، بمواصلة الزيارات 
الميدانيـــة، وذلك لتصحيـــح أوضاع عدد 
من مســـاكن العمالة المشتركة في منطقة 
الرفـــاع. وأشـــار الفريـــق المشـــترك أنه تم 
الكشـــف علـــى عـــدد مـــن مســـاكن العمالة 
واتخـــاذ  احتـــرازي  كإجـــراء  المخالفـــة 

اإلجـــراءات القانونية بحق المخالفين من 
أصحابها في خمســـة عشر مســـكنا، حتى 
يتم تعديل أوضاعها.وأكد المهندس خالد 
عبداللطيـــف حاجي مدير إدارة الخدمات 
بالمحافظـــة  واالســـتثمار  الهندســـية 
الجنوبيـــة، على اســـتمرار قيام المحافظة 
بزيـــارات ميدانيـــة للتأكيـــد علـــى أهميـــة 
تصحيح أوضاع هذه المساكن واستيفائها 
الشـــتراطات السالمة الموضوعة من قبل 
الجهـــات المختصة.وأوضـــح ، بأن متابعة 
سمو محافظ المحافظة الجنوبية لجهود 
منطلـــق  مـــن  تأتـــي   ، المشـــترك  الفريـــق 
أهميـــة التعـــاون والتنســـيق مـــع مختلـــف 
المختصـــة  والجهـــات  األمنيـــة  األجهـــزة 

والوقائيـــة  األمنيـــة  التدابيـــر  لتعزيـــز 
داخـــل تلك المســـاكن. من جانبهم ، أشـــاد 
الفريـــق المشـــترك بالجهـــود المبذولـــة من 
قبـــل المحافظـــة الجنوبيـــة في التنســـيق 

والتعاون، واســـتمرار الزيـــارات الميدانية 
التوعويـــة  المســـتويات  أعلـــى  لتحقيـــق 
كورونـــا)  فيـــروس  لمكافحـــة  والســـالمة 

كوفيد 19( المستجد.

المنامة - وزارة الداخلية

االفريقي الذي حّول البندقية إلى مزهرية
Û  التنميــة ال تحتــاج إلــى بلــورة ســحرية الصطياد اقتصــاد يزيد من ذهب

األغنيــاء، ويرفــع أيضــا الفقراء بطــوق نجاة من غرق بحــر الفقر وال إلى 
بساط سحري ليطير بالواقع السياسي إلى حيث جنة مثالية على طريقة 
أفالطــون التــي تتنــور بالفالســفة أو إلــى مصبــاح عــالء الديــن لصناعــة 
وحــدة وطنيــة متماســكة؛ ال يحتــاج إلــى ســحر، فقــط إرادة وتخطيــط 
وقانون واســتراتيجية وحكمة، وعدم النوم على ســرير الماضي، وعدم 
تحويــل الجــراح إلى أضرحة قــداس تلقى عليها القرابيــن وإلى محاربة 

أي تجاوزات مالية.
Û  للتوازنــات فــي تحليلــي  السياســة، ولســت درويًشــا  تعقيــدات  أعــرف 

السياســية، وال أؤمن بقراءة الواقع السياســي بطريقة إنشــائية كخطاب 
يلقى في كنيســة. كل بلد أوربي ســافرت إليه رحت أفتش في صندوق 
دكتاتورييــن  مــن  وشــخصياته  ومقابــره  مناطقــه  وأنكــش  تاريخــه، 
وفالســفة وفنانيــن ومذابــح جماعيــة مــن مذبحــة البوســنة إلــى المقابر 
الجماعيــة للدكتاتــور فرانثيســكو فرانكــو الــذي حكــم اســبانيا بالنار إلى 
حديقــة االنتحــار فــي اليابان إلــى منزل الموســيقار موزارت في النمســا 
) Hollywood( إلــى مقبرة العظماء بباريس إلى اســتوديوهات هولييود

في لوس انجلوس. 
Û  كل بلد أزوره أحاول اصطياد الحكمة منه بالقناص الذي يجلس برأسي

وعقلــي وقلبــي. أقــول كنــت أمــارس التنقيــب المعرفــي ألصنــع بداخلي 
ــا غيــر مــزور ألحــد، يقــوم علــى الواقعيــة بعيدا عن  تمثــال حريــة حقيقيًّ
أحــالم اإلســالم السياســي وفانتازيا كل الحركات األمميــة، وبعيًدا حتى 
عــن النظريــات الكبيــرة لعظمــاء التاريخــي؛ إليمانــي بــأن الحكمــة غيــر 
منتهيــة حيــث يقــول هللا عز وجل ))وما أوتيتم مــن العلم إال قليال((. كل 
ذلــك ألمتلــك ولــو جــزءا مــن الواقعية فــي قــراءة الحياة )ومــا زلت في 
الصفحــة األولــى( كمــا يقــول نزار قباني عشــرون عاما فــوق درب الهوى 

وال يزال الدرب مجهوال. 
Û  عشــرون عامــا يــا كتاب الهــوى ولم أزل فــي الصفحة األولــى. ما يحدث

فــي العالــم العربــي مــن لبنان والعــراق واليمن وســوريا، بل أغلــب العالم 
اإلســالمي يحتــاج إلــى إرادة داخليــة قبل هيمنة أنبياء المــال العالميين 
وأباطــرة العولمــة وتجــار الرأســمالية ذات البعــد المتوحــش ال الجميــل، 
ألن كل نظريــة قــد تحمــل جمــاال وإن غلــب عليهــا االفتــراس. هل وضع 
لبنــان أو العــراق أكثــر صعوبــة مــن روانــدا؟ هــل جمهوريــة روانــدا، هــذا 
البلــد القــادم اليوم بجناحي التنمية المجتمعية واالقتصادية كان يســير 
علــى حقــل مــن الزهور؟ بلــد افريقي صغير متآكل !! شــعب جائع عاٍر بال 
لباس، يشرب من المستنقعات كما كانت سنغافورة قبل العظيم المصلح 
)لــي كــوان يــو(. شــعب افريقــي متقاتــل بيــن طائفتيــن مــن ذات الديانة 
الواحدة المسيحية، كان خبزهم حافيا وجوعهم حافيا، ودموعهم أكثر 
مــن نقودهــم، بقــدر المنابر كانت المقابر من خطــب التحريض التاريخي 
بين الطوائف، بلد يســير بال حذاء على تاريخ، شــوارعه ممتلئة بالزجاج 
المنثــور. أكثــر مــن 800 ألــف قتيــل فــي تســعين يومــا مــن حــرب أهليــة 
بيــن قبيلــة الهوتــو والتوتســي. بيــن مســيحي ومســيحي، يســتخدمهم 
السياســيون خلف مســرح ســتائره مصنوعة من جلود األطفال وخشــبه 
مــن نعوشــهم. الحــرب األهليــة الروانديــة )1990 - 1993( أو مــا يعــرف 
بالحــرب القبليــة بيــن التوتســي والهوتــو. يخــزن الشــعب رصاصــا فــي 
المنــازل أكثــر مــن حبــات الرز. يرضع األطفــال من حليــب الطائفية وهم 
صغــار. كال الكنيســتين مــن رجــال الدين من كاثوليك وبروتســتانت، كل 
فــي كنيســته يحــرض علــى أبنــاء الطــرف االخــر، وكل يحتكــر المســيح 
ومريم العذراء ويحتكر الجنة ويســجلها في ســجله العقاري الخاص به. 
والناس بنظام البرمجة والتشــفير يتحولون إلى كنيســة شــرطة عقيدة، 
والسياســيون يتقاتلــون علــى الكراســي إلــى أن حدثت المعجــزة والتي 
سأتحدث عنها الحقا كيف تحولت رواندا من رائحة الدم إلى عطر ُيشم، 
ومن بلد الحرائق إلى بلد ترقص فيه الحدائق، وكيف تحولت المرأة من 
مطبــخ الطعــام إلــى مطبخ النظــام وماذا فعــل القائد المصلــح الذي وإن 
وصفــوه بالشــديد، )بول كاغامــه( Paul Kagame والذي اســتطاع بعقله 
النير تحويل الرصاص في كل مقتل وحملة إلى فضة في خزانة الدولة.

Û  رجــل حــّول البنادق إلى فنادق والبندقية في يد أطفال المليشــيات إلى
مزهرية في المدرسة ومعارض الديكورات. 

Û  رجــل قفــز على الجــراح، والماضــي وزاوج بيــن الطوائف وأشــتغل على
إزالــة كل فتائــل القنابــل ليحولهــا إلــى ســنابل. فــرض اللغــة االنجليزية، 
فتــح االقتصــاد، حــارب الفســاد، وأخرج العدالــة من الرمــاد، فرض مواد 
في تدريس المدارس عن خطورة الحروب والطائفية والقتل الجماعي، 
وأوصل النت لكل القرى. الزال ثمة أمل عندنا في العالم اإلسالمي مهما 
حدث في سوريا ولبنان وغيرهما لصناعة عالم جميل مع وجود اإلرادة 

وتكاتف الجميع والثقافة التي تنجو بنفسها من الصندوق.. يتبع.
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سيد ضياء الموسوي

العبسي في لقاء “التنمية السياسية “: نقل معامالت الهيئة اإللكترونية لـ”أمازون”
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  كشـــف 
رئيـــس  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم 
اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة اإلتجار 
أن  العبســـي  أســـامة  باألشـــخاص 
العمـــل جار على نقل كافة العمليات 
اإللكترونيـــة للهيئة نظام الحوســـبة 
عـــن  فضـــال  )أمـــازون(،  الســـحابية 
نقـــل تصاريح العمل لخـــدم المنازل 
إلكترونيـــا 100 %، وقـــال إن العمل 
إنجـــاز  ســـاعات  خفـــض  ُبعـــد  عـــن 
الطلبـــات إلـــى 3 ســـاعات، جاء ذلك 
برنامـــج  فـــي  اســـتضافته  خـــالل 
ترابط 2 الذي ينظمه معهد البحرين 

للتنمية السياسية.
نظمـــه  لقـــاء  فـــي  العبســـي  وقـــال   
معهـــد البحريـــن للتنمية السياســـية 
إن مجـــاالت عمـــل الهيئـــة ال تقتصر 

على إصدار تصاريح عمل وإقامات 
العمالـــة الوافـــدة وأعمـــال التفتيش 
والضبـــط القانوني، بل ومن أهداف 
الهيئة ما يتضح في قانونها بإصالح 
ســـوق العمل؛ كونها أداة من أدوات 

مشروع اإلصالح االقتصادي. 
ـــن أن الهيئـــة لهـــا القـــدرة علـــى  وبيَّ
التعاطـــي مـــع القـــدرات الموجـــودة 
فـــي االقتصـــاد البحرينـــي وتطـــور 
دورهـــا؛ ليواكـــب تغيـــرات الســـوق 
ومجاالتـــه جديدة، فهي المســـؤولة 
عن مشروع حماية األجور وحماية 

العمالة الوافدة. 
وأشـــار العبســـي إلـــى أن الهيئة في 
عملهـــا  وآليـــات  وصفتهـــا  صيغتهـــا 
تعتبـــر فريدة من نوعها لم يســـبقها 
له أحد كهيئة تمارس دورا ســـياديا، 

ولهـــا مجلـــس إدارة، الفتا إلـــى أنها 
وليـــدة المشـــروع اإلصالحي الكبير 
لجاللـــة الملك والرؤيـــة االقتصادية 
الســـمو  لصاحـــب  المـــدى  بعيـــدة 
الملكي ولي العهد، وقد تطور عملها 
وطوال 16 عامـــا لتصل إلى مرحلة 

النضج في التعامل اإلداري. 
ضمـــن  تعمـــل  الهيئـــة  إلـــى  ولفـــت 
عبـــر  إقليميـــة ودوليـــة  منظومـــات 

التـــزام البحرين باتفاقات وعضوية 
منظمـــات، فتتغيـــر اآلليـــات العمـــل 
بتغيـــر المعطيـــات بتغير الوقت عبر 
تحديث ما يحتاج في التشـــريعات 

واإلجراءات.
وأفاد العبسي أن قانون الهيئة رقم 
19 لســـنة 2006 هو قانـــون متطور 
وضع في االعتبـــار المتغيرات، وأنه 
أمـــور  فهنـــاك  درجـــات،   3 يتضمـــن 
نـــص عليها القانـــون صراحة وهناك 
أمـــور أنـــاط بها إلـــى مجلـــس إدارة 
الهيئة الذي يمثلـــه القطاع التجاري 
أعطـــى  أمـــور  وهنـــاك  والعمالـــي، 
للرئيـــس  القانـــون فيـــه الصالحيـــة 

التنفيذي.
فـــي  التطويـــر  كل  أن  وأوضـــح 
عمـــل الهيئة لـــم يحتج إلـــى تطوير 
القانون، فهو يعطي صالحيات إلى 
مجلـــس اإلدارة إلصـــدار القـــرارات 

فـــي مصلحـــة الســـوق، مشـــيرا إلى 
واألمميـــة  الدوليـــة  االتفاقـــات  أن 
نافـــذة  تعتبـــر  عليهـــا  المصادقـــة 

ومطبقة وملزمة في البحرين.
وأكمـــل لدينـــا مركـــز حمايـــة ودعم 
العمالـــة الوافدة يضم قســـما إلدارة 
الدعـــوة العماليـــة وقســـم التظلمات 
للعمالـــة الوافـــدة وقســـما للحمايـــة، 
وهـــو المعني باإلتجار باألشـــخاص، 
ويضـــم دار إيـــواء تســـتوعب 200 
مقيـــم يضم عيـــادة طبية ونفســـية 
متكاملـــة وقســـم للدعـــم القانونـــي 
الســـفارات  مـــع  للتنســـيق  وقســـم 

والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن األمم المتحدة أعلنت 
في 2015 أن هذه المركز األول في 
العالم الذي يوفر هذه الخدمات في 
مـــكان واحد، حيث اســـتقبل المركز 
9 وفـــود دوليـــة لتطلع علـــى تجربة 

البحرين في هذا المجال.
تـــم  التـــي  اإلجـــراءات  أن  وأكـــد 
اتخاذها نجحت برغم التســـريحات 
والصعوبـــات االقتصاديـــة انخفاض 
فـــي  المخالفـــة  العمالـــة  اإلعـــداد 
البحريـــن فـــي هـــذه الفتـــرة بصورة  

كبيرة لم نرها منذ 6 سنوات. 
وعن مشـــروعات تطوير الهيئة قال 
العبســـي إن العمـــل جـــاٍر علـــى نقل 
كافـــة العمليات اإللكترونيـــة للهيئة 
نظام الحوسبة السحابية )أمازون(، 
مشـــيرا إلـــى أن هذه النقلة ســـتوفر 
الســـرعة في الطلب ورفـــع الملفات، 
فضال عـــن توفير طاقة اســـتيعابية 
أكثر من شـــأنها أن تطور المنظومة 
اإللكترونيـــة للهيئـــة، كما أشـــار إلى 
نقـــل تصاريح العمل لخـــدم المنازل 
مشـــاريع  مـــن   %  100 الكترونيـــا 

الهيئة القادمة التي تعمل عليها.

أسامة العبسي

الشيخ محمد بن راشد

ليلى مال اهلل



أشـــاد عضـــو لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
بمجلـــس  الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع 
بمـــا  غـــازي آل رحمـــة  النائـــب  النـــواب 
تمّخض عنه اللقاء السنوي الذي عقدته 
إدارة األوقـــاف الجعفريـــة مـــع المآتـــم 
والحســـينيات بحضور عدد من ممّثلي 
الجهات الرســـمية وعلى رأســـهم وزارة 
الداخليـــة والصّحـــة والفريـــق الوطنـــي 
لجائحـــة  بالتصـــّدي  المعنـــي  الطّبـــي 
علـــى  وذلـــك   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
صعيـــد االســـتعداد لموســـم عاشـــوراء 
والمزمـــع على أن يرتكـــز هذا العام على 
الظـــروف  )البـــّث اإللكترونـــي(؛ بســـبب 
جائحـــة  فرضتهـــا  التـــي  االســـتثنائية 

)كورونا(.

الســـياق  هـــذا  فـــي  رحمـــة  آل  وأشـــاد 
بالجهـــود الكبيـــرة التـــي يبذلهـــا الفريق 
الوطنـــي بقيادة ولـــي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، وما استطاع 
تحقيقـــه مـــن نتائج إيجابيـــة في إدارة 

وفـــق  لهـــا  والتصـــّدي  كورونـــا(  )أزمـــة 
إستراتيجية مهنية علمية جعلها محّط 

إشادة عالمية.
وقـــال آل رحمـــة: “نعـــّول علـــى الوعـــي 
هـــذه  بإحيـــاء  والثقافـــي  المجتمعـــي 
التوصيـــات  ضمـــن  الجليلـــة  الذكـــرى 
الطبّيـــة التي خرج بهـــا الفريق الوطني 
الطّبي وما نجم عن اللقاء الســـنوي بين 
األوقـــاف الجعفريـــة ورؤســـاء المآتـــم، 
لما لمســـناه لدى كاّفة المواطنين خالل 
األشهر الماضية من تعاون كبير وتناغم 
مشـــهوٍد مع الفريق الوطني وتوصياته، 
األمر الـــذي مّكن المملكة من المحافظة 
علـــى معـــّدالت منخفضـــة مـــن اإلصابة 
بفايـــروس كورونا )كوفيـــد19(، وهو ما 
نأمل اســـتمراره في الفتـــرة المقبلة في 

كاّفة المواقع”.
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المنامة - بنا

الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  أكـــد 
صـــادق آل رحمـــة الـــدور الكبيـــر 
الذي تقوم به األوقاف الجعفرية 
للتشـــجيع علـــى االلتـــزام بكل ما 
تـــراه ويقـــرره الفريـــق الوطنـــي 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
)كوفيـــد 19( والتـــي تهـــدف إلى 
الحد من انتشـــار مـــرض )كوفيد 
بـــدور المســـؤولين  19(، مشـــيدا 
فـــي إدارة الملـــف الصحـــي بثقة 
اإلمكانيـــات  وبتســـخير  كبيـــرة 
الوطنية لضمـــان أقصى درجات 

الحذر والسالمة.
وشـــدد آل رحمـــة علـــى أهميـــة 
بإجـــراءات  التـــام  االلتـــزام 
موســـم  وإقامـــة  الســـالمة، 
عاشوراء من المنازل من منطلق 
الوعي بخطورة المرض وسرعة 

انتشاره ومسبباته، معتبرا إياها 
يتقاســـمها  جماعيـــة  مســـؤولية 
المسؤولون والجهات الحكومية 

والمواطنون على حد سواء.

أشــاد رئيــس مأتــم مــدن بمنطقة المنامة خليــل المنصور بجهــود الجهات 
الحكوميــة المختصــة والتــي كان لهــا الــدور الكبيــر فــي احتــواء األزمــة 

والحد من آثارها بنجاح كبير.

ظـــل  فـــي  المآتـــم  دور  وعـــن 
موسم عاشوراء أكد المنصور 
باإلجـــراءات  التـــام  االلتـــزام 
المطلوبـــة  االحترازيـــة 
الجهـــات  مـــن  والصـــادرة 
المعنيـــة، موضحا أن القرارات 
التنظيميـــة التـــي جـــاءت من 
الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة 
وفـــي ظـــل توجيهـــات فريـــق 
لجائحـــة  للتصـــدي  البحريـــن 
زيـــادة  عـــدم  كورونـــا تضمـــن 
الســـيما  اإلصابـــات،  أعـــداد 
وأن موســـم عاشـــوراء يعتمد 
علـــى التجمعـــات والمشـــاركة 
الجماعية التي ال تعتبر صحية 
في ظل األوضاع الراهنة التي 

نعيشـــها اليوم والتـــي تتطلب 
االلتزام بالتباعد.

أكد محمد عبـــاس بلجيك رئيس مأتم 
العجم الكبير أن إجراءات السالمة في 
موســـم عاشوراء تأتي كجزء ال يتجزأ 
مـــن إجـــراءات الســـالمة فـــي مناحـــي 
الحياة كلها، ضاربا المثل بأكبر الشعائر 
والتـــي  الحـــج  وهـــي  أال  اإلســـالمية 
طبقت فيها إجراءات السالمة وبأعلى 
مســـتوى.  وقـــال بلجيـــك إن الفريـــق 
الجعفريـــة  األوقـــاف  وإدارة  الطبـــي 
ووزارة الداخلية يتكفلون بمســـؤولية 
تحقيـــق أعلـــى معاييـــر الســـالمة وفق 
الضوابـــط التـــي يرونهـــا مناســـبة، وأن 
المآتـــم اليـــوم أمامها مســـؤولية حفظ 
معاييـــر الســـالمة قدر اإلمـــكان. وحذر 
بلجيك مـــن مخاطر التجمعات ســـواء 
كانـــت في المآتم وحتى البيوت، وقال 
إن إقامة الشعائر والخطب متاحة من 
خـــالل منصـــات التواصـــل االجتماعي 
التي تضمن السالمة، مبينا أن الحضور 
في المأتم يقتصر فقط على اإلداريين 

المواطنيـــن  وعلـــى  الشـــعائر،  إلقامـــة 
متابعتهـــا عـــن بعـــد. وبيـــن بلجيـــك أن 
جوهر الرســـالة الحسينية هي الحفاظ 
علـــى الســـالمة، مشـــيرا إلـــى االكتفـــاء 
بالنقل المباشر عن بعد إلحياء مناسبة 
ذكرى عاشوراء، ومنوها بالدور الكبير 
الـــذي تتحملـــه شـــرطة المجتمـــع فـــي 

تنظيم الموسم.

إشادة بدور “الجعفرية” لتشجيعها 
على االلتزام بقرارات الفريق الوطني

رئيس مأتم مدن: القرارات التنظيمية 
تضمن عدم زيادة اإلصابات

رئيس مأتم العجم الكبير: احترازات موسم 
عاشوراء جزء ال يتجزأ من إجراءات السالمة

المنامة - بنا

أشـــادت النائـــب معصومـــة عبدالرحيم 
الجهـــات  مـــن  الصـــادرة  بالتوجيهـــات 
دائمـــا  داعمـــة  تأتـــي  والتـــي  المعنيـــة 
إلحيـــاء موســـم عاشـــوراء مـــع توفيـــر 
كافـــة اإلمكانيـــات إلنجاحـــه مـــن خالل 
التعـــاون بين كافـــة المؤسســـات والتي 
مـــن بينهـــا وزارة الداخليـــة فـــي عملية 
التنظيـــم باإلضافـــة إلـــى جهـــود وزارة 

العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
وبينت أن التعليمات األخيرة من إدارة 
األوقاف الجعفرية بشأن مدة الخطاب 
جاءت بشـــكل يتماشـــى مـــع التطلعات 
بخاصـــة أن منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
بينـــت أنـــه ال توجـــد أي دراســـة علميـــة 
تحدد مدة البث المباشر بعشرين دقيقة 
لمنـــع انتشـــار فيـــروس كورونـــا، مبينـــة 
أن ذلـــك سيســـهم كذلـــك فـــي التأكيـــد 
على ضرورة االلتـــزام بكافة التعليمات 
الصـــادرة مـــن فريق البحريـــن لمكافحة 

فيـــروس كورونـــا والتـــي ســـتؤدي إلـــى 
المحافظة على الصحة العامة.

و قالت: “إن عـــدم وجود المضائف هذا 
العـــام يمكـــن ويتيح فرصة االســـتفادة 
لألعمـــال  بهـــا  المتبـــرع  األمـــوال  مـــن 
اإلنسانية ومســـاعدة الطلبة الخريجين 
هللا  داعيـــًة  والمرضـــى”،  والمطلقـــات 
تعالى التوفيـــق والنجاح للقائمين على 
المآتـــم إلنجـــاح موســـم عاشـــوراء هذا 

العام.

االلتزام بتعليمات فريق البحرين تحافظ على الصحة العامة

المنامة - بنا

إن  الدمســـتاني  أحمـــد  النائـــب  قـــال 
اإلجراءات االحترازية ال تعني الفرقة 
بـــل إجـــراءات تبعـــث على لم الشـــمل، 
و إن علـــى إدارة األوقـــاف الجعفريـــة 
القيـــام بمـــا يجـــب القيـــام به مـــن أجل 
تحقيـــق الســـالمة، معوليـــن على وعي 
إدارات المآتـــم والقائميـــن عليهـــا مـــن 
جهة ووعي المواطنين من جهة ثانية.

وأشـــاد الدمســـتاني بالجهـــود الكبيرة 
التي تبذلهـــا الحكومة الموقرة وإدارة 
األوقـــاف الجعفريـــة لضمـــان ســـالمة 
فـــي  أمنيتـــه  موضحـــا  المواطنيـــن، 
هـــذا  فـــي  عاشـــوراء  موســـم  تســـيير 
الظـــرف العصيـــب الذي يمر بـــه العالم 
أجمع، مشـــيرا إلى أن هـــذا الوقت هو 
وقـــت تكاتـــف الجهـــود وتضافرها من 

أجل تحقيق المصلحة العامة.
وأردف أن الجهـــات المختصـــة اليـــوم 
ورصـــد  المراقبـــة  مســـؤولية  أمامهـــا 
يتســـبب  قـــد  مـــا  لـــكل  المخالفـــات 

بالضـــرر علـــى المواطنين،  خاصة وأن 
الشـــعائر لـــن تتوقـــف بـــل ســـتتم فـــي 
ظـــل إجـــراءات الســـالمة وبمـــا يحقق 
الصفـــة االحترازية، معـــوال على ذكاء 
المواطن وفطنتـــه في التصدي لخطر 
انتشـــار مـــرض كورونـــا، مؤكـــدا علـــى 
إمكانية إتمام الشـــعائر عن بعد أســـوة 
باجتماعـــات الـــدول العظمى التي تتم 
عبـــر البرامـــج االلكترونيـــة واللقاءات 
الحكوميـــة التـــي تتـــم عـــن بعـــد على 

جميع المستويات.

الدمستاني: اإلجراءات االحترازية ال تعني الفرقة بل لم الشمل
رؤساء مآتم وفعاليات وطنية: ملتزمون بتوصيات الفريق الطبي

أشـــار رئيس مأتم محمد عباس الحداد 
إلـــى أن مراســـم عاشـــوراء لهـــذا العـــام 
مـــع  الماضيـــة  الســـنوات  عـــن  تختلـــف 
19، إذ  تزامـــن وجـــود جائحـــة كوفيـــد 
ســـيتم اقتصار المراســـم علـــى البث عن 
بعد، وســـيتم العمـــل بتوصيـــات الفريق 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
الخاصـــة بإحيـــاء عاشـــوراء. وبيـــن أنه 
ســـيحضر بداخـــل المأتـــم كادر البث مع 
الخطيـــب فقـــط، وكادر آخـــر للتأكد من 
سالمة مرتادي المأتم وفحصهم مسبقًا.
ونوه بأن سيكون هناك تباعد اجتماعي 
ولـــن يتحـــاوز كادر المأتـــم 20 شـــخصَا، 
وســـيتم االلتزام بالتعقيـــم واإلجراءات 

االحترازية والكمام.
وأضـــاف عضـــو مأتـــم الســـنابس علـــي 
عيسى جمعة أنه حسب االتفاق المبني 
مـــع اإلدارة الجعفرية ســـيحضر بالمأتم 
الـــكادر المعنـــي بالبـــث والنقل المباشـــر 
فقـــط للخطيب، مـــع التزام أفـــراده بكل 
اإلجـــراءات االحترازيـــة ولبس كمامات 

الوجه والتباعد االجتماعي.
وأشـــار رئيس مأتم األمام الباقر صادق 
المآتـــم  إدارات  جميـــع  أن  إلـــى  هـــادي 
بمنـــع  االلتـــزام  ضـــرورة  علـــى  متفقـــة 
التجمعات حفاظًا على ســـالمة الجميع، 
التدابيـــر  أخـــذ  علـــى  العمـــل  ســـيتم  إذ 
الوقائيـــة بمـــا يضمن الصحة والســـالمة 

العامة للمجتمع في.
وقـــال:” نحـــن حريصيـــن علـــى الحفاظ 
علـــى أرواح األشـــخاص، وســـيتم األخذ 
بما جـــاء في توصيـــات الفريق الوطني 
الطبـــي للتصدي لفيروس كورونا، حيث 
ســـيتم اقتصار مراســـم عاشـــوراء على 
البـــث عن بعد، وأن يحضر للمأتم الكادر 

المعني بالبث والنقل المباشر.
ونوه بأن جميع كـــوادر المأتم ملتزمون 
باإلجـــراءات االحترازيـــة وفي مقدمتها 

كمامات الوجه والتباعد االجتماعي. 
وأشـــادت النائب فاطمة عباس القطري 
بالجهـــود الكبيـــرة التـــي يبذلهـــا الفريق 
فيـــروس  انتشـــار  لمواجهـــة  الوطنـــي 
ســـاهمت  والتـــي  المســـتجد،  كورونـــا 
بشكل كبير في الحد من انتشاره ودعم 

استمرار عمل أغلب األنشطة.
وذكـــرت أن الفترة الماضية كشـــفت عن 
مســـتوى عال مـــن الوعـــي الـــذي يتمتع 
بـــه أبناء المملكة عبـــر التزامهم الواضح 
بما يصـــدر عن الفريق الوطني لمواجهة 
وتعليمـــات  إجـــراءات  مـــن  الفيـــروس 
تهـــدف إلـــى محاصـــرة الوبـــاء، وإعـــادة 

الحياة إلى طبيعتها.
ولفتت إلـــى أن الرهان مازال قائمًا على 
وعي أبناء المملكـــة فيما يتعلق بإحياء 
موســـم عاشـــوراء، من خالل مراعاتهم 
االلتـــزام بإرشـــادات وتعليمـــات الفريـــق 
الوطني، وهو ما لمسناه فعالً في األيام 
الماضية من مســـتوى تعاط إيجابي من 

قبل جميع األطراف المعنية.
وقالت العضو مها آل شهاب: ”إننا ندعم 
االجـــراءات الرســـمية بضـــرورة احيـــاء 
بعـــد وحمايـــة  عـــن  عاشـــوراء  مراســـم 
صحـــة وســـالمة الفريـــق داخـــل المآتـــم 
بااللتـــزام بالتدابيـــر االحترازية الالزمة، 
فنحـــن فـــي وضـــع اســـتثنائي يتطلـــب 
أزمـــة  مـــن  للخـــروج  الجهـــود  تضافـــر 
“كوفيـــد ١٩” بأقل خســـائر ممكنة وهذا 

يتطلـــب دعم الجهـــود الكبيـــرة  للفريق  
الوطنـــي لمكافحة كورونا بقيادة ســـمو 
ولـــي العهـــد والحفـــاظ علـــى المســـتوى 
المتميـــز لمملكـــة البحرين فـــي التصدي 
لهذه الجائحة بفضل السياسة الحكيمة 
لمملكة البحرين والجهوزية العالية لكل 

أجهزة الحكومة”.
الـــى  االشـــارة  تجـــدر  هنـــا  وأضافـــت: 
الحســـينية  المجالـــس  خصوصيـــة 
الكامـــل  والتقيـــد  االلتـــزام  وصعوبـــة 
واالجـــراءات  الوقائيـــة  بالتدابيـــر 
االحترازية من قبل الحضور او القائمين 
إحيـــاء  أن  نجـــد  لـــذا  المجالـــس،  علـــى 
عاشوراء عن بعد يحفظ النفس التي ال 
تقل أهميتها عن حفظ الشعيرة فاألسلم 
هـــو اقامتها وحضورهـــا الكترونيا درءا 
لإلصابـــة بالعدوى وحفاظـــا على صحة 
وســـالمة أحبتنـــا وأهلنـــا من كبار الســـن 
وأصحـــاب االمراض المزمنة واســـتمرار 

إلحياء عاشوراء دون تعطيل
ومـــن جهته، أشـــار رئيس لجنـــة حقوق 
االنســـان  الشـــوري أحمد الحداد إلى أن 
مملكة البحرين خـــالل تاريخها الطويل 

كانت وماتزال مثالً للتعايش و التسامح 
الدينيـــة  الطقـــوس  ممارســـة  وضامنـــه 
لجميـــع الملل التـــي تعيش علـــى ارضها 
المعطاء بكل حريه و أريحيه دون تميز 
ألحد، وموسم عاشوراء يأتي هذا العام 
فـــي ظل ظرف عالمي كان له اثر كارثي 
علـــى العديـــد من الـــدول حيـــث عطلت 
والشـــعائر  المناســـبات  اغلـــب  وعلقـــت 
الدينيـــة مـــن العالم وعليه مـــن الواجب 
على الجميع اســـتثناء عمل المســـؤولية 
من خالل أحياء مراســـم عاشـــوراء عبر 
التقنيـــات الحديثـــة وااللتـــزام بالتباعد 
االجتماعـــي وهـــو الضمـــان الوحيـــد من 

أجل مكافحة وباء كورونا.
وأضـــاف: الجميـــع يقـــدر ويثمـــن عاليـــًا 
توصيات صاحـــب الجاللة الملك والتي 
تهدف الى النجاح مواسم عاشوراء في 
كل عـــام وكذلك تقوم الحكومة كل عام 
خالل شـــعائر المحرم بتقدم التسهيالت 
خاصـــة وزارة الداخليـــة التي تعمل ليل 
ونهار خالل عشـــرة محرم للحفاظ على 
المشـــاركين فـــي هذه المناســـبة وتوفير 
جميع وســـائل الحماية والمســـاعدة لهم 
وهذا بدون شك جهد كبير فنشكر عليه 

وزارة الداخلية وجميع افراد األمن.
وبين أن جميع مؤسســـات الدولة تعمل 
كفريـــق واحـــد لمواجهة والقضـــاء على 
هـــذا الوبـــاء ونحـــن علـــى ثقـــة كبيـــرة 
بـــأذن هللا ســـوف نهـــزم هـــذا الفيـــروس 
معتمدين على مجتمع البحرين الواعي 
المـــدرك بضـــرورة الوقوف صفـــًا واحدًا 
في تطبيق اإلجراءات االحترازية التي 
اوصـــى بهـــا الفريـــق الطبـــي والقـــرارات 

والتعليمات التي صدرت من اللجنة.
المســـتمر  والتنســـيق  بالتعـــاون  ونـــوه 
إلحيـــاء موســـم عاشـــوراء هـــذا العـــام 
مـــن إدارة االوقاف الجعفرية ورؤســـاء 
المأتـــم فـــي جميـــع محافظـــات المملكة 
250 مأتمـــا، إذ إن  بلـــغ عددهـــا  والتـــي 
هـــذا التعـــاون من أجـــل النجاح موســـم 
عاشـــوراء  لهـــذا العـــام، فليكـــن شـــعارنا 
جميعا في موســـم عاشـــوراء هذا العام 
أن نكون جميعا يدا واحدة في محاربة 

فيروس كورونا.

أحمد الدمستاني

معصومة عبدالرحيم

مروة خميس

محمد بلجيك

صادق آل رحمة

خليل المنصور

مها آل شهاب

أحمد الحداد

 فاطمة القطري

صادق هادي

المنامة - بنا

المنامة - بنا

جمعيـــة  رئيســـة  العيـــد  كوثـــر  أكـــدت 
التقيـــد  أهميـــة  الصحـــة  أصدقـــاء 
مـــع  بخاصـــة  الوقائيـــة  باإلجـــراءات 
االســـتعداد إلحيـــاء موســـم عاشـــوراء 
حفاظـــا  وذلـــك  المرحلـــة،  هـــذه  فـــي 
على صحة وســـالمة الجميـــع ونوهت 
عـــن  الصـــادرة  بالتعليمـــات  العيـــد  
عليـــه  أكـــد  وبمـــا  المعنيـــة  الجهـــات 
الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  مجلـــس 
مـــن أهميـــة اســـتمرار الوعـــي والتقيد 
بكافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة ، ممـــا 
يتطلب منع التجمعات، نظرا لألوضاع 
الصحيـــة الراهنة على الصعيد المحلي 
واإلقليمي والدولي، التي مازالت على 
المحـــك، حيـــث تحذر منظمـــة الصحة 
العالميـــة من حدوث موجـــة ثانية من 
جائحة كورونـــا )كوفيـــد19-(، بخاصة 
مع توجه عدد من دول العالم إلى رفع 

القيود وتخفيف التدابير الوقائية.

وقالـــت كوثر العيد إن اقتصار موســـم 
فيـــه  المرئـــي  البـــث  علـــى  عاشـــوراء 
االجتماعـــي  التباعـــد  لمبـــدأ  تطبيـــق 
وتمثـــل إجراءات احترازية اســـتباقية 
لمنـــع انتشـــار الفيـــروس الفتـــة إلى أن 
التجمعـــات هـــي الســـبب الرئيـــس في 
نشـــر العدوى مســـتدلة علـــى  ما حدث 
بعـــض  خـــالل  للعـــدوى  انتشـــار  مـــن 
المناسبات بســـبب التجمعات األسرية 

الكبيرة. 

العيد: التفريط في اتباع اإلجراءات له انعكاسات وخيمة

كوثر العيد

غازي آل رحمة

آل رحمة يشيد بجهود الفريق الوطني للتصدي لـ “كورونا”

نعّول على الوعي المجتمعي في إحياء عاشوراء

المنامة  - بنا

وصف سعيد البرني مساعد الرئيس 
فـــي مأتـــم الزهـــراء برأس رمـــان إن 
التقيد باإلجـــراءات االحترازية لمنع 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا المســـتجد 
بالواجـــب فـــي هـــذا الظـــرف الراهن 
تحقيـــق  هـــي  اليـــوم  األولويـــة  وإن 

مصلحة المواطنين.
بـــه  البرنـــي أن مـــا قامـــت  وأضـــاف 
صمـــام  يعتبـــر  الحكوميـــة  الجهـــات 
الصحيـــة  فالتدابيـــر  للوطـــن،  أمـــان 
صحيحـــة ويجـــب االلتـــزام بهـــا بمـــا 
الوطـــن  مصلحـــة  ويضمـــن  يحقـــق 
والمواطـــن، وحذر من خطـــر ارتفاع 
معـــدالت اإلصابات مؤكـــدا على دور 
المواطنيـــن فـــي أداء واجبهـــم بأخذ 

الحيطة والحذر.

مساعد رئيس مأتم الزهراء 
برأس رمان: التقيد باإلجراءات 

واجب في الظرف الراهن
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صاحُبك ساحُبك
ال شـــك في أن الصديق الحق والصاحب الوفي في هذا العصر الذي نعيش فيه 
أصبـــح عملة نادرة الوجود، ولو أنك ســـألت أحـــد المقربين إليك من زمالء عمل 
أو أصدقـــاء دراســـة هـــل أصبح الصديق كمـــا كان في الماضـــي؟ ألجابك بالنفي 

القاطع.. “ال”، فقد اختلفت معايير ومقاييس الصداقة في عصرنا الراهن.
قـــال عـــدي بن ثابت: عن المرء ال تســـأل وســـل عن قرينه.. فـــكل قرين بالمقارن 
يقتـــدي. ولكننا نرى األصدقاء وخصوصا قرناء الســـوء من العوامل المســـاعدة 
على تعاطي المخدرات وانتشارها بين األصحاب، وهناك فئة تتأثر بالقرين، وال 
يزال القرين يضغط على زمالئه حتى يوقعهم في حبائل الرذيلة، ويغرقهم في 

مستنقع الشهوات وتناول الخمور والمخدرات.
ويندفـــع بعـــض الشـــباب والفتيـــات نتيجـــة الفـــراغ الروحـــي والخواء النفســـي 
ليجربـــوا هذه الممنوعات بحثا عن لذة عابرة وتهويمات ســـابحة، وتدفعهم إلى 
ذلـــك عوامـــل عديدة مـــن بينها البحـــث عن المجهـــول، وتجربـــة الجديد، وحب 
المغامـــرة، ويلعـــب الصديق والصاحـــب أو الصاحبة دورًا كبيـــرًا في التأثير على 
اتجـــاه الفـــرد نحو تعاطي المخدرات. إن الشـــباب يحصلون على المخدرات من 
أصدقـــاء لهم في مســـتوى ســـنهم، أمـــا الفتيـــات فيحصلن على المخـــدرات عن 
طريق صديقاتهن من طالبات الدراســـة أو من ســـائقيهن الذين ال يتورع بعضهم 

عن نشر الشرور في المجتمع.
وهنـــاك ظاهـــرة التجمـــع والشـــلل بيـــن الشـــباب والفتيـــات، وهـــي مـــن الظواهر 
الســـائدة في المجتمعات العربية، فتالحظ تجمع الشـــباب في الشوارع واألزقة 
والمقاهي والديوانيات واالســـتراحات، خصوصا فـــي األحياء القديمة، وغيرها 
من الرحالت األســـبوعية، والتجمع الدوري في بيوت أحد األصدقاء والسهرات 
أثناء اإلجازات الرســـمية أو األســـبوعية أو الســـنوية، وهذه التجمعات كثيرًا ما 
تؤثر على ســـلوك األفراد ســـواء باإليجاب أو الســـلب، فالمعروف أن استحســـان 
الجماعـــة من أقـــوى العوامل المؤثرة على ســـلوك الشـــباب أو الفتيات خصوصا 

في فترة المراهقة.
وفي الدراسة التي قمت بإعدادها عن مرض اإلدمان بمدينة الدمام ومرض اإلدمان  «

بمدينة دبي، تبين أن “األصدقاء” يحتلون المرتبة األولى بنسبة 71,4 % لكيفية 
الحصول على المخدر، وارتفاع نسبة األصدقاء في الترويج ومصادر التوفير، وتبين 
وجود بعض الحاالت الشاذة بما يعرف بـ “البويات” كمصدر في بعض المدارس... 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

hammadi3405@gmail.com

أحمد خليفة الحمادي

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

للتواصل: 17111483

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي... نجاحات هائلة
إن الخـــط األصلـــي فـــي عمليـــة تكريـــم كل مجتهـــد هـــو فرحـــة 
العمـــل ونعمـــة اليقين وجمال العطـــاء، والعمـــل التطوعي حياة 
رائعـــة بالمعنـــى الصحيـــح والمصـــدر والمنبـــع واألصـــل لـــكل ما 
هو خير للمجتمع، وتعتبر جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي 
آل خليفـــة للعمـــل التطوعـــي التي بلغـــت ذروة العظمة، من أهم 
ســـبل النجـــاح والعطـــاء والتفاني فـــي خدمة المجتمـــع، وتفتح 
أمـــام المواطن أبواب الرؤيـــة الواضحة الجلية من أجل تحقيق 
وترســـيخ وتعزيز مفهوم التكافل االجتماعـــي، وتتويجا لعطاء 
الكوادر الوطنية في الصفوف األمامية التي كانت لها إسهامات 
كبيرة فـــي التخفيف من تداعيات جائحة كورونا تم تخصيص 
النســـخة العاشـــرة مـــن الجائـــزة لتكريم هـــؤالء األبطـــال الذين 
قدموا أروع المالحم في التضحية واإلخالص والحس الوطني 
العالـــي وتحمـــل األعباء دون النظـــر إلى أي مـــردود مادي، وهو 
اختيار موفق يعكس حكمة ســـمو الشـــيخ عيسى بن علي وبعد 
نظره وســـعيه إلى نشر مفهوم العمل التطوعي وأهميته الكبرى 

في المجتمع.
في كل عام تزداد جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
للعمـــل التطوعـــي تألقـــا وشـــموال بمـــا يعـــود بالنفع علـــى الوطن 
والمواطـــن، وقـــد حققت الجائـــزة منذ انطالقها فـــي عام 2011 
نجاحـــات هائلة على المســـتوى المحلـــي والخارجي، وضاعفت 
الجهـــد والعطـــاء علـــى كل األصعـــدة فـــي عمـــل الخيـــر، وإثارة 
اإليجابية في النفوس واكتشـــاف القدرات والمواهب، وإعطاء 

المدلول الحقيقي للمجتمع المتميز والمتقدم.

إن تكريم المتطوع في أي مجال كان أشبه بالجدول الذي يغني  «
في الصحراء، والوردة التي تضيء، والصفحات األجمل واألعذب 

من كل شيء، فليس هناك أجمل من التضحية في سبيل اآلخرين 
والعمل بإخالص مثل شعلة المصباح، ناهيك عن خلق مشاعر 

األلفة والمحبة بين الناس، وتكريس الجهود لخدمة األوطان 
واالبتعاد عن السلبيات، إضافة إلى أن تكريم المتطوعين ظاهرة 
اجتماعية حضارية وتحفيز على الخلق واالبتكار والثقة بالنفس.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يتم قياس مســـتوى تقدم الدول بقدر اهتمامها بإشـــراك العنصر البشري في 
مختلـــف مجـــاالت التنمية، كما تقاس نســـبة المشـــاركة من القيمـــة النوعية 
للمبادرات والبرامج التي تساهم في تحفيز الطاقات نحو اإلبداع واالبتكار، 

ومدى انعكاساتها في خط التنمية.
وجاءت ذكرى االحتفال باليوم العالمي للشـــباب هذا العام في ١٢ أغسطس 
لتؤكد أهمية “إشـــراك الشباب في الجهود الدولية” وركزت معظم الفعاليات 
الدوليـــة علـــى آليات تعزيز مشـــاركة الشـــباب على مختلف الصعـــد المحلية 
والوطنيـــة والعالميـــة، لتكن لنا وقفة متأملة فيما حققه شـــباب البحرين من 

إنجازات واعدة وجهودهم في تلك السياسات التنموية.
قياًســـا علـــى واقع مملكـــة البحرين، فإننا نحصـــد ثمار ذلك الحـــس الوطني 
والقيادي المستشعر منذ سنوات لنتائج أكبر مشروع إصالحي عالمي، وتلك 
النظـــرة الثاقبـــة التي ســـار بها عاهـــل البالد جاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة حفظه هللا ورعاه نحو بحرين أفضل ومستقبل واعد للشباب، وفعالً 
جاءت النتائج مبهرة، فقد حققت المملكة قفزة نوعية استباقية إلثبات دور 
الشـــباب في كل تقدم وتميز، ويعيش الشـــباب البحريني اليوم عالًما متغيًرا 
منذ بدء سنوات النهضة والسياسة الحكيمة لجاللة الملك حفظه هللا ورعاه، 
حيث ســـعت تلك الرؤى القيادية الواضحة لرســـم معالم مســـتقبل الشـــباب 

وفق اســـتراتيجية متميزة تســـير على نهجها الحكومة الموقرة التي دفعت 
بالشـــباب نحو العالمية والتنافســـية واالســـتدامة، ولنا في مآثر سمو الشيخ 
ناصر بن حمد القدوة الحســـنة في ذلك، لدوره حفظه هللا في تحفيز ودعم 
مختلف المبادرات الشبابية التي أثبتت بحق جدارة تامة واستحقاقا كبيرا 
فـــي تصدر الشـــباب فـــي مختلف اإلنجـــازات المحلية والعالميـــة، والتجارب 
في ذلك عديدة ومســـتمرة لتمكين الشـــباب القادة ولهم الريادة االجتماعية 
واالقتصادية والسياســـية والرياضية بروح إبداعيـــة ابتكارية، حتى أصبح 
ســـموه نبراًســـا ونهًجا للشـــباب لما يبذله من جهود مســـتمرة في تفعيل كل 
البرامج واألنشـــطة الشـــبابية فـــي مختلف المجاالت، لذلـــك ظهرت جاهزية 
الشـــباب البحريني لتبوء العديد من المراكز وقيادة المؤسســـات الحكومية 
والخاصـــة واألهلية وإحراز البطوالت والجوائز والمراكز المحلية والعالمية، 
فالواقع خير محفز على وجود ثقافة سائدة معالمها التميز والريادة العالمية.

لذلك والنتيجة واضحة للجميع، نعيشها اليوم بواقعها، الشباب البحريني  «
بحضوره الالفت يحظى بمكانة رفيعة بما يمتلك من طموح وخبرات تجعله 

محط اختيار من قبل أرفع الجهات العالمية، ما يجعلنا نفخر باعتبار البحرين 
عاصمة الشباب والرياضة، ونقول لهم “برافو شباب البحرين... أنتم في مملكة 

صناعة القادة، والقادم أجمل”.

د. حورية الديري

البحرين عاصمة الشباب

شهد عام 1913م تطورًا مهمًا في مسار قطاع المواصالت والنقل في مملكة 
البحرين، معلنًا انطالق عالم الســـيارات في البالد باقتناء المغفور له الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفة حاكـــم البالد آنذاك، أول ســـيارة فـــي البحرين - 
وهـــي الســـيارة الثانيـــة في اإلقليـــم - ثم وصول ســـيارة أخرى مـــن صناعة 
“كنـــج” األميركية للبالد، للمغفور له الشـــيخ عبدهللا بن علـــي آل خليفة، بعد 
عودته من بريطانيا وســـيارة “أوفرالند” للمغفور له الشـــيخ حمد بن عيســـى 
بـــن علـــي آل خليفة نائب الحاكم آنذاك، بعد ذلك بســـتة أعوام. علمًا أن أول 
ســـيارة دخلت الخليج كانت للكويت في 1912م من طراز “مانيرفا” للشـــيخ 
مبارك الصباح هدية من رجل األعمال جاســـم بن محمد اإلبراهيم، والثالثة 
فـــي الســـعودية فـــي 1915 قبـــل قيام الدولـــة الســـعودية الحالية مـــن طراز 
المرســـيدس كهدية من الســـلطان العثماني لألمير ســـعود بن عبد العزيز آل 

رشيد أمير منطقة حائل.
ولتنظيم شـــؤون المرور، نظرا لتنامي عدد الســـيارات، أنشأ جهاز المرور بعد 
ســـبع ســـنوات من دخول المركبات البحرين )1913(، وكان هناك 12 ســـيارة 

فقط في 1926، ومنذ منتصف عشرينات القرن العشرين كانت مهام المرور 
تتـــوزع بيـــن جهـــات حكومية مختلفة، حيث مســـكت إدارة الشـــرطة حركة 
المـــرور على الطـــرق، وتعاملت إدارة الكهرباء مع تنفيذ امتحانات الســـياقة 
وإصدار الرخص وتسجيل المركبات حتى 1939، ومع صدور قانون المرور 
في 1942 تولت إدارة الشـــرطة كل شـــؤون المرور، وأصدرت أول إحصائية 
بعـــدد الســـيارات فـــي البـــالد وكان عددهـــا ال يتعـــدى 390، تضاعـــف عددها 
أكثر من 15 مرة لتصير ســـتة آالف في 1960 وبنحو مرة ونصف بعد عشـــر 
ســـنوات فصارت نحو 15 ألف عربة فـــي 1970 و63 ألفا عام 1981. ووصل 
عـــدد المركبـــات بجميع أنواعها فـــي العام الحالي 2020 إلـــى زهاء 731 ألف 

مركبة مجازة مقارنة بـ 653 ألفا قبل أربع سنوات )2016(. 
خالل 107 أعوام ممتدة من 1913 إلى 2020، تنامت بنسبة هائلة عاكسة التطور  «

االقتصادي عمومًا وقطاع المواصالت والنقليات على وجه التحديد بأكثر من 
سبعمئة ألف ضعف، ما شكل تحديًا متواصاًل على بنية الشوارع والطرق 

وخدمات المرور تم التعامل معها بصورة مناسبة.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

أرقام َتصنُع الَبحرين... 1913م أول سيارة تدخل البالد

تصرفات غير حضارية
ال أدري إن كنـــت علـــى صـــواب أم ال فـــي التعليـــق على الفيديو الـــذي تم تداوله 
قبـــل أيـــام عبر وســـائل التواصل االجتماعي عـــن امرأة قامت بتكســـير عدد من 
المجســـمات فـــي أحد المحالت، والتي ترمز إلى ديانـــة معينة وفي وضح النهار 
وأمـــام مـــرأى البائـــع األجنبي والكاميـــرا التي أعـــدت لتصويرها! لكـــن ومن باب 
حبي وغيرتي على وطني الغالي لم أســـتطع تمالك نفســـي عن الكتابة عن هذا 

التصرف غير الحضاري.
نحن في بلد المؤسســـات والقانون ولن نســـمح ألي أحد إذا ظن غير ذلك، حيث 
إن هذه المرأة تظن أنها تصرفت من واعز ديني، وهي مخطئة إلى أبعد الحدود 
وال تمثـــل البتة المواطـــن البحريني الذي يكن لهذه الديانة وغيرها من الديانات 
كل الحـــب واالحترام، فاإلســـالم يدعو إلـــى االعتقاد بجميـــع الديانات، قال هللا 
بِّـــِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمـــَن ِباللِه َوَمالَِئَكِتِه  ُســـوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمن رَّ تعالـــى “آَمَن الرَّ
ُســـِلِه” )البقـــرة: 285(، والتســـامح يعني  ن رُّ ُق َبْيـــَن َأَحـــٍد مِّ َوُكُتِبـــِه َوُرُســـِلِه الَ ُنَفـــرِّ
االعتراف باآلخر، واالحترام المتبادل واالعتراف بالحقوق والحريات األساسية 

لآلخرين.
أقـــول لهـــذه المـــرأة إننا في البحريـــن وهناك نظـــام وقوانين عليـــك االلتزام بها، 
والدليـــل علـــى ذلـــك أن القانون ســـيأخذ مجراه مقابـــل عملك. البحريـــن بقيادة 
جاللـــة الملـــك حفظه هللا ورعاه الذي أرســـى دعائم الدولـــة الحديثة، كانت منذ 
األزل واحة السالم والتعايش السلمي بين األديان ومثاال يحتذى به، هنا الديانة 
المسيحية والهندوســـية والبهائية واليهودية وغيرها منذ القدم، فهم يمارسون 
شـــعائرهم الدينية بكل حرية، وشـــخصًيا عاصرت تلك الحقبة والزمن الجميل، 
حيث التعايش المتناغم والمعاملة الحسنة التي كانت تربط العائالت البحرينية 

من الطائفتين مع األديان األخرى التي استقرت في البحرين منذ أمد بعيد.
إذا الحكومـــة الرشـــيدة بفضـــل رؤيتها الثاقبة أعطت الحق لهـــم فمن أنت حتى 
تقومي بهذا التصرف غير الحضاري الذي يسيء لهذا الوطن وشعبه الذي عرف 

عنه الجود والكرم واألخالق والرقي وجميع الصفات الحسنة. 
كما يجب أن نشيد باإلنجازات المحورية والمبادرات الطيبة التي يواصل تقديمها  «

مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي منذ تأسيسه، إذ يعتبر صرحًا حضاريًا 
رائداً يعكس ما تحظى به البحرين من تاريخ عريق يزخر بقيم التسامح والسالم 

والحرية الدينية، وسبق لي أن كتبت مقاال عن دور هذا المركز الذي يعتبر أنموذجا 
يحتذى به... “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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