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 »``ªdÉ©dG OÉ``°üàb’G ¢``TÉ©àfG :»``fÉ`ª`dCG ô```«`Ñ`N
π``Ñ≤ªdG ΩÉ``©dG ’h ΩÉ``©dG Gò```g ’ çó``ëj ø``d

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG
 ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
 á`̀eÓ`̀°`̀Sh  á`̀ë`̀°`̀U  ¿CG  AGQRƒ````̀ dG  ¢ù∏ée
 iƒ°üb  ájƒdhCG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 øjôëÑdG  ≥jôa  É¡≤«≤ëàd  ≈©°ùj  áªFGO
 AÉ``̀°``̀†``̀YCGh ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀eh ø`̀«`̀ æ`̀WGƒ`̀e ø``̀e
 á«©jô°ûàdGh  á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ø«à£∏°ùdG
 ,»∏gC’Gh ¢UÉîdG ø«YÉ£≤dG äÉ°ù°SDƒeh
 »àdG  §£îdGh  äÉ«é«JGôà°S’G  ±ógh
 QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  áeƒμëdG  É¡à©°Vh

.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 »©ªàéªdG  »YƒdÉH  √ƒª°S  OÉ`̀°`̀TCGh
 ≥ªYh  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ìhQh
 »HÉéjE’G  ÉgôKCGh  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG
 É kæ«Ñe  ,IOƒ°ûæªdG  äÉ©∏£àdG  ≥«≤ëJ  »a
 ºgÉ°ùe  ™ªàéªdG  »a  Oôa  πc  ¿CG  √ƒª°S
.™ªàéªdG ájÉªM øY ∫hDƒ°ùeh ¬eGõàdÉH
 ¢ùeCG  √ƒª°S ¢SDhôJ  ∫ÓN ∂dP  AÉL
 ¢ù∏éªd »YƒÑ°SC’G …OÉ«àY’G ´ÉªàL’G

.AGQRƒdG
 ∞«ãμJ  ≈dEG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¬Lhh
 á``̀jRGô``̀à``̀M’G äGAGô`````````̀LE’G iƒ`̀à`̀ °`̀ù`̀e

 …ó°üàdG ≈dEG á«eGôdG Oƒ¡édG áØYÉ°†eh
 ∫ÓN øe ¢Shô«ØdG øe ™ªàéªdG ájÉªMh
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ø«H  ≥«°ùæàdG

 áë°üdG  IQGRhh  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRhh
 ºJBÉªdG  AÉ``̀°``̀SDhQh  ±É```̀ bhC’G  »°ù∏éeh
 ,ácôà°ûe  á«æWh  á«dhDƒ°ùeh  IOGQEÉ```̀H

 ájRGôàMGh  á«FÉbh  äGAGô```̀LEG  ¿Éª°†d
 ôFÉ©°ûdG  øe  πÑ≤e  ƒg  Éªd  á«∏YÉa  ôãcCG
 ,á«YÉªàL’Gh  á«æjódG  äÉÑ°SÉæªdGh
 áØdÉîeh ΩGõàd’G ΩóY ¿CG ¢ù∏éªdG GócDƒe
 É¡©°Vh ºàj »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 Gô£N  πμ°ûj  ôªà°ùe  πμ°ûH  É¡ãjóëJh

.™ªàéªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y
 ¬`̀JOÉ`̀°`̀TEG  AGQRƒ`````dG  ¢ù∏ée  Oó```̀Lh
 äÉ¡édGh  »°†jôªàdGh  »Ñ£dG  ºbÉ£dÉH
 º¡JÉÑKh  ºgôÑ°U  ≈∏Y  º¡d  IófÉ°ùªdG
 ™«ªédG  ø`̀e  Ωõ∏à°ùJ  »àdG  º¡JôHÉãeh
 »`̀ ∏`̀ë`̀ à`̀ dÉ`̀ H »````̀HÉ````̀é````̀jE’G ÜhÉ````é````à````dG
 »a  QOGƒ``μ``dG  √ò``g  º`̀Yó`̀d  á«dhDƒ°ùªdÉH

.É¡ÑLGƒH ΩÉ«≤dG
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôeC’ GPÉØfEGh
 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
 äÉ«∏ªY ∞«ãμJh áHÉbôdG ójó°ûàH AGQRƒdG
 äÉ`̀LGô`̀μ`̀ dGh  ¢``̀TQƒ``̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ¢û«àØàdG
 á«YÉæ°üdG  ≥WÉæªdÉH  á©bGƒdG  πeÉ©ªdGh
 á«æμ°ùdG  ≥WÉæª∏d  IQhÉéªdG  ájQÉéàdGh
 äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀TÉ`̀H É`̀¡`̀eGõ`̀à`̀dG ø`̀e ≥`̀≤`̀ë`̀à`̀dGh
 áYÉæ°üdG  ôjRh ¢VôY ,áeÓ°ùdGh øeC’G
 äÓªM è`̀FÉ`̀à`̀f  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh IQÉ`̀é`̀à`̀dGh

 ∫ÓN  ICÉ°ûæe  87  âdÉW  »àdG  ¢û«àØàdG
 »àdG  ,2020  ¢ù£°ùZCG  26-11  IôàØdG
 ¢TQƒdG  ∂∏J  ø`̀e  %66  áØdÉîe  äô`̀¡`̀XCG
 ºJh  ,á£°ûfCÓd  πeÉ©ªdGh  äÉ`̀LGô`̀μ`̀dGh
 mQÉLh É¡dÉ«M áeRÓdG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJG
 …Qhó`̀ dG  ¢û«àØàdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  É¡à©HÉàe
 IQGRƒdG  ø«H  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH  ∂dPh
 IQGRƒ`̀H  á«æ©ªdG  Iõ`̀¡`̀LC’Gh  IQƒ`̀cò`̀ª`̀dG
 ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRhh  á«∏NGódG

 .»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG
 ≈∏Y  AÉæH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀ aGhh
 π«μ°ûJ  ≈∏Y  á«∏NGódG  ô`̀jRh  ¬°VôY  Ée
 ôjRh á°SÉFôH zá«∏NGódG IQGRh ¢ù∏ée{
 IQGRƒdG Oƒ¡L QÉWEG »a ∂dPh ,á«∏NGódG
 º¶ædG  áÑcGƒeh  »æeC’G  πª©dG  ôjƒ£àd
 ±hô¶dG  á`̀°`̀SGQOh  º««≤J  »`̀a  áãjóëdG
 ø««©J  ¿ƒ`̀μ`̀ jh  ,á`̀YQÉ`̀°`̀ù`̀à`̀ª`̀dG  á`̀«`̀æ`̀eC’G
 zá`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e{  AÉ`̀ °`̀†`̀YCG
 QGô≤H ¬JGAGôLEGh ¬JÉ°UÉ°üàNG ójóëJh

.á«∏NGódG ôjRh øe
 (3¢U π«°UÉØàdG) 

 ™«ªL  ájôØ©édG  ±É`̀bhC’G  IQGOEG  âYO
 äÉWÉ«àM’G PÉîJG ≈dEG äÉ«æ«°ùëdGh ºJBÉªdG
 ≥jôØdG  äÉ¡«LƒàH  ΩGõ`̀à`̀d’Gh  ájRGôàM’G
 Éfhôc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 AÉ`̀«`̀MEG º`̀°`̀SGô`̀e QÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bGh ,(19-ó`̀ «`̀ aƒ`̀c)
 ô°TÉÑªdG åÑdG á«dBG ≈∏Y á∏Ñ≤ªdG äÉÑ°SÉæªdG

 øY ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  »æØdG  º`̀bÉ`̀£`̀dG  Oƒ``̀Lh ™`̀e
 ¢UÉî°TCG  5  RhÉéàj  ’  ÉªH  ô°TÉÑªdG  åÑdG
 ≈∏Y ¢UôëdG ™e äƒ°üdG äGôÑμe ¥ÓZEGh
 ,äÉ«æ«°ùëdGh  ºJBÉªdG  ΩÉ``eCG  ™ªéàdG  Ωó`̀Y
 IQƒ£N  øe  ÉgôjòëJ  IQGOE’G  äOó`̀L  Éªc
 »`̀ah  á`̀«`̀∏`̀gC’G  ¢ùdÉéªdG  »`̀a  äÉ©ªéàdG

.äƒ«ÑdG
 á«æ©ªdG  á«æØdG  ¥ôØdG  IQGOE’G  â¡Lhh
 ¿hÉ¡àdG ΩóYh ΩGõàd’G ≈dEG  ô°TÉÑªdG åÑdÉH
 ;äÉª«∏©àdGh  á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G  äGAGô```LE’É```H
 ô«jÉ©e ≥«Ñ£Jh äÉeÉªμdG  AGóJQÉH  ó«≤àdÉc

.»YÉªàL’G óYÉÑàdG

 áØdÉîe  ≠∏Ñe  IOÉjR  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGôàbÉH  ÜGƒædG  øe  áYƒªée  Ωó≤J

 Oƒ¡édG º`̀YO ±ó`̀¡`̀H GQÉ`̀æ`̀jO 20 ≈``̀dEG  ô`̀«`̀fÉ`̀fO 5 ø`̀e ΩÉ`̀ª`̀μ`̀dG  AGó```̀JQG Ωó`̀Y

 ¬H  ôªf  …òdG  ±ô¶dG  ¿ƒc  ≈dEG  Gô¶f  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG

 ≥«Ñ£J  »a  ¿hÉ¡àdG  ΩóYh  ,áëFÉédG  √òg  RhÉéàd  ™«ªédG  ∞JÉμJ  Ö∏£àj

 ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G iƒà°ùe ¢†ØN »a áªgÉ°ùªdGh ,á«ë°üdG äGAGôLE’G

 •É°ûædG IOhÉ©eh áëFÉédG √òg ≈∏Y AÉ°†≤dG ±óg ≈dEG ∫ƒ°UƒdG πLCG øe

.áμ∏ªª∏d á«©«Ñ£dG IÉ«ëdGh …OÉ°üàb’G

 äGAGô```̀LE’G  ø`̀e  ójó©dG  PÉ`̀î`̀J’  â©°S  áeƒμëdG  ¿CG  ≈``dEG  GhQÉ``°``TCGh

 ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æe ≈∏Y á¶aÉëªdG ±ó¡H äAÉL »àdG ô«HGóàdGh

 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  »a  âª¡°SCG  »àdG  á«bÉÑà°S’G  äGƒ£îdG  PÉîJÉH  AóÑdGh

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  ô«aƒJh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áeÉ©dG  áë°üdG

.áeRÓdG

 »©«ØædG  º«gGôHEGh  º«MôdGóÑY  áeƒ°ü©e  .O  ÜGƒædG  øe  πc  âØdh

 ìGôàbÓd  á«MÉ°†jE’G  IôcòªdG  »a  …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G  ó`̀ª`̀MCGh  »μdÉªdG  º°SÉHh

 á∏MôªdG  √òg  RhÉéJ  ≈∏Y  ¿ÉgôdG  ƒg  »©ªàéªdG  »YƒdG  ¿CG  ≈`̀dEG  áÑZôH

 IQOÉ°üdG äÉWGôà°T’G πμH ΩGõàd’G ó«cCÉJ »a áeƒμëdG IóYÉ°ùeh áÑ©°üdG

 AGóJQG  á«ªgCÉH  ΩGõàd’Gh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG  øe

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°U ≈∏Y ÉXÉØM äÉeÉªμdG

™ªàéªdG Oó¡j ô£N ájRGôàM’G äGAGôLE’G áØdÉîe
iƒ``°üb á``jƒdhCG ø``«ª«≤ªdGh ø``«æWGƒªdG áeÓ``°Sh áë``°U :ó``¡©dG »``dh

»æeC’G πª©dG ôjƒ£àd zá«∏NGódG IQGRh ¢``ù∏ée{ π«μ``°ûJ ≈∏Y ≥aGƒj AGQRƒdG ¢ù∏ée

 å``ÑdG á``«dBG ≈``∏Y AÉ``«ME’G QÉ``°üàbG :á``jôØ©édG ±É``bhC’G
äÉ``©ªéàdG ™``æeh äÉ«æ«``°ùëdGh º``JBÉ`ª`dG »```a ô```°TÉ`Ñ`ª`dG

GQÉæjO 20 ≈dEG ΩÉªμdG AGóJQG ΩóY áØdÉîe ß«∏¨àH »HÉ«f ìGôàbG

 ≈`̀dEG  ¬`̀Lƒ`̀j  óªM  ø`̀H  ó`̀dÉ`̀N
 OÉà°SÓd á∏HÉ≤ªdG áMÉ°ùdG ¢ü«°üîJ
á∏≤æàªdG  ΩÉ©£dG  äÉHô©d  »æWƒdG
(á«°VÉjôdG äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

««

 AÉ°†YCG  á``«ª°ùàH  »``μ∏e  Ωƒ°Sôe
 ˆGó``ÑY á``«∏c AÉ``æeCG ¢``ù∏ée
á«eÓ°SE’G  äÉ``°SGQó∏d  ódÉN  øH

 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
 AÉæeCG ¢ù∏ée AÉ°†YCG á«ª°ùàH 2020 áæ°ùd (58) ºbQ Ωƒ°Sôe ióØªdG OÓÑdG
 ,º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh á°SÉFôH á«eÓ°SE’G äÉ°SGQó∏d ódÉN øH ¬∏dGóÑY á«∏c
 QƒàcódG  ï«°ûdGh OƒªëªdG  Oƒªëe ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG  ï«°ûdG  ájƒ°†Yh
 ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  øY  ø«∏ãªe  …ôà°ùdG  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ¿Éª∏°S
 ±É`̀bhC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQh  ,á«æ°ùdG  ±É`̀bhC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQh  ,á«eÓ°SE’G

.äGƒæ°S ™HQCG ¢ù∏éªdG »a º¡àjƒ°†Y Ióe ¿ƒμJh ,øjôNBGh ájôØ©édG
(2¢U π«°UÉØàdG)

 …QÉªãà°S’G ≈``≤à∏ªdG ¥Ó£fG
Ωƒ``«dG  …ô``°üªdG  »``æjôëÑdG

 :¿GƒæY  âëJ  …ô°üªdG  »æjôëÑdG  …QÉªãà°S’G  ≈≤à∏ªdG  Ωƒ`̀«`̀dG  ≥∏£æj
 øe º«¶æàH ,zá«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªLh øjôëÑdG áμ∏ªe »a ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG{
 ™e ≥«°ùæàdÉH ø«jô°üªdG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ á«©ªLh á«æjôëÑdG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ á«©ªL

.áeÉæªdGh IôgÉ≤dG »a øjó∏ÑdG »JQÉØ°S
 ájQÉªãà°S’G  äÉ«≤à∏ªdG  øe  á∏°ù∏°ùd  ≈``dhC’G  áî°ùædG  ≈≤à∏ªdG  Gò`̀g  ó©jh
 ácQÉ°ûªH  øjó∏ÑdG  ø«H  …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©àdGh  QÉªãà°S’G  ¢Uôa  á°ûbÉæeh  åëÑd
 ájOÉ°üàb’G  äÉÄ«¡dG  »dhDƒ°ùeh  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQ  øe  á©°SGh

.øjó∏ÑdG »a QÉªãà°S’G AGôÑNh ájQÉªãà°S’Gh
 ∫ÉªdG  AGôÑN  ÖfÉL  ≈dEG  á«°SÉeƒ∏HOh  á«eƒμM  äÉ¡L  ≈≤à∏ªdG  »a  ∑QÉ°ûjh
 »≤à∏ªdG  ¢Vô©à°ùjh  ,øjó∏ÑdG  »a  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  øe  QÉªãà°S’Gh  ∫É`̀ª`̀YC’Gh
 èjhôàd  áμ∏ªªdG  É¡eó≤J  »àdG  õaGƒëdGh  ábÉ£dG  ´É£b  »a  ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG
 áeƒμëdG  É¡eó≤J  »`̀à`̀dG  äÓ«¡°ùàdGh  ¢VQÉ©ªdG  º«¶æJh  »MÉ«°ùdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG
 ≈∏Y  AGƒ`̀°`̀VC’G  §«∏°ùJ  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«ÑæLC’G  ∫Gƒ``̀eC’G  ¢``̀ShDhQ  ÜÉ£≤à°S’
 »dÉªdG ´É£≤dG πãe áª¡ªdG äÉYÉ£≤dG øe OóY »a IôaGƒàªdG ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG
 ´É£≤dGh  á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£bh  »gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ªdG  ´É£bh  »aô°üªdGh

.á«FGò¨dG OGƒªdG ´É£bh …QÉ≤©dG ´É£≤dGh »ë°üdG

(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ºdÉ©dG ∫hO ƒYóJ á«ªdÉ©dG áë°üdG
áeOÉ≤dG á``ëFÉé∏d OGó©à°S’G ≈``dEG
 ¢ShQó«J  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ÉYO
 áëFÉé∏d  OGó©à°S’G  ≈dEG  ºdÉ©dG  ∫hO  ¢Sƒ°ùjôÑ«L  ΩƒægOCG
 ¿ƒμj  ¿CG  IQhô°V  ≈∏Y  GOó°ûe  ,É¡KhóM  ádÉM  »a  ,áeOÉ≤dG
 ¢Sƒ°ùjôÑ«L  ∫É`̀bh  .ôÑcCG  ájõgÉL  ≈∏Y  »dhódG  ™ªàéªdG
 (ÉfhQƒc)  á«dÉëdG  áëFÉédG  √òg{  :á«Øë°U  äÉëjô°üJ  »a
 ¢VGôeC’G  »°ûØJ  ¿CG  ïjQÉàdG  Éæª∏©jh  ,Iô`̀«`̀NC’G  ¿ƒμJ  ød
 :ÉØ«°†e  ,zIÉ«ëdG  ≥FÉ≤M  øe  á≤«≤M  π©ØdÉH  ƒg  íFGƒédGh
 ¿ƒμj  ¿CG  ºdÉ©dG  ≈∏Y  Öéj  á∏Ñ≤ªdG  áëFÉédG  ájGóH  óæY{
 ¬JƒYO OóLh .zIôªdG √òg ¬«∏Y ¿Éc Éªe ôÑcCG OGó©à°SG ≈∏Y
 ôÑcCG Qó≤H QÉªãà°S’G ≈dEG ºdÉ©dG ∫hO äÉeƒμM ≈dEG á¡LƒªdG

 .áeÉ©dG áë°üdG ´É£b »a

 πëdG  :ÖeGôàd  …Oƒ``©°ùdG  πgÉ©dG
 á``«æ«£°ù∏ØdG  á``«°†≤∏d  ∫OÉ``©dG
á``«Hô©dG  IQOÉ``ÑªdG  ø``e  ≥``∏£æj
 øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  …Oƒ©°ùdG  πgÉ©dG  ócCG  :(CG  Ü O)-  ¢VÉjôdG

 ódÉfhO  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™e  »ØJÉg  ∫É°üJG  ∫ÓN  õjõ©dGóÑY

 IQOÉÑªdG øe ≥∏£æj á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤∏d ∫OÉ©dG πëdG ¿G ÖeGôJ

 ähô«ÑH á«Hô©dG áª≤dG »a áμ∏ªªdG É¡à≤∏WCG »àdG ΩÓ°ù∏d á«Hô©dG

 âbh  »a  z¢`̀SGh{  ájOƒ©°ùdG  AÉÑf’G  ádÉch  äô`̀cPh  .2002  ΩÉY

 É«ØJÉg  ’É°üJG  iô`̀LCG  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ¿CG  ó`̀MC’G  AÉ°ùe  øe  ôNCÉàe

 »àdG øjô°û©dG ∫hO áYƒªée ∫ÉªYCG ¬dÓN ÉãëH ÖeGôJ ¢ù«FôdÉH

 É¡JÉYÉªàLG  øª°V ádhòÑªdG  Oƒ¡édGh ΩÉ©dG  Gòg áμ∏ªªdG  É¡°SCGôJ

 .ÉfhQƒc áëFÉL QÉKBG ∞«Øîàd ¢û«©dG πÑ°Sh ìGhQC’G ájÉªëd

 áμ∏ªªdG ôjó≤J øY ÜôYCG ¿Éª∏°S ∂∏ªdG{ ¿CG z¢SGh{ âë°VhCGh

 ó`̀cCGh  ,ΩÓ°ùdG  ∫Ó`̀ME’  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡é∏d

 á«°†≤∏d  ∫OÉ``̀Yh  º``FGO  π`̀M  ≈``dEG  ∫ƒ°UƒdG  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  ¢UôM

 Oƒ¡éd  »°SÉ°SC’G  ≥∏£æªdG  ƒ`̀gh  ΩÓ°ùdG  ∫Ó``ME’  á«æ«£°ù∏ØdG

 .zΩÓ°ù∏d á«Hô©dG IQOÉÑª∏dh áμ∏ªªdG

 áeÉ©dG áHÉ«æ∏d »ª°SôdG çóëàªdG ìô°U
 √ÉéJ  á«FÉ¡f  ΩÉ`̀μ`̀MCG  Qhó`̀°`̀ü`̀H  ájOƒ©°ùdG
 ¿CG  ó`̀cCGh  .»é≤°TÉN  ∫ÉªL  πà≤H  ø«ª¡àªdG
 »a  äQó°UCG  ¢VÉjôdÉH  á«FGõédG  áªμëªdG
 ,ø««fGóe ¢UÉî°TCG á«fÉªK ≥ëH ÉeÉμMCG Gòg
 IOÉª∏d  É≤ÑW  ;á«©£≤dG  áØ°üdG  âÑ°ùàcGh

.á«FGõédG äGAGôLE’G ΩÉ¶f øe (210)
 É≤ah  ΩÉμMC’G  √òg  ¿CG  çóëàªdG  øq«Hh
 ∫RÉæàdÉH ¢UÉîdG ≥ëdG AÉ¡fEG ó©H É¡bƒ£æªd
 GOóe øé°ùdÉH »°†≤J π«à≤dG …hòd »Yô°ûdG
 ¿Gó`̀e  π`̀c  ∫É`̀W  ,áæ°S  124  É¡Yƒªée  ≠∏H

 π©a  øe  ¬æY  Qó°U  Ée  Ö°ùëH  É¡àHƒ≤Y  øe
 øé°ùdÉH ºμëdÉH ΩÉμMC’G â°†b PEG ,»eGôLEG
 ∫É«M  ø«fGóªdG  ø`̀e  á°ùªN  ≈∏Y  ÉeÉY  20
 ΩÉμMCÉH  ø«fGóªdG  øe  áKÓKh  ,º¡æe  Oôa  πc
 ,º¡æe óMGƒd äGƒæ°S ô°ûY øé°ùdÉH »°†≤J
 ±É`̀ °`̀VCGh .º`̀¡`̀æ`̀e ø`̀«`̀æ`̀K’ äGƒ`̀æ`̀°`̀S ™`̀Ñ`̀°`̀Sh
 ká«FÉ¡f  âëÑ°UCG  ΩÉμMC’G  √òg  ¿CG  çóëàªdG
 ΩÉ¶f øe (212) IOÉª∏d É≤ÑW ;PÉØædG áÑLGh
 ¬fCG  çóëàªdG  øq«Hh  .á«FGõédG  äGAGô``LE’G
 É¡©e »°†≤æJ á«FÉ¡ædG ΩÉμMC’G √òg Qhó°üH

.¢UÉîdGh ΩÉ©dG É¡«≤°ûH á«FGõédG iƒYódG

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó©H øY AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¢SCGôàj ó¡©dG »dh ƒª°S |

 ∂æH  ¬°ûàjhO  ±ô°üe  ôjóe  Qò`̀M
 øe è`̀æ`̀jƒ`̀«`̀°`̀S ¿É`̀«`̀à`̀°`̀ù`̀jô`̀c »``̀fÉ``̀ª``̀dC’G
 ¢TÉ©àfG  á«fÉμeEÉH  ∫DhÉØàdG  »a  •GôaE’G
 ¬«a  ÉªH  ,É©jô°S  »ªdÉ©dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 »àdG áHô°†dG ó©H ,»HhQhC’G OÉ°üàb’G
 ¿CG ócCGh .ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH ÉgÉ≤∏J
 ºJ  Éªe ∫ƒWCG  Éàbh ¥ô¨à°ù«°S »aÉ©àdG

.¿B’G ≈àM ¬H OÉ≤àY’G
 ≈`̀dEG  IOƒ`̀©`̀ dG{  ¿EG  èæjƒ«°S  ∫É``̀bh
 á`̀eRC’G  πÑb  Éªd  …OÉ°üàb’G  iƒà°ùªdG
 ,zÉàbh  Ö∏£àJh  ∫ÉæªdG  áÑ©°U  ¿ƒμà°S
 Gòg  ’  çóëj  ød{  ∂dP  ¿CG  ≈∏Y  GOó°ûe
 óM ≈`̀∏`̀Y  ,zπ`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG  ΩÉ``©``dG  ’h ΩÉ``©``dG

 äQƒØμfGôa áæjóªH ¬d áª∏c »a √ô«Ñ©J
.á«fÉªdC’G

 ¬«a  π¨à°ûJ  …ò```̀dG  â``bƒ``dG  »``̀ah
 øe  π`̀bCÉ`̀H  É¡àeôH  ájOÉ°üàbG  äÉYÉ£b
 áFÉªdÉH  70 OhóM »a ,á«∏©ØdG  É¡JÉbÉW
 ô«Ñc  OóY  ≈∏Y  ø«©àj  ,áFÉªdÉH  90  ≈dEG
 äÉ©«ÑªH  óª°üJ  ¿CG  äÉ°ù°SDƒªdG  ø`̀e
 ÉªãjQ  ,É«Ñ°ùf  á∏jƒW  Iôàa  IOhó`̀ë`̀e
-ó«aƒc) áeRCG  QÉKBG  øe »aÉ©àdG  ô°ù«àj

 ô«ÑîdG  ∞«°†jh  ,á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  (19
 ≥≤ëàj ød …òdG »aÉ©àdG ƒgh :»fÉªdC’G
 ¢ù«dh  ,zπMGôe ≈∏Y{  πH  IóMGh á©aO

.É k©e äÉYÉæ°üdG πc »a IQhô°†dÉH

 äQô°†J »àdG äÉYÉ£≤dG ø«H øeh
 ´É£b ¢`̀SÓ`̀aE’É`̀H IOó`̀¡`̀e É`̀¡`̀fCG ó`̀M ≈``dEG
 PEG  ,»fóªdG  …ƒédG  π≤ædGh  áMÉ«°ùdG
 á«MÉ«°ùdG  äÉ°ù°SDƒªdG  Ö`̀∏`̀ZCG  ¢û«©J
 ó©H  É¡JGôàa  Ö©°UCG  ¿Gô«£dG  äÉcô°Th
.É¡∏«NGóeh É¡JÉWÉ°ûæd ô«ÑμdG ™LGôàdG

 ¿É«à°ùjôc  äGô`̀jó`̀≤`̀ J  ø`̀eGõ`̀à`̀Jh
 äGOÉ°üàb’G  á©bQ  ´É°ùJG  ™e  èæjƒ«°S
 ¢TÉªμf’G  ø`̀e  »fÉ©J  »`̀à`̀dG  á«ªdÉ©dG
 äÉ``̀j’ƒ``̀dG QGô```̀ Z ≈`̀∏`̀Y ,…OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G
 IóëàªdG  áμ∏ªªdGh  á«μjôeC’G  IóëàªdG
 Gô«NCGh  ,á`̀«`̀HhQhC’G  ∫hó`̀ dG  øe  Oó`̀Yh

.É«dGôà°SCG

≥ëH  á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀f  ΩÉ``̀ μ``̀ MCG  Qhó``̀°``̀U
»``é≤°TÉN  á``«°†b  »``a  ø``«fGóe  8

 »a ´ƒ``£àe ±’BG 3 ø``e ô``ãcCG
ÉfhQƒc ìÉ``≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉ``éàdG
 (3¢U π«°UÉØàdG)

««
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 á«ªgCG  áë°üdG  IQGRh  äó``cCG   
 OGôaCG ™«ªL øe ácQÉ°ûªdGh ¿hÉ©àdG
 á«dÉëdG  á∏MôªdG  ∫Ó``N  ™ªàéªdG
 ≈dEG  á«eGôdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ºYód
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  áëFÉL  á`̀¡`̀LGƒ`̀e
 É¡d »``̀à``̀dGh √QÉ`̀ °`̀û`̀ à`̀ fG ø``̀e ó``̀ë``̀dGh
 ±Gó```̀gC’G  ≥«≤ëJ  »`̀a  ô```̀KC’G  º«¶Y
 OGô``̀ aCG á`̀aÉ`̀μ`̀H kIó`̀«`̀°`̀û`̀e ,IOƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG
 á∏MôªdG  »a  ø«cQÉ°ûªdG  ™ªàéªdG
 á`̀jô`̀jô`̀°`̀ù`̀dG ÜQÉ`̀é`̀à`̀ dG ø``e á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  êÓ©d  ìÉ≤∏dG  ≈∏Y
 ,á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G π```LCG ø`̀e º`̀¡`̀JQOÉ`̀Ñ`̀eh
 ºYój ÜQÉéàdG »a ´ƒ£àdG ¿CG kIócDƒe
 øeBG ìÉ≤d ôjƒ£J ≈dEG áaOÉ¡dG Oƒ¡édG
.á«fÉ°ùfE’Gh ™ªàéªdG »ªëj ∫É©ah

 k’ÉÑbEG  ∑Éæg ¿CG  IQGRƒdG  äócCGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ø«Yƒ£àªdG  øe
 ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG ≈∏Y âa’ πμ°ûH
 ¢Shô«a  ìÉ≤d  ø`̀e  áãdÉãdG  á∏Môª∏d
 ≈≤∏J  å«M  ,z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É`̀fhQƒ`̀c
 ∞∏àîe  øe  ´ƒ£àe  3000  øe  ôãcCG
 AóH  òæe  ,ìÉ≤∏dG  áYôL  äÉ«°ùæédG
 ¢ù£°ùZCG  »``̀a  ÜQÉ``é``à``dG  ¥Ó``̀£``̀fG
 ô«°ùj  πª©dG  ¿CG  áæ«Ñe  ,»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 ¢üëØdG  õcôe  »a  ¥É°Sh  Ωó`̀b  ≈∏Y
 äGô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dGh ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG ¢``̀VQCÉ``̀H
 OGôaC’G  øe  OóY  ôÑcCG  ácQÉ°ûe  »≤∏àd
 π`̀LCG  ø``̀e{  á∏ªM  ≈```dEG  ΩÉ`̀ª`̀°`̀†`̀f’Gh
 øe  ô¡°T  Qhô``̀e  ó`̀©`̀H  ,zá`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG »``̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e
 ìÉ≤d ≈∏Y ájôjô°ùdG ÜQÉéà∏d áãdÉãdG
 ádhO  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ¢Shô«Ø∏d  π£©e
 á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G
 òîàJ  »àdG  42 »L ácô°T  ∫ÓN øe
 QÉWEG »a ∂dPh ,É¡d G vô≤e »ÑXƒHCG øe
 ácô°Th 42 »L ácô°T ø«H ácGô°ûdG
 zÜhôZ  ∂«JƒjÉH  ∫Éfƒ°TÉf  ÉæjÉ°ûJ{
 á«æ«°üdG  á```̀jhOC’G  ácô°ûd  á©HÉàdG

 èàæe ô`̀Ñ`̀cCG  ¢`̀SOÉ`̀°`̀S  zΩQÉ`̀aƒ`̀æ`̀«`̀°`̀S{
.ºdÉ©dG »a äÉMÉ≤∏d

 ∫É``Ñ``bE’G  ¿CG  IQGRƒ`````dG  â`̀æ`̀«`̀Hh
 OGô`̀aCG  ∞∏àîe  πª°T  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y
 QOGƒμdG  ácQÉ°ûªH  Ió«°ûe  ,™ªàéªdG
 á`````jQGOE’Gh á`̀«`̀°`̀†`̀jô`̀ª`̀à`̀dGh á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 áHôéàdG  √òg  »a  »ë°üdG  ´É£≤dÉH
 äÉ°Uƒëa  ¿ƒYƒ£àªdG  ≈≤∏J  å«M

áª¶àæe á«ÑW
 ΩRÓ`̀dG  ºYódG  πeÉc  ÖfÉL  ≈`̀ dEG

.º¡àeÓ°S ¿Éª°Vh ó°Uôd
 …RGƒàd øjôëÑdG áHôéJ »JCÉJh
 å«M  ,äGQÉ``eE’G  á≤«≤°ûdÉH  áHôéàdG
 ájôjô°ùdG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG  AGô``̀LEG  ºà«°S
 á`̀Yƒ`̀£`̀à`̀eh  ´ƒ`̀£`̀à`̀e  6000  ≈`̀ ∏`̀ Y
 ≈∏Y ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ø``e
 záë°üdG{  äOó`̀Lh  ,áμ∏ªªdG  ¢`̀VQCG
 18 ¥ƒa ôª©dG  øe ø«¨dÉÑ∏d  É¡JƒYO
 ´ƒ£àdG  á«∏ªY  »a  ácQÉ°ûª∏d  É keÉY
 õcôªd  Iô°TÉÑe  ¬`̀Lƒ`̀à`̀dG  ∫Ó`̀N  ø`̀e

 ¢```̀VQCG »``̀a á`̀jô`̀jô`̀ °`̀ù`̀ dG ÜQÉ``̀é``̀à``̀dG
 áYÉ°ùdG  øe  äGôªJDƒªdGh  ¢VQÉ©ªdG
 ,Ωƒ`̀j  π`̀c  AÉ°ùe  8  ≈àM  É kMÉÑ°U  8
 ´ƒ`̀£`̀à`̀dG ÜÉ```̀H ∫Gõ````j ’ ¬````fEG å`̀«`̀M
 Ωƒ≤j  »Ñ£dG  ≥jôØdG  ¿CGh  ,ÉMƒàØe
 ø«Yƒ£àªdG  øe  ø«eó≤àªdG  á©HÉàªH
 á«∏ª©d º¡Yƒ°†N á«dBG ∫ƒM Ö«Jôà∏d
 ≈dEG  ΩÉª°†f’G  πÑb  á«ë°üdG  º««≤àdG
 Ö°ùëH  ìÉ≤∏d  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG

.óªà©ªdG ∫ƒcƒJhôÑdG
 …ò`̀dG  πªàëªdG  ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ó`̀©`̀jh
 á∏MôªdG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe ∑QÉ°ûJ
 ÉLQóe ájôjô°ùdG ¬HQÉéJ øe áãdÉãdG
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe á∏¶e âëJ
 πeÉN  ¬`̀fCG  ≈æ©ªH  π£©e  ìÉ≤d  ƒgh
 ,¢Shô«ØdÉH  á`̀HÉ`̀ °`̀UE’G  ÖÑ°ùj  ’h

º¡°ùj ÉªfEGh
 IOÉ°†ªdG  ΩÉ`̀°`̀ù`̀LC’G  ™æ°U  »`̀a
 áYÉæe  õ«ØëJ  »dÉàdÉHh  ¢Shô«Ø∏d

.áHÉ°UE’G áehÉ≤ªd º°ùédG

 í`̀dÉ`̀°`̀U ø``̀ H »`̀ ∏`̀ Y á``̀ jÉ``̀YQ â`̀ë`̀J

 ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG

 á°ù∏L  º«¶æJ  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  Ωõà©j

 áª¶fCG  ΩGóîà°SÉH  á«°VGôàaG  ájQGƒM

 ∫ƒ`̀M ,ó``̀©``̀ oH ø``̀Y »`̀ Fô`̀ª`̀ dG ∫É``̀°``̀ü``̀J’G

 »a  áHƒ∏£ªdG  á«©jô°ûàdG  ô«HGóàdG{

 Ωƒj ∂``̀dPh ,zá`̀«`̀ª`̀bô`̀dG á`̀dGó`̀©`̀dG ∫É`̀é`̀e

 å«M  ,…QÉédG  ôÑªàÑ°S  23  AÉ`̀©`̀HQC’G

 mOóY á°ûbÉæeh åëH IhóædG ∫ÓN ºà«°S

 ádGó©dG ≥«≤ëàH á£ÑJôªdG QhÉëªdG øe

 á£∏°ùdG ¬H Ωƒ≤J …òdG QhódGh ,á«ªbôdG

 äÉ©jô°ûàdG  õ`̀jõ`̀©`̀J  »`̀a  á«©jô°ûàdG

 »a  Qƒ£àdG  ™e  ÖcGƒàj  ÉªH  á«æWƒdG

 ¿CG  Qô≤ªdG  ø`̀eh  ,»°VÉ≤àdG  äGAGô``̀LEG

 ï«°ûdG  ájQGƒëdG  á°ù∏édG  »a  çóëàj

 ∫ó©dG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  øH  ódÉN

 ,±É`````bhC’Gh á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dGh

 ø«æ«YƒÑdG  π°†a  øH  »∏Y  QƒàcódGh

 á°ù∏édG  ¢`̀SCGô`̀J  Éª«a  ,ΩÉ`̀©`̀dG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG

 ójGõdG º°SÉL ∫’O á«eÉëªdG ájQGƒëdG

 á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ dG  áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀FQ

.iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH á«fƒfÉ≤dGh

 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  QÉ`̀°`̀TCGh

 ó¡°ûà°S »àdG ájQGƒëdG á°ù∏édG ¿CG ≈dEG

 á£∏°ùdG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀eh  Qƒ°†M

 ¢ù∏éªdG  øe  É k°UôM  »JCÉJ  á«©jô°ûàdG

 ø«à£∏°ùdG ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ≈∏Y

 ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d á`̀ «`̀ FÉ`̀ °`̀†`̀≤`̀ dGh á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀ à`̀ dG

 »a  º¡°ùJ  »`̀à`̀dG  á`̀ª`̀¶`̀fC’G  å`̀jó`̀ë`̀Jh

 ™°SƒàdGh ,á«FÉ°†≤dG áeƒ¶æªdG õjõ©J

 á«fhôàμdE’G  πFÉ°SƒdG  QÉªãà°SG  »`̀a

 ≥ah á«ªbôdG ádGó©dG ≥«≤ëàd IójóédG

 »a π°üØdGh âÑdG áYô°Sh á«dÉY IOƒL

 áeó≤ªdG äÓ«¡°ùàdG Rõ©j ÉªH ,ÉjÉ°†≤dG

.ø«°VÉ≤àª∏d

 iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó```̀cCGh

 øe É kcGQOEG  »JCÉJ  ájQGƒëdG  á°ù∏édG  s¿CG

 áeƒ¶æe  ôjƒ£Jh  åjóëàd  ¢ù∏éªdG

 É¡∏©éj  É`̀ª`̀H  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  äÉ©jô°ûàdG

 Qƒ£àdGh Ωó≤àdG ™e áæeGõàeh áªFGƒàe

 á°ù∏édG  q¿CG  ≈```̀dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,»`̀ª`̀bô`̀ dG

 …ò``dG  â``bƒ``dG  »``a  ó≤©æJ  á``jQGƒ``ë``dG

 ájQhô°Vh áë∏e áLÉëdG ¬«a âëÑ°UCG

 äÉ«æ≤àdG  QÉªãà°SGh  ,»ªbôdG  ∫ƒëà∏d

.»°VÉ≤àdG äGAGôLEG ™«ªL »a áãjóëdG

 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ø`̀ q«`̀Hh

 ∫Ó`̀N  ≥````̀aGhh  ¢`̀û`̀bÉ`̀f  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ¿CG

 øe  Oó`̀Y  ≈∏Y  »°VÉªdG  OÉ`̀≤`̀©`̀f’G  QhO

 QhOh  AGOCG  Rõ`̀©`̀J  »`̀à`̀dG  äÉ©jô°ûàdG

 Ωƒ°SôªdG  É¡æe  ,á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG

 Ω2019  á`̀æ`̀°`̀ù`̀d  (21)  º```bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ H

 äÉ©aGôªdG ¿ƒfÉb ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH

 Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG ájQÉéàdGh á«fóªdG

 ,Ω1971  áæ°ùd  (12)  º``̀bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H

 ΩÉ`̀¶`̀f çGó`̀ë`̀à`̀ °`̀SÉ`̀ H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j …ò`````̀dGh

 πFÉ°SƒdÉH  É``¡``JQGOEGh  ihÉ`̀Yó`̀dG  ™aôd

 Ωƒ°SôªdG  ¿CG  G kó``̀cDƒ``̀e  ,á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G

 ºjó≤J äGAGôLEG  ™jô°ùJ »a G kQhO Ö©d

 âÑdGh  É¡à©HÉàe  π«¡°ùJh  ihÉ`̀Yó`̀dG

.ádGó©dG ΩÉ«bh ¢ù°SCG ≥≤ëj ÉªH É¡«a

..ΩÉ©dG ÖFÉædGh ∫ó©dG ôjRh ácQÉ°ûªH

 á«ªbôdG ádGó©dG ∫Éée »a á«©jô°ûàdG ô«HGóàdG ∫ƒM ó©oH øY ájQGƒM á°ù∏L º«≤j ziQƒ°ûdG{
 ácQÉ°ûª∏d  ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  ÜhÉ`̀ é`̀ à`̀ dÉ`̀ H  ó`̀«`̀°`̀û`̀J  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
zÉ```fhQƒ```c{ ìÉ`̀ ≤`̀ ∏`̀ d á`̀ jô`̀ jô`̀ °`̀ ù`̀ dG ÜQÉ``̀é``̀à``̀dG »``̀ a

 º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh »ª«©ædG »∏Y øH óLÉe QƒàcódG ∞°ûc
 ójóédG  »°SGQódG  ΩÉ©∏d  áØãμªdG  IQGRƒ``dG  äGOGó©à°SG  øª°V  ¬`̀fCG
 »ªbôdG  »ª«∏©àdG  iƒàëªdG  ô«aƒJ  QÉ``̀WEG  »`̀ah  ,2021/2020
 ºq∏©àdG  á«∏ªY õjõ©àd  ,á«°SGQódG  º¡∏MGôe ™«ªéH áÑ∏£∏d  Ö°SÉæªdG
 É k«ªbQ É k°SQO 197 OGóYEG øe á°UÉîdG á«HôàdG IQGOEG â¡àfG ,ó©oH øY
 :äÉÄa É¡æe ó«Øà°ùJ ,∫hC’G »°SGQódG π°üØdG ègÉæe á«£¨àd ,G kójóL
 ,¿hGO  áeRÓàeh  á£«°ùÑdG  á«ægòdG  ábÉYE’Gh  ,óMƒàdG  ÜGô£°VG
 ø«bƒØàªdG  ≈dEG  káaÉ°VEG  ,ºq∏©àdG  äÉHƒ©°Uh  ,≥£ædG  äÉHGô£°VGh

.ø«HƒgƒªdGh
 »a  IójóédG  ¢ShQódG  √òg  êGQOEG  ºà«°S  ¬fCG  ôjRƒdG  ±É°VCGh
 á«Hôà∏d á°ü°üîªdG IÉæ≤dGh ,á«fhôàμdE’G á«ª«∏©àdG IQGRƒdG áHGƒH
 ∂dòH Rõ©àd  ,zÜƒ«Jƒj{ ™bƒe ôÑY IQGRƒdG  äGƒæb øª°V á°UÉîdG
 ≈dEG  ¬Lƒe  ´ƒæàe  »ªbQ  iƒàëe  øe  äÉ°üæªdG  √ò`̀g  ¬ª°†J  Ée
 πãe á«ªbQ äÉ≤«Ñ£J π«©ØJ ≈dEG  káaÉ°VEG  ,AÉæHC’G øe áëjô°ûdG √òg

 áÑ∏£dGh ¢SQGóªdG ø«H ôªà°ùªdG …ƒHôàdG π°UGƒà∏d ,zƒLhO ¢SÓc{
 Éªc  ,ô°TÉÑªdG  »FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  π«©ØJ  ™e ,ºgQƒeCG  AÉ«dhCGh
 ,óMƒàdG  ÜGô£°VG áÑ∏£d zêÉJQƒÑdG{  èeódG  èeÉfôH  ≥«Ñ£J ºà«°S
 ≈∏Y óªà©jh ,IôμÑªdG  ádƒØ£∏d  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  ≈∏Y õcôj  …òdGh
 á«JÉ«ëdG  äGQÉ¡ªdG  ≈∏Y  ÖjQóà∏d  ÖdÉ£dG  ôeCG  »dh  ™e  π°UGƒàdG
 QÉ°TCG  ,ø«aƒØμªdG  áÑ∏£dÉH  ≥∏©àj  Éª«ah.∫õæªdG  »`̀a  É¡∏«©ØJh
 áYƒª°ùªdG ¢ShQódG øe IOÉØà°S’G »a ¿hôªà°ù«°S º¡fCG ≈dEG ôjRƒdG
 á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  ôÑY  º¡d  áÑ°SÉæe  á«ª«∏©J  OGƒ`̀e  øe  Égô«Zh
 ,ø«ª∏©ªdG øe º¡d IófÉ°ùªdGh ºYódG ô«aƒJ ™e ,iôNC’G äÉ°üæªdGh
 áÑ∏£∏d ¢ShQódG áªLôàd IQÉ°TE’G á¨d »a ø«°üàîªH áfÉ©à°S’G ™e
 ábÉYE’G  …hP  ≈∏Y  ≥Ñ£æj  ¬`̀JGP  ô``̀eC’Gh  ,á«©ª°ùdG  á`̀bÉ`̀YE’G  …hP
 á«ªbôdG  OGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  ¿hó«Øà°ùj  ø`̀jò`̀dGh  ,á«°ùëdGh  ájó°ùédG
 á«HôàdG IQGOEG øe ≥jôa á©HÉàªHh º¡°SQGóe ™e ≥«°ùæàdÉH áYƒæàªdG
 áYƒæàe  äÉ≤HÉ°ùeh  á«FGôKEG  èeGôH  ô«aƒJ  ºà«°S  Éªc  ,á°UÉîdG

 ôjƒ°üàdGh  øØdGh  áHÉ£îdG  ä’Éée  »a  ¥ƒØàdG  áÄa  øe  áÑ∏£∏d
 º«¶æJ  ™e  ,zõª««J  âaƒ°ShôμjÉe{  ≥«Ñ£J  ôÑY  ∂`̀ dPh  ,Égô«Zh

 .á«ª∏©dG äGQÉμàHÓd »°VGôàaG ¢Vô©e
 »ª∏©ªd  äÉHÉ°ùM  AÉ°ûfEG  ≈∏Y  πª©dG  ºàj  ¬fCG  ôjRƒdG  í°VhCGh
 õjõ©àd  ,á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  ≈∏Y  º¡JÉÄa  ∞∏àîªH  á°UÉîdG  á«HôàdG
 ,IófÉ°ùªdGh  ºYódG  πc  ºjó≤àd  ,ºgQƒeCG  AÉ«dhCGh  º¡©e  π°UGƒàdG
 IQƒ°üdÉH  á«ª«∏©àdGh  ájƒHôàdG  º¡éeGôH  áeGóà°SG  øª°†j  ÉªH

.áHƒ∏£ªdG
 »°SGQódG  π°üØdG  òæe  â°UôM  IQGRƒ``̀dG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 áHôéJ  »a  á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G  …hP  áÑ∏£dG  ∑Gô°TEG  ≈∏Y  âFÉØdG
 øμªJ  å«M  ,áÑ°SÉæªdG  á«ª«∏©àdG  OGƒªdG  ô«aƒàH  ,ó©H  øY  ºq∏©àdG
 á©HÉàeh ,á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG ≈∏Y ∫ƒNódG øe º¡æe ≈ª¶©dG á«ÑdÉ¨dG
 áÑ°ùæ∏d  áÑ°SÉæªdG  πFGóÑdGh  ºYódG  ºjó≤J  ™e  ,É¡dÓN  øe  º¡°ShQO

.á«≤ÑàªdG
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 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGQ
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 …OÉ«àY’G  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  AGQRƒ```̀dG

.AGQRƒdG ¢ù∏éªd »YƒÑ°SC’G
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCGh
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 á`̀eÓ`̀°`̀Sh  á`̀ë`̀°`̀U  ¿CG  AGQRƒ`````̀ dG
 ájƒdhCG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 É¡≤«≤ëàd  ≈©°ùj  áªFGO  iƒ°üb
 ø«æWGƒe  ø`̀e  øjôëÑdG  ≥`̀jô`̀a
 ø«à£∏°ùdG  AÉ°†YCGh  ø«ª«≤eh
 á``«``©``jô``°``û``à``dGh á``̀jò``̀«``̀Ø``̀æ``̀à``̀dG
 ´É```̀£```̀≤```̀ dG äÉ`````°`````ù`````°`````SDƒ`````eh
 ±ó```gh ,»````̀∏````̀gC’Gh ¢``̀UÉ``̀î``̀dG
 §`̀£`̀î`̀dGh äÉ`̀ «`̀é`̀ «`̀ JGô`̀ à`̀ °`̀ S’G
 óë∏d  áeƒμëdG  É¡à©°Vh  »àdG
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  QÉ°ûàfG  ø`̀e
 √ƒª°S  OÉ``°``TCGh  ,z19-ó``«``aƒ``c{
 ìhQh  »`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  »``̀Yƒ``̀dÉ``̀H
 ≥ªYh  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 É`̀gô`̀KCGh  á«©ªàéªdG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG
 äÉ©∏£àdG  ≥«≤ëJ »a  »HÉéjE’G
 ¿CG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  É kæ«Ñe  ,IOƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG
 ºgÉ°ùe  ™ªàéªdG  »`̀a  Oô`̀a  π`̀c
 ájÉªM  øY  ∫hDƒ°ùeh  ¬eGõàdÉH

.™ªàéªdG
 ≈dEG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¬Lhh
 äGAGô`````LE’G  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ∞«ãμJ
 Oƒ¡édG  áØYÉ°†eh  ájRGôàM’G
 ájÉªMh  …ó°üàdG  ≈`̀dEG  á«eGôdG
 ∫ÓN øe ¢Shô«ØdG øe ™ªàéªdG
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ø«H  ≥«°ùæàdG
 á`̀ «`̀ ∏`̀NGó`̀ dG  IQGRhh  »``̀Ñ``̀£``̀dG
 »°ù∏éeh  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRhh
 IOGQEÉH ºJBÉªdG AÉ°SDhQh ±ÉbhC’G
 ,ácôà°ûe  á«æWh  á«dhDƒ°ùeh
 á`̀«`̀FÉ`̀bh äGAGô````````̀LEG ¿É`̀ª`̀ °`̀†`̀ d
 ƒg Éªd  á«∏YÉa  ôãcCG  ájRGôàMGh
 äÉÑ°SÉæªdGh  ôFÉ©°ûdG  øe  πÑ≤e
 kGó`̀cDƒ`̀e  ,á«YÉªàL’Gh  á«æjódG
 ΩGõ``̀à``̀ d’G  Ωó```̀Y  ¿CG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G áØdÉîeh
 É¡ãjóëJh  É¡©°Vh  º`̀à`̀j  »`̀à`̀dG
 ≈∏Y kGô£N πμ°ûj ôªà°ùe πμ°ûH

.™ªàéªdG áeÓ°Sh áë°U
 OóL  ¥É«°ùdG  Gò`̀g  øª°Vh
 ºbÉ£dÉH ¬JOÉ°TEG AGQRƒdG ¢ù∏ée
 äÉ¡édGh  »°†jôªàdGh  »Ñ£dG
 ºgôÑ°U  ≈`̀∏`̀Y  º`̀¡`̀d  Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 »`̀à`̀dGh º`̀¡`̀Jô`̀HÉ`̀ã`̀eh º`̀¡`̀JÉ`̀Ñ`̀Kh
 ÜhÉéàdG  ™«ªédG  øe  Ωõ∏à°ùJ
 á«dhDƒ°ùªdÉH »∏ëàdÉH »HÉéjE’G
 ΩÉ«≤dG  »`̀a  QOGƒ`̀μ`̀ dG  √ò`̀g  ºYód

.É¡ÑLGƒH
 AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  √ƒ``̀f  º``K
 »```̀dhó```̀dG Ωƒ```̀ «```̀ dG á``Ñ``°``SÉ``æ``ª``H
 áμ∏ªe  IOÉ`̀jô`̀H  …ô«îdG  πª©∏d
 π`̀ª`̀©`̀dG ∫É``̀é``̀e »``̀ a ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG
 »a  √RÉ`̀é`̀fEG  º`̀J  É`̀ª`̀Hh  …ô«îdG
 π°†ØH  »fÉ°ùfE’G  ∫ÉéªdG  Gò`̀g
 IófÉ°ùªdGh  äÉ¡«LƒàdGh  ºYódG
 …ô«îdG πª©dG  É¡H ≈¶ëj »àdG
 ôgGõdG ó¡©dG πX »a »fÉ°ùfE’Gh
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM

.ióØªdG OÓÑdG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ÖMQ Égó©H
 ø«H ΩÓ°ùdG ¥ÉØJG ≈∏Y ™«bƒàdÉH
 á¡ÑédGh  á«fGOƒ°ùdG  áeƒμëdG
 AÉ°SQEG  »a  º¡°ùj  ÉªH  ájQƒãdG
 ≥≤ëj º``̀FGO  ΩÓ`̀°`̀Sh QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 »fGOƒ°ùdG  Ö©°ûdG  äÉMƒªW

.≥«≤°ûdG
 ô°SÉj  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ≈```dOCG  ó``bh
 ΩÉ©dG ø«eC’G ô°UÉædG ≈°ù«Y øH
 ´ÉªàLG  Ö≤Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏éªd
 ó≤Y …ò````̀dG  AGQRƒ``````̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 á«æ≤J ôÑY ó©oH øY ¢ùeCG ìÉÑ°U
 íjô°üàdÉH  »`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G

:»dÉàdG
 äGôcòªdG »a ¢ù∏éªdG ô¶f
 ¬`̀dÉ`̀ª`̀YCG ∫hó``̀L ≈`̀∏`̀Y á`̀LQó`̀ª`̀dG
 Ée  äGQGô≤dG  øe  É¡fCÉ°ûH  òîJGh

  :»∏j
 ÖMÉ°U  ô`̀eC’  kGPÉ`̀Ø`̀fEG  :  k’hCG
 áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H
 á``HÉ``bô``dG ó`̀jó`̀°`̀û`̀à`̀H AGQRƒ````````dG
 ≈∏Y  ¢û«àØàdG  äÉ«∏ªY  ∞«ãμJh
 πeÉ©ªdGh  äÉLGôμdGh  ¢TQƒdG
 á«YÉæ°üdG  ≥WÉæªdÉH  á©bGƒdG
 ≥WÉæª∏d  IQhÉéªdG  ájQÉéàdGh

 É¡eGõàdG  øe  ≥≤ëàdGh  á«æμ°ùdG
 ,áeÓ°ùdGh  ø`̀eC’G  äÉWGôà°TÉH
 IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh ¢VôY
 äÓ`̀ª`̀M è``̀FÉ``̀à``̀f á``̀MÉ``̀«``̀°``̀ù``̀dGh
 ICÉ°ûæe 87 âdÉW »àdG ¢û«àØàdG
 26 –  11  ø``̀e  Iô`̀ à`̀ Ø`̀ dG  ∫Ó```̀N
 äô¡XCG  »àdGh  2020 ¢ù£°ùZCG
 ¢TQƒdG  ∂∏J  ø`̀e  %66  áØdÉîe
 á£°ûfCÓd  πeÉ©ªdGh äÉLGôμdGh
 áeRÓdG  äGAGô``̀LE’G  PÉîJG  ºJh
 øe  É¡à©HÉàe  …QÉ``̀Lh  É¡dÉ«M
 ∂dPh  ,…Qhó`̀dG  ¢û«àØàdG  ∫ÓN
 ø«H  ≥`̀ «`̀ °`̀ù`̀æ`̀à`̀ dGh  ¿hÉ``̀©``̀à``̀dÉ``̀H
 Iõ`̀¡`̀LC’Gh IQƒ`̀cò`̀ª`̀dG IQGRƒ```dG
 á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG IQGRƒ``````̀H á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG
 ¿hDƒ``̀°``̀Th  ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G  IQGRhh
.»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ≥``````̀ aGh :kÉ```̀«```̀fÉ```̀K

 á«°UƒJ  ≈`̀∏`̀Y  AÉ``æ``H  AGQRƒ``````̀dG
 á°SÉFôH á«fóªdG áeóîdG ¢ù∏ée
 »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 »ª«¶æàdG  πμ«¡dG  πjó©J  ≈∏Y
 IQÉ`̀é`̀à`̀dGh á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG IQGRƒ````̀d
 Ö°üæe  AÉ¨dEÉH  ∂dPh  áMÉ«°ùdGh
 äÉ«ª°ùe  ô««¨Jh  ,IQGRh  π«ch
 ,IQGOEGh  IQGRh  π«ch  Ö°üæe
 π`̀«`̀ch Ö`̀°`̀ü`̀æ`̀e á`̀«`̀©`̀Ñ`̀J π``̀≤``̀fh

.¬d á©HÉàdG äGQGOE’Gh óYÉ°ùe
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :kÉãdÉK
 ô``̀ jRh ¬`̀ °`̀Vô`̀Y É``̀e ≈`̀ ∏`̀ Y AÉ``̀æ``̀H
 ¢ù∏ée{  π«μ°ûJ  ≈∏Y  á«∏NGódG
 á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  zá``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG  IQGRh
 QÉWEG  »a  ∂dPh  ,á«∏NGódG  ôjRh
 ôjƒ£J  ≈`̀∏`̀Y  IQGRƒ`````̀dG  Oƒ`̀¡`̀L

 º¶ædG  áÑcGƒeh  »æeC’G  πª©dG
 á`̀ °`̀ SGQOh  º««≤J  »`̀ a  á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG
 ,áYQÉ°ùàªdG  á«æeC’G  ±hô`̀¶`̀dG
 ¢ù∏ée{  AÉ°†YCG  ø««©J  ¿ƒμjh

 ó`̀jó`̀ë`̀Jh  zá``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG  IQGRh
 QGô≤H  ¬JGAGôLEGh  ¬JÉ°UÉ°üàNG

.á«∏NGódG ôjRh øe
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ≥``````̀aGh :kÉ`````©`````HGQ
 QGô``̀b ´hô`̀°`̀û`̀e ≈`̀∏`̀Y AGQRƒ`````̀dG
 á≤aGƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  •ôà°ûj
 ¿hDƒ°T IQGRh øe á≤Ñ°ùe á«HÉàc
 ≈∏Y ¿ÓYEÓd á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG
 á«°VÉjôdG  äBÉ°ûæªdGh  »fÉÑªdG
 á«μ∏e  á`̀cƒ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  á`̀«`̀HÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dGh
 á°ü°üîªdG  á`̀ dhó`̀ ∏`̀ d  á`̀ °`̀UÉ`̀N
 á`̀jó`̀fC’G  ´ÉØàfG  hCG  ΩGóîà°S’
 ø`̀e  É``̀gô``̀«``̀Z  hCG  á``̀«``̀°``̀VÉ``̀jô``̀dG
 »a  á∏eÉ©dG  á°UÉîdG  äÉÄ«¡dG
 á`̀ °`̀VÉ`̀jô`̀ dGh ÜÉ`̀Ñ`̀ °`̀û`̀ dG ¿Gó``̀«``̀e
 IQOÉ```°```ü```dG äÉ``̀ °``̀ ù``̀ °``̀ SDƒ``̀ ª``̀ dGh
 21 º``̀ bQ ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ H Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dÉ`̀H
 Aƒ°V  »`̀a  ∂``̀ dPh  1989  áæ°ùd

 Gò`̀¡`̀d á``̀Yƒ``̀aô``̀ª``̀dG á``«``°``Uƒ``à``dG
 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  ø`̀e  ¢Vô¨dG
 á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d
 ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  É`̀¡`̀°`̀Vô`̀Y  »`̀ à`̀ dGh
 áæé∏dG  ¢ù«FQ  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée

.IQƒcòªdG
 ¢ù∏ée  ∫É`````̀MCG  :kÉ``°``ù``eÉ``N
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  ≈`̀dEG  AGQRƒ``̀dG
 á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d
 ¿CÉ°ûH  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  Iôcòe
 á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ΩÉª°†fG  Ö∏W
 ájƒ°†Y  ≈```dEG  AÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG  Ωƒ`̀∏`̀©`̀d
 á`̀MÓ`̀ª`̀∏`̀ d »````̀dhó````̀dG OÉ````̀ë````̀J’G

.á«FÉ°†ØdG
 ¢ù∏ée  ∫É`````̀MCG  :kÉ``̀°``̀SOÉ``̀°``̀S
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  ≈`̀dEG  AGQRƒ``̀dG
 á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d
 äÓ``̀°``̀UGƒ``̀ª``̀dG ô`````̀jRh Iô```̀cò```̀e

 IOƒ`̀°`̀ù`̀e ¿CÉ`̀°`̀û`̀H ä’É``̀°``̀ü``̀J’Gh
 ¿hÉ©àdG áª¶æe{ ¢ù«°SCÉJ ¥Éã«e

.z»ªbôdG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée òNCG :kÉ©HÉ°S
 πª©dG ôjRh ôjô≤J ∫ÓN øe kÉª∏Y
 èFÉàæH  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 Iô«¡¶dG Iôàa πª©dG ô¶M QGôb
 4  áYÉ°ùdG  ≈`̀dEG  12  áYÉ°ùdG  øe
 ƒ«dƒj  …ô¡°T  ∫ÓN  ô¡¶dG  ó©H
 èFÉàæHh  ,2020  ¢ù£°ùZCGh
 ¢Vô¨dG  Gò¡d  ¢û«àØàdG  äÓªM
 IQÉ```̀jR  13658  â`̀¨`̀∏`̀H  »``̀à``̀dG
 ,%99^7 ¿CG  äô¡XCGh ,á«°û«àØJ
 ób  äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdG  øe
 OóY  Oõ`̀j  º`̀dh  QGô`̀≤`̀dÉ`̀H  âeõàdG
 30  ≈`̀∏`̀Y  áØdÉîªdG  äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG
 Oó`̀Y  ≠`̀∏`̀H  Éªæ«H  §`̀≤`̀a  ,ICÉ`̀°`̀û`̀æ`̀e
 º¡fCÉ°ûH  â`̀©`̀bh  ø`̀jò`̀dG  ∫É`̀ª`̀©`̀dG

.§≤a kÓeÉY 42 áØdÉîªdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ≥``````̀aGh :kÉ```̀æ```̀eÉ```̀K
 äÉMGôàbG  á©Ñ°S  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG
 É¡©«ªL áeƒμëdG É¡JòØf áÑZôH
 Ée  ∫Ó`̀N  øe  É¡ªjó≤J  â`̀bh  »a
 ,äGAGôLEG øe áeƒμëdG ¬JòîJG
 AÉ°ûfEÉH  äÉÑZôdG  ∂∏J  ≥∏©àJh
 QhOh π`̀«`̀gCÉ`̀J  ó`̀gÉ`̀©`̀eh õ`̀cGô`̀e
 õcôeh ,á`̀bÉ`̀YE’G …hò``d  á`̀jÉ`̀YQ
 ábÉYE’G  …hP  π«gCÉàd  »eƒμM
 ∂∏J  ≥`̀∏`̀©`̀à`̀J  É`̀ª`̀c  ,ó``̀Mƒ``̀à``̀ dGh
 …QÉéàdG ´É£≤dG ºYóH äÉÑZôdG
 ΩCÓ``̀d ¿ô``̀ª``̀dG π`̀ª`̀©`̀dG ΩÉ`̀¶`̀ æ`̀ Hh
 ó©oH øY πª©dG ≥«Ñ£Jh á∏eÉ©dG
 π°üØdG  »a  á«ª«∏©àdG  äÉÄ«¡∏d
 í«ë°üJh  ≥HÉ°ùdG  »`̀°`̀SGQó`̀dG

.áÑFÉ°ùdG ádÉª©dG ´É°VhCG
 ô```̀jQÉ```̀≤```̀à```̀dG ó```̀ æ```̀ H »```````̀ah
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ò`````̀NCG ,á`````̀jQGRƒ`````̀dG
 ¿hDƒ`̀°`̀T  ô``̀jRh  …ôjô≤àH  kÉª∏Y
 ¿CÉ°ûH ∫hC’G á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  IQGRh  QÉ¡°TEG
 ø«μªJ  õ``̀cGô``̀ª``̀d  á``̀°``̀VÉ``̀jô``̀dGh
 èFÉàf  ∫ƒM  »fÉãdGh  ,ÜÉÑ°ûdG
 ø«KÓãdGh  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG AGQRƒ````̀d
 ∫hó`̀d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hó``̀H
 º`̀«`̀bCG …ò```̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG è`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 ó©H  øY  »FôªdG  ∫É°üJ’G  ôÑY

.GôNDƒe

AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L √ƒª°S ¢SDhôJ iód

™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG á``jÉ``ª``M ø```Y ∫hDƒ``̀ °``̀ ù``̀ e Oô````a π```c :ó``̀¡``̀©``̀ dG »````dh
™ªàéªdG ájÉªMh ¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG Oƒ¡L áØYÉ°†eh ájRGôàM’G äGAGôLE’G iƒà°ùe ∞«ãμJ ≈dEG ¬Lƒj ¢ù∏éªdG

»fÉ°ùfE’G ∫É``éªdG Gò``g »``a √RÉéfEG º``J ÉªHh …ô``«îdG π``ª©dG ∫É``ée »``a ø``jôëÑdG IOÉ``jôH ¬``jƒæàdG

 IQGRƒ`````̀d »`̀ ª`̀ «`̀ ¶`̀ æ`̀ à`̀ dG π`̀ μ`̀ «`̀ ¡`̀ dG π``̀jó``̀©``̀J ≈``̀∏``̀Y á``̀≤``̀aGƒ``̀ª``̀ dG
IQGRh  π`̀ «`̀ ch  Ö°üæe  AÉ`̀ ¨`̀ dEÉ`̀ H  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  IQÉ`̀ é`̀ à`̀ dGh  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |
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ó«ªëŸG ó«ª

 ,äÉ°SQÉªeh  ÉjÉ°†bh  ,™«°VGƒeh  QƒeCG  ∑Éæg
 ,¿ƒ`̀dh  ¢ùæéH  É¡d  ábÓY  ’  ,äÉaô°üJh  áaÉ≤Kh
 hCG  ¢üî°ûdG  ô`̀μ`̀ah  AÉ`̀ª`̀à`̀fGh  ,á`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀Lh  ø```jOh
 ,á«°SÉ°SCG  á«fÉ°ùfEG  áaÉ≤K  »g  Ée  Qó≤H  ,™ªàéªdG
 áØ°U πªëj ,»M øFÉc »a ÉgóLGƒJ ¢VôàØªdG øe
 äÉæFÉμdG  πc  øY  ≈dÉ©J  ≥dÉîdG  √õq«e  ,(¿É`̀°`̀ù`̀fEG)

.ô«ª°†dGh π≤©dÉH á«ëdG
 ,á`̀jQhô`̀ª`̀dG  çOGƒ`̀ë`̀dG  ø`̀e  á``̀dhO  …CG  ƒ∏îJ  ’
 âéàf  AGƒ°Sh ,É¨«∏H  hCG  É£«°ùH  É¡Yƒf  ¿Éc  AGƒ°S
 IójóY  ÜÉÑ°SC’Gh  ,IÉ`̀ah  ä’É`̀M  hCG  äÉHÉ°UEG  É¡æY
 øe  ∞∏àîJ  É¡Yƒfh  çOGƒëdG  OGó``YCGh  ,IOó©àeh

.Iô«ãc QƒeCG Ö°ùëH ôNBG ≈dG ™ªàée
 ,ÉgóæY  ∞`̀bƒ`̀à`̀dG  Oƒ``̀f  »`̀à`̀dG  á«°†≤dG  ¿CG  ’EG
 ,É¡æe  ôjòëàdGh  ,É¡«∏Y  ¬«ÑæàdGh  ,É¡«dEG  IQÉ°TE’Gh
 ,…QhôªdG  çOÉëdG  ´ƒbh  ó©H  Ühô¡dG  á«°†b  »g
 ¿ƒHÉ°üeh  ÉjÉë°V  ∑É`̀æ`̀g  ¿É``̀c  É`̀e  GPEG  á`̀°`̀UÉ`̀Nh
 ¿CG  GóL  ∞°SDƒªdG  øeh  ..á¨«∏H  QGô°VCGh  ,≈Jƒeh
 ,Éæ©ªàée »a IOƒLƒe çOGƒëdG √òg πãe ¿EG ∫ƒ≤f
 øe êPÉªf ºμ«dEGh ..ÉgôKÉμJh ÉgójGõJ øe ≈°ûîfh

 :Ühô¡dG QÉÑNCG
 ,áYÉ°S 24 øe πbCG ∫ÓNh ,2020 ôÑªàÑ°S »a
 …ƒ«°SBG  ≥FÉ°S  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ø``̀eC’G  äGƒ``̀b  â`̀≤`̀dCG
 ¬àdÉME’  G kó«¡ªJ  ,¬àÑcôe  õéM  äQôbh  ,(É keÉY  24)
 ™bƒe  øe  ¬Hhôg  ô`̀KEG  ∂`̀ dPh  ,áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ≈`̀ dEG
 37) ôNBG É kjƒ«°SBG ¬«a Ωó°U ,ÉjQhôe É kKOÉM ¬HÉμJQG
 ¬°Vô©J  ≈dEG  iOCG  Ée  ,≥jô£dG  √QƒÑY  AÉæKCG  ,(É keÉY
 ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀ dEG  É`̀gô`̀KEG  ≈∏Y  π≤f  ,á¨«∏H  áHÉ°UE’

.êÓ©dG »≤∏àd
 á«∏NGódG  IQGRh  ÜÉ°ùM  ô°ûf  2020  ƒjÉe  »a
 ≥FÉ°S  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ≈≤dCG  QhôªdG  ¿CG  zôàjƒJ{{  »a
 ™bƒe  øe  ¬Hhôg  ó©H  ,zÉeÉY  32{  …ƒ«°SBG  áÑcôe
 ≈°ù«Y ï«°ûdG ´QÉ°T ≈∏Y ¬«a •QƒJ ,…Qhôe çOÉM
 …òdGh  ,º°üëdG  ΩCG  á≤£æe  øe  Üô≤dÉH  ¿Éª∏°S  øH

 äÉ¡édGh  ,zÉ`̀eÉ`̀Y  51{  »æjôëH  IÉ``̀ah  ø`̀Y  ôØ°SCG
.áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJÉH âeÉb á°üàîªdG

 âæμªJ  äÉYÉ°S  3  ∫ÓNh  2019  ôÑª°ùjO  »a
 ¬Hhôg ôKEG ,≥FÉ°S ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe á«∏NGódG IQGRh
 ,ô«ØédG á≤£æªH ¬«a ÖÑ°ùJ …Qhôe çOÉM ™bƒe øe
 ,(ÉeÉY  32)  ájƒ«°SBG  IóaGh  IÉah  øY  ôØ°SCG  …òdGh
 äGAGô```̀LE’G  PÉ`̀î`̀JÉ`̀H  â`̀eÉ`̀b  á°üàîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh

.áeRÓdG
 IQGOE’G  ΩÉ`̀Y  ô`̀jó`̀e  ìô`̀°`̀U  2019  ôjGôÑa  »`̀a
 ¬Ñà°ûªdG ≥FÉ°ùdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ºJ ¬fCÉH Qhôª∏d áeÉ©dG
 ≈∏Y  ™`̀bh  …ò``̀dG  ,…Qhô``ª``dG  çOÉëdG »a  ¬ÑÑ°ùàH
 Ió«°S áHÉ°UEG  ¬æY èàfh ,áeÉæªdÉH  áeƒμëdG  ´QÉ°T
 ó©H  ∂dPh  ,á¨«∏H  äÉHÉ°UEÉH  ´QÉ°ûdÉH  ô«°ùJ  âfÉc

.™bƒªdG øe QƒcòªdG Ühôg øe áYÉ°S 13 »dGƒM
 á«∏NGódG  IQGRh  ôμ°ûf  ¿CG  ’hCG  Öéj  ,É`̀æ`̀g
 »a  ø«ÑÑ°ùàªdG  ø`̀«`̀HQÉ`̀¡`̀dG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  áYô°ùd
 áë°VGh  á«dBGh  áæéd  ∑Éægh  ,ájQhôªdG  çOGƒëdG
 ,Ühô¡dG  çOGƒM  ™e  á«∏NGódG  IQGRh  É¡«a  πeÉ©àJ
 IQP º`̀¡`̀Hƒ`̀∏`̀bh º`̀¡`̀dƒ`̀≤`̀Y ø``̀Y â`̀HÉ`̀Z ø``̀jò``̀dG ™``̀eh
 ÉHÉ°üe  ÉfÉ°ùfEG  GƒcôJh  ,çOÉëdG  á¶ëd  á«fÉ°ùfE’G

.√PÉ≤fEG øμªj ¿Éc
 ,GQó``̀bh AÉ°†b ¿ƒ`̀μ`̀j  ó`̀b  …Qhô``ª``dG  çOÉ`̀ë`̀dG
 Ühô`̀¡`̀dG  ø`̀μ`̀dh  ,ø«©e  ∫É`̀ª`̀gEG  ÖÑ°ùH  ¿ƒ`̀μ`̀j  ó`̀bh
 ∑Éæg  â`̀fÉ`̀c  É`̀e  GPEG  á°UÉNh  ,çOÉ`̀ë`̀dG  ™`̀bƒ`̀e  ø`̀e
 Öéjh  ,óª©àe  ∑ƒ∏°S  ƒ¡a  ,ôFÉ°ùNh  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG
 ,…QhôªdG çOÉëdG øe ÜQÉ¡dG ≈∏Y áHƒ≤©dG ß«∏¨J
 á£∏°ùdG »a É¡à©LGôeh É¡à°SGQO ≈æªàf á£≤f √ògh

.áeÉ©dG áHÉ«ædGh á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdGh á«©jô°ûàdG
 á°UÉN  ,¥Gƒ`̀°`̀ù`̀dG  á«YƒJ  ºàj  ¿CG  ≈æªàf  Éªc
 ,É¡fƒaô©j  »àdG  º¡JÉ¨∏Hh  ,zø«jƒ«°SB’G{  ÖfÉLC’G
 çOÉëdG  ™bƒe ø`̀e  Ühô`̀¡`̀dG  IQƒ`̀£`̀N Gƒ`̀cQó`̀j  »`̀c
 ,¿ƒfÉ≤dG  É¡«∏Y  ÖbÉ©j  áªjôL  √QÉÑàYÉH  ,…hôªdG

.»fÉ°ùfEG ô«Z ÉjQhôe Éaô°üJh

malmahmeed7@gmail.com

áHƒ≤©dG ß«∏¨Jh ..…QhôªdG çOÉëdG øe Ühô¡dG
 ΩÉ©dG ø«eC’G ïjƒ°ûdG »æ¨dGóÑY QƒàcódG ó≤Y
 ó©H øY É k«°VGôàaG É kYÉªàLG »dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏éªd
 ,á°UÉîdG  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  AÉ°SDhQ  ™e
 AóÑd  º¡JÉ°ù°SDƒe  äGOGó©à°SG  º¡©e  åëH  å«M
 »àdGh  ,2021/2020  ójóédG  »ªjOÉcC’G  ΩÉ©dG
 á«æÑdGh  á```̀jQGOE’Gh  á«ªjOÉcC’G  ÖfGƒédG  πª°ûJ
 äGRGô`̀à`̀M’Gh  á«fhôàμd’G  äÉeóîdGh  á«àëàdG

.Égô«Zh á«FÉbƒdG
 ïjƒ°ûdG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó``̀cCG  ,´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó``̀Nh

 ÉªH  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  OÉ°Tôà°SG  IQhô°V
 á«HôàdG IQGRh ¬JQó°UCG …òdG πeÉ°ûdG π«dódG »a AÉL
 ájõ«∏éfE’Gh  á«Hô©dG  ø«à¨∏dÉH  G kôNDƒe  º«∏©àdGh
 ,áμ∏ªªdG  »a  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ™«ªL  IóFÉØd
 ÉªH  ,á«°SÉ°SC’G  ÖfGƒédG  ∞∏àîe  »£¨j  …ò`̀dGh
 äGOÉ°TQE’Gh óYGƒ≤dGh äGRGôàM’ÉH ΩGõàd’G É¡«a
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  ájÉbƒ∏d  ,á«ë°üdG
.áÑ∏£dG AGOCG ºjƒ≤Jh º«∏©àdÉH ≥∏©àj Ée ≈dEG káaÉ°VEG
 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG IQhô``̀°``̀V ≈```dEG ï`̀jƒ`̀°`̀û`̀dG QÉ``̀°``̀TCGh

 §£îdG  ≥«Ñ£J  »`̀a  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe
 πª©∏d  IRõ©ªdG  äÉYhô°ûªdGh  äÉ«é«JGôà°S’Gh
 AÉ°†YCG  ø«¡ªJ  á∏°UGƒe  ∂dP  »a  ÉªH  ,»ªjOÉcC’G
 äÉ`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀Jh ,á`̀«`̀°`̀ù`̀jQó`̀à`̀dG äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG
 áë°VGh  äÉ«dBG  ≥«Ñ£Jh  ,á«fhôàμdE’G  á«ª«∏©àdG
 åëÑdG  AÓ```jEGh  ,áÑ∏£dG  AGOCG  ºjƒ≤àd  áØ°üæeh
 äÉÑ∏£àe áaÉc ô«aƒJh ,Üƒ∏£ªdG ΩÉªàg’G »ª∏©dG
 É keÉY äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªéd É k«æªàe ,á«©eÉédG IOƒ©dG

.ìÉéædGh ≥«aƒàdÉH Ó∏μe É k«ªjOÉcCG

á°SGQódG IOƒ©d á``°UÉîdG äÉ©eÉédG äGOGó©à°SG å``ëÑj »dÉ©dG º``«∏©àdG

 zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{  áØ«ë°U  »a  AÉ`̀L  Ée  ≈∏Y  ÉÑ«≤©J
 âëJ z…QÉ≤©dG ≥ë∏ªdG{ »a ,2020 ¢ù£°ùZCG 26 ïjQÉàH
 ∑Éægh  ájQÉ≤©dG  äÉ`̀eRCÓ`̀d  º∏°ùà°ùj  øe  ∑Éæg)  ¿GƒæY
 §«£îàdG  áÄ«g  Oƒ`̀J  ,(ΩÉ`̀cô`̀dG  ø«H  ¢UôØdG  §≤à∏j  øe

:»dÉàdG í«°VƒJ »fGôª©dG ôjƒ£àdGh
 ´É£≤dÉH  AÉ`̀≤`̀JQ’G  »a  …OÉ`̀jô`̀dG  É`̀gQhO  øe  ÉbÓ£fG
 øjôëÑdG  á```̀jDhQ  ≥«≤ëJ  »`̀a  á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 ôjƒ£àdGh  §«£îàdG  áÄ«g  πª©J  ,2030  ájOÉ°üàb’G
 áμ∏ªª∏d áeGóà°ùe á«fGôªY á«ªæJ ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y »fGôª©dG
 ájƒªæàdG  ±Gó`̀gC’Gh  ájô«ª©àdG  äÉ«é«JGôà°S’G  Ö°ùëH
 »æWƒdG »é«JGôà°S’G »∏μ«¡dG §£îªdG É¡«∏Y ¢üf »àdG
 ∫ÉªYC’ áª¶æªdG ø«fGƒ≤dG ≥ahh ,2030 øjôëÑdG áμ∏ªªd

.áμ∏ªªdG »a ôjƒ£àdGh §«£îàdG
 äÉMÉ°ùe á©LGôªH Ωƒ≤J É¡fCG í«°VƒàdG áÄ«¡dG OƒJh
 äÉ©∏£Jh  äGQƒ£J  áÑcGƒªd  …QhO  πμ°ûH  º«°ù≤àdG  ™£b
 ¢ùªîdG  ∫Ó`̀N  ºJ  å«M  ,áμ∏ªªdG  »a  …QÉ≤©dG  ´É£≤dG
 á©LGôªH ΩÉ«≤dG 2016 ΩÉY »a GójóëJh Iô«NC’G äGƒæ°S
 Ió©ªdG  »``°``VGQC’G  º«°ù≤J  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀d  ájò«ØæàdG  á`̀ë`̀FÓ`̀dG
 øμ°ùdG  ≥WÉæªH ≥∏©àj Éª«a GójóëJh ôjƒ£àdGh ô«ª©à∏d
 »°VGQC’G  ™£b  äÉMÉ°ùe  ô«¨°üJ  ºJ  å«M  (CG)  π°üàªdG
 ≈dEG  É©Hôe Gôàe 220 øe (CG)  π°üàªdG øμ°ùdG  ≥WÉæe »a
 ø«æWGƒªdG  äÉLÉ«àM’  á«Ñ∏J  ∂`̀dPh  ,É©Hôe  Gôàe  160
 Iô«¨°U  äÉMÉ°ùe  ô«aƒJ  »`̀a  ø«jQÉ≤©dG  øjQƒ£ªdGh

 øjQƒ£ªdGh  OGôaC’G  ∫ÉÑbEG  ≈∏Y  ∂dP  ¢ùμ©fGh  ,»°VGQCÓd
 øª°V AGƒ°S  óM ≈∏Y á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  ™£≤dG  ≈∏Y
 ¬d  »HÉéjEG  ô°TDƒe  ƒgh  ,É¡ª∏à°ùJ  »àdG  º«°SÉ≤àdG  äÉÑ∏W

.»∏ëªdG QÉ≤©dG ¥ƒ°S ¢TÉ©fEG ≈∏Y √ôKCG
 äÉØ«æ°üJ  »a  ´ƒæàdG  OƒLh  ≈∏Y  áÄ«¡dG  ¢UôëJh
 »a  IOó©àe  äGQÉ«N  ô«aƒJ  øe  ¬ÑMÉ°üj  Éeh  »°VGQC’G
 »Ñ∏j ÉªH º«°ù≤àdG  ó©H »°VGQC’G äÉMÉ°ùeh AÉæÑdG  Ö°ùf
 ™e  Ö°SÉæàj  ÉªHh  ™ªàéªdG  íFGô°T  ∞∏àîe  äÉLÉ«àMG
 Iõ«ªàe  äGQÉ«N  ô«aƒJh  ,∑ÓªdG  äÉLÉ«àMGh  äÉ©∏£J
 á«æμ°ùdG  »°VGQC’G  ¿CÉH  Éª∏Y  ,ôª©dG  â«H  AÉæÑd  áÑ°SÉæeh
 É©Hôe Gôàe 160 ø«H  Ée  º«°ù≤àdG  ó©H  É¡àMÉ°ùe ìhGôàJ
 IQOÉ°üdG  á«ª«¶æàdG  íFGƒ∏dG  Ö°ùëH  ™Hôe  ôàe  1500h

.¿CÉ°ûdG Gò¡H
 á∏HÉ≤dG  »``̀°``̀VGQC’G  º«°ù≤J  äÉ`̀eó`̀N  áÄ«¡dG  Ωó`̀≤`̀Jh
 IOÉØà°S’G  øμªj  äÉeóN  øe  Égô«Zh  ôjƒ£àdGh  ô«ª©à∏d
 äGQÉ°ùØà°S’Gh  äÉÑ∏£dG  áaÉc  πÑ≤à°ùJ  É¡fCG  Éªc  ,É¡æe
 πª©dG äÉYÉ°S AÉæKCG áÄ«¡dG »a AÓª©dG äÉeóN õcôe ôÑY
 áYÉ°ùdG  øe  ∂`̀dPh  ,á©ªédG  Ωƒj  GóY  Ée  É«eƒj  á«ª°SôdG
 π°UGƒàdG ôÑY hCG ,AÉ°ùe á°SOÉ°ùdG ≈àM ÉMÉÑ°U á©HÉ°ùdG

.17682888 áÄ«¡∏d øNÉ°ùdG §îdG ™e
 »fGôª©dG  ôjƒ£àdGh §«£îàdG  áÄ«g OóéJ ,ÉeÉàNh
 ≈∏Y  Oô`̀∏`̀d  ∫ÉéªdG  ìÉ`̀°`̀ù`̀aE’  AGô`̀¨`̀dG  ºμJójôéd  Égôμ°T

.äÉ¶MÓªdGh äGQÉ°ùØà°S’G ∞∏àîe

:í°VƒJ »fGôª©dG ôjƒ£àdGh §«£îàdG áÄ«g

 »`̀ °`̀ VGQC’G  äÉØ«æ°üJ  »`̀ a  ´ƒ`̀æ`̀à`̀dG  Oƒ``̀Lh  ≈∏Y  ¢Uôëf
»°VGQC’G  äÉMÉ°ùeh  AÉæÑdG  Ö°ùf  »a  IOó©àe  äGQÉ«N  ô«aƒJh

 »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á``̀fÉ``̀eC’G  äÉ`̀©`̀HÉ`̀à`̀e  QÉ```̀WEG  »`̀a
 á©LGôe  Aƒ°V  »ah  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªd
 á©eÉL ≈dEG  G kQÉ£NEG  áeÉ©dG  áfÉeC’G  â¡Lh ,É¡æe mOó©d á«dÉªdG  ôjQÉ≤àdG
 áæ°ùd  (3)  ºbQ  QGô≤dG  øe  á©°SÉàdG  IOÉªdG  ΩÉμMCG  É¡àØdÉîªd  ,áμ∏ªªdG
 ,á°UÉîdG  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªd  á«dÉªdG  áëFÓdG  ¿CÉ°ûH  2007
 ±ô°üH É¡eGõàdG Ωó©d ∂dPh ,(2017/¿ ´ Ω/8) ºbQ QGô≤dÉH ádó©ªdGh
 á∏eÉc  IQƒ°üH  ¢ùjQóàdG  áÄ«g  AÉ°†YC’  á«æ¡ªdG  á«ªæàdG  äÉ°ü°üîe
 øe ô°ûY áãdÉãdG IOÉªdG ΩÉμMCG áØdÉîe ≈dEG áaÉ°VEG áëFÓdG ΩÉμMC’ É k≤ah
 %1 áÑ°ùf ¢ü«°üîàH É¡eGõàdG Ωó©H ∂dPh ,2007 áæ°ùd (3) ºbQ QGô≤dG
 áª«b ádOÉ©ªd …ó≤f »WÉ«àMÉc É kjƒæ°S á°ù°SDƒªdG äGOGôjEG  »dÉªLEG  øe

.»μæÑdG ¿Éª°†dG
 á«Hô©dG  á©eÉédG  ≈dEG  ÓKÉªe  G kQÉ£NEG  áeÉ©dG  áfÉeC’G  â¡Lh  Éªc
 áãdÉãdG  IOÉªdG  ΩÉμMCG  É¡àØdÉîªd  ,(øjôëÑdG  áμ∏ªe  ´ô`̀a)  áMƒàØªdG
 Ωó©H  ∂dPh ,√ÓYCG  ¬«dEG  QÉ°ûªdG  2007 áæ°ùd  (3)  ºbQ  QGô≤dG  øe ô°ûY
 »WÉ«àMÉc É kjƒæ°S á°ù°SDƒªdG äGOGôjEG »dÉªLEG øe %1 áÑ°ùf ¢ü«°üîJ

.»μæÑdG ¿Éª°†dG áª«b ádOÉ©ªd …ó≤f
 ø«à©eÉédG ≈∏Y Öéj ¬fCG øjQÉ£NE’G »a áeÉ©dG áfÉeC’G äócCG óbh
 É¡JÉaGƒeh  ,¬`̀î`̀jQÉ`̀J  ø`̀e  ô¡°T  ∫Ó``N  IQƒ`̀cò`̀ª`̀dG  äÉØdÉîªdG  á```̀dGREG
 äGAGô```̀LE’G  PÉ`̀î`̀JG  ºà«°S  ’EGh  ,¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  Gò`̀¡`̀H  á©ÑàªdG  äGAGô``̀LE’É``̀H

.áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG

 ô`̀£`̀î`̀j z»``̀ dÉ``̀ ©``̀ dG º``«``∏``©``à``dG{
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dGh á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »`̀à`̀©`̀eÉ`̀L
á`̀«`̀dÉ`̀e äÉ`̀Ø`̀ dÉ`̀î`̀ª`̀ H á`̀Mƒ`̀ à`̀Ø`̀ª`̀ dG

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

.ïjƒ°ûdG »æ¨dGóÑY .O |

 á°SÉFôH  GóZ  ájQƒà°SódG  áªμëªdG  Qó°üJ
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG
 ¿CÉ°ûH  áeƒμëdG  øe  Ω só≤ªdG  Ö∏£dG  »a  É¡ nªμM
 øe (163) IOÉªdG ¢üf ájQƒà°SO Ωó©H ø©£dG
 IQOÉ°üdG  ÜGƒædG  ¢ù∏éªd  á«∏NGódG  áëFÓdG
 Ω2002  áæ°ùd  (54)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdÉH
 OGƒªdG ΩÉμMC’ É¡àØdÉîªH ≈Y qóªdGh ,¬JÓjó©Jh

.Qƒà°S qódG øe (69) ,(CG/47)
 »àdG (163) IOÉªdG ≈∏Y áeƒμëdG ø©£Jh
 πªY  ójóªàH  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªd  ≥`̀ë`̀dG  »£©J

 ,ô¡°TCG 4 øe ôãcC’ É¡∏μ°ûj »àdG ≥«≤ëàdG áæéd
 øe  (69)  IOÉªdG  ∞dÉîJ  IOÉªdG  ¿CG  äôÑàYGh
 ¿Ééd Iôàa ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y ¢üæJ »àdG Qƒà°SódG

.§≤a ô¡°TCG 4 ≥«≤ëàdG
 áëFÓdG  ø`̀e  (163)  IOÉ`̀ª`̀dG  q¢üæJ  å«M
 ¿CG  Öéj{  ¬`̀ qfCG  ≈∏Y  ÜGƒædG  ¢ù∏éªd  á«∏NGódG
 RhÉéàJ  ’  Ió`̀e  ∫Ó`̀N  ≥«≤ëàdG  áé«àf  Ωó≤J
 ºjó≤J Qò©J GPEGh .¬FóH ïjQÉJ øe ô¡°TCG á©HQCG
 ,Qô≤ªdG  OÉ©«ªdG  »`̀a  ¢ù∏éªdG  ≈``̀dEG  ôjô≤àdG
 äÉÑ≤©dG  øª°†àj  ¢ù∏éª∏d  ôjô≤J  OGóYEG  ÖLh

 ,ô`̀«`̀NCÉ`̀à`̀dG  Gò``̀g  ≈```̀dEG  äOCG  »`̀à`̀ dG  ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀SC’Gh
 Oóªd  hCG  Ióªd  á∏¡ªdG  √òg  óªj  ¿CG  ¢ù∏éª∏dh
 òîàj hCG ô¡°TCG á©HQCG É¡©«ªL RhÉéàJ ’ iôNCG

ádÉëdG √òg »a ÉÑ°SÉæe √Gôj Ée
 Qƒà°SódG  ø`̀e  (69)  IOÉ`̀ª`̀dG  ¢üæJ  Éª«a
 âbh  πc  »a  ÜGƒædG  ¢ù∏éªd  ≥ëj{  ¬`̀fCG  ≈∏Y
 hCG  Gƒ°†Y  Üóæj  hCG  ≥«≤ëJ  ¿Ééd  ∞dDƒj  ¿CG
 øe  ô``eCG  …CG  »`̀a  ≥«≤ëà∏d  ¬FÉ°†YCG  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG
 ¢ù∏éªdG  äÉ°UÉ°üàNG  »`̀a  á∏NGódG  Qƒ``̀eC’G
 hCG  áæé∏dG Ωó≤J ¿CG ≈∏Y ,Qƒà°SódG »a áæ«ÑªdG

 RhÉéàJ  ’  Ióe  ∫ÓN ≥«≤ëàdG  áé«àf  ƒ°†©dG
 Öéjh  .≥«≤ëàdG  AóH  ïjQÉJ  øe  ô¡°TCG  á©HQCG
 ºjó≤J  ádhódG  »ØXƒe  ™«ªLh  AGQRƒ``̀dG  ≈∏Y
 Ö∏£J  »àdG  äÉfÉ«ÑdGh  ≥FÉKƒdGh  äGOÉ¡°ûdG
 ≈dG  É¡æ©W  »`̀a  áeƒμëdG  äQÉ`̀°`̀TG  Éªc  .º¡æe
 IOÉ`̀ª`̀dG  ¢üf  ™`̀e  ¢VQÉ©àJ  É°†jCG  IOÉ`̀ª`̀dG  ¿CG
 ¿CG  ≈∏Y  q¢üæJ  »àdGh  Qƒà°SódG  øe  (CG /47)
 º°Sôjh ,ádhódG ídÉ°üe AGQRƒdG ¢ù∏ée ≈Yôj
 ,Égò«ØæJ  ™HÉàjh  ,áeƒμë∏d  áeÉ©dG  á°SÉ«°ùdG
.»eƒμëdG RÉ¡édG »a πª©dG ô«°S ≈∏Y ±ô°ûjh

 ø`̀©`̀W »```̀a É`̀ ¡`̀ ª`̀ μ`̀ M Qó``̀°``̀ü``̀J á``̀jQƒ``̀ à``̀ °``̀ Só``̀ dG ..Gó``````̀ Z
á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG ¿É`̀ é`̀ d ó`̀ jó`̀ ª`̀ J ≈`̀ ∏`̀ Y á`̀ eƒ`̀μ`̀ ë`̀ dG

 20  ¿ƒ©W  »a  É¡eÉμMCG  ¢ùeCG  õ««ªàdG  áªμëe  äQó`̀°`̀UCG
 ø`̀jOCG  å«M  ,º°SÉb  ≈°ù«Y  ƒYóªdG  ΩÉ°üàYG  á«°†b  »a  ÉfGóe
 ≈∏Y AGóàY’G º¡àH 146 øe Üô≤j Ée øjôNBG á≤aQ ø«ØfCÉà°ùªdG
 ΩÉª°†f’Gh  äGô«éØJ  çGóMEGh  πà≤dÉH  ´hô°ûdGh  øeC’G  ∫ÉLQ
 äGƒÑY IRÉ«Mh IôéØàe πHÉæb áYGQRh á«HÉgQEG  äÉYÉªL ≈dEG
 10 øé°ùdG ø«H Ée ÉeÉμMCG áLQO ∫hCG áªμëe äQó°UCGh áØ°SÉf

.IAGôÑdGh áæ°S ¢ùÑëdGh äGƒæ°S
 ó`̀MCG  ±ÉæÄà°SG  ô¶f  ¢†aôH  õ««ªàdG  áªμëe  â°†bh
 º°SÉb  ≈°ù«Y  ƒYóªdG  ΩÉ°üàYG  ¢†a  á«°†b  »a  ø«eƒμëªdG
 áªμëªdG äQÉ°TCG å«M º¡àªdG øY »μ∏e ƒØY Qhó°U ≈dEG G kô¶f
 ƒgh ´ƒ°VƒªdG õ««ªàdG áªμëe ô¶f πÑb Qó°U ób ƒØ©dG ¿CG ≈dG
 á©«£à°ùe  ô«Z  áªμëªdG  ¿ƒμJh  AÉ°†≤dG  ój  øY  ôe’G  ôNCG  Ée
 ÖÑ°ùH Óμ°T ôNG Éæ©W áªμëªdG â°†aQ Éªc ,ø©£dG ô¶f »a
 ÉªμM  áªμëªdG  â°†≤f  Éªc  ,º¡àªdG  »eÉëe  øe  »FGôLEG  CÉ£N
 »àdG áªμëª∏d ¬JOÉYGh ø«ª¡àªdG óMCG ≈∏Y äGƒæ°S 7 øé°ùdÉH
 3  øé°ù∏d  ôNG  áHƒ≤Y  âdóYh  ójóL  øe  ¬«a  ºμëàd  ¬JQó°UCG

.ø«ØfCÉà°ùªdG »bÉH ΩÉμMCG äójCGh 7 øe ’óH äGƒæ°S
 ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  ¿Éc  Ée  ≈dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 áØdÉîªdG  äÉ©ªéàdG  ¢†a  øY  ¬æ∏YCG  ób  ø°ùëdG  ¥QÉW  AGƒ∏dG

 ø««HÉgQE’G  øe  Oó`̀Y  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dGh  ,RGQó``̀ dG  ájô≤H  ¿ƒfÉ≤∏d
 âfÉc »àdG á«fƒfÉ≤dG äÉØdÉîªdG ádGREGh øjô£îdG ø«Hƒ∏£ªdGh
 ídÉ°üe  π«£©Jh  ´QGƒ°T  ¥ÓZEG  É¡æ«H  øeh  RGQó`̀dG  »a  áªFÉb
 ,ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG §°Sh äÉ°üæeh õLGƒM ™°Vh ∫ÓN øe ¢SÉædG
 ’Ó`̀NEG  πãªj  ÉªH  ,¿ƒfÉ≤∏d  áØdÉîe  äGQÉ©°T  ™`̀aQ  øY  Ó°†a

.»∏gC’G º∏°ù∏d Gójó¡Jh ΩÉ©dG øeC’ÉH
 ø«Hƒ∏£ªdG  ™ªéàd  Gôch  âëÑ°UCG  á≤£æªdG  ¿CG  ±É°VCGh
 …ó©àdGh äÉØdÉîªdG øe ójó©∏d GQó°üeh ádGó©dG øe øjQÉØdGh
 ±É£àNG çOGƒM QGôμJ ™ªéàdG Gòg ó¡°T å«M ,¿ƒfÉ≤dG ≈∏Y
 ºgóMCG »aƒJ å«M ,º¡Ñjò©Jh º¡Hô°Vh º¡«∏Y …ó©àdGh ÜÉÑ°T
 Ó°†a ,á«æeC’G Iõ¡LC’G ™e ¿ƒfhÉ©àe º¡fCG áéëH ,∂dòd áé«àf
 RGQódG §«ëªH É¡ÑLGh AGOCG AÉæKCG á«æeC’G äÉjQhódG ¢V qô©J øY
 á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dG øª°V êQóæj Ée ƒgh ,äGôe 4 QÉf ¥ÓWE’

.É¡d …ó°üàdG Öéj »àdG
 ô«Z ™ªéàdG  Gòg AóH òæeh ,á«∏NGódG  IQGRh ¿CG  í°VhCGh
 äQôch »ª∏°S πμ°ûH ¬FÉ¡fE’ Iô«Ñc GOƒ¡L âdòH ób ,»fƒfÉ≤dG
 øe  áYÉ°S  48  »dGƒM  πÑbh  ,Iô`̀e  øe  ôãcCG  ä’hÉëªdG  √ò`̀g
 ájô≤dÉH  IôKDƒªdG  äÉ«°üî°ûdG  øe  Oó`̀Y  áÑdÉ£e  ºJ  ,á«∏ª©dG
 ΩóYh ™ªéàdG ∂ØH ø«cQÉ°ûªdG ´ÉæbEÉH ,á«©ªàéªdG äÉ«dÉ©ØdGh

.¿ƒfÉ≤dG RhÉéJ »a QGôªà°S’G
 äó`̀°`̀ü`̀Jh É`̀©`̀ °`̀SGh GQÉ`̀ °`̀û`̀à`̀fG á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG äGƒ```̀ b äò``̀Ø``̀fh
 ôJGƒ°S  ∞∏N  â°SôàªJ  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ø`̀Y  á`̀LQÉ`̀N  äÉYƒªéªd
 ÉgQGòfEG  ºJ  óbh  ,´QGƒ°ûdGh  ¥ô£dG  ó°ùJ  ,á©æ£°üe  ™fGƒeh
 ±ò≤H äQOÉHh ,´É«°üf’G â°†aQ É¡fCG ’EG ¥ôØàdG É¡æe Ö∏£dGh
 ≈∏Y  …ó©àdG  ádhÉëeh  ájójóëdG  ñÉ«°SC’Gh  ájhó«dG  πHÉæ≤dG
 ™bhCG Éªe ,¢ShDƒØdGh AÉ°†«ÑdG áë∏°SC’G ΩGóîà°SÉH øeC’G ∫ÉLQ
 ø«H  âJhÉØJ  ,ø`̀eC’G  ∫ÉLQ  ø«H  áØ∏àîªdG  äÉHÉ°UE’G  øe  GOóY
 ≈dEG  º¡æe  (31)  π≤f  ≈Yóà°SG  …òdG  ôeC’G  ,á¨«∏ÑdGh  á£«°ùÑdG
 É¡LÓY ºJ  »àdG  äÉHÉ°UE’G  øe  ójó©dG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ≈Ø°ûà°ùªdG

.É«fGó«e
 øe  É°üî°T  286  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ø`̀e  áWô°ûdG  âæμªJh
 øjô£îdGh  É«æeCG  ø«Hƒ∏£ªdG  øe  º¡æe  ójó©dGh  ø«ØdÉîªdG
 ójó©dG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJ  å«M  ,á«HÉgQEG  ÉjÉ°†≤H  ø«eƒμëªdGh
 ó©H  âÑK  óbh  º°SÉb  ≈°ù«Y  ƒYóªdG  ∫õæe  »a  ø«ÄÑàîe ,º¡æe
 Ühô¡dG  É¡ªgCG  ÉjÉ°†b  Ió©H  ¿ƒWQƒàe  º¡fCG  º¡«∏Y  ¢†Ñ≤dG
 ´hô°ûdGh øeC’G  ∫ÉLQ ≈∏Y AGóàY’Gh ∞«bƒàdGh øé°ùdG  øe
 á«HÉgQEG  äÉYÉªL  ≈dEG  ΩÉª°†f’Gh  äGô«éØJ  çGó`̀MEGh  πà≤dÉH

.áØ°SÉf äGƒÑY IRÉ«Mh IôéØàe πHÉæb áYGQRh

º°SÉb ≈``°ù«Y ƒ``YóªdG ΩÉ``°üàYG »``a É``fGóe 20 ΩÉμ``MCG ô``≤J õ``««ªàdG

 29  á°ù∏L  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  áªμëªdG  äõ`̀é`̀M
 º¡£Ñ°V  ºJ  ø«jƒ«°SBG  3  ΩÉ¡JG  á«°†b  »a  ºμë∏d  ôÑªàÑ°S
 ô«¨H  á«dƒëμdG  äÉHhô°ûªdG  äÉ`̀LÉ`̀LR  ™«ÑH  ø«°ùÑ∏àe
 ∫ÉLQ  ó`̀MCG  ≈∏Y  ºgóMCG  …ó©J  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ¢ü«NôJ
 º¡fCÉH  ¿ƒª¡àªdG  ±ôàYG  PEG  ,¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  AÉæKG  áWô°ûdG
 Ωƒ≤j  ô`̀NG  øe  á«dƒëμdG  äÉHhô°ûªdG  ΩÓà°SG  GhOÉ`̀à`̀YG
 GQÉæjO 16 ≠∏ÑªH áLÉLR 24 ≈∏Y …ƒàëj ¿ƒJôc AGô°ûH
 ídÉ°üd QÉæjóH IóMGƒdG áLÉLõdG ™«H IOÉYEÉH ¿ƒeƒ≤j ºK

.OÉHÉª∏°S á≤£æe »a ø«jƒ«°SBG

 ΩÉ«≤H ó«Øj ÜGOB’G ájÉªM áÑ©°T ≈dG OQh ÆÓH ¿Éch
 ¬fhÉ©jh  á«dƒëμdG  äÉHhô°ûªdG  ™«ÑH  ø«ª¡àªdG  ó`̀MG
 ójóëàdÉHh  äÉbô£dG  ≈∏Y  É¡©«H  »a  ¿hô``̀NBG  ¢UÉî°TCG
 ™e ≥«°ùæàdÉH ø«ªc OGóYG ºJ ¬«∏Y AÉæHh OÉHÉª∏°S á≤£æe
 º¡àªdG ≈dEG …ô°ùdG Qó°üªdG ¬LƒJh ájô°ùdG QOÉ°üªdG óMG
 ¬£Ñ°V  ºJh  Iôμ°ùªdG  OGƒªdG  øe  á«ªc  ¬JRƒëH  âfÉch
.á«dƒëc äÉHhô°ûe áLÉLR 41 Éª¡JRƒëH ôNBGh É°ùÑ∏àe

 á«dƒëμdG äÉHhô°ûªdG Qó°üe øY ø«ª¡àªdG ∫GDƒ°ùHh
 ¬æe  ÉÑ∏Wh  ¬`̀H  Ó°üJG  å«M  ∫hC’G  º¡àªdG  ≈∏Y  ÉaôàYG

 ¢†Ñ≤dG É«≤∏e ø«ª¡àªdG ógÉ°T º¡àªdG Qƒ°†ëHh Qƒ°†ëdG
 ≈∏Y  ió©Jh  áWô°ûdG  ∫É`̀LQ  øe  Üô¡dG  ∫hÉëa  Éª¡«∏Y
 ,¬«∏Y  Iô£«°ùdG  âªJh  §≤°S  √QGôa  AÉæKG  ¬fCG  ’EG  »Wô°T
 ¢üîJ  É¡fCG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  Iôμ°ùªdG  OGƒª∏d  ¬à«μ∏e  ôμfCGh
 Oó©d  GQÉæjO  16  ≠∏ÑªH  ácô°ûdG  øe  É¡FGô°ûH  Ωƒ≤j  ô`̀NG
 Ωƒj ¬fCGh  QÉæjóH  IóMGƒdG  áLÉLõdG  ™«Ñj  ºK  áLÉLR 24
 ådÉãdGh  »fÉãdG  ø«ª¡àªdG  π«°Uƒàd  ÖgP  §≤a  á©bGƒdG

.§≤a
 2020 ƒjÉe 8 »a ¬fCG ∫hC’G º¡àª∏d áHÉ«ædG äóæ°SCGh

 ƒ°†Y áeÓ°S  ≈∏Y ióàYG  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe øeCG  IôFGóH
 çóMCGh  ¬∏ªY ájOCÉJ  ÖÑ°ùHh AÉæKG  ∂dPh øeC’G  äGƒb  øe
 π©a ¢†Øj ºdh »Ñ£dG ôjô≤àdÉH áaƒ°UƒªdG äÉHÉ°UE’G ¬H
 Ióªd á«°üî°ûdG ¬dÉªYCG øY √õéY hCG ¬°Vôe ≈dEG AGóàY’G
 ,äÉ≤«≤ëàdÉH  ø«ÑªdG  ƒëædG  ≈∏Y  Éeƒj  øjô°ûY  øY  ójõJ
 äGôμ°ùªdG  Gƒ`̀YÉ`̀H  º`̀¡`̀fCG  É©«ªL  ø«ª¡àª∏d  äóæ°SCG  Éªc
 É¡H  ìô°üªdG  ∫GƒMC’G  ô«Z »a ´ƒædGh ∞°UƒdÉH  áæ«ÑªdG
 ∞°UƒdÉH áæ«ÑªdG äGôμ°ùªdG GhRôMCGh GhRÉM Éªc ,ÉfƒfÉb

.ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG ∫GƒMC’G ô«Z »a ´ƒædGh

äGôμ°ùªdG ¿ƒ``©«Ñj º¡£Ñ°V »Wô°T ≈``∏Y GhóàYG ø«jƒ«°SBG ≈``∏Y ºμëdG ô``ÑªàÑ°S 29

 ..äGô`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ e ¿É`̀©`̀ «`̀ Ñ`̀j ø`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀T §`̀Ñ`̀ °`̀V
IQÉ``̀Yó``̀ dG ≈`̀ ∏`̀ Y ø`̀ °`̀ Vô`̀ M AÉ`̀ °`̀ ù`̀ f ™`````̀ HQCGh

 ádO’Gh åMÉÑª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe ìô°U
 ô°ûÑdÉH  QÉ`̀é`̀ JE’G  áëaÉμe  áWô°T  ¿CÉ``̀H  á«FÉæédG
 ¿ƒfÉ≤dG  ò«ØæJ  QÉ`̀WEG  »ah  áeÉ©dG  ÜGOB’G  ájÉªMh
 ø«à©bGh »a ¢†Ñ≤dG øe âæμªJ áªjôédG áëaÉμeh
 ICGôeGh (ÉeÉY 51) …ƒ«°SBG ¢üî°T ≈∏Y ø«à∏°üØæe
 ™«ÑH  Éª¡eÉ«≤d  (ÉeÉY  64)  á«°ùæédG  ¢ùØf  πªëJ

.Iôμ°ùªdG äÉHhô°ûªdG
 »a  IQGOEÓ`̀d  äÉeƒ∏©e  OhQh  ôKEG  ¬fCG  í°VhCGh
 »àdGh  á`̀eRÓ`̀dG  äÉjôëàdG  AGô``̀LEG  º`̀J  ¿CÉ°ûdG  Gò`̀g
 ºJ  å«M  ,ø`̀jQƒ`̀cò`̀ª`̀dG  ájƒg  ójóëJ  ø`̀Y  äôØ°SCG
 äÉHhô°ûªdG  ø`̀e  á«ªc  §`̀Ñ`̀°`̀Vh  Éª¡«∏Y  ¢†Ñ≤dG

.á«dƒëμdG

 ô°ûÑdÉH  QÉ`̀é`̀J’G  áëaÉμe  áWô°T  âæμªJ  Éªc
 AÉ°ùf ™HQCG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe áeÉ©dG ÜGOB’G ájÉªMh
 ,É keÉY  25h  21  ø«H  øgQÉªYCG  ìhGôàJ  äÉjƒ«°SBG
 á«aÉæe ∫ÉªYCG á°SQÉªe ≈∏Y ¢†jôëàdÉH ø¡eÉ«b ôKEG

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe »a áeÉ©dG ÜGOBÓd
 ,áØdÉîªdG äÉfÓYE’G ó°UQ ó©H ¬fCG  ≈dG  QÉ°TCGh
 äôØ°SCG »àdGh …ôëàdGh åëÑdG ∫ÉªYCG Iô°TÉÑe ºJ
 ó©H  ø¡«∏Y  ¢†Ñ≤dGh  äGQƒcòªdG  ájƒg  ójóëJ  øY

.áeÉ©dG áHÉ«ædG øe ¿PE’G ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
 åMÉÑª∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ΩÉ`̀Y  ô`̀jó`̀e  QÉ`̀ °`̀TCGh
 äGAGôLE’G áaÉc PÉîJG ºJ ¬fCG ≈dEG á«FÉæédG ádOC’Gh

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG ÉjÉ°†≤dG ádÉMEGh á«fƒfÉ≤dG

 πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb ÖFÉf ócCG
 π`̀MGƒ`̀ °`̀ù`̀ dG  ô``Ø``N  äÉ```````jQhO  ¿CG
 á`̀«`̀eGô`̀dG  É`̀gOƒ`̀¡`̀L  »``a  Iôªà°ùe
 á≤∏©àªdG  äÉØdÉîª∏d  …ó°üàdG  ≈dEG
 áeóîà°ùªdG  äGhOC’Gh  ó«°üdÉH
 áÄ«ÑdG  ≈`̀∏`̀Y  É`̀ kXÉ`̀ Ø`̀M  ∂```̀ dPh  ¬`̀«`̀a
 ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,ájôëÑdG  IhôãdGh
 ó°UQ ø`̀Y äô`̀Ø`̀°`̀SCG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG √ò``g
 øe  Oó©d  ájôëÑdG  äÉ«∏ª©dG  õcôe
 ó«°üdG  á°SQÉªe  AÉ`̀æ`̀KCG  ÜQGƒ`̀≤`̀ dG
 »`̀YÉ`̀≤`̀dG ô`̀é`̀ dG ∑É`̀Ñ`̀°`̀T á`̀£`̀°`̀SGƒ`̀H

 ¢VôY  »`̀a  É¡eGóîà°SG  ´ƒæªªdG
 ¬«LƒJh É¡à©HÉàe ºJ å«M ,ôëÑdG
 á©HÉàdG  …ô`̀Ñ`̀dG  OÉ`̀æ`̀°`̀SE’G  äÉ``̀jQhO
 ∫GõfE’G á≤£æe ≈dEG πMGƒ°ùdG ôØîd
 âæμªJ  »àdGh  ,Iôà°S  πMÉ°S  ≈∏Y
 ¢†Ñ≤dGh  äÉ`̀Ñ`̀cô`̀e  3  §Ñ°V  ø`̀e
 1880 º¡JRƒëH ¢UÉî°TCG  4 ≈∏Y

.¿É«HôdG øe ÉeGôLƒ∏«c
 ô`̀Ø`̀N ó``̀ FÉ``̀ b Ö``̀FÉ``̀ f QÉ````̀°````̀TCGh
 ∫Éªμà°SG  º`̀J  ¬``fCG  ≈``dEG  πMGƒ°ùdG
 á`̀eRÓ`̀dG á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG äGAGô``````̀LE’G

 áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG ádÉME’ G kó«¡ªJ
 ôØN  IOÉ``«``b  ¿CG  Gó``̀cDƒ``̀e  ,á`̀eÉ`̀©`̀ dG
 π«Ñ°S  »a  G kó¡L  ∫CÉJ  ød  πMGƒ°ùdG
 §Ñ°Vh ø«fGƒ≤dGh áª¶fC’G ≥«Ñ£J
 äGAGô```̀LE’G  PÉ`̀î`̀JGh  äÉØdÉîªdG
 É k«YGO  ,É¡«ÑμJôe  ∫É«M  á«fƒfÉ≤dG
 IQhô°V  ≈`̀dEG  IGƒ¡dGh  øjOÉ«°üdG
 äGQGô``≤``dGh  ø«fGƒ≤dÉH  ΩGõ``à``d’G
 ≈dEG  ±ó¡J  »àdGh  ó«°ü∏d  áª¶æªdG
 ®ÉØëdGh  ájôëÑdG  áÄ«ÑdG  ájÉªM

.áμ∏ªª∏d ájôëÑdG IhôãdG ≈∏Y

 √ó`̀ «`̀ °`̀ U º````J ¿É````̀ «````̀ HhQ ø``̀«``̀æ``̀W §``̀Ñ``̀°``̀V
É`̀ ¡`̀eGó`̀î`̀ à`̀ °`̀ SG ´ƒ`̀ æ`̀ ª`̀ e ∑É`̀ Ñ`̀ °`̀ T á`̀ £`̀ °`̀ SGƒ`̀ H

 ≈∏Y ióàYG ¢üî°T ≈∏Y ¢``†Ñ≤dG
á«Ñ«°†≤dG »``a IOÉM IGOCÉ``H ôNBG
 ájôjóªdG  áWô°T  ¿CÉH  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  áWô°T  ájôjóe  ΩÉY  ôjóe  ìô°U
 á£°SGƒH (ÉeÉY 26) ôNBG ø©£H ΩÉb (ÉeÉY 39) ¢üî°T ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe âæμªJ
 Qƒa ¬fCG  í°VhCGh  ,á«Ñ«°†≤dG  á≤£æªH ∂dPh á¨«∏H  áHÉ°UEG  ¬d  ÉÑÑ°ùe IOÉM IGOCG
 »àdGh …ôëàdGh åëÑdG ∫ÉªYCG ájôjóªdG áWô°T äô°TÉH á©bGƒdÉH ÆÓÑdG »≤∏J
 áeóîà°ùªdG  IGOC’G  §Ñ°Vh ,¬«∏Y ¢†Ñ≤dGh …óà©ªdG  ájƒg ójóëJ øY äôØ°SCG
.»°üî°T ±ÓN ƒg á©bGƒdG AGQh ÖÑ°ùdG ¿CG ø«ÑJ å«M ,áªjôédG ÜÉμJQG »a
 áaÉc PÉîJG mQÉL ¬fCG ≈dEG áª°UÉ©dG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe QÉ°TCGh

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG ¬«∏Y ¢VƒÑ≤ªdG ádÉME’ G kó«¡ªJ ,á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G
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Vacancies Available
HIDD POWER CO. B.S.C. (CLOSED)

 has a vacancy for the occupation of 
 CHEMIST

 17679414  or  hr@hpc.com.bh

MOHAMMED HASAN ALMAHROOS
CO (B.S.C)

 has a vacancy for the occupation of 
 TECHNICIAN

 17408090  or  hr@almahroos.com

ABDULHADI ALAFOO WLL
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

contact  17874756  or
alafoo@batelco.com.bh

ALHILM TRADING EST.
 has a vacancy for the occupation of 

 MASON(GENERAL)

contact  37722152  or  

CAFETERIA TEA TEAM
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

contact  39893138  or  
qassim.8@hotmail.com

JOY ALUKKAS JEWELERY COMPANY W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN

contact  17229914  or 
 bahmanamamgr@joyalukkas.com

TEAM ANWAR CLEARANCE AND
DOCUMENTATION

 has a vacancy for the occupation of 
 OFFICE ASSISTANT

contact  33231498  or  
allshop2011@gmail.com

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D
 has a vacancy for the occupation of 

 HEAD OF PLANNING & DESIGN

contact  17541001  or 

NOOR AL KERAM RESTAURANT
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

contact  33600771  or  

GOLDEN DOCUMENTS FOR
CLEARANCE AND TOURIST SERVICE

 has a vacancy for the occupation of 
 OFFICE ASSISTANT

contact  33600771  or  
salimrealestatebh99@gmail.com

RESTAURANT GULF 24
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

contact  33306446  or 

JASER CONSTRUCTION
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

contact  33220455  or 
 jasercont@gmail.com

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

 SECURITY GUARD

contact  77996666  or  
sbarboza@securitysolutions.me

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

 SECURITY GUARD

contact  77996666  or  
sbarboza@securitysolutions.me

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

 SECURITY GUARD

contact  77996666  or  
sbarboza@securitysolutions.me

KARMASTAJI MARKAT
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

contact  36777703  or 
 zan131@alayam.com

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L
 has a vacancy for the occupation of 
 OPERATOR(MOBILE-CRANE)

contact  17466776  or  

GILLANI CARGO HANDLING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

contact  39605308  or  

GULF CAPITALS DECORATION & 
PAINTING

 has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER

 contact  77017070  or 
 hakeemkamel@hotmail.com

ALBAIT ALJAMEEL FOR 
BUILDING CONSTRUCTIONS

 has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER

contact  39091633  or  
albaitaljamil@gmail.com

AL DIYAR TREE CAFETERIA
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

17753210  or  
altayyar@bapco.net

RADHEYA YUSUF GHULOOM ABBAS
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

 contact  36777984  or  

MILLET ENGINEERING BUREAU
 has a vacancy for the occupation of 

 TECHNICIAN

contact  17530848  or 
 bah@milletintl.com

CHRYSTAL BAKERY W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 CAKE MAKER

contact  17274067  or  
mauction@batelco.com.bh

BANT AL-YASI RESTAURANT
 has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR

contact  17763263  or  
karkeranagraj@gmail.com

OM YOUSIF SWEET MAKING
 has a vacancy for the occupation of 

 SALES REPRESENTATIVE

 contact  17793390  or 
 zohra@menas.com.bh

SULTAN CENTER RETAIL BAHRAIN - 
WHOLESALE

 has a vacancy for the occupation of 
 SENIOR ACCOUNTANT

contact  17636666  or  
ahassan@sultan-center.com

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

 MANAGER (PROJECT)

contact  17568708  or 

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

 CONSULTANT
(TECHNICAL AFFAIRS)

contact  66944955  or  
info@ebit.com.bh

ABDULHADI ALAFOO WLL
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

contact  17874756  or  
alafoo@batelco.com.bh

ATLAS BUSINESS MANGEMENT 
SERVICES

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

contact  17295488  or  
atlasbms@batelco.com.bh

SUPER REDHA DOCUMENT
CLEARANCE

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

contact  33051349  or  

GHAREEB EXPRESS 
RESTAURANT

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER (GRILLING)

contact  39939974  or  
samialmulla15@gmail.com

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL
 has a vacancy for the occupation of 

 NURSE (GENERAL)

contact  17532010  or  
hussain.alali@royalbhrn.com

GS ENGINEERING & CONSTRUCTION 
CORP - FOREIGN BRANCH

 has a vacancy for the occupation of 
 CONSTRUCTION MANAGER

contact  36767570  or  

SEED FOR CONSULTING AND
ORGANIZING CONFERENCES CO. S.P.C.

 has a vacancy for the occupation of 
 INFORMATION TECHNICIAN

contact  17369322  or 

LEGEND PALACE CARPENTRY
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

GULF COURT S.P.C OWNED BY SWAN 
LAKE LTD

 has a vacancy for the occupation of 
 ACCOUNTANT(GENERAL)

 17559900  or  hr@gulfcourt-hotel.com

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

 SECURITY GUARD

ERNST & YOUNG TRAINING W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 MANAGER

 17514752  or  sara.ebrahim@bh.ey.com

OLIVE GREEN CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 

 CARPENTER

OLIVE GREEN CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 
 PAINTER(CONSTRUCTION)

MICHEL SINDAHA & CO
FOREIGN BRANCH CO.

 has a vacancy for the occupation of 
 ENGINEER(CUSTOMERS SETS

INSTALLING & MAINTENANCE)

KANSAS CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

 39756045  or  hussainch435@gmail.com

AHMED ISA BLOCK FACTORY
 has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN

ALMANSOORI WORKOVER SERVICE W.L.L.
 has a vacancy for the occupation of 

 RIGGER

 17556880  or  talshaala@almansoori.biz

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND 
FACTORY W.L.L

 has a vacancy for the occupation of 
 SUPERVISOR

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

 SECURITY GUARD

 77996666  or  sbarboza@securitysolutions.me

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

 SECURITY GUARD

 77996666  or  sbarboza@securitysolutions.me

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

 PROJECTS COORDINATOR

 17722333  or  info@alghanah.com

ABU HAMZA SECOND HAND
EQUIPMENTS

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 39581507  or  bahlove6@gmail.com

ANNE HOLTROP  CO SPC
 has a vacancy for the occupation of 

 DESIGNER

 33975650  or  mail@anneholtrop.nl

VAISHNAVI BOUTIQUE
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

 35857505  or  usman.5551@hotmail.com

SIEMENS LLC UAE
 has a vacancy for the occupation of 

 SUPERINTENDENT/SUPV.
(ELECTRICAL EQUIP.

MANUFACTURING & FITTNG)

 17103777  or  basim.akkawi@siemens.com

HYDRAULICS AND PNEUMATICS
TRADING W.L.L.

 has a vacancy for the occupation of 
 STEEL FABRICATOR

FAMEEDA CONSTRUCTION
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

THE SCALE RESTURANT
 has a vacancy for the occupation of 

 COOK(GENERAL)

RELAX TOWER CONTRACTING
COMPANY PARTNERSHIP OWNED

BY HASAN ABDUL
 has a vacancy for the occupation of 

 MASON

 33100058  or  bob_200420@hotmail.com

ASIM & SHAHEEN STATIONARY, 
ARTS AND CRAFTS

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 36458871  or  oujbutt@gmail.com

TRAVEL DESTINATION ONLINE
CONSULTANCY CO. W.L.L

 has a vacancy for the occupation of 
 CONSULTANT

BIG BASKET FOOD STUFF
 has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR SALES

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL
CONSTRUCTION CO.  
BRANCH OF FOREIG

 has a vacancy for the occupation of 
 SUPERVISOR & GENERAL FOREMAN

NEW GREEN CONSTRUCTION OF 
BUILDINGS BAHRAINI PARTNERSHIP 

COMPANY
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

 39331560  or  alamishaque@gmail.com

NABEEL ANJUM S.P.C OWNED BY
NABEEL ANJUM

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 33769819  or  c.prince82@yahoo.com

NEAR ME BH PROMOTIONS S.P.C 
OWNED BY MOHAMMED FAREED 

FAROOQ
 has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER

ABDULAZIZ MOHAMED ISA
ALRUMAIHI

(DART ALAYAM / 12465 )
 has a vacancy for the occupation of 

 SEAMAN

 17840093  or  abbulaziz.alrumaihi54@gmail.com

ARABIAN HOUSES CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 

 AIRCONDITIONERS MECHANIC

JURONG ENGINEERING LIMITED - 
BAHRAIN S.P.C

 has a vacancy for the occupation of 
 WELDER

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

 SECURITY GUARD

 77996666  or  sbarboza@securitysolutions.me

RUWAD ALBAHRAIN SERVICES
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

 33909150  or  aliqasim2012@yahoo.com

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

 MASON

SHOUSHA ADVERTISING CO S.P.C 
OWNED BY SALAH FAWZY HAFEZ 

SHOUSHA
 has a vacancy for the occupation of 

 RECEPTIONIST

 33676669  or  shoushasalah@yahoo.com

SHOUSHA ADVERTISING CO S.P.C 
OWNED BY SALAH FAWZY HAFEZ 

SHOUSHA
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

 33676669  or  shoushasalah@yahoo.com

SILVER FOR CAR ACCESSORIES
 has a vacancy for the occupation of 

 ACCOUNTING CLERK

SILVER FOR CAR ACCESSORIES
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

ABDULAMIR EBRAHIM YOUSIF 
DAHNEEM (MAGNANI 6025 )

 has a vacancy for the occupation of 
 SEAMAN

DAR AL-SHIFA MEDICAL CENTRE
 has a vacancy for the occupation of 

 RECEPTIONIST

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C
(CLOSED)

 has a vacancy for the occupation of 
 SANDBLASTER

 17700888  or  nasserab@batelco.com.bh

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

 DESIGNER(INTERIORS)

 17592233  or  luay@khalaifat.com

ALSARI ELECTRICAL
ESTABLISHMENT

 has a vacancy for the occupation of 
 ELECTRICIAN

 38338925  or  alsari.electric@gmail.com

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

 has a vacancy for the occupation of 
 SUPERVISOR

 17251444  or  namalco@batelco.com.bh

SULAIMAN JAN MOHAMMED AUTO 
SERVICES

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

 17422201  or  cj_188@hotmail.com

ARABIAN HOUSES CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 

 AIRCONDITIONERS MECHANIC

BOLAN TOWER CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

 17000490  or  bolanbh@gmail.com

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

 SUPERVISOR(INTERNAL WORKS)

JAMILA AKHTAR CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

 17346157  or  jac.servicesbh@gmail.com

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED -
BRANCH OF A FOREIGN COMPANY

 has a vacancy for the occupation of 
 WAITER (RESTURANTS)

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED -
BRANCH OF A FOREIGN COMPANY

 has a vacancy for the occupation of 
 WAITER (RESTURANTS)

KHALID MAHMOOD ASHRAF
SERVICE CO. S.P.C

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

ZOHOOR HUSAIN YUSUF MOHAMED
 has a vacancy for the occupation of 

 HEAVY DRIVER

 35609200  or  zohoor75060@gmail.com

ABDULAMIR EBRAHIM YOUSIF 
DAHNEEM (MAGNANI 6025 )

 has a vacancy for the occupation of 
 SEAMAN

MANDI TRADING CO. S.P.C OWNED 
BY MOHAMED EBRAHIM MOHAMED 

MANDI
 has a vacancy for the occupation of 

 ELECTRICIAN

MANDI TRADING CO. S.P.C OWNED
BY  MOHAMED EBRAHIM MO-

HAMED MANDI
 has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER

BUREAU VERITAS
 has a vacancy for the occupation of 

 ENGINEER(MARINE)

 17877574  or  bvbrn@batelco.com.bh

KAIKSOW MODERN TRADING W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 SHIPMASTER

 17730816  or  mkaiksow@bakgroup.net

ALBASRA CONTRACTING
ESTABLISHMENT

 has a vacancy for the occupation of 
 HEAVY DRIVER

 17789749  or  abbas-h@live.com

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

 WORKER

PREMATOR GULF W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 SANDBLASTER

 17673513  or  nasco@batelco.com.bh

I WOOD WORKS
 has a vacancy for the occupation of 

 CARPENTER

 33330082  or  alwaseemgroup@gmail.com

HAMAR JEM
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

BAHRAIN WELDING WIRE
PRODUCTS MANUFACTURING C
 has a vacancy for the occupation of 
 ALUMINIUM FURNACEMAN

 øªMôdGóÑY  ï«°ûdG  ó«ª©dG  ∑QÉ°T
 ΩÉY  ôjóe  áØ«∏N  ∫BG  ÜÉgƒdGóÑY  ø`̀H
 ´ÉªàL’G  »a  Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G
 ø«eÉ©dG  øjôjóª∏d  ø«KÓãdGh ¢SOÉ°ùdG
 ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hó`̀H  Qhôª∏d
 á«æ≤J ôÑY ó≤Y …òdGh á«Hô©dG è«∏îdG

.»FôªdG ∫É°üJ’G
 ¿hôjóªdG  ó`̀cCG  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀Nh
 äÉ«°UƒJh  äGQGô```̀b  ò«ØæJ  ¿ƒ`̀eÉ`̀©`̀dG
 »àdGh ¢ù∏éªdG ∫hóH á«∏NGódG AGQRh
 èeGôÑdGh  §£îdG  ™°Vh  ≈`̀ dEG  ±ó¡J
 ≈∏Y á``̀jQhô``̀ª``̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d
 á°ûbÉæe  ºJ  Éªc  ,»é«∏îdG  iƒà°ùªdG
 ôjƒ£àd ácôà°ûªdG iDhôdGh äÉMôà≤ªdG

 »a ø«∏eÉ©∏d á«ÑjQóàdG äGôÑîdG ∫OÉÑJh AÉ°†YC’G ∫hódG ø«H …ƒYƒàdG ÖfÉédG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ,∫ÉéªdG Gòg »a áªFÉ≤dG èeGôÑdG øe IOÉØà°S’Gh QhôªdG ∫Éée
 á°ûbÉæeh ,ájQhôªdG ácôëdG IQGOEG »a áeóîà°ùªdG äÉ«æ≤àdG ôNBG ≈∏Y ´ÓW’G
 ∫hO ø«H Qhôª∏d áeÉ©dG äGQGOE’G ø«H »é«∏îdG »fhôàμdE’G §HôdG äGóéà°ùe

.¿hÉ©àdG ¢ù∏ée

 ´ÉªàLG »``a ∑QÉ°ûj Qhô``ªdG ôjóe
z¿hÉ©àdG{ ∫hó``H Qhô``ªdG …ô``jóe

 º``bQ IÉ``aƒdG ≈``dEG π``°üJ ø``jôëÑdG
 IójóL á``HÉ°UEG 661 π``é°ùJh 200

.QhôªdG ΩÉY ôjóe |

¢Vô©J ø``e Qòëj zäÉ``HÉ≤æ∏d ô``ëdG{
äÉcô°ûdG ióMEÉH π°üØ∏d É«æjôëH 33 
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  ¿EG  øjôëÑdG  ∫ÉªY  äÉHÉ≤æd  ôëdG  OÉ`̀ë`̀J’G  ∫É`̀b
 kÓeÉY 33 ¥ƒ≤M ¿CÉ°ûH É¡JGó¡©Jh É¡JÉ«dhDƒ°ùe øe π°üæàdG ∫hÉëJ á«YÉªàL’G
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 á«ªæàdGh πª©dG  IQGRh øe á≤aGƒe ≈∏Y É¡dƒ°üM ó©H ,áàbDƒe Oƒ≤©H ∫hÉ≤ªdG

.á∏μ«¡dG IOÉYEG áéM âëJ á«YÉªàL’G
 ∫ÓN äócCG  πª©dG IQGRh ¿EG  øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ôëdG OÉëJ’G ∫Ébh 
 πjƒëJ  ºàj  ¿CÉ`̀H  Ö∏°U  ácô°T  IQGOEG  ™e  â≤ØJG  É¡fCG  OÉ`̀ë`̀J’G  ™e  É¡YÉªàLG
 πØμJ  ™e  ácô°ûdÉH  iô`̀NCG  ∞FÉXh  ≈`̀dEG  IófÉ°ùªdG  º°ù≤H  ø«∏gDƒªdG  ø«∏eÉ©dG

.ÖjQóàdG ≈dEG áLÉëH øjòdG ø«∏eÉ©∏d Ö°SÉæªdG ÖjQóàdG ºjó≤àH IQGRƒdG
 ø«∏eÉ©dG  áHÉ≤æd  äó``cCG  Ö∏°U  ácô°T  IQGOEG  ¿CG  ôëdG  OÉ`̀ë`̀J’G  ±É`̀°`̀VCGh
 âeÉb »àdG É¡JGƒ£N ™«ªL »a πª©dG IQGRh á≤aGƒe ≈∏Y â∏°üM É¡fCG ácô°ûdÉH
 ÉªH É¡©e π°UGƒàJ ºd πª©dG IQGRh ¿CGh ,ácô°ûdÉH ø«∏eÉ©dG ¿CÉ°ûH É¡H Ωƒ≤à°Sh
 ∫ƒM Iô«Ñc ΩÉ¡Øà°SG  áeÓY ™°†j Ée ƒgh ,ôëdG  OÉëJ’G ™e ¬«∏Y ¥ÉØJ’G ºJ

.¿CÉ°ûdG Gò¡H á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh ∞bƒe
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  øjôëÑdG  ∫ÉªY  äÉHÉ≤æd  ôëdG  OÉëJ’G  ÖdÉWh
 ∫ƒ¡ée πÑ≤à°ùe øe ∫Éª©dG A’Dƒg ¬LGƒj Ée á∏ë∏M ≈∏Y πª©dÉH á«YÉªàL’G
 á«ÑæLCG  ádÉªY  áÑ°ùf  OƒLh  πX  »a  º¡JÉeóN  øY  AÉæ¨à°S’G  ácô°ûdG  á«f  ó©H
 Ée  ò«Øæàd  äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  ≈∏Y  πª©J  ¿CGh  ,%60  øe  ôãcCG  ≈dEG  π°üJ  á«dÉY
 ô«jÉ©e  ™e  ≥Øàj  ÉªH  ,øjôëÑdG  ∫ÉªY  äÉHÉ≤æd  ôëdG  OÉëJ’G  ™e  ¬«∏Y  ≥ØJG
 ¢UÉ≤àfG  …CG  ¿hO  ácô°ûdG  »a  º¡FÓeõH  º¡JGhÉ°ùeh ,»æjôëÑdG  πª©dG  ¿ƒfÉb

.º¡gÉéJ á∏eÉc É¡à«dhDƒ°ùe ácô°ûdG IQGOEG πªëàJ ¿CGh º¡JÉ≤ëà°ùe øe
 ≈∏îàJ ¿CG πéîªdG øe ¬fCG øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ôëdG OÉëJ’G ±É°VCGh 
 ¬«a  âeÉb  …ò`̀dG  âbƒdG  »a  ø«∏eÉ©dG  A’Dƒ`̀g  √ÉéJ  É¡JÉ«dhDƒ°ùe  øY  IQGRƒ`̀dG
 á∏eÉ©dG  äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG  ™«ªéd äGóYÉ°ùeh á«dÉe  ΩõM ºjó≤àH  ádhódG
 á¡LGƒªd  É¡JóYÉ°ùeh  ,á«æWƒdG  ádÉª©dG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a
 øe äGAGôLE’G √òg πãe ¿CG OÉëJ’G ócCGh ,ÉfhQƒc áëFÉL ≈∏Y áÑJôàªdG QÉKB’G
 ≈∏Y ®ÉØëdGh ∫Éª©dG ¥ƒ≤M ájÉªM ∫Éée »a áμ∏ªªdG á©ª°ùH QGô°VE’G É¡fCÉ°T

.º¡JÉÑ°ùàμe
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 ΩÉª°†f’G ≈dEG øjôëÑdG áμ∏ªe äÉ©∏£J õjõ©àH ï°SGôdG É¡eGõàdG QÉWEG »a
 ]NSSA]  AÉ°†ØdG  Ωƒ∏©d  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  π°UGƒJ  ,AÉ°†ØdG  ¥ÉÑ°S  ≈`̀ dEG
 äGhóf  á∏°ù∏°S  »gh  -SpaceTalk AÉ°†ØdG  äÉKOÉëe :¢UÉîdG  É¡Yhô°ûe
 Ωƒ∏Y ∫Éée »a ø«°üàîeh ø««fGó«e AGôÑN ™e äÉKOÉëe ¢Vô©J á«°VGôàaG
 á«Yƒàd º¡JGôÑNh á«°üî°ûdG º¡HQÉéJ ∫OÉÑàd º¡àaÉ°†à°SG ºàJ å«M ,AÉ°†ØdG

.AÉ°†ØdG Ωƒ∏Y ∫ÉéªH ø«ªà¡ªdG
 »°ShôdG OÉëJ’G π£Hh AÉ°†ØdG óFGQ áaÉ°†à°SG ºà«°S ,á©HGôdG á≤∏ëdG »a 
.z∂°ùØæH ≥K{ :¿Gƒæ©H ¢UÉN …õ«ØëJ åjóM »a »μ°ùfGRÉjQ »Lô«°S ó«°ùdG

 ΩóN Éªc ,á«FÉ°†a áÑcôªd óFÉ≤c á∏«∏L äÉeóN »Lô«°S AÉ°†ØdG óFGQ Ωób
 ™«é°ûàd ¬àbh ¢Sôμj Éeõà∏e Éjõ«ØëJ ÉKóëàe qó©jh ,AÉ°†ØdG »a ΩÉjCG 306 Ióe
 ¥É£f  øª°V  É¡≤«≤ëJh  º¡eÓMCG  øY  åëÑdGh  º¡àjDhQ  ™«°SƒJ  ≈∏Y  áeÉ©dG

.áMÉàªdG äÉ«fÉμe’G
 »Lô«°S  ó«°ùdG  É¡H  ΩÉ`̀b  »àdG  á∏MôdG  ø`̀e  IÉMƒà°ùe  Ihó`̀æ`̀dG  ¿ƒμà°S
 ∫ƒM á«∏ªY íFÉ°üf ø«ªà¡ªdG ∑QÉ°û«°S å«M ,AÉ°†ØdG »a ¬«àª¡ªd ô«°†ëà∏d

.á«æ¡ªdGh á«°üî°ûdG äÉHƒ©°üdG ™e πeÉ©àdGh äÉjóëàdG ≈∏Y Ö∏¨àdG
 á«FÉ°†ØdG  ¢ü°ü≤dÉH  áÄ«∏e  ¿ƒμà°S  á°ù∏édG  √ò``̀g  ¿CG  ó`̀cDƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e
 ÜÉÑ°ûdG  ¢SÉªM  ô«ãà°Sh  ≥«°T  »ª∏Y  ¥É«°S  »a  Ωó≤Jh  á«ª∏©dG  äÉbGôàN’Gh
 8 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG Ωƒ«dG ∂dPh ,AÉ°†ØdG ±É°ûμà°SG ∫ƒM ø«ªà¡ªdG øe áeÉYh
 ¿ÉμeEÉH  .á`̀eÉ`̀Y  IƒYódGh kAÉ°ùe  á©HÉ°ùdG  áYÉ°ùdG ΩÉªJ  »``̀a 2020  ôÑªàÑ°S
 NSSA.gov.bh ≈∏Y áÄ«¡dG ™bƒe ≈∏Y π«é°ùàdG ácQÉ°ûªdG »a ø«ÑZGôdG

.áÄ«¡dÉH ¢UÉîdG ΩGô¨à°ùf’G ÜÉ°ùM ôÑY hG
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�إغالق مكرب�ت �ل�سوت وعدم �لتجمع �أمام �ملاآمت.. »�جلعفرية«:

�قت�سار مر��سم �إحياء �ملنا�سبات �ملقبلة على �لبث �ملبا�سر

اتخاذ  اإىل  املاآمت واحل�سينيات  الأوقاف اجلعفرية جميع  اإدارة  دعت 

الطبي  الوطني  الفريق  بتوجيهات  واللتزام  الحرتازية  الحتياطات 

اإحياء  مرا�سم  واقت�سار  )كوفيد-19(،  كورونا  لفايرو�س  للت�سدي 

املنا�سبات املقبلة على اآلية البث املبا�سر مع تواجد الطاقم الفني امل�سوؤول 

عن البث املبا�سر مبا ل يتجاوز 5 اأ�سخا�س واإغالق مكربات ال�سوت، مع 

الإدارة  املاآمت واحل�سينيات، كما جّددت  اأمام  التجمع  احلر�س على عدم 

حتذيرها من خطورة التجمعات يف املجال�س الأهلية ويف البيوت.

ووّجهت الإدارة الفرق الفنية املعنية بالبث املبا�سر اإىل اللتزام وعدم 

الكمامات  بارتداء  كالتقّيد  والتعليمات  الحرتازية  بالإجراءات  التهاون 

وتطبيق معايري التباعد الجتماعي.

مر�سوم ملكي بت�سمية �أمناء كلية 

عبد�لـله بن خالد للدر��سات �الإ�سالمية

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  عن  �سدر 

خليفة عاهل البالد املفدى مر�سوم بت�سمية اأع�ساء جمل�س اأمناء 

كلية عبداهلل بن خالد للدرا�سات الإ�سالمية برئا�سة وزير الرتبية 

والتعليم، وع�سوية ُكلٍّ من: ال�سيخ الدكتور عبداللطيف حممود 

وال�سيخ  الإ�سالمية،  لل�سوؤون  الأعلى  املجل�س  املحمود ممثالً عن 

املجل�س  عن  ممثالً  ال�سرتي  من�سور  ال�سيخ  �سليمان  الدكتور 

ووكيل  البحرين،  جامعة  ورئي�س  الإ�سالمية،  لل�سوؤون  الأعلى 

ورئي�س  واملناهج،  التعليم  ل�سوؤون  والتعليم  الرتبية  وزارة 

اجلعفرية،  الأوقاف  جمل�س  ورئي�س  ال�سنية،  الأوقاف  جمل�س 

التعليم  ملجل�س  العامة  بالأمانة  العلمي  البحث  اإدارة  ومدير 

ممثالً  املفتاح  يو�سف  يعقوب  فريد  الدكتور  وال�سيخ  العايل، 

ع�سو  اجلودر  يو�سف  و�سالح  للق�ساء،  الأعلى  املجل�س  عن 

نا�سر  وحممود  ال�سلمي،  للتعاي�س  العاملي  حمد  امللك  مركز 

ماجد التوبالين ع�سو جمل�س الأوقاف اجلعفرية، ومدير املعهد 

الديني اجلعفري، وعميد كلية عبداهلل بن  املعهد  الديني، ومدير 

املجل�س  يف  ع�سويتهم  مدة  وتكون  الإ�سالمية.  للدرا�سات  خالد 

�سنوات. اأربع 

ت�سكيل جمل�ص وز�رة �لد�خلية لتطوير �لعمل �الأمني.. جمل�ص �لوزر�ء: 

�إجر�ء�ت �أكثـر فاعلية يف �ملنا�سبات �لدينية و�الجتماعية
القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء خالل تروؤ�سه جل�سة جمل�س الوزراء اأم�س، اأن 

البحرين. فريق  لتحقيقها  ي�سعى  دائمة  ق�سوى  اأولوية  واملقيمني  املواطنني  و�سالمة  �سحة 

اجلهود  وم�ساعفة  الحرتازية  الإجراءات  م�ستوى  تكثيف  اإىل  الوزراء  جمل�س  ووجه 

الفريق  بني  التن�سيق  خالل  من  الفريو�س  من  املجتمع  وحماية  الت�سدي  اإىل  الرامية 

باإرادة  املاآمت  الأوقاف وروؤ�ساء  الداخلية ووزارة ال�سحة وجمل�سي  الوطني الطبي ووزارة 

مقبل  ملا هو  فاعلية  اأكرث  اإجراءات وقائية واحرتازية  ل�سمان  وم�سوؤولية وطنية م�سرتكة، 

والجتماعية. الدينية  واملنا�سبات  ال�سعائر  من 

 87 طالت  التي  التفتي�س  حمالت  نتائج  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  وزير  وعر�س 

تلك  من   %66 خمالفة  اأظهرت  والتي   2020 اأغ�سط�س   26  –  11 الفرتة  خالل  من�ساأة 

حيالها الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  ومت  لالأن�سطة  واملعامل  والكراجات  الور�س 

ووافق جمل�س الوزراء بناء على ما عر�سه وزير الداخلية على ت�سكيل »جمل�س وزارة 

الأمني  العمل  تطوير  على  الوزارة  اإطار جهود  ذلك يف  الداخلية،  وزير  برئا�سة  الداخلية« 

املت�سارعة. الأمنية  الظروف  ودرا�سة  تقييم  يف  احلديثة  النظم  ومواكبة 

قائد م�ست�سفى �مللك حمد تطّوع يف �لتجارب للقاح

3 �آالف متطّوع يف �لتجارب �ل�سريرية لكورونا

رف�ص �لت�سكيك يف مو�قفه �لد�عمة لفل�سطني

باالعتـــذ�ر �لفل�ســـطيني  �لرئي�ـــص  يطالـــب  »�خلليجـــي« 

اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العام  الأمني  ا�ستنكر 

ومغالطات«  »حتري�س  احلجرف  نايف  الدكتور  العربية 

املجل�س. دول  �سد  الفل�سطينية  الف�سائل  بع�س 

وا�ستهجن الأمني العام، ما ذكر من »مغالطات« وت�سكيك 

الفل�سطيني،  للحق  والداعمة  التاريخية  املجل�س  دول  مبواقف 

وفق ما ذكره موقع املجل�س.

الفل�سطينية  القيادات  احلجرف  العام  الأمني  وطالب 

امل�سوؤولة، وعلى راأ�سها الرئي�س حممود عبا�س، بالعتذار 

واملغلوطة«. »ال�ستفزازية  والت�سريحات  التجاوزات  عن 

»تتنافى  الفل�سطينية  الت�سريحات  هذه  اأن  واعترب 

وال�سعب  املجل�س  دول  بني  العالقات  وتاريخ  واقــع  مع 

لفل�سطيني«. ا

جاللة امللك

661 �إ�سابة 
جديدة بفريو�ص »كورونا«

02

03

04

09

04

 ويل العهد مرتئ�ًسا جل�سة جمل�س الوزراء عن ُبعد

اأكدت وزارة ال�سحة اأن هناك اإقبالً من املتطوعني 

التجارب  على  لفت  ب�سكل  البحرين  مملكة  يف 

ال�سريرية للمرحلة الثالثة من لقاح فريو�س كورونا 

»كوفيد 19« غري الن�سط، حيث تلقى اأكرث من 3000 

متطوع من خمتلف اجلن�سيات جرعة اللقاح، منذ بدء 

انطالق التجارب يف اأغ�سط�س املا�سي.

�سلمان  ال�سيخ  طبيب  اللواء  تطوع  ذلك،  اإىل 

امللك  م�ست�سفى  قائد  خليفة  اآل  اهلل  عطية  بن 

للقاح  ال�سريرية  التجارب  يف  اجلامعي  حمد 

)كوفيد-19(.

ح�سابها  عرب  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

بلغ  التي  الفحو�سات  اأن  »تويرت«  يف 

ت�سجيل  اأظهرت  اأم�س،   10580 عددها 

 78 منها  جديدة  قائمة  حالة   661

ملخالطني  حالة  و579  وافدة،  لعمالة 

من  قادمة  حالت  و4  قائمة  حلالت 

اخلارج لي�سل عدد احلالت املتعافية اإىل 

51240 حالة.

حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

العناية 31 حالة.
ال�سيخ �سلمان يتلقى لقاح فريو�س »كورونا«

�لزياين بحث يف لندن �لق�سايا �القليمية وم�ساعي �ل�سالم

�لبحرين وبريطانيا: �آفاق جديدة للتعاون �لثنائي
اأكد وزير اخلارجية عبداللطيف الزياين على عمق العالقات التاريخية التي جتمع 

بني مملكة البحرين واململكة املتحدة وما متتاز به من متانة وقوة يف ظل احلر�س 

املتبادل على تعزيز التعاون الثنائي والتن�سيق امل�سرتك.

واأ�ساد الزياين خالل اجتماعه اأم�س يف لندن مع دومينيك راب، وزير اخلارجية 

الأمن  حفظ  يف  املتحدة  اململكة  به  ت�سطلع  الذي  الهام  بالدور  املتحدة،  باململكة 

وال�ستقرار الإقليمي والدويل.

امل�ستمر  والتن�سيق  الزيارات  تبادل  موا�سلة  اأهمية  على  راب  اأكد  جانبه،  من 

لفتح اآفاق جديدة للتعاون الثنائي بني البلدين. وجرى خالل الجتماع، ا�ستعرا�س 

وامل�ساعي  والدولية،  الإقليمية  ال�ساحتني  على  امل�سرتك  الهتمام  ذات  املو�سوعات 

املبذولة لتحقيق الأمن وال�سالم يف ال�سرق الأو�سط. الزياين خالل اجتماعه مع وزير اخلارجية الربيطاين يف لندن
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66% من الور�س والكراجات خمالفة ال�سرتاطات ال�سالمة .. جمل�س الوزراء: 

تكثيف االإجراءات االحرتازية وم�ساعفة اجلهود الرامية للت�سدي لـ»كورونا«
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�ــس 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

الأ�سبوعي  العتيادي  الجتماع  الوزراء 

ملجل�س الوزراء.

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واأكــد 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

املواطنني  و�سالمة  �سحة  اأن  الــوزراء 

ي�سعى  دائمة  ق�سوى  اأولوية  واملقيمني 

مواطنني  من  البحرين  فريق  لتحقيقها 

التنفيذية  ال�سلطتني  واأع�ساء  ومقيمني 

اخلا�س  القطاع  وموؤ�س�سات  والت�سريعية 

والأهلي، وهدف ال�سرتاتيجيات واخلطط 

انت�سار  التي و�سعتها احلكومة للحد من 

واأ�ساد   ،)19 )كوفيد  كورونا  فريو�س 

�سموه بالوعي املجتمعي وروح امل�سوؤولية 

الوطنية وعمق ال�سراكة املجتمعية واأثرها 

التطلعات املن�سودة،  الإيجابي يف حتقيق 

مبيًنا �سموه اأن كل فرد يف املجتمع م�ساهم 

بالتزامه وم�سوؤول عن حماية املجتمع.

تكثيف  اإىل  ــوزراء  ال جمل�س  ووجه 

م�ستوى الإجراءات الحرتازية وم�ساعفة 

وحماية  الت�سدي  اإىل  الرامية  اجلهود 

املجتمع من الفريو�س من خالل التن�سيق 

ووزارة  الطبي  الوطني  الفريق  بني 

وجمل�سي  ال�سحة  ووزارة  الداخلية 

الأوقاف وروؤ�ساء املاآمت باإرادة وم�سوؤولية 

وطنية م�سرتكة، ل�سمان اإجراءات وقائية 

من  مقبل  هو  ملا  فاعلية  اأكرث  واحرتازية 

ال�سعائر واملنا�سبات الدينية والجتماعية، 

وخمالفة  اللتزام  عدم  اأن  املجل�س  موؤكًدا 

و�سعها  يتم  التي  الحرتازية  الإجراءات 

وحتديثها ب�سكل م�ستمر ي�سّكل خطًرا على 

�سحة و�سالمة املجتمع.

جدد  فقد  ال�سياق،  ــذا  ه و�سمن 

الطبي  بالطاقم  اإ�سادته  الوزراء  جمل�س 

لهم  امل�ساندة  واجلهات  والتمري�سي 

والتي  ومثابرتهم  وثباتهم  �سربهم  على 

الإيجابي  التجاوب  اجلميع  من  ت�ستلزم 

بالتحلي بامل�سئولية لدعم هذه الكوادر يف 

القيام بواجبها.

مبنا�سبة  الــوزراء  جمل�س  نوه  ثم 

اليوم الدويل للعمل اخلريي بريادة مملكة 

ومبا  اخلريي  العمل  جمال  يف  البحرين 

مت اإجنازه يف هذا املجال الإن�ساين بف�سل 

الدعم والتوجيهات وامل�ساندة التي يحظى 

به العمل اخلريي والإن�ساين يف ظل العهد 

الزاهر حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

بعدها رحب جمل�س الوزراء بالتوقيع 

على اتفاق ال�سالم بني احلكومة ال�سودانية 

اإر�ساء  يف  ي�سهم  مبا  الثورية  واجلبهة 

طموحات  يحقق  دائم  و�سالم  ا�ستقرار 

ال�سعب ال�سوداين ال�سقيق.

عي�سى  بن  يا�سر  الدكتور  اأدىل  وقد 

النا�سر الأمني العام ملجل�س الوزراء عقب 

الذي عقد �سباح  الوزراء  اجتماع جمل�س 

املرئي  الت�سال  تقنية  عرب  ُبعد  عن  اأم�س 

بالت�سريح التايل:

املدرجة  املذكرات  يف  املجل�س  نظر 

من  ب�ساأنها  واتخذ  اأعماله  جدول  على 

القرارات ما يلي: 

اأولً: اإنفاًذا لأمر �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س 

وتكثيف  الرقابة  بت�سديد  املوقر  الوزراء 

عمليات التفتي�س على الور�س والكراجات 

ال�سناعية  باملناطق  الواقعة  واملعامل 

ال�سكنية  للمناطق  املجاورة  والتجارية 

الأمن  با�سرتاطات  التزامها  من  والتحقق 

ال�سناعة  وزير  عر�س  فقد  وال�سالمة، 

حمالت  نتائج  وال�سياحة  والتجارة 

خالل  من�ساأة   87 طالت  التي  التفتي�س 

 2020 اأغ�سط�س   26  –  11 الفرتة 

تلك  من   %66 خمالفة  اأظهرت  والتي 

لالأن�سطة  واملعامل  والكراجات  الور�س 

حيالها  الالزمة  الإجـــراءات  اتخاذ  ومت 

التفتي�س  خالل  من  متابعتها  ويجري 

بني  والتن�سيق  بالتعاون  وذلك  الدوري، 

الوزارة املذكورة والأجهزة املعنية بوزارة 

و�سوؤون  الأ�سغال  ووزارة  الداخلية 

البلديات والتخطيط العمراين. 

ثانًيا: وافق جمل�س الوزراء بناء على 

برئا�سة  املدنية  اخلدمة  جمل�س  تو�سية 

نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

التنظيمي  الهيكل  تعديل  على  ــوزراء  ال

وال�سياحة،  والتجارة  ال�سناعة  لوزارة 

وزارة،  وكيل  من�سب  باإلغاء  ــك  وذل

وزارة  وكيل  من�سب  م�سميات  وتغيري 

واإدارة، ونقل تبعية من�سب وكيل م�ساعد 

والإدارات التابعة له.

ثالًثا: وافق جمل�س الوزراء بناء على 

ت�سكيل  على  الداخلية  وزير  عر�سه  ما 

وزير  برئا�سة  الداخلية«  وزارة  »جمل�س 

الوزارة  جهود  اإطار  يف  وذلك  الداخلية 

على تطوير العمل الأمني ومواكبة النظم 

الظروف  ودرا�ــســة  تقييم  يف  احلديثة 

اأع�ساء  تعيني  ويكون  املت�سارعة،  الأمنية 

وحتديد  الداخلية«  وزارة  »جمل�س 

وزير  من  بقرار  واإجراءاته  اخت�سا�ساته 

الداخلية.

على  ــوزراء  ال جمل�س  وافق  رابًعا: 

على  احل�سول  ي�سرتط  قــرار  م�سروع 

�سوؤون  وزارة  من  م�سبقة  كتابية  موافقة 

املباين  على  لالإعالن  والريا�سة  ال�سباب 

اململوكة  وال�سبابية  الريا�سية  واملن�ساآت 

ملكية خا�سة للدولة املخ�س�سة ل�ستخدام 

غريها  اأو  الريا�سية  الأندية  انتفاع  اأو 

ميدان  يف  العاملة  اخلا�سة  الهيئات  من 

ال�سادرة  واملوؤ�س�سات  والريا�سة  ال�سباب 

باملر�سوم بقانون رقم 21 ل�سنة 1989، 

لهذا  املرفوعة  التو�سية  �سوء  يف  وذلك 

لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  من  الغر�س 

عر�سها  والتي  والت�سريعية  القانونية 

معايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س 

اللجنة املذكورة.

اإىل  ــوزراء  ال جمل�س  اأحــال  خام�ًسا: 

القانونية  لل�سوؤون  الــوزاريــة  اللجنة 

اخلارجية  وزيــر  مذكرة  والت�سريعية 

الوطنية  الهيئة  ان�سمام  طلب  ب�ساأن 

لعلوم الف�ساء اإىل ع�سوية الحتاد الدويل 

للمالحة الف�سائية.

اإىل  الــوزراء  جمل�س  اأحال  �ساد�ًسا: 

القانونية  لل�سوؤون  الــوزاريــة  اللجنة 

املوا�سالت  وزيــر  مذكرة  والت�سريعية 

والت�سالت ب�ساأن م�سودة ميثاق تاأ�سي�س 

»منظمة التعاون الرقمي«.

علًما  ــوزراء  ال جمل�س  اأخذ  �سابًعا: 

والتنمية  العمل  وزير  تقرير  خالل  من 

الجتماعية بنتائج قرار حظر العمل فرتة 

 4 ال�ساعة  اإىل   12 ال�ساعة  من  الظهرية 

بعد الظهر خالل �سهري يوليو واأغ�سط�س 

لهذا  التفتي�س  حمالت  وبنتائج   ،2020

زيــارة   13658 بلغت  التي  الغر�س 

من   ،%99،7 اأن  واأظــهــرت  تفتي�سية، 

بالقرار  التزمت  قد  وال�سركات  املوؤ�س�سات 

 30 عن  املخالفة  املن�ساآت  عدد  يزد  مل  و 

الذي  العمال  عدد  بلغ  بينما  فقط،  من�ساأة 

وقعت ب�ساأنهم املخالفة 42 عامالً فقط. 

على  ــوزراء  ال جمل�س  وافــق  ثامًنا: 

احلكومة  نفذتها  برغبة  اقرتاحات  �سبعة 

ما  خالل  من  تقدميها  وقت  يف  جميًعا 

وتتعلق  اإجــراءات،  من  احلكومة  اتخذته 

ومعاهد  مراكز  باإن�ساء  الرغبات  تلك 

تاأهيل ودور رعاية لذوي الإعاقة، ومركز 

والتوحد،  الإعاقة  ذوي  لتاأهيل  حكومي 

القطاع  بدعم  الرغبات  تلك  تتعلق  كما 

التجاري وبنظام العمل املرن لالأم العاملة 

وتطبيق العمل عن ُبعد للهيئات التعليمية 

وت�سحيح  ال�سابق  الدرا�سي  الف�سل  يف 

اأو�ساع العمالة ال�سائبة. 

اأخذ  الــوزاريــة،  التقارير  بند  ويف 

�سوؤون  وزيــر  بتقريري  علًما  املجل�س 

اإ�سهار  ب�ساأن  الأول  والريا�سة  ال�سباب 

ملراكز  والريا�سة  ال�سباب  �سئون  وزارة 

نتائج  حــول  والثاين  ال�سباب،  متكني 

الجتماع الثالث والثالثني لوزراء ال�سباب 

لدول  التعاون  جمل�س  بدول  والريا�سة 

الت�سال  عرب  اأقيم  الذي  العربية  اخلليج 

املرئي عن ُبعد موؤخًرا.

د. يا�صر النا�صر
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»الرتبية«: حري�صون على

 تعزيز التوا�صل مع الفئات اخلا�صة

ك�شف الدكتور ماجد بن علي النعيمي 

�شمن  اأنه  والتعليم  الرتبية  وزير 

ا�شتعدادات الوزارة املكثفة للعام الدرا�شي 

اجلديد 2021/2020، ويف اإطار توفري 

املحتوى التعليمي الرقمي املنا�شب للطلبة 

بجميع مراحلهم الدرا�شية، لتعزيز عملية 

الرتبية  اإدارة  انتهت  فقد  ُبعد،  التعلّم عن 

رقمًيا  در�ًشا   197 اإعداد  من  اخلا�شة 

الدرا�شي  الف�شل  مناهج  لتغطية  جديًدا، 

ا�شطراب  فئات:  منها  وت�شتفيد  الأول، 

الب�شيطة  الذهنية  والإعاقة  التوحد، 

النطق،  وا�شطرابات  داون،  ومتالزمة 

املتفوقني  اإىل  اإ�شافًة  التعلّم،  و�شعوبات 

واملوهوبني.

اإدراج  �شيتم  اأنه  الوزير  واأ�شاف 

الوزارة  بوابة  يف  اجلديدة  الدرو�س  هذه 

التعليمية الإلكرتونية، والقناة املخ�ش�شة 

الوزارة  قنوات  �شمن  اخلا�شة  للرتبية 

ما  بذلك  لتعزز  »يوتيوب«،  موقع  عرب 

رقمي  حمتوى  من  املن�شات  هذه  ت�شمه 

من  ال�شريحة  هذه  اإىل  موجه  متنوع 

الأبناء، اإ�شافًة اإىل تفعيل تطبيقات رقمية 

الرتبوي  للتوا�شل  دوجو«،  »كال�س  مثل 

واأولياء  والطلبة  املدار�س  بني  امل�شتمر 

املرئي  اأمورهم، مع تفعيل تقنية الت�شال 

الدمج  برنامج  �شيتم تطبيق  كما  املبا�شر، 

التوحد،  ا�شطراب  لطلبة  »البورتاج« 

والذي يركز على التنمية ال�شاملة للطفولة 

املبكرة، ويعتمد على التوا�شل مع ويل اأمر 

احلياتية  املهارات  على  للتدريب  الطالب 

وتفعيلها يف املنزل.

فقد  املكفوفني،  بالطلبة  يتعلق  وفيما 

يف  �شي�شتمرون  اأنهم  اإىل  الوزير  اأ�شار 

ال�شتفادة من الدرو�س امل�شموعة وغريها 

من مواد تعليمية منا�شبة لهم عرب البوابة 

توفري  مع  الأخرى،  واملن�شات  التعليمية 

مع  املعلمني،  من  لهم  وامل�شاندة  الدعم 

الإ�شارة  لغة  يف  مبخت�شني  ال�شتعانة 

الإعاقة  ذوي  للطلبة  الدرو�س  لرتجمة 

ذوي  على  يتطبق  ذاته  والأمر  ال�شمعية، 

والذين  واحل�شية،  اجل�شدية  الإعاقة 

املتنوعة  الرقمية  املواد  من  ي�شتفيدون 

فريق  ومبتابعة  مدار�شهم  مع  بالتن�شيق 

�شيتم  كما  اخلا�شة،  الرتبية  اإدارة  من 

متنوعة  وم�شابقات  اإثرائية  برامج  توفري 

للطلبة من فئة التفوق يف جمالت اخلطابة 

عرب  وذلك  وغريها،  والت�شوير  والفن 

تطبيق »مايكرو�شوفت تييمز«، مع تنظيم 

معر�س افرتا�شي لالبتكارات العلمية.

على  العمل  يتم  اأنه  الوزير  واأو�شح 

اخلا�شة  الرتبية  ملعلمي  ح�شابات  اإن�شاء 

التعليمية،  البوابة  على  فئاتهم  مبختلف 

اأمورهم،  واأولياء  معهم  التوا�شل  لتعزيز 

ي�شمن  مبا  وامل�شاندة،  الدعم  كل  لتقدمي 

والتعليمية  الرتبوية  براجمهم  ا�شتدامة 

بال�شورة املطلوبة.

�شارك �شفري مملكة البحرين لدى جمهورية 

لدى  الدائم  اململكة  ومندوب  العربية  م�شر 

جامعة الدول العربية ه�شام بن حممد اجلودر 

جامعة  ملجل�س   )154( الدورة  اأعمال  يف 

الدول العربية على م�شتوى املندوبني الدائمني، 

برئا�شة  العامة،  الأمانة  اأم�س مبقر  بداأت  التي 

مندوب دولة فل�شطني الدائم لدى جامعة الدول 

العربية ال�شفري دياب اللوح، وذلك للتح�شري 

لأعمال الدورة على م�شتوى وزراء اخلارجية 

الأربعاء  يوم  بعد،  عن  �شتعقد  والتي  العرب 

الدكتور  برئا�شة  اجلاري  �شبتمرب   9 املقبل 

ريا�س املالكي وزير اخلارجية الفل�شطيني.

الدائمني  املندوبني  اجتماعات  اأن  واأكد 

وزراء  لجتماعات  والتح�شري  بالإعداد  تقوم 

م�شروع  اإعداد  حيث  من  العرب  اخلارجية 

اخلا�شة  القرارات  وم�شاريع  الأعمال  جدول 

ملناق�شتها  اخلارجية  لوزراء  ورفعها  بها 

واعتمادها.

عدًدا  الأعمال  جدول  م�شروع  وت�شّمن 

والجتماعية  والأمنية  ال�شيا�شية  البنود  من 

العربي  العمل  تهم  التي  والإدارية  وال�شحية 

يف  والإيرانية  الرتكية  والتدخالت  امل�شرتك، 

وتطورات  العربية،  للدول  الداخلية  ال�شوؤون 

ال�شيا�شية  الأزمات  وبقية  ليبيا  يف  الو�شع 

من  عدد  وبحث  العربية،  ال�شاحة  على 

املو�شوعات الجتماعية وال�شحية، ومن بينها 

جلائحة  الت�شدي  جمال  يف  العربي  التعاون 

)كوفيد-19(.

التدخالت الرتكية والإيرانية

 على طاولة وزراء خارجية العرب

ه�شام اجلودر

الزياين: ال�صتفادة من اخلربة الربيطانية يف املجال احلقوقي

بريطانيا ت�صيد بجهود البحرين يف تعزيز حماية حقوق الإن�صان

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 

مع  اأم�س  لندن  يف  اخلارجية،  وزير  الزياين، 

حقوق  �شوؤون  وزير  اأحمد،  طارق  اللورد 

باململكة  والتنمية  اخلارجية  بوزارة  الإن�شان 

اإطار الزيارة التي يقوم بها  املتحدة، وذلك يف 

وزير اخلارجية اإىل اململكة املتحدة.

اخلارجية  وزير  اأعرب  الجتماع،  وخالل 

ال�شداقة  عالقات  مل�شار  وتقديره  اعتزازه  عن 

املتحدة  واململكة  البحرين  مملكة  بني  القائمة 

والتي ت�شتند على اأ�ش�س من الحرتام والتقدير 

موؤكًدا  امل�شتمر،  والتوا�شل  والتفاهم  املتبادل 

التعاون  تعزيز  على  البحرين  مملكة  حر�س 

حقوق  جمال  يف  املتحدة  اململكة  مع  الثنائي 

الربيطانية  اخلربة  من  وال�شتفادة  الإن�شان، 

الإجنازات  مو�شًحا  املجال،  هذا  يف  الطويلة 

البحرين يف  بها مملكة  قامت  التي  واملبادرات 

جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�شان.

اأكد اللورد طارق اأحمد حر�س  من جانبه، 

اأوجه  مبختلف  امل�شي  على  املتحدة  اململكة 

مبا  اأو�شع  لآفاق  البحرين  مملكة  مع  التعاون 

يعود بالنفع على البلدين وال�شعبني ال�شديقني، 

م�شيًدا بجهود مملكة البحرين يف تعزيز جمال 

حماية حقوق الإن�شان وما حققته من اإجنازات 

عديدة يف هذا املجال، واملكانة التي حققتها على 

ململكة  متمنًيا  والدويل،  الإقليمي  ال�شعيدين 

البحرين دوام الرفعة والنماء. 

بن  فواز  ال�شيخ  ال�شفري  الجتماع،  ح�شر 

لدى  البحرين  مملكة  �شفري  خليفة،  اآل  حممد 

اململكة املتحدة، ورودي دراموند �شفري اململكة 

املرافق  والوفد  البحرين،  مملكة  لدى  املتحدة 

لوزير اخلارجية.

اجتمع مع وزير اخلارجية والتنمية بلندن.. الزياين:

عالقات تاريخية جتمع البحرين واململكة املتحدة متتاز بالقوة

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 

مقر  يف  اأم�س  اخلارجية،  وزير  الزياين، 

لندن،  مبدينة  الربيطانية  اخلارجية  وزارة 

والتنمية  اخلارجية  وزير  راب،  دومينيك  مع 

التي  الزيارة  اإطار  يف  وذلك  املتحدة،  باململكة 

يقوم بها وزير اخلارجية اإىل اململكة املتحدة.

اخلارجية  وزير  اأكد  الجتماع،  وخالل 

على عمق العالقات التاريخية التي جتمع بني 

مملكة البحرين واململكة املتحدة وما متتاز به 

املتبادل على  من متانة وقوة يف ظل احلر�س 

تعزيز التعاون الثنائي والتن�شيق امل�شرتك بني 

البلدين، معرًبا عن اعتزازه وتقديره ملا و�شلت 

اإليه عالقات ال�شداقة من تطور ومناء يف �شتى 

ت�شطلع  الذي  الهام  بالدور  م�شيًدا  املجالت، 

وال�شتقرار  الأمن  حفظ  يف  املتحدة  اململكة  به 

الإقليمي والدويل.

من جانبه، اأعرب دومينيك راب عن تقديره 

الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  لزيارة 

اإىل لندن والتي جت�شد متانة عالقات ال�شداقة 

والتعاون امل�شرتك بني مملكة البحرين واململكة 

تبادل  موا�شلة  اأهمية  على  موؤكًدا  املتحدة، 

الزيارات والتن�شيق امل�شتمر لفتح اآفاق جديدة 

للتعاون الثنائي بني البلدين ال�شديقني، متمنًيا 

ململكة البحرين املزيد من التقدم والرخاء.

وجرى خالل الجتماع، ا�شتعرا�س جمالت 

ال�شديقني  البلدين  بني  امل�شرتك  التعاون 

و�شبل تعزيزها وتطويرها مبا يخدم امل�شالح 

من  عدد  اإىل  بالإ�شافة  للبلدين،  ال�شرتاتيجية 

امل�شرتك  الهتمام  ذات  والق�شايا  املو�شوعات 

وامل�شاعي  والدولية،  الإقليمية  ال�شاحتني  على 

منطقة  يف  وال�شالم  الأمن  لتحقيق  املبذولة 

ال�شرق الأو�شط.

وزير  كليفريل،  جيم�س  الجتماع،  ح�شر 

�شوؤون ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا بوزارة 

خارجية اململكة املتحدة، وال�شفري ال�شيخ فواز 

بن حممد اآل خليفة، �شفري مملكة البحرين لدى 

اململكة املتحدة، ورودي دراموند �شفري اململكة 

املتحدة لدى مملكة البحرين.

الزياين يبحث التعاون مع وزير �صوؤون

 ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا باململكة املتحدة

بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 

اخلارجية، يف  الزياين، وزير  را�شد 

الربيطانية  اخلارجية  وزارة  مقر 

يف لندن اأم�س، مع جيم�س كليفريل، 

الأو�شط  ال�شرق  �شوؤون  وزير 

اخلارجية  بوزارة  اأفريقيا  و�شمال 

والتنمية باململكة املتحدة، وذلك يف 

وزير  بها  يقوم  التي  الزيارة  اإطار 

اخلارجية اإىل اململكة املتحدة.

وزير  اأعرب  الجتماع،  وخالل 

اخلارجية عن اعتزاز مملكة البحرين 

التاريخية  ال�شداقة  بعالقات 

وما  املتحدة  اململكة  مع  املتميزة 

تت�شم به من تطور م�شتمر يف كافة 

جمالت التعاون الثنائي والتن�شيق 

تعزيز  �شبل  ا  م�شتعر�شً امل�شرتك، 

اإىل  بها  والرتقاء  العالقات  تلك 

م�شتويات اأو�شع مبا يخدم امل�شالح 

امل�شرتكة، م�شيًدا باجلهود املتوا�شلة 

التي تقوم بها احلكومة الربيطانية 

يف  وال�شتقرار  الأمن  حلماية 

املنطقة.

جيم�س  نوه  جانبه،  من 

عالقات  يف  الكبري  بالتقدم  كليفريل 

بني  الثنائي  والتعاون  ال�شداقة 

املتحدة،  واململكة  البحرين  مملكة 

الربيطانية  احلكومة  اهتمام  موؤكًدا 

امل�شرتك  التعاون  وتطوير  بتعزيز 

خمتلف  يف  ال�شديقني  البلدين  بني 

البحرين  ململكة  متمنًيا  املجالت، 

املزيد من التقدم والزدهار.

كما جرى خالل الجتماع، بحث 

امل�شرتك  الثنائي  التعاون  عالقات 

يف خمتلف املجالت و�شبل تطويرها 

عدد  اإىل  بالإ�شافة  بها،  والرتقاء 

على  والق�شايا  املو�شوعات  من 

ذات  والدولية  الإقليمية  ال�شاحتني 

الهتمام امل�شرتك.

»ال�صحة«:3 اآلف متطوع يف التجارب

 ال�صريرية للمرحلة الثالثة من لقاح كورونا

التعاون  اأهمية  على  ال�شحة  وزارة  اأكدت 

املرحلة  املجتمع خالل  اأفراد  من جميع  وامل�شاركة 

احلالية لدعم اجلهود الوطنية الرامية اإىل مواجهة 

لها  والتي  انت�شاره  من  واحلد  كورونا  جائحة 

م�شيدًة  املن�شودة،  الأهداف  الأثر يف حتقيق  عظيم 

الثالثة  املرحلة  يف  امل�شاركني  املجتمع  اأفراد  بكل 

من التجارب ال�شريرية على اللقاح لعالج فريو�س 

اأن  موؤكدًة  الإن�شانية،  اأجل  كورونا ومبادرتهم من 

اإىل  الهادفة  اجلهود  يدعم  التجارب  يف  التطوع 

تطوير لقاح اآمن وفعال يحمي املجتمع والإن�شانية.

املتطوعني  من  اإقبالً  هناك  اأن  الوزارة  واأكدت 

التجارب  على  لفت  ب�شكل  البحرين  مملكة  يف 

فريو�س  لقاح  من  الثالثة  للمرحلة  ال�شريرية 

كورونا »كوفيد 19« غري الن�شط، حيث تلقى اأكرث 

من 3000 متطوع من خمتلف اجلن�شيات جرعة 

اأغ�شط�س  يف  التجارب  انطالق  بدء  منذ  اللقاح، 

املا�شي، مبينة باأن العمل ي�شري على قدم و�شاق يف 

مركز الفح�س باأر�س املعار�س واملوؤمترات لتلقي 

م�شاركة اأكرب عدد من الأفراد والن�شمام اإىل حملة 

»من اأجل الإن�شانية«، بعد مرور �شهر من م�شاركة 

ال�شريرية  للتجارب  الثالثة  املرحلة  يف  البحرين 

دولة  مع  بالتعاون  للفريو�س  معطل  لقاح  على 

الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة من خالل �شركة 

»جي 42« التي تتخذ من اأبوظبي مقًرا لها، وذلك 

و�شركة   »42 »جي  �شركة  بني  ال�شراكة  اإطار  يف 

»ت�شاينا نا�شونال بايوتيك غروب« التابعة ل�شركة 

منتج  اأكرب  �شاد�س  »�شينوفارم«  ال�شينية  الأدوية 

للقاحات يف العامل.

امل�شاركة  على  الإقبال  باأن  الوزارة  وبينت 

مب�شاركة  م�شيدة  املجتمع،  اأفراد  خمتلف  �شمل  قد 

بالقطاع  والإدارية  والتمري�شية  الطبية  الكوادر 

املتطوعون  تلقى  حيث  التجربة  هذه  يف  ال�شحي 

الدعم  كامل  جانب  اإىل  منتظمة  طبية  فحو�شات 

الالزم لر�شد و�شمان �شالمتهم.

التجربة  لتوازي  البحرين  جتربة  وتاأتي 

التجارب  اإجراء  �شيتم  حيث  الإمارات،  بال�شقيقة 

من  ومتطوعة  متطوع   6000 على  ال�شريرية 

وجددت  اململكة،  اأر�س  على  واملقيمني  املواطنني 

»ال�شحة« دعوتها للبالغني من العمر

فوق 18 عاًما للم�شاركة يف عملية التطوع من 

خالل التوجه مبا�شرة ملركز التجارب ال�شريرية يف 

اأر�س املعار�س واملوؤمترات من ال�شاعة 8 �شباًحا 

حتى 8 م�شاء كل يوم، اإذ اإنه ما يزال باب التطوع 

املتقدمني  مبتابعة  يقوم  الطبي  والفريق  مفتوًحا، 

من املتطوعني للرتتيب حول اآلية خ�شوعهم لعملية 

التجارب  اإىل  الن�شمام  قبل  ال�شحية  التقييم 

ال�شريرية للقاح بح�شب الربوتوكول املعتمد.

مملكة  ت�شارك  الذي  املحتمل  اللقاح  ويعد 

البحرين يف املرحلة الثالثة من جتاربه ال�شريرية 

وهو  العاملية  ال�شحة  منظمة  مظلة  حتت  مدرج 

الإ�شابة  اأنه خامل ول ي�شبب  لقاح معطل مبعنى 

الأج�شام  �شنع  يف  ي�شهم  واإمنا  بالفيــرو�س، 

اجل�شم  مناعة  حتفيز  وبالتايل  للفريو�س  امل�شادة 

ملقاومة الإ�شابة.
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حلمايتهم من التطبيقات االلكرتونية والعنف والتحر�ش 

مقرتح نيابي الإن�شاء وحدة حلماية االأطفال من انتهاكات االإنرتنت 

خا�صة  وحدة  باإن�صاء  يق�صي  املقرتح  اأن  وذكر 

من  الأطفال  وحماية  اخل�صو�صية  انتهاكات  ملكافحة 

والتحر�ش  الألكرتونية  الألعاب  تطبيقات  خماطر 

اللكرتوين  الأمن  لتعزيز  وذلك  النرتنت،  على  والعنف 

بتوعية  القيام  اأي�صاً  مهامه  ومن  اخل�صو�صية  وحماية 

تطبيقات  ا�صتخدام  وطرق  وحماذير  بفوائد  النا�ش 

لقبولها  م�صتعًدا  املجتمع  لي�صبح  الفرتا�صية  الألعاب 

الأفراد،  وخ�صو�صية  اأمن  يحفظ  مبا  معها  والتعامل 

لفًتا اإىل وجود حتديات مقابل هذه التطبيقات وخماطر 

الأعمال  واأ�صحاب  الأفراد  على  يجب  واأمنية  �صلوكية 

اإن هذه املخاطر  امل�صتخدم حيالها، حيث  والدول توعية 

للفئة  حدود  يوجد  ول  اخل�صو�صية،  اخرتاق  تتمثل يف 

الأطفال  يعر�ش  الألعاب مما  هذه  مع  املتفاعلة  العمرية 

واملراهقني خلطر ال�صتدراج واجلرمية فال توجد طريقة 

اللعبة  كون  معرفة  من  امل�صتخدم  متكن  مبا�صرة  معينة 

البديهي  من  لكن  اأخرى،  اأهداف  لها  اأو  للت�صلية  جمرد 

وفيها  �صخ�صية  معلومات  طلب  تت�صمن  لعبة  كل  اأن 

غالًبا.  للت�صلية  تهدف  ل  الأفراد  تدخل يف خ�صو�صية 

الألعاب  تطبيقات  اإطــالق  اأن  ــذوادي  ال واأ�صار   

وال�صباب  الأطفال  بني  ال�صريع  وانت�صارها  اللكرتونية 

هذه  اأهداف  حول  وا�صًعا  جدلً  اأحياًنا  يخلق  والكبار 

اأبعد  هو  ما  هناك  اأم  للت�صلية  جمرد  كانت  اإن  اللعبة 

فوائد  لها عدة  اأن  تاأكيد مطوريها  من  فالربغم  ذلك،  من 

للتوا�صل  وو�صيلة  وم�صلية،  ممتعة  ترفيه  و�صيلة  منها 

والإخوة  الأ�صدقاء  مع  الجتماعي،  والتفاعل  وامل�صاركة 

اللعب  يتم  ما  فكثرًيا  والأبناء،  الآباء  وبني  والأ�صقاء، 

�صمن اإطار اجتماعي متفاعل بالإ�صافة اىل تنمية الذكاء 

عند الطفل، وجتعله ي�صتجيب ملا حوله، وي�صبح تفكريه 

والفهم،  والتدقيق  الرتكيز  م�صتوى  وتزيد  تو�صًعا  اأكرث 

اإىل  والتوجه  امل�صكالت،  حل  بطريقة  التفكري  وتنّمي 

الإدراكية  الوظائف  وتنمية  القرارات،  واتخاذ  الهدف، 

م�صارات ع�صبية  الدماغ، وخلق  هيكل  تطوير  من خالل 

يف  يت�صح  هذا  الأداء،  لتح�صني  اإر�صال  واأجهزة  جديدة 

واملو�صيقية. الفنية  الألعاب 

وا�صًعا  جــدلً  تخلق  اللعاب  »بع�ش  واأ�ــصــاف، 

مرمي  لعبة  منها  كثرية  اأمثلة  وهناك  اأهدافها  حول 

واحلقيقي  الفرتا�صي  العامل  بني  تدمج  اأخرى  واألعاب 

»البوكيمون«  مثل   ، ا  اأي�صً امل�صتخدمني  �صكوك  اأثارت 

الالعبني  ا�صتدراج  خ�صية  وغريها  الأزرق«،  و»احلوت 

الإثــارة  طريق  عن  التطبيق  مع  تفاعلهم  وا�صتغالل 

وا�صتغاللها  خا�صة  معلومات  على  للح�صول  والتحدي 

اأثناء اللعب، ووجود حالت انتحار غريبة ترتبط بهذه 

الألعاب  هذه  كون  جدلية  عن  النظر  وبغ�ش  الألعاب، 

املطور  رغبة  عن  تعرب  اأو  للت�صلية  جمرد  اللكرتونية 

والعنف  ــراد  الأف خ�صو�صية  وانتهاك  التج�ص�ش  يف 

فر�صة  املعلومات  اأمــن  جهة  من  فاإنها  والتحر�ش، 

الهند�صة  تقنيات  خــالل  من  اخل�صو�صية  لإنتهاك 

هذه  امل�صتخدمة يف  املعلومات  ا�صتخراج  الجتماعية يف 

اللكرتونية«. الألعاب 

واأ�صاف قائالً: »عدم وعي البع�ش يف كيفية حماية 

ال�صتدراج  خلطر  عر�صة  يجعلهم  خ�صو�صياتهم 

روابط  فتح  خالل  من  الهاكرز  قبل  من  اللكرتوين 

على  جت�ص�صية  ــط  رواب تكون  قد  باللعبة  مرتبطة 

التوا�صل  مواقع  على  ح�صاباته  تر�صد  امل�صتخدم  جهاز 

له  و�صوًرا  وميوله  امل�صتخدم  واأهمية  الجتماعي، 

وحتليلها  املعلومات  جتميع  يتم  وبذلك  وملحادثاته، 

املعلومات  هذه  وت�صتخدم  خا�ش.  �صخ�صي  ملف  خللق 

والإ�صاءة  وتهديده  وابتزازه  ال�صخ�ش  على  لال�صتحواذ 

املجهولة  اجلهة  واأجندات  اأهداف  وفق  ملحيطه  اأو  له 

اللعبة«. تطبيق  خلف  تقف  التي 

التطبيقات  هذه  وراء  من  الأهداف  اأن  على  و�صّدد 

تكون  فقد  اللعبة،  مطور  لــدوافــع  وفًقا  تختلف 

للتاأثري  تهدف  �صيا�صية  دوافع  اأو  ترفيهية،  اأهداف 

دوافع  ذات  تكون  اأن  ميكن  كما  العام،  الراأي  على 

اإ�صافة  الفرد،  خ�صو�صية  لنتهاك  ت�صعى  جت�ص�صية 

البتزاز  خالل  من  اإجرامية  اأهداًفا  حتمل  قد  اأنها  اإىل 

على  التدريب  اأو  ال�صرقة  اأو  الفدية  وطلب  والتحر�ش 

الإجرامية. الأعمال 

جلنة  رئي�ش  الكوهجي  حمد  النائب  اأفاد 

اأن  النواب  مبجل�ش  والبيئة  العامة  املرافق 

ب�صاأن  برغبة  القرتاح  على  وافقت  اللجنة 

املتعلق  ال�صرط  املوقرة بتعديل  قيام احلكومة 

على  احل�صول  طلب  لقبول  ال�صهري  بالدخل 

ل  باأن  وتخ�صي�صه  التمليك  طريق  عن  م�صكن 

الطلب  تقدمي  عند  دينار   )1200( عن  يزيد 

ورفعت  التخ�صي�ش،  عند  دينار  و)2000( 

متهيًدا  ب�صاأنه  املجل�ش  مكتب  اإىل  تقريرها 

النعقاد  دور  خالل  املجل�ش  على  لعر�صه 

القادم.

اأن  الكوهجي  اأكد  الإطار،  هذا  ويف 

»الإ�صكان« هو حٌق اأ�صيل للمواطن البحريني، 

م�صدًدا على اأن اللجنة حتر�ش دوًما على الدفع 

بكل ما يتعلق مب�صلحة املواطن وحقوقه التي 

كفلها له د�صتور مملكة البحرين.

جاء ذلك خالل اجتماع جلنة املرافق العامة 

اأم�ش الثنني املوافق  والبيئة الذي عقد �صباح 

7 �صبتمرب 2020 عن ُبعد برئا�صة النائب حمد 

ناق�صت  اللجنة  اأن  الكوهجي  الكوهجي. وذكر 

بتعديل  بقانون  م�صروًعا  الجتماع  خالل 

بع�ش اأحكام املر�صوم بقانون رقم )10( ل�صنة 

1976 يف �صاأن الإ�صكان.

القانون  م�صروع  اأن  الكوهجي  واأو�صح 

ال�صادر  الإ�صكان  قانون  تعديل  يت�صمن 

 1976 ل�صنة   )10( رقم  بقانون  باملر�صوم 

باإ�صافة   :)1( رقم  املادة  تعديل  خالل  من 

م�صاحة  تقل  باأل  الإ�صكان  وزارة  ُتلزم  عبارة 

الأر�ش التي ُتن�صاأ عليها الوحدات ال�صكنية عن 

)250 مرًتا مربًعا( لكل وحدة، واإ�صافة مادة 

املنتفع  منح  تت�صمَّن  مكرًرا(   3( برقم  جديدة 

يف  ال�صكنية  الوحدة  بناء  على  التعديل  حق 

ا�صتالمها  بعد  للوحدة  املحددة  امل�صاحة  حدود 

مبا�صرًة.

م�صرًيا اإىل اأن اللجنة ب�صدد الجتماع مرة 

اأخرى خالل اأ�صبوع مع وزير الإ�صكان للت�صاور 

حول بع�ش التعديالت.

مرافق النواب يف تقريرها.. الكوهجي:  

تعديل �شرط الدخل ال�شهري لربنامج »مزايا« وم�شاحة الوحدة اال�شكانية

حمرر ال�صوؤون الربملانية: 

تقدم عدد من النواب، وهم: مع�صومة 

با�صم  النفيعي،  اإبراهيم  عبدالرحيم، 

برغبة  باقرتاح  الأن�صاري،  اأحمد  املالكي، 

ارتداء  عدم  خمالفة  مبلغ  زيادة  ب�صاأن 

الكمامة من 5 دنانري اإىل 20 ديناًرا لدعم 

اجلهود الوطنية ملكافحة فريو�ش كورونا، 

اإذ اأكدت النائب مع�صومة عبدالرحيم، اأحد 

اأبرز مقدمي القرتاح، على اأهداف املقرتح 

التي تاأتي تاأكيًدا على اأهمية املحافظة على 

�صحة املواطنني واملقيمني، اإىل جانب دعم 

اجلهود الوطنية ملكافحه فريو�ش كورونا، 

عدم  خمالفة  ت�صديد  �صرورة  اإىل  منوهة 

تطبيق  يف  التهاون  لعدم  الكمامة  ارتداء 

الإجراءات ال�صحية.

كما اأ�صارت اإىل اأن هذا املقرتح من �صاأنه 

الإ�صابة  م�صتوى  خف�ش  يف  امل�صاهمة 

هدف  اإىل  والو�صول  كورونا  بفريو�ش 

يعاود  مبا  اجلائحة  هذه  على  الق�صاء 

الن�صاط القت�صادي واحلياة الطبيعية يف 

اململكة، منوهة اإىل اأن املقرتح ياأتي تاأكيًدا 

على دعم فريق البحرين ملكافحة فريو�ش 

كورونا من خالل زيادة املخالفة املر�صودة 

لعدم ارتداء الكمامة من 5 دنانري اإىل 20 

ديناًرا بهدف بيان خطورة املوقف احلايل 

يف الوقاية من الفريو�ش ولدعم كل اجلهود 

وت�صديد العقوبة على املخالفني باعتبار اأن 

هذا الظرف يتطلب تكاتف اجلميع لتجاوز 

هذه اجلائحة.

احلكومة  �صعي  اإىل  النائب  لفتت  كما 

لتخاذ العديد من الإجراءات والتدابري التي 

انت�صار  منع  على  املحافظة  بهدف  جاءت 

فريو�ش كورونا والبدء باتخاذ اخلطوات 

ال�صتباقية التي �صاهمت يف املحافظة على 

ال�صحة العامة و�صالمة املواطنني واملقيمني 

وتوفري الرعاية ال�صحية الالزمة.

الذي  النجاح  هذا  »اإن  قائلة  ووا�صلت 

ال�صيا�صة  بف�صل  كان  اململكة  له  و�صلت 

املبا�صرة  والتوجيهات  للقيادة  احلكيمة 

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  من 

القائد  العهد نائب  اآل خليفة ويل  بن حمد 

جمل�ش  لرئي�ش  الأول  النائب  الأعلى 

لفريق  املتميزة  قيادته  خالل  من  الوزراء 

البحرين«.

الوعي  فاإن  ذلك،  اإثر  واأ�صافت »وعلى 

هذه  جتاوز  على  الرهان  هو  املجتمعي 

يف  احلكومة  وم�صاعدة  ال�صعبة  املرحلة 

ال�صرتاطات  بكل  اللتزام  على  التاأكيد 

ملكافحة  الوطني  الفريق  من  ال�صادرة 

املبذولة  اجلهود  ظل  كورونا يف  فريو�ش 

ال�صفوف  للعاملني يف  اجلهات  من جميع 

الأمامية الذين قاموا وليزالون يبا�صرون 

عملهم الدوؤوب وامل�صتمر يف املحافظة على 

الرعاية  وتقدمي  الفريو�ش  انت�صار  منع 

اجلهات  جانب  اإىل  املتميزة  ال�صحية 

عرب  الداخلية  وزارة  يف  املتمثلة  الأخرى 

جهوًدا  يبذلون  الذين  البوا�صل  رجالها 

التفتي�صية  باحلمالت  القيام  يف  كبرية 

التوجيــه  وتوجيههم  املخالفني  ور�صد 

حفاًظا  الكمامات  ارتداء  باأهمية  الالزم 

وكذلك  الأول،  املقــام  يف  �صحتهــم  على 

امللتزمني  واملقيــمني  للمواطنني  حماية 

بالإجراءات ال�صحية«.

لعدم التهاون يف تطبيق االإجراءات ال�شحية وحفاًظا على �شحة اجلميع.. عبدالرحيم: 

زيادة مبلغ خمالفة عدم ارتداء الكمامة من 5 دنانري اإىل 20 ديناًرا 

مع�صومة عبدالرحيم

 فاطمة �صلمان:

قّدم النائب عبداهلل الذوادي مقرتًحا برغبة ملجل�س النواب لإن�صاء وحدة خا�صة ملكافحة انتهاكات اخل�صو�صية 

وحماية الأطفال من خماطر تطبيقات الألعاب اللكرتونية والتحر�س والعنف والتحر�س على النرتنت وتتبع 

جهة اأمنية لتواكب ما ي�صهده العامل من تطور تكنولوجي مت�صارع تتطلب مواكبته بالت�صريعات اجلديدة والتي 

تتالءم مع التطور والتحول الرقمي حلماية املجتمع وخا�صة الأطفال من الآثار ال�صلبية التي تعود عليهم يف 

ف�صاء النرتنت املفتوح، وتطوير التطبيقات الإلكرتونية التفاعلية يف العامل الفرتا�صي م�صتمر لتقدم تكنولوجيا 

ت�صكل دعم  التي  التطبيقات  اإيقاف تطوير مثل هذه  الرقمي واملعريف وي�صعب  الرقمية والقت�صاد  املعلومات 

لالقت�صاد الرقمي من جهه وخطًرا على الأفراد واملجتمعات والدول من جهة اأخرى.

د. عبداهلل الذوادي

بوحمود: جمانية فح�ش كورونا 

على ج�شر امللك فهد ومطار البحرين 

حمرر �صوؤون الربملان: 

باقرتاح  بوحمود  حممد  النائب  تقدم 

على  كورونا  ب�صاأن جمانية فح�ش  برغبة 

الدويل  البحرين  ومطار  فهد  امللك  ج�صر 

لبع�ش احلالت من املواطنني البحرينيني، 

اململكة  يف  واملتزوجات  املتزوجون  منهم 

بدول  والعاملون  ال�صعودية  العربية 

جمل�ش التعاون.

مربرات  اإىل  بوحمود  النائب  واأ�صار 

اأعداد  �صمن  جماًنا  يكون  باأن  املقرتح 

الفح�ش الع�صوائي الذي يجري يف العديد 

هدف  مو�صًحا  اململكة،  يف  املناطق  من 

غري  البحريني  املواطن  مب�صاعدة  املقرتح 

املقتدر لدفع تكاليف فح�ش الكورونا.

اإىل  املقرتح  على  املوقعني  باأن  علًما 

النائب  هم  بوحمود،  حممد  النائب  جانب 

الأن�صاري، خالد  اأحمد  عبدالرزاق حطاب، 

بوعنق، با�صم املالكي.

حممد بوحمود

عمار البناي

البناي: تطوير مم�شى اجلفري 

لتلبية احتياجات اأكرب قطاع من الزوار

تقّدم النائب عمار البناي، رئي�ش اللجنة 

مبجل�ش  الإن�صان  حلقوق  الدائمة  النوعية 

مبحافظة  الرابعة  الدائرة  وممثل  النواب، 

مم�صى  لتطوير  برغبة  باقرتاح  العا�صمة، 

من  قطاع  اأكرب  احتياجات  لتلبية  اجلفري 

ملبداأ  تعزيًزا  املنطقة،  يف  واملقيمني  املواطنني 

التنمية امل�صتدامة.

لتلبية  برغبة  القرتاح  هذا  وياأتي 

احتياجات املواطنني واملقيمني مبنطقة اجلفري 

الكثافة  لزيادة  نظًرا  العا�صمة،  مبحافظة 

على  الدائم  والإقبال  املنطقة،  يف  ال�صكانية 

من  عدد  اأكرب  ا�صتيعاب  اإىل  اإ�صافة  املم�صى، 

الزوار.

تطوير  برغبة  القرتاح  ويت�صمن 

من  عدد  واإ�صافة  اجلفري  مم�صى  وتو�صعة 

اإىل  املنطقة  حلاجة  الزوار،  خلدمة  املرافق 

اجلذب  يف  الإ�صهام  و�صرورة  اأكرب،  متنّف�ش 

املنامة من مركز �صياحي  ملا متثله  ال�صياحي 

وحيوي مهم مبملكة البحرين.

واأ�صار البناي اإىل اأن هذا القرتاح برغبة 

اخل�صراء  الطاقة  تبني  �صيا�صة  يندرج حتت 

وت�صجيع  اجلديدة،  الرتفيهية  امل�صاريع  يف 

عن  بعيًدا  الريا�صة  ممار�صة  على  الأفراد 

العمل  يتطلب  الذي  الأمر  العامة،  الطرقات 

من  يلزم  ما  وتوفري  املم�صى  تو�صعة  على 

لالأطفال وغريها  واألعاب  الريا�صية  الأجهزة 

من الأمور التي تلبي احتياجات الزوار.

تدريب املعلمني على دمج 

التقنية يف التعليم مبعايري عاملية

نّفذ قطاع املناهج والإ�صراف الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم، بالتعاون مع 

املركز الإقليمي لتكنولوجيا املعلومات والت�صال، برنامج دمج التقنية يف التعليم 

تدريب  Teams، حيث مت  تطبيق  با�صتخدام  وذلك  ُبعد،  عن   ،ISTE ملعايري  وفًقا 

31 معلًما للمواد الأ�صا�صية وهي: اللغة العربية، واللغة الإجنليزية، والريا�صيات، 

والعلوم، ومن املراحل التعليمية الثالث.
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 »التعاون الخليجي«:  
نرفض التشكيك بموقفنا  إزاء 

الحق الفلسطيني
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 2.4 مليون دينار 
لتطوير »قناة المعامير« 

إخطار »العربية المفتوحة« 
و»المملكة« لمخالفة الالئحة المالية
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مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: إجراءات 
وقائية أكثر فاعلية للشعائر والمناسبات المقبلة 

واف��ق مجلس الوزراء على تش��كيل »مجل��س وزارة الداخلية« 
برئاس��ة وزير الداخلية، وذلك في إط��ار جهود الوزارة لتطوير 
العمل األمن��ي ومواكبة النظ��م الحديثة في تقييم ودراس��ة 

الظروف األمنية المتسارعة.
وأكد صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء، خالل ترؤس��ه الجلس��ة االعتيادية عن ُبعد، أن صحة 
وس��المة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى دائمة يسعى 
لتحقيقه��ا فريق البحرين م��ن مواطنين ومقيمي��ن وأعضاء 
السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاع الخاص 
واألهل��ي، وه��دف االس��تراتيجيات والخطط الت��ي وضعتها 

الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا »كوفيد  19«.
ووج��ه المجلس إل��ى تكثيف مس��توى اإلج��راءات االحترازية 
ومضاعفة الجهود الرامية إلى التصدي وحماية المجتمع من 
الفيروس من خالل التنسيق بين الفريق الوطني الطبي ووزارة 
الداخلي��ة ووزارة الصح��ة ومجلس��ي األوقاف ورؤس��اء المآتم 
بإرادة ومس��ؤولية وطنية مش��تركة، لضمان إجراءات وقائية 
واحترازية أكثر فاعلية لما هو مقبل من الشعائر والمناسبات 
الدينية واالجتماعية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن عدم االلتزام 
ومخالفة اإلج��راءات االحترازية التي يت��م وضعها وتحديثها 

بشكل مستمر يشكل خطرًا على صحة وسالمة المجتمع.

 »الجعفرية«: اقتصار مراسم 
المناسبات على »البث المباشر«

المآت��م  إدارات  الجعفري��ة  دع��ت األوق��اف 
ومواك��ب الع��زاء إل��ى اتخ��اذ االحتياط��ات 
االحترازي��ة وااللت��زام بتوجيه��ات الفري��ق 
الوطن��ي الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا 
إحي��اء  مراس��م  باقتص��ار  )كوفي��د19(، 
المناسبات في الفترة المقبلة على آلية البث 
المباش��ر مع وجود الطاقم الفني المس��ؤول 

واإلداريين بما ال يتجاوز 5 أشخاص مع إغالق 
مكبرات الصوت وع��دم التجمع أمام المآتم 

والحسينيات.
وأكد رئيس مأتم العجم الكبير محمد بلجيك، 
أن األوق��اف الجعفري��ة ب��ادرت باالتص��ال 
بالمآتم ورؤساء المواكب، إلبالغهم بتعليق 
الحضور إلى المآتم، واالكتفاء بالبث المباشر 

»اإللكتروني« فقط، بعد أن شهدت البحرين 
طفرة في ع��دد اإلصابات بفي��روس كورونا 

)كوفيد19( األيام الماضية.
رئي��س مأتم حس��ن محمود، عل��ي محمود، 
قال إن��ه تجاوبًا مع القرار الصادر قررت إدارة 
المأت��م االكتفاء بحضور ع��دد محدود يضم 

الخطيب واإلداريين والمسؤولين عن البث.

»كورونا« يرفع أسعار تذاكر الطيران ٪30

كش��فت مكاتب سفر وسياحة عن أن »كورونا« 
رفع أس��عار تذاك��ر الطيران لبع��ض الوجهات 
التي سمحت باستئناف الرحالت 30% مع تراجع 

الطلب.
واتجه��ت بعض المكات��ب  للتعاقد مع بعض 

المنتجعات والفنادق لتشجيع السياحة المحلية 
وتعويض جزء من خسائرها.

وأضاف��وا ل�»الوطن« دبي تع��د الوجهة األولى 
للبحرينيي��ن، لك��ن زي��ادة س��عر التذك��رة إلى 
110 دناني��ر مقارنة ب� 65 و75 دينارًا قبل أزمة 

»كورون��ا« أجبر كثيرين على التوجه للس��ياحة 
الداخلية. وأش��اروا إلى أن هناك شركات طيران 
مازال��ت متوقف��ة ع��ن تس��يير رح��الت حاليًا، 
متوقعين في الوقت نفس��ه أن تتراجع األسعار 

بعد استئناف شركات الطيران رحالتها.

 وزير التربية رئيسًا 
لـ»أمناء عبداهلل بن خالد للدراسات اإلسالمية«

ص��در عن حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى 
المرس��وم رقم »58« لس��نة 2020 بتس��مية أعضاء مجل��س أمناء كلية عب��داهلل بن خالد 
ل مجلس أمناء كلي��ة عبداهلل بن خالد  للدراس��ات اإلس��المية جاء في المادة األولى: »ُيش��كَّ

للدراسات اإلسالمية، برئاسة وزير التربية والتعليم«.
وعضوية ُكلٍّ من:

 1- الشيخ د.عبد اللطيف محمود المحمود ممثاًل عن المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية.
 2- الشيخ د.سلمان الشيخ منصور الستري ممثاًل عن المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية.

 3- رئيس جامعة البحرين.

3 آالف متطوع في تجارب 
لقاح »كورونا« السريرية

أكدت وزارة الصحة أن هن��اك إقبااًل من المتطوعين في 
المملكة بش��كل الفت على التجارب الس��ريرية للمرحلة 
الثالثة من لقاح فيروس كورونا )كوفيد19( غير النشط، 
حيث تلقى أكثر من 3000 متطوع من مختلف الجنسيات 
جرع��ة اللقاح، منذ ب��دء انطالق التجارب في أغس��طس 
الماض��ي، مبين��ة أن العمل يس��ير على قدم وس��اق في 
مرك��ز الفحص بمركز البحري��ن للمؤتمرات والمعارض 
لتلقي مش��اركة أكبر ع��دد من األف��راد واالنضمام إلى 
حملة »من أجل اإلنسانية«، بعد مرور شهر من مشاركة 

البحرين في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

كل فرد مسؤول.. ومخالفة اإلجراءات 
االحترازية خطر على سالمة المجتمع

 التفتيش على 87 ورشة
 وكراجًا.. 66٪ منها مخالف

علي حسين
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They are back

 السعودية: أحكام قطعية 
بحق 8 مدانين في قضية خاشقجي

أكد المتحدث الرس��مي للنيابة العامة الس��عودية، صدور أحكام نهائية 
تجاه المتهمين بمقتل جمال خاشقجي.

وذك��ر أن المحكمة الجزائي��ة بالرياض أصدرت أحكامًا بحق 8 أش��خاص 
مدانين، واكتس��بت الصفة القطعي��ة، طبقًا للم��ادة »210«، من نظام 
اإلجراءات الجزائية. وبين المتحدث أن األحكام وفقًا لمنطوقها بعد إنهاء 

الحق الخاص بالتنازل الش��رعي لذوي القتيل تقضي بالس��جن لمدد بلغ 
مجموعها 124 سنة، طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من 
فعل إجرامي، حيث قضت األحكام بالس��جن 20 عامًا على 5 من المدانين 
حي��ال كل فرد منهم، و3 من المدانين بأحكام تقضي بالس��جن لعش��ر 

سنوات، لواحد منهم وسبع سنوات الثنين منهم.

تشكيل مجلس وزارة الداخلية لتطوير العمل األمني

 قائد حمد الجامعي 
يتطّوع في التجارب 

السريرية للقاح »كورونا«

تطوع قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب 
الش��يخ س��لمان بن عطي��ة اهلل آل خليفة ف��ي التجارب 

السريرية للقاح فيروس كورونا )كوفيد 19(.
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 مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: 
تشكيل مجلس وزارة الداخلية لتطوير العمل األمني
     إجراءات وقائية أكثر فاعلية للمناسبات الدينية واالجتماعية المقبلة

وافق مجل��س الوزراء أم��س بناء على م��ا عرضه وزير 
الداخلي��ة، عل��ى تش��كيل »مجل��س وزارة الداخلي��ة« 
برئاس��ة وزير الداخلية، ف��ي إطار جهود ال��وزارة على 
تطوي��ر العم��ل األمن��ي ومواكبة النظ��م الحديثة في 

تقييم ودراسة الظروف األمنية المتسارعة.
جاء ذلك، خ��ال ترؤس صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العه��د نائب القائد 
األعل��ى النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء االجتماع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء أمس عن ُبعد عبر 

تقنية االتصال المرئي.
وأكد صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائد 
األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس ال��وزراء أن صحة 
قص��وى  أولوي��ة  والمقيمي��ن  المواطني��ن  وس��امة 
دائمة يس��عى لتحقيقها فريق البحرين من مواطنين 
ومقيمين وأعضاء الس��لطتين التنفيذية والتشريعية 
وه��دف  واألهل��ي،  الخ��اص  القط��اع  ومؤسس��ات 
االستراتيجيات والخطط التي وضعتها الحكومة للحد 

من انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19(.
 وأش��اد س��موه بالوعي المجتمعي وروح المس��ؤولية 
الوطنية وعمق الش��راكة المجتمعية وأثرها اإليجابي 
في تحقيق التطلعات المنش��ودة، مبينًا سموه أن كل 
ف��رد ف��ي المجتمع  مس��اهم بالتزامه ومس��ؤول عن 

حماية المجتمع.
ووجه مجلس ال��وزراء، إلى تكثيف مس��توى اإلجراءات 
االحترازي��ة ومضاعف��ة الجهود الرامي��ة إلى التصدي 
وحماية المجتمع من الفيروس من خال التنسيق بين 
الفريق الوطني الطب��ي ووزارة الداخلية ووزارة الصحة 
ومجلس��ي األوقاف ورؤس��اء المآتم بإرادة ومسؤولية 
وطنية مش��تركة، لضمان إج��راءات وقائية واحترازية 
أكثر فاعلية لما هو مقبل من الش��عائر والمناس��بات 

الدينية واالجتماعية.
وأك��د المجلس أن ع��دم االلتزام ومخالف��ة اإلجراءات 
االحترازية التي يتم وضعها وتحديثها بشكل مستمر 

يشكل خطرًا على صحة وسامة المجتمع.
وضم��ن ه��ذا الس��ياق، جدد مجل��س الوزراء إش��ادته 
بالطاقم الطبي والتمريضي والجهات المس��اندة لهم 
على صبرهم وثباتهم ومثابرتهم والتي تس��تلزم من 
الجميع التجاوب اإليجابي بالتحلي بالمس��ؤولية لدعم 

هذه الكوادر في القيام بواجبها.
ونوه بمناس��بة الي��وم الدولي للعمل الخي��ري بريادة 
مملكة البحرين في مجال العمل الخيري وبما تم إنجازه 
في هذا المجال اإلنس��اني بفضل الدعم والتوجيهات 
والمس��اندة التي يحظى به العمل الخيري واإلنساني 
في ظل العه��د الزاهر لحضرة صاح��ب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى.
ورحب مجلس الوزراء، بالتوقيع على اتفاق السام بين 
الحكومة الس��ودانية والجبهة الثورية بما يس��هم في 
إرساء اس��تقرار وس��ام دائم يحقق طموحات الشعب 

السوداني الشقيق.
وأدل��ى األمين الع��ام لمجلس الوزراء  د.ياس��ر الناصر 

عقب اجتماع مجلس الوزراء بالتصريح التالي:
 نظ��ر المجل��س في المذك��رات المدرج��ة على جدول 

أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:  
أواًل: إنف��اذًا ألمر صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة 
بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء بتش��ديد الرقابة 
وتكثي��ف عمليات التفتي��ش على ال��ورش والكراجات 
والمعام��ل الواقعة بالمناط��ق الصناعي��ة والتجارية 
المج��اورة للمناطق الس��كنية والتحقق م��ن التزامها 
باش��تراطات األمن والس��امة، عرض وزي��ر الصناعة 
والتجارة والسياحة نتائج حمات التفتيش التي طالت 
87 منش��أة خ��ال الفترة م��ن 11 إلى 26 أغس��طس 
2020 والت��ي أظه��رت مخالفة 66% م��ن تلك الورش 

والكراجات والمعامل لألنشطة.
وتم اتخاذ اإلج��راءات الازمة حيالها وجاري متابعتها 
من خ��ال التفتيش الدوري بالتعاون والتنس��يق بين 
ال��وزارة واألجه��زة المعني��ة ب��وزارة الداخلي��ة ووزارة 

األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.  
ثانيًا: وافق مجلس ال��وزراء - بناء على توصية مجلس 
الخدمة المدنية برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د نائ��ب القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء - على تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة بإلغاء منصب وكيل وزارة، 
وتغيي��ر مس��ميات منص��ب وكي��ل وزارة وإدارة، ونقل 

تبعية منصب وكيل مساعد واإلدارات التابعة له. 
ثالث��ًا: وافق مجلس ال��وزراء بناء على م��ا عرضه وزير 
الداخلية على تشكيل »مجلس وزارة الداخلية« برئاسة 
وزير الداخلية وذلك في إطار جهود الوزارة على تطوير 
العم��ل األمن��ي ومواكبة النظ��م الحديثة ف��ي تقييم 
ودراس��ة الظروف األمنية المتس��ارعة ، ويكون تعيين 
أعضاء »مجل��س وزارة الداخلية« وتحديد اختصاصاته 

وإجراءاته بقرار من وزير الداخلية.
رابعًا: وافق مجلس الوزراء على مش��روع قرار يش��ترط 
الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة شؤون 
الش��باب والرياضة لإلع��ان على المباني والمنش��آت 
الرياضية والش��بابية المملوك��ة ملكية خاصة للدولة 
المخصصة الس��تخدام أو انتفاع األندي��ة الرياضية أو 
غيرها من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب 
والرياضة والمؤسس��ات الصادرة بالمرس��وم بقانون 

رقم 21 لس��نة 1989، ف��ي ضوء التوصي��ة المرفوعة 
له��ذا الغرض من اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
والتشريعية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء 

رئيس اللجنة. 
خامس��ًا: أح��ال مجل��س ال��وزراء إل��ى اللجن��ة الوزارية 
للش��ؤون القانونية والتشريعية مذكرة وزير الخارجية 
بش��أن طلب انضمام الهيئة الوطني��ة لعلوم الفضاء 

إلى عضوية االتحاد الدولي للماحة الفضائية. 
سادس��ًا: أح��ال مجلس ال��وزراء إل��ى اللجن��ة الوزارية 
وزي��ر  مذك��رة  والتش��ريعية  القانوني��ة  للش��ؤون 
المواصات واالتصاالت بشأن مسودة ميثاق تأسيس 

»منظمة التعاون الرقمي«.
س��ابعًا: أخذ مجلس الوزراء علمًا من خال تقرير وزير 
العمل والتنمية االجتماعي��ة بنتائج قرار حظر العمل 
فت��رة الظهي��رة من الس��اعة 12 إلى الس��اعة 4 بعد 
الظهر خال ش��هري يوليو وأغسطس 2020، وبنتائج 
حم��ات التفتي��ش لهذا الغرض الت��ي بلغت 13658 
زيارة تفتيش��ية، وأظهرت أن 99.7%، من المؤسسات 
والش��ركات التزم��ت بالق��رار ولم يزد عدد المنش��آت 
المخالفة عن 30 منش��أة فقط بينما بلغ عدد العمال 

الذي وقعت بشأنهم المخالفة 42 عامًا فقط.  
ثامن��ًا: وافق مجلس ال��وزراء عل��ى 7 اقتراحات برغبة 
نفذتها الحكوم��ة جميعًا في وقت تقديمها من خال 
ما اتخذته الحكومة من إجراءات، وتتعلق تلك الرغبات 
بإنش��اء مراك��ز ومعاه��د تأهي��ل ودور رعاي��ة لذوي 
اإلعاقة، ومركز حكومي لتأهيل ذوي اإلعاقة والتوحد، 
كم��ا تتعلق تل��ك الرغب��ات بدع��م القط��اع التجاري 
وبنظام العمل المرن لألم العاملة وتطبيق العمل عن 
بعد للهيئات التعليمية في الفصل الدراس��ي السابق 

وتصحيح أوضاع العمالة السائبة.    
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علمًا بتقريري 
وزير ش��ؤون  الش��باب والرياضة األول بش��أن إش��هار 
وزارة شؤون الشباب والرياضة لمراكز تمكين الشباب، 
والثاني حول نتائج االجتم��اع الثالث والثاثين لوزراء 
الش��باب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي��ة الذي أقي��م عبر االتص��ال المرئ��ي عن ُبعد 

مؤخرًا.

د. ياسر الناصر

أبرز ما جاء في الجلسة

 تكثيف إجراءات »كورونا« االحترازية بالتنسيق
بين »الفريق الطبي« و»الداخلية« و»الصحة« واألوقافين والمآتم

مخالفة اإلجراءات االحترازية خطر على صحة وسالمة المجتمع

كل فرد مساهم بالتزامه ومسؤول عن حماية المجتمع

تفتيش 87 ورشة وكراجًا بالمناطق الصناعية ومخالفة 66٪ لألنشطة

تتقدم

رئيسة وأعضاء مجلس النواب

واألمين العام وكافة منتسبي األمانة العامة

بخالص التعازي والمواساة إلى

 سعادة النائب
علي محمد عيسى اسحاقي

لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

والده
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان
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 »الصحة«: 3 آالف متطوع في تجارب 
المرحلة الثالثة للقاح »كورونا«

أكدت وزارة الصحة أن هناك إقبااًل 
المملكة  ف��ي  المتطوعي��ن  م��ن 
بشكل الفت على التجارب السريرية 
للمرحلة الثالثة من لقاح فيروس 
كورون��ا )كوفيد19( غير النش��ط، 
 3000 م��ن  أكث��ر  تلق��ى  حي��ث 
متط��وع م��ن مختلف الجنس��يات 
جرع��ة اللق��اح، منذ ب��دء انطالق 
التج��ارب في أغس��طس الماضي، 
مبين��ة أن العمل يس��ير على قدم 
وس��اق في مركز الفح��ص بمركز 
والمعارض  للمؤتم��رات  البحرين 
لتلق��ي مش��اركة أكب��ر ع��دد من 
األفراد واالنضمام إلى حملة »من 
أجل اإلنس��انية«، بعد مرور شهر 
من مشاركة البحرين في المرحلة 
الس��ريرية على  للتجارب  الثالث��ة 
لقاح معطل للفي��روس بالتعاون 
مع دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الش��قيقة من خالل شركة جي 42 
التي تتخ��ذ من أبوظبي مقرًا لها، 
وذلك في إطار الشراكة بين شركة 
جي 42 وش��ركة »تشاينا ناشونال 
بايوتيك قروب« التابعة لش��ركة 
»س��ينوفارم«  الصيني��ة  األدوي��ة 
س��ادس أكب��ر منت��ج للقاحات في 

العالم.

أهمي��ة  إل��ى  ال��وزارة  وأش��ارت 
التع��اون والمش��اركة م��ن جميع 
أف��راد المجتم��ع خ��الل المرحل��ة 
الحالي��ة لدع��م الجه��ود الوطنية 
الرامية إلى مواجهة جائحة كورونا 
والح��د م��ن انتش��اره والت��ي لها 
عظي��م األثر في تحقي��ق األهداف 
المنش��ودة، مش��يدًة بكافة أفراد 
المرحلة  المشاركين في  المجتمع 
الثالث��ة م��ن التجارب الس��ريرية 
على اللق��اح لعالج فيروس كورونا 
ومبادرته��م من أجل اإلنس��انية، 
مؤك��دًة أن التطوع ف��ي التجارب 
يدعم الجهود الهادفة إلى تطوير 
لقاح آمن وفع��ال يحمي المجتمع 

واإلنسانية.
وبينت أن اإلقبال على المش��اركة 
قد ش��مل مختلف أفراد المجتمع، 
مشيدة بمش��اركة الكوادر الطبية 
والتمريضي��ة واإلداري��ة بالقطاع 
الصح��ي في ه��ذه التجرب��ة حيث 
تلقى المتطوعون فحوصات طبية 
منتظم��ة إلى جان��ب كامل الدعم 

الالزم لرصد وضمان سالمتهم.
وتأت��ي تجرب��ة البحري��ن لتوازي 
التجربة بالشقيقة اإلمارات، حيث 
س��يتم إج��راء التجارب الس��ريرية 

عل��ى 6000 متط��وع ومتطوع��ة 
م��ن المواطني��ن والمقيمين على 
أرض المملكة، وجددت »الصحة« 
دعوته��ا للبالغين من العمر فوق 
18 عام��ًا للمش��اركة ف��ي عملية 
التطوع من خالل التوجه مباشرة 
لمرك��ز التج��ارب الس��ريرية ف��ي 
أرض المع��ارض والمؤتمرات من 
الس��اعة 8:00 صباح��ًا حتى 8:00 
مس��اء كل ي��وم، حيث أن��ه اليزال 
باب التطوع مفتوحًا، وأن الفريق 
الطبي يقوم بمتابعة المتقدمين 
م��ن المتطوعي��ن للترتي��ب حول 
آلي��ة خضوعهم لعملي��ة التقييم 
إل��ى  االنضم��ام  قب��ل  الصحي��ة 
التجارب الس��ريرية للقاح بحس��ب 

البروتوكول المعتمد.
ال��ذي  المحتم��ل  اللق��اح  ويع��د 
تش��ارك البحري��ن ف��ي المرحل��ة 
الثالث��ة م��ن تجارب��ه الس��ريرية 
مدرجًا تحت مظلة منظمة الصحة 
العالمية وهو لقاح معطل بمعنى 
أن��ه خام��ل وال يس��بب اإلصاب��ة 
بالفي��روس، وإنم��ا يس��هم ف��ي 
للفيروس  المضادة  صنع األجسام 
وبالتال��ي تحفي��ز مناعة الجس��م 

لمقاومة اإلصابة.

»الجعفرية«: اقتصار مراسم المناسبات على  
»البث المباشر« وعدم التجمع أمام المآتم

دعت إدارة األوقاف الجعفري��ة إدارات المآتم ومواكب العزاء إلى اتخاذ 
االحتياط��ات االحترازي��ة وااللت��زام بتوجيهات الفري��ق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(، وذلك من خالل اقتصار مراس��م 
إحياء المناس��بات في الفترة المقبلة على آلية البث المباشر مع تواجد 
الطاقم الفني المس��ؤول واإلداريين بما ال يتجاوز 5 أشخاص مع إغالق 
مكبرات الصوت والحرص على عدم التجمع أمام المآتم والحس��ينيات، 
كم��ا ج��ددت اإلدارة تحذيره��ا من خط��ورة التجمعات ف��ي المجالس 

األهلية وفي البيوت.
ووجهت اإلدارة الفرق الفنية المعنية بالبث المباشر إلى االلتزام وعدم 
التهاون باإلج��راءات االحترازية والتعليمات كالتقيد بارتداء الكمامات 

وتطبيق معايير التباعد االجتماعي.
من جابنه أكد رئيس مأتم العجم الكبير محمد عباس بلجيك بأن إدارة 
األوقاف الجعفرية بادرت باالتصال بالمآتم ورؤساء المواكب، إلبالغهم 
بتعليق الحض��ور إلى المآتم، واالكتفاء بالبث المباش��ر »اإللكتروني« 
فقط، وذلك بعد أن شهدت البحرين طفرة في عدد اإلصابات بفيروس 

كورونا خالل األيام الماضية، وخاصة في أعداد المخالطين.
وبي��ن بلجي��ك أهمية الق��رار نظرًا للمعطي��ات العام��ة وأن مثل هذه 
القرارات تأتي في الدرجة األولى للحفاظ على أرواح الناس ومصالحهم، 
منوه��ًا بضرورة االلتزام بالتوصي��ات والتعليمات الصادرة من الفريق 

الوطني للتصدي لفيروس كورونا.
وأك��د بجليك بأن إدارة مأت��م العجم حريصة على س��المة المواطنين 
وأن ال تكون س��ببًا في انتش��ار الفيروس إذ س��وف تعمل على اقتصار 

الحض��ور في المأتم على 3 أش��خاص فقط وهم »الخطيب، ومس��ؤول 
البث، وإداري«، وذلك بعد أن شهدت البحرين طفرة في عدد اإلصابات 

في فيروس كورونا.
كما بين رئيس مأتم حسن محمود، علي محمود بأن إدارة المأتم تلقت 
اتصااًل من إدارة األوقاف الجعفرية، إلعالمهم بتعليق كافة األنش��طة 
ومنع التجمعات داخل وخارج المآتم، واالعتماد في المناسبات المقبلة 

على البث المباشر فقط.
وأضاف أنه تجاوبًا مع القرار الصادر قررت إدارة المأتم االكتفاء بحضور 
ع��دد محدود يت��راوح بين 5 إلى 7 أش��خاص من الخطي��ب واإلداريين 

والمسؤولين عن البث.

 إطالق النسخة الثانية من برنامج 
الملك حمد لإليمان بالقيادة في أكتوبر

مرك��ز  أمن��اء  مجل��س  أعل��ن 
للتعايش  العالمي  الملك حمد 
الس��لمي ع��ن إطالق النس��خة 
الثانية من برنامج الملك حمد 
بالقيادة في األس��بوع  لإليمان 
الق��ادم،  أكتوب��ر  م��ن  األول 
م��ع التح��اق طلبة م��ن مختلف 

األديان من البحرين.
كما سيتم بحث نوعية المعايير 
المطبق��ة ف��ي اختيار الش��باب 
لاللتحاق بالبرنامج وتعليمهم، 
للتأثير إيجابًا على مجتمعاتهم 
من خ��الل تعزيز قيم التعايش 
والسالم واحترام جميع الشعوب 

والديانات كسلوك حضاري.
جاء ذلك، خالل االجتماع الدوري 
الثاني لع��ام 2020 الذي عقده 
المرئي  االتص��ال  المركز عب��ر 
عن ُبعد برئاسة رئيس مجلس 
األمناء د.الشيخ خالد بن خليفة 
أعض��اء  وبحض��ور  خليف��ة،  آل 
المجل��س وأمي��ن ع��ام المركز 
ناق��ش  حي��ث  المي��ر،  س��مية 
ج��دول األعمال وخط��ط برامج 
الس��ابقة،  المرك��ز  ومب��ادرات 
وما س��يتم تنفيذه خالل الفترة 

القادمة.
عل��ى  األمن��اء  مجل��س  ورك��ز 
البرنام��ج،  تفاصي��ل  ت��دارس 
حيث س��يتم تدري��ب نخبة من 
ليصبح��وا  البحرين��ي  الش��باب 
مدربي��ن للنشء ف��ي البحرين، 
بغي��ة خف��ض تكلف��ة تدريب 
الش��بابية  الكف��اءات  جمي��ع 
البريطاني��ة،  الجامع��ات  ف��ي 
التوس��ع  خط��ط  يخ��دم  بم��ا 
م��ع  للبرنام��ج،  المس��تقبلية 
إشراك شريحة أكبر من األندية 
عل��ى  والثقافي��ة  الرياضي��ة 

مستوى المملكة.
كما ناق��ش المجلس المرئيات 
الت��ي طرحته��ا األمي��ن العام 
ف��ي ج��دول أعم��ال االجتماع، 
ت��دارس  على  اش��تملت  الت��ي 
خطط برام��ج ومبادرات المركز 
الس��ابقة، وم��ا س��يتم تنفيذه 

خالل الفترة القادمة.
وناقش آخر التطورات المتعلقة 
لكرس��ي  الصيف��ي  بالبرنام��ج 
الملك حمد للحوار بين األديان 
والتعايش الس��لمي، الذي كان 
من المقّرر إقامة نسخته الثانية 
خالل الفترة من 31 أغس��طس 
حت��ى 5 س��بتمبر ف��ي جامعة 
س��ابينزا بالعاصم��ة اإليطالية 
روما، إال أنه تم تأجيله بس��بب 
الت��ي  االس��تثنائية  الظ��روف 
فرضتها جائحة فيروس كورونا 

المستجد )كوفيد19(.
المجلس  مناقش��ات  وتناول��ت 
ينوي  التي  االفتراضية  الندوات 
المرك��ز تنظيمها في س��بتمبر 
ح��ول  ن��دوة  أبرزه��ا  الج��اري، 
حري��ة التعبد كحق أصيل كفله 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان، 
حي��ث اقت��رح أعض��اء المجلس 
المرتبطة  المح��اور  م��ن  عددا 
بتجربة مملكة البحرين الرائدة 
في مجال التس��امح والتعايش 

السلمي.
وتمت مناقش��ة بعض الخطط 
الهادف��ة إلى تنمي��ة المهارات 
المواطن��ة  وغ��رس  الش��بابية 
الحق��ة المبني��ة عل��ى مب��ادئ 
حي��ث  الس��لمي،  التعاي��ش 
س��يطرح المركز مسابقة أدبية 
للتباح��ث  والناش��ئة  للش��باب 

ف��ي مضامي��ن وثيق��ة »إعالن 
مملكة البحري��ن« التي تفضل 
بكتابتها حضرة صاحب الجاللة 
المف��دى، لتقديم  البالد  عاهل 
أبرز القي��م اإلنس��انية الداعية 
س��يتم  إذ  العالم��ي،  للس��الم 
اإلع��الن ع��ن المس��ابقة قريبًا 
على أن يتم فتح باب المشاركة 
وتسليم األعمال بداية ديسمبر 
المقبل، ليتم بع��د ذلك اختيار 
المش��اركات الفائزة وتكريمها 
بالتزامن م��ع احتفاالت مملكة 
الوطني��ة  باألعي��اد  البحري��ن 

المجيدة.
وأجمع رئيس وأعضاء المجلس 
عل��ى ض��رورة تكثي��ف جه��ود 
المرك��ز خالل الفت��رة المقبلة، 
إلبراز النموذج البحريني الفريد 
من نوعه إقليمي��ًا وعالميًا في 

مج��ال تعزيز الحري��ات الدينية 
والتعددي��ة والتن��وع الثقافي، 
وما له من إيجابيات عديدة في 
جعل المجتم��ع البحريني منارة 
للتعايش بس��الم وتقبل اآلخر 

المختلف. 
وأكد رئيس المجلس أن العمل 
خط��ط  مجموع��ة  عل��ى  ج��اٍر 
وبرامج جدي��دة تتأقلم مع رؤى 
صاح��ب  حض��رة  وتوجيه��ات 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى 
والتعايش  التس��امح  في جعل 
الس��لمي منه��اج عم��ل وحياة 
ل��كل المجتمع��ات والحضارات 

اإلنسانية.
وشدد على التزام المركز بطرح 
كل م��ا ه��و نوع��ي ومبتكر في 
مج��ال نش��ر ثقاف��ة التس��امح 
وتبن��ي  الس��لمي،  والتعاي��ش 
التح��ول الرقم��ي ف��ي تنظي��م 
م��ن  االفتراضي��ة  الفعالي��ات 
ودورات  عم��ل  وورش  ن��دوات 
غير  األوضاع  لمواكبة  تدريبية؛ 
المواتي��ة التي فرضتها جائحة 

كورونا.

 د.الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

ندوة حول حرية التعبد الشهر الجاري

 مسابقة أدبية للشباب تتناول مضامين 
»إعالن البحرين« والتقديم مطلع ديسمبر

 البحرين تسجل 
 الوفاة رقم 200 

بـ »كورونا« و661 إصابة
كش��فت إحصائيات وزارة الصح��ة أمس عن »وفاة 
حالة قائمة لفيروس كورونا )كوفيد19(، لمواطنة 
تبل��غ من العم��ر 64 عام��ًا«، ليرتفع ع��دد حاالت 
الوفاة بالفيروس إلى 200 حالة وفاة، فيما أعربت 
الوزارة عن »خالص تعازيها ألسرة الفقيدة وكافة 

أهلها وأقاربها«.
وأعلن��ت ال��وزارة أن »الفحوصات الت��ي بلغ عددها 
10580 في يوم أمس اإلثنين، 7 س��بتمبر 2020، 
أظهرت تسجيل 661 حالة قائمة جديدة منها 78 
حالة لعمالة وافدة، و579 حالة لمخالطين لحاالت 
قائم��ة و4 حاالت قادمة من الخ��ارج، كما تعافت 
294 حال��ة إضافية ليصل العدد اإلجمالي للحاالت 

المتعافية إلى 51240«.
وذك��رت الوزارة أن »ع��دد الح��االت القائمة تحت 
العناي��ة بل��غ 31 حال��ة، والح��االت الت��ي يتطلب 
وضعها الصحي تلقي الع��الج بلغت 82 حالة، في 
حي��ن أن 4605 حاالت وضعها مس��تقر من العدد 
اإلجمالي للح��االت القائمة الذي بل��غ 4636 حالة 

قائمة«.
وأجرت الوزارة »1183388 فحصًا طبيًا«.
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء 
أصحابها وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا 

رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 
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صهيل

خامنئي 
ليس 

الحسين

تح��ت هذا العنوان كتب في »تويت��ر« أحد الذين اختاروا 
الخارج موئاًل تعليقًا على فيديو لعيس��ى قاس��م كان قد 
اعتبر فيه خامنئي الحسين عليه السالم. هنا أواًل ما قاله 
قاسم »... وإيران اإلسالم تنعم اليوم بوالية الفقيه الذي 
ال تنفك نصفة اإلس��الم عن نصفت��ه.. وال يصدق الوالء 
لقيادة اإلمام الحس��ين عليه السالم إال بصدق الوالء له.. 
فإن الحس��ين الظاهر القائم اليوم في الساحة اإلسالمية 
هو الولي الفقيه.. وهو قيادة إسالمية حسينية في قبالة 
أل��ف يزيد ويزي��د.. محرم يختبرنا، هل نض��ع يدنا في يد 

الحسين عليه السالم أم في يد يزيد؟«.
وهن��ا الرد علي��ه من صاحب ذلك العنوان »يعلم قاس��م 
أن لهذا الخطاب مباني فقهية ودالالت سياس��ية، ويعلم 
أيضًا أن رجال دين كثر ال يقلون عنه فقاهة وعلمًا ونخبًا 
إس��المية ش��يعية في البحرين ال يقبلون مثل هذا الزعم 
ومباني��ه فقهيًا فضاًل ع��ن القبول بدالالته السياس��ية. 
لم��اذا يصدر هذا الخطاب وما مغزاه؟ واألكيد أن أحدًا لن 
يستفيد منه وال حتى خامنئي نفسه. ليس ألحد أن يمثل 
شخص اإلمام الحسين أو رمزيته الدينية والعقائدية عند 
الش��يعة أو طوائف المس��لمين كلها. لخامنئي صفتان، 
مرج��ع دين��ي كأي مرجع ديني ف��ي الطائفة الش��يعية، 
ومنصب سياس��ي كمرش��د للثورة اإليراني��ة وهو يخص 
إي��ران واإليرانيي��ن دون غيرهم. صفت��ه األولى كمرجع 
تقلي��د ال تؤهل��ه ليكون رمزًا دينيًا أوحد للش��يعة بل أن 
مرجعية الس��يد السيس��تاني مثاًل تتعداه انتش��ارًا وفي 
البحري��ن خاصة. صفته الثانية تخ��ص إيران وال تؤهله 
ليكون قائدًا أوحد للش��يعة ف��ي كل العالم بل إن مراجع 

كثرًا ال يؤمنون بوالية الفقيه المطلقة«. 
ث��م تس��اءل »كيف يك��ون ال��والء لخامنئي ش��رط الوالء 
للحس��ين؟ على أي أس��اس فقهي وعقائدي؟ هل يش��رح 
لمريدي��ه كيف يمك��ن ألي منهم أن ينتمي لبلد اس��مه 
البحري��ن فيما تك��ون نصرة اإلس��الم والوالء للحس��ين 

ترتبط بالوالء والنصرة لقائد في بلد آخر«؟

عاشوراء.. والحس الوطني المسؤول

بالمجمل العام يمكننا القول إن مس��اعي اإلع��الم المعادي الذي 
ح��اول أن يجعل من مناس��بة عاش��وراء مرتع��ًا لمخالفة األنظمة 
والقوانين قد فش��لت وتم إحباطها، فلم يفل��ح هؤالء ولن يفلحوا 
ف��ي تأجيج الفتنة وزرع الش��قاق بين أبناء الش��عب الواحد، ال في 
عاشوراء وال غيرها من المناسبات لسبب واحد فقط وهو أننا شعب 
واحد يلتف حول ملكنا حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه.

 لق��د حاول��ت مواقعه��م وقنواتهم اإلعالمي��ة بكل ق��وة تأجيج 
المش��اعر بنفس طائفي بغيض قبيل مناس��بة عاشوراء، وحاولوا 
بتحريضهم المس��تمر أن يكس��روا قواعد التباعد االجتماعي وأن 
يختلط الحابل بالنابل في أي��ام »كورونا« الصعبة، وهم يدركون 
جيدًا أن تلك األنظمة والقوانين وضعتها الدولة لحماية الش��عب 
بالمقام األول، ولكنهم لم ولن يهتموا بالش��عب وال بس��المته أو 
صحته، بل يسعون لخدمة األجندة اإليرانية في المنطقة فهذا هو 

هدفهم المكشوف للجميع.
ولكن الش��عب البحريني أثبت من جدي��د وعيه وتحضره والتزامه 
بالقواني��ن واألنظمة في هذه المناس��بة، وكما ق��ال معالي وزير 
الداخلية الفريق أول ركن الش��يخ راشد بن عبداهلل آل خليفة خالل 
لقائه مؤخرًا بعدد من أعضاء هيئة المواكب الحس��ينية ورؤس��اء 

المآتم الذين يمثلون مآتم وحسينيات محافظات مملكة البحرين، 
واقتب��س: »أيام عاش��وراء هذا العام، ش��هدت التزام��ًا بالخطاب 
الدين��ي وترتيب الجلوس ح��ول المآتم والمحافظ��ة على التباعد 
االحترازي أثناء المواكب الحسينية، وهو ما يعكس مستوى الوعي 

واالنضباط والمسؤولية الوطنية«، انتهى.
بالفع��ل كان الوعي واالنضب��اط كبيرين في المآت��م والمواكب 
الحس��ينية وعك��س ذل��ك وع��ي الش��عب وانضباط��ه والتزام��ه 
بالتوجيه��ات المتعلق��ة بالتباع��د االجتماعي، وه��ذا هو الحس 
الوطن��ي الذي نفخر ب��ه جميعًا، وليس كم��ا كان يريد الحاقدون 
عل��ى وطننا، لذلك كل الش��كر للمآتم والمواكب الحس��ينية على 
حس��ن التنظيم، وهذا هو المأمول منهم دائمًا، حتى وإن حدثت 
بع��ض المخالفات من فئة ال تمثلهم وال تمثل الش��عب، غير أن 
االنطب��اع العام كان االلت��زام والوعي والتحض��ر والحس الوطني 
المس��ؤول، فهي السمات البارزة في مناسبة عاشوراء لهذا العام، 
وه��ذا نجاح متجدد يس��جله هذا الش��عب الكري��م المحب لوطنه 
وقيادت��ه الحكيمة، وخيب��ة أمل جديدة للنظ��ام اإليراني وأعوانه 
الذي��ن لن يكفوا أذاهم عن وطننا ونحن في المقابل لن نكف عن 

الدفاع عنه.

 فخ االستثمار 
في صناديق الثروة السيادية

صناديق الثروة الس��يادية ه��ي الصنادي��ق المكلفة بإدارة 
واستثمار األصول المملوكة للدولة »مثل صندوق ممتلكات 
في مملكة البحرين«. جاء االنتشار المتنامي لهذه الصناديق 
في الدول النفطية من مبدأ استثمار الفوائض المالية جراء 
ارتف��اع أس��عارالنفط  لتك��ون بمثابة احتياط��ي لمواجهة 
الصدم��ات المالي��ة واالقتصادي��ة ف��ي المس��تقبل وتجاوز 

تقلبات الدورات االقتصادية من خالل التنويع االقتصادي.
إن وج��ود مث��ل هذه الصنادي��ق يعود على ال��دول النفطية 
بفوائ��د كثيرة، منها: خل��ق أصول تدر عائ��دًا مربحًا طويل 
األجل، دعم برامج تنويع االقتصاد، المس��اعدة في مواجهة 

العجز في الميزانية العامة، واالدخار لألجيال القادمة.
وكم��ا يق��ول المث��ل »ضربتي��ن بال��راس توج��ع«، يواجه 
اقتصادنا في المرحلة الحالية »أزمة اقتصادية جراء انتش��ار 
وباء فيروس كورونا وأزمة انخفاض أسعار النفط«. إن وجود 
مثل هذا الصندوق في المرحلة الحالية يعد مؤش��رًا إيجابيًا 
وأس��هم كثيرًا ف��ي التخفيف م��ن التبعي��ات المترتبة على 
هاتين الضربتين ولكن يجب أال نغفل عن فخ االستثمار في 

هذه الصناديق لكي ال يتعرض اقتصادنا إلى ضربة ثالثة.
إن الف��خ األول ه��و قيم��ة ال��دوالر األمريك��ي، حي��ث يعتبر 
انخفاض قيمة الدوالر تحديًا بارزًا لصناديق الثروة السيادية، 
حيث تحتفظ معظم الصناديق باحتياطات نقدية كبيرة في 
مة بالدوالر، مما قد ي��ؤدي انهيار الدوالر  ص��ورة أصول مقوَّ

إلى أزمة مالية.
أما الفخ اآلخ��ر فهو أن الصناديق الس��يادية تمثل جزءًا من 
الخل��ل االقتصادي والمالي في اقتص��ادات الدول المعتمدة 
على النفط. فالمبدأ التي ترتكز عليه سياسة هذه الصناديق 
ف��ي هذه الدول ه��و اس��تثمار العوائد النفطية ف��ي البنية 
التحتية لتحويل الدخول النفطية إلى تدفق مالي ُيس��تخدم 
ف��ي تنمية المجتمعات في المس��تقبل بداًل من اس��تثماره 
في التصنيع وإح��الل الواردات كركي��زة للتنويع االقتصادي. 
وم��ا أقصده هن��ا بالتصنيع هو أن ال يتوقف االس��تثمار على 
مجموعة صغيرة من الصناعات بل توسيع القاعدة الصناعية 

والتحول بعيدًا عن الصناعات األصلية.
ويبقى الس��ؤال هل هن��اك تدابير من قبل صن��دوق الثروة 

السيادي لتفادي الوقوع في هذين الفخين؟

أمينة بوعالي

بين طهران وأنقرة.. واألمن القومي العربي »1«

يبدو أن المسافة بين طهران وأنقرة أقصر 
من بعدها الجغرافي أو حدودها السياسية، 
وخصوصًا فيما يتعلق بما يمارسه النظام 
السياس��ي اإليران��ي ونظي��ره التركي في 
اس��تهداف واض��ح وف��ج لألم��ن القوم��ي 

العربي في أكثر من بقعة جغرافية.
فعلى مدى ما يزي��د عن 40 عامًا من عمر 
الثورة الخمينية في إيران وما قبلها، حاول 
النظام بش��تى الوسائل اس��تهداف األمن 
القومي ف��ي أكثر من بلد عربي، وال بد لي 
هن��اك أن أع��ود -ولو بعجال��ة- إلى تاريخ 
هذا االستهداف، وخصوصا ما تعرضت له 

مملكة البحرين.
فم��ع انحس��ار االنت��داب البريطان��ي على 
منطق��ة الخلي��ج العربي، وبداي��ة تحقيق 
االستقالل لشعوبها، سارع النظام اإليراني 
إل��ى المطالبة بضم مملكة البحرين كجزء 

م��ن  الدول��ة الفارس��ية، ب��ل عم��ل على 
تكري��س ه��ذا األمر ب��أن أعل��ن البحرين 
المحافظة رق��م »14« وتم تعيين مندوب 

لها في مجلس النواب اإليراني.
بالمقابل كان الرفض الرس��مي والشعبي 
البحرين��ي لهذه الخطوات كبيرًا وحاس��مًا، 
بقي��ادة  قوم��ي  عرب��ي  موق��ف  يدعم��ه 
جمهوري��ة مص��ر العربي��ة، التي س��خرت 
السياس��ية والدبلوماس��ية  كل إمكاناتها 
لتحقي��ق هذا االس��تقالل، وهو م��ا تحقق 
بالفع��ل م��ع الق��رار الذي أص��دره مجلس 
األمن باإلجماع في الحادي عش��ر من مايو 
عام 1970، بعد االستفتاء الذي قامت به 
األمم المتحدة بش��أن م��ا إذا كانت الجزر 
»البحرين« تفضل االستقالل أم االنضمام 

إلى إيران.
وجاء في تقرير الممثل الش��خصي لألمين 

الع��ام أن »الغالبية الس��احقة من ش��عب 
البحرين ترغب في الحصول على االعتراف 
بهويتهم في دولة مس��تقلة وذات سيادة 
كاملة حرة، وفي أن تقرر لنفسها عالقاتها 

مع الدول األخرى«.
لك��ن األطم��اع اإليرانية ف��ي البحرين لم 
تتوق��ف عند ه��ذا الحد، ب��ل تواصلت مع 
ان��دالع الث��ورة الخمينية ع��ام 1979 وما 
تاله��ا، وعلى مدى 40 عامًا كانت البحرين 
أحد األهداف اإليرانية لما يعرف ب� »تصدير 
الثورة«، من خالل مح��اوالت زعزعة األمن 
والس��لم االجتماعي تارة، وتارة أخرى من 
خالل تنفي��ذ عمليات إرهابية اس��تهدفت 
الدول��ة البحرينية، وتقدي��م الدعم المالي 
اإلرهابية،  للعناصر  والتدريب  واللوجستي 
ما أسقط عشرات الشهداء من رجال األمن 

والمدنيين. وللحديث بقية.

لذلك.. القضاء على »كورونا« بعيد جدًا!

طوال الش��هور الماضية حاولت الحكوم��ة وحاول معها كثير من 
الناس العودة شيئًا فشيئًا للحياة الطبيعية رغم استمرارية وجود 

فيروس كورونا )كوفيد�19( في األجواء. 
خي��ار العودة التدريجي��ة أو العودة بحذر اتخذت��ه البحرين وهي 
ضمن دول عديدة حول العالم قررت »استعادة« حياتها وحراكها 
االقتصادي والمهني وحتى االجتماعي، ألن االستمرار في وضعية 
»تشل« أغلب القطاعات الهامة والحيوية ال تعني إال »الخسائر« 
االقتصادي��ة والمالية المتتالية، وهذه نتائ��ج ال يمكن لها أبدًا 

خدمة الناس في حال استمرار هذا الفيروس لوقت أطول. 
لذل��ك خيار الع��ودة التدريجي كان ال ب��د منه، لكن��ه كان خيارًا 
مش��روطًا، والش��رط فيه يتمثل برفع درجة المس��ؤولية والوعي 
ل��دى الفرد الواح��د، ما يعني ض��رورة التزام كل ش��خص، يعني 
التزام المجتم��ع كله، وهذا كان الهدف، فال عالج يصفه الطبيب 

يمكن أن يشفي مريضًا طالما األخير ال يتناوله وال يلتزم به. 
رغم وجود التزام وحذر من الكثيرين، إال أن الحاالت مازالت ترتفع، 
وتس��طيح منحنى االنتش��ار واإلصابة وإنزاله لحده األدنى مازال 
يمثل حلمًا صعب المنال، فالناس بالفعل ملت وتريد اس��تعادة 
حياتها، لكن المطلوب منها الح��ذر وااللتزام والبقاء في المنازل 
كخيار أمثل، وفي نفس الوقت حاولت الدولة إعادة فتح كثير من 
المجاالت، منها السماح بعودة صاالت الرياضة والمطاعم وأوجه 
السياحة من شواطئ وبرك، والسماح أيضًا للفعاليات المختلفة، 
ما يعني أن كثيرًا من الناس بين الرغبة العودة المندفعة للحياة 

الطبيعية وبين محاذير وهواجس اإلصابة وزيادة األعداد. 

بالتال��ي ما ش��هدناه في األيام األخيرة قد يكش��ف ع��ن دخولنا 
مرحل��ة متقدم��ة م��ن »التعايش« م��ع الوباء، مرحل��ة يتصرف 
فيها كثي��رون وكأن »كورونا« اختفى تمامًا وانتهى، إذ التهاون 
وصل حتى لدرجة نس��يان »لبس الكمامات« و »االلتزام بالتباعد 
االجتماع��ي«، ويمك��ن أن ترصدوا مش��اهد عديدة ومس��تمرة 
لهذه الحاالت، وآخرها ش��هدته بنفس��ي يوم أم��س في مصعد 
أحد المجمعات الكبيرة حيث دخل ش��خصان دون كمامات، والتي 
لبس��اها فقط حينما وصال لمدخل المجمع حيث لن يس��مح لهما 
بدخوله دون تغطية فميهما وأنفيهما، وقيس��وا على مثل هذه 

الشواهد. 
لذلك حينما خرج سمو ولي العهد حفظه اهلل قبل أيام ليؤكد على 
ضرورة تحمل المسؤولية وااللتزام فإنما هو يشير لدور المواطن 
في مس��اعدته للحكومة ولفريق البحرين في سعيهم الستعادة 
حياتنا بالكامل والعودة كما كنا سابقًا، إذ هاهي المدارس تحاول 
فتح أبوابها وكنا نترقب، ونظرًا لزيادة األرقام تأجلت الدراس��ة، 
وحت��ى المدارس الخاص��ة التي بدأت دروس��ها اإللكترونية ال بد 
من أن يعود التالميذ لصفوفها، واألعمال ال بد من أن تس��تأنف 
في الوزارات والهيئات، وأصحاب المشاريع والمطاعم ال يعقل أن 

تستمر خسائرهم، وهكذا تكثر األمثلة. 
بالتالي نس��يان أن »كورونا« مازال��ت بيننا، و التقليل من أهمية 
»االلت��زام الش��خصي« باالحترازات، أمور قد تضي��ع جهود الفرق 
التي تعمل بكد وتعب ونال منها اإلرهاق ما نال، أمور قد تجعلنا 
نعاني أكثر، وقد تجعل يوم »القضاء« على »كورونا« بعيدًا جدًا.



ترأس ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
األســـبوعي  االعتيـــادي  االجتمـــاع  خليفـــة، 

لمجلس الوزراء.
وأكـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
أن صحـــة وســـامة المواطنيـــن والمقيمين 
لتحقيقهـــا  دائمـــة يســـعى  أولويـــة قصـــوى 
فريـــق البحريـــن مـــن مواطنيـــن ومقيميـــن 
وأعضاء الســـلطتين التنفيذية والتشريعية 
واألهلـــي،  الخـــاص  القطـــاع  ومؤسســـات 
التـــي  والخطـــط  االســـتراتيجيات  وهـــدف 
وضعتها الحكومة للحد من انتشار فيروس 
كورونا )كوفيد 19(. وأشـــاد ســـموه بالوعي 
الوطنيـــة  المســـؤولية  وروح  المجتمعـــي 
وعمق الشراكة المجتمعية وأثرها اإليجابي 
فـــي تحقيـــق التطلعـــات المنشـــودة، مبيًنـــا 
ســـموه أن كل فـــرد فـــي المجتمـــع مســـاهم 

بالتزامه ومسؤول عن حماية المجتمع.
ووجه مجلس الوزراء إلى تكثيف مســـتوى 
اإلجـــراءات االحترازيـــة ومضاعفة الجهود 
الراميـــة إلـــى التصـــدي وحمايـــة المجتمـــع 
مـــن الفيـــروس عبـــر التنســـيق بيـــن الفريق 
الوطنـــي الطبـــي ووزارة الداخليـــة ووزارة 
الصحة ومجلســـي األوقاف ورؤساء المآتم 
بإرادة ومســـؤولية وطنية مشتركة؛ لضمان 
إجراءات وقائية واحترازية أكثر فاعلية لما 
هو مقبل من الشـــعائر والمناســـبات الدينية 
عـــدم  أن  المجلـــس  مؤكـــًدا  واالجتماعيـــة، 
االلتـــزام ومخالفـــة اإلجـــراءات االحترازية 
التي يتم وضعها وتحديثها بشـــكل مســـتمر 
يشكل خطًرا على صحة وسامة المجتمع.

وضمن هذا الســـياق، جدد مجلـــس الوزراء 
والتمريضـــي  الطبـــي  بالطاقـــم  إشـــادته 
صبرهـــم  علـــى  لهـــم  المســـاندة  والجهـــات 
وثباتهـــم ومثابرتهـــم والتـــي تســـتلزم مـــن 
بالتحلـــي  اإليجابـــي  التجـــاوب  الجميـــع 
بالمســـؤولية لدعـــم هذه الكـــوادر في القيام 

بواجبها.
ثـــم نـــوه مجلـــس الـــوزراء بمناســـبة اليـــوم 
مملكـــة  وريـــادة  الخيـــري  للعمـــل  الدولـــي 
البحريـــن في مجال العمـــل الخيري وبما تم 
إنجـــازه في هـــذا المجـــال اإلنســـاني بفضل 
الدعم والتوجيهات والمساندة التي يحظى 
به العمل الخيري واإلنســـاني، في ظل العهد 
الزاهـــر لعاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة. 
بعدها رحب مجلـــس الوزراء بالتوقيع على 
اتفـــاق الســـام بيـــن الحكومـــة الســـودانية 
والجبهـــة الثوريـــة، بمـــا يســـهم فـــي إرســـاء 
اســـتقرار وســـام دائـــم يحقـــق طموحـــات 

الشعب السوداني الشقيق.
وأدلى األميـــن العام لمجلس الوزراء ياســـر 
الناصـــر عقب اجتماع مجلس الوزراء، الذي 
عقد صباح أمس عن بعد عبر تقنية االتصال 
المرئـــي بالتصريح التالي: نظر المجلس في 
المذكـــرات المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالـــه 

واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أواًل: إنفـــاًذا ألمـــر رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة بتشـــديد الرقابة وتكثيـــف عمليات 
التفتيش على الورش والكراجات والمعامل 

والتجاريـــة  الصناعيـــة  بالمناطـــق  الواقعـــة 
المجـــاورة للمناطـــق الســـكنية والتحقق من 
التزامها باشـــتراطات األمن والســـامة، فقد 
عرض وزيـــر الصناعة والتجارة والســـياحة 
نتائـــج حمـــات التفتيـــش التـــي طالـــت 87 
منشـــأة فـــي الفترة مـــن 11 - 26 أغســـطس 
2020، التي أظهرت مخالفة 66 % من تلك 
الـــورش والكراجـــات والمعامـــل لألنشـــطة، 
وتم اتخاذ اإلجراءات الازمة حيالها وجاٍر 
متابعتها من خال التفتيش الدوري، وذلك 
بالتعاون والتنســـيق بين الـــوزارة المذكورة 
واألجهـــزة المعنية بـــوزارة الداخلية ووزارة 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 

العمراني.
ثانًيـــا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء بنـــاء علـــى 
توصيـــة مجلـــس الخدمـــة المدنية برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب 
القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 

التنظيمـــي  الهيـــكل  الـــوزراء علـــى تعديـــل 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  لـــوزارة 
وذلـــك بإلغـــاء منصب وكيـــل وزارة، وتغيير 
مسميات منصب وكيل وزارة وإدارة، ونقل 
واإلدارات  مســـاعد  وكيـــل  منصـــب  تبعيـــة 

التابعة له.
ثالًثـــا: وافـــق مجلس الـــوزراء بنـــاء على ما 
عرضه وزير الداخلية على تشكيل “مجلس 
وزارة الداخليـــة” برئاســـة وزيـــر الداخليـــة، 
وذلـــك في إطار جهود الـــوزارة على تطوير 
العمـــل األمني ومواكبـــة النظم الحديثة في 
تقييم ودراسة الظروف األمنية المتسارعة، 
وزارة  “مجلـــس  أعضـــاء  تعييـــن  ويكـــون 
الداخلية” وتحديد اختصاصاته وإجراءاته 

بقرار من وزير الداخلية.
رابًعـــا: وافق مجلس الوزراء على مشـــروع 
قرار يشـــترط الحصول على موافقة كتابية 
مســـبقة من وزارة شؤون الشباب والرياضة 
لإلعـــان على المباني والمنشـــآت الرياضية 
والشـــبابية المملوكـــة ملكية خاصـــة للدولة، 
المخصصـــة الســـتخدام أو انتفـــاع األنديـــة 
الرياضيـــة أو غيرهـــا مـــن الهيئـــات الخاصة 
والرياضـــة  الشـــباب  ميـــدان  فـــي  العاملـــة 

والمؤسســـات الصـــادرة بالمرســـوم بقانـــون 
فـــي ضـــوء  وذلـــك   ،1989 لســـنة   21 رقـــم 
التوصيـــة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة 
الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة والتشـــريعية 
التـــي عرضهـــا نائب رئيس مجلـــس الوزراء 

رئيس اللجنة المذكورة.
خامًســـا: أحـــال مجلس الـــوزراء إلى اللجنة 
الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة والتشـــريعية 
مذكرة وزير الخارجية بشـــأن طلب انضمام 
الهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء إلى عضوية 

االتحاد الدولي للماحة الفضائية.
سادًســـا: أحـــال مجلس الوزراء إلـــى اللجنة 
القانونيـــة والتشـــريعية  للشـــئون  الوزاريـــة 
مذكرة وزير المواصات واالتصاالت بشـــأن 
مســـودة ميثـــاق تأســـيس “منظمـــة التعاون 

الرقمي”.
ســـابًعا: أخذ مجلس الوزراء علًما من خال 
تقريـــر وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 
بنتائـــج قرار حظر العمل فتـــرة الظهيرة من 
الســـاعة 12 إلى الســـاعة 4 بعد الظهر خال 
شـــهري يوليـــو وأغســـطس 2020، وبنتائـــج 
حمـــات التفتيـــش لهذا الغـــرض التي بلغت 
13658 زيارة تفتيشـــية، وأظهرت أن 99,7 

%، من المؤسســـات والشـــركات قد التزمت 
بالقرار ولم يزد عدد المنشـــآت المخالفة عن 
30 منشـــأة فقط بينمـــا بلغ عدد العمال الذي 

وقعت بشأنهم المخالفة 42 عامًا فقط.
 7 علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق  ثامًنـــا: 
اقتراحـــات برغبـــة نفذتها الحكومـــة جميًعا 
فـــي وقـــت تقديمهـــا من خـــال مـــا اتخذته 
تلـــك  وتتعلـــق  إجـــراءات،  مـــن  الحكومـــة 
تأهيـــل  بإنشـــاء مراكـــز ومعاهـــد  الرغبـــات 
ودور رعايـــة لذوي اإلعاقة، ومركز حكومي 
لتأهيـــل ذوي اإلعاقـــة والتوحـــد، كما تتعلق 
تلك الرغبات بدعم القطاع التجاري وبنظام 
العمل المرن لألم العاملة، وتطبيق العمل عن 
بعد للهيئات التعليمية في الفصل الدراســـي 

السابق وتصحيح أوضاع العمالة السائبة.
وفـــي بند التقاريـــر الوزارية، أخـــذ المجلس 
الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  بتقريـــري  علًمـــا 
والرياضة األول بشـــأن إشهار وزارة شؤون 
الشـــباب والرياضـــة لمراكز تمكين الشـــباب، 
الثالـــث  االجتمـــاع  نتائـــج  حـــول  والثانـــي 
والثاثيـــن لوزراء الشـــباب والرياضة بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي 

أقيم عبر االتصال المرئي عن بعد أخيًرا.

المنامة - بنا

مجلس الوزراء يحذر: التهاون “خطر” على صحة وسالمة المجتمع
ــة ــي ــاع ــم ــت ــة واالج ــي ــن ــدي ــات ال ــب ــاس ــن ــم ــي ال ــة فـ ــي ــل ــاع ــط أكـــثـــر ف ــوابـ ــرض ضـ ــ ف
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سمو ولي العهد يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

الموافقة على 
تشكيل “مجلس 

الداخلية” برئاسة وزير 
الداخلية

إشادة بصبر وثبات 
الطاقم الطبي 

والتمريضي والجهات 
المساندة

كل فرد في المجتمع 
مساهم بالتزامه 

ومسؤول عن حماية 
المجتمع

البحرين رائدة بالعمل 
الخيري واإلنساني 

بفضل توجيهات 
جاللة العاهل

اتخاذ اإلجراءات بحق 
66 % من ورش 

وكراجات ومعامل 
مخالفة

صحة وسالمة 
المواطنين 

والمقيمين أولوية 
قصوى لدى “الفريق”

مضاعفة الجهود 
الرامية للتصدي 

وحماية المجتمع من 
الفيروس

المنامة - وزارة الصحة

أكــدت وزارة الصحــة أهميــة التعاون والمشــاركة من جميع أفراد المجتمع خالل المرحلة الحاليــة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة 
جائحة كورونا والحد من انتشاره، التي لها عظيم األثر في تحقيق األهداف المنشودة، مشيدًة بجميع أفراد المجتمع المشاركين في المرحلة 
الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح لعالج فيروس كورونا ومبادرتهم من أجل اإلنسانية، مؤكدًة أن التطوع في التجارب يدعم الجهود 

الهادفة إلى تطوير لقاح آمن وفعال يحمي المجتمع واإلنسانية.

وأكدت الوزارة أن هناك إقبااًل من المتطوعين 
علـــى  الفـــت  بشـــكل  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
التجارب الســـريرية للمرحلـــة الثالثة من لقاح 
فيـــروس كورونـــا “كوفيد 19” غير النشـــط، إذ 
تلقـــى أكثـــر مـــن 3000 متطـــوع مـــن مختلف 
الجنســـيات جرعـــة اللقـــاح، منذ بـــدء انطاق 
مبينـــة  الماضـــي،  أغســـطس  فـــي  التجـــارب 
أن العمـــل يســـير علـــى قدم وســـاق فـــي مركز 
الفحـــص بأرض المعـــارض والمؤتمرات لتلقي 
مشـــاركة أكبر عدد من األفراد واالنضمام إلى 

حملة “من أجل اإلنسانية”، بعد مرور شهر من 
مشاركة البحرين في المرحلة الثالثة للتجارب 
السريرية على لقاح معطل للفيروس بالتعاون 
مع دولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
مـــن خـــال شـــركة “جـــي 42” التـــي تتخذ من 
أبوظبي مقًرا لها، في إطار الشراكة بين شركة 
“جي 42” وشـــركة “تشاينا ناشـــونال بايوتيك 
الصينيـــة  األدويـــة  لشـــركة  التابعـــة  غـــروب” 
“ســـينوفارم”، ســـادس أكبر منتج للقاحات في 

العالم.

وبينـــت الـــوزارة أن اإلقبـــال علـــى المشـــاركة 
قـــد شـــمل مختلـــف أفـــراد المجتمـــع، مشـــيدة 
والتمريضيـــة  الطبيـــة  الكـــوادر  بمشـــاركة 
واإلداريـــة بالقطاع الصحي في هذه التجربة، 
إذ تلقى المتطوعون فحوصات طبية منتظمة 
إلـــى جانب كامل الدعم الـــازم لرصد وضمان 

سامتهم.
التجربـــة  لتـــوازي  البحريـــن  تجربـــة  وتأتـــي 
إجـــراء  ســـيتم  حيـــث  اإلمـــارات،  بالشـــقيقة 
التجـــارب الســـريرية علـــى 6000 متطوع من 

المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وجـــددت “الصحة” دعوتهـــا للبالغين من العمر 
فـــوق 18 عاًما للمشـــاركة في عمليـــة التطوع 

مـــن خـــال التوجـــه مباشـــرة لمركـــز التجارب 
السريرية في أرض المعارض والمؤتمرات من 
الســـاعة 8 صباًحـــا حتى 8 مســـاء كل يوم، إذ 
ما يزال باب التطوع مفتوحا، والفريق الطبي 
يقـــوم بمتابعـــة المتقدميـــن مـــن المتطوعيـــن 
للترتيب بشـــأن آلية خضوعهم لعملية التقييم 
الصحية قبل االنضمام إلى التجارب السريرية 

للقاح بحسب البروتوكول المعتمد.
ويعـــد اللقـــاح المحتمـــل الـــذي تشـــارك مملكة 
البحريـــن فـــي المرحلـــة الثالثـــة مـــن تجاربـــه 
الســـريرية مدرج تحت مظلـــة منظمة الصحة 
العالميـــة، وهـــو لقاح معطل بمعنـــى أنه خامل 
وال يســـبب اإلصابـــة بالفيروس، وإنما يســـهم 
في صنع األجسام المضادة للفيروس وبالتالي 

تحفيز مناعة الجسم لمقاومة اإلصابة.

ــن بــشــكــل الفـــت ــريـ ــحـ ــبـ ــي الـ ــ ــن الــمــتــطــوعــيــن ف ــ ــال م ــ ــب ــ ــة”: إق ــ ــح ــ ــص ــ “ال

أكثر من 3000 متطوع في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من اللقاح
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الموقف يحتاج إلى الوعي و تحمل المسؤولية 
حرية اإلنســـان وحدة متكاملة ال يجـــوز الفصل بين أجزائها، ففي 
تجزئتهـــا القضـــاء عليهـــا، لكننـــا نلجـــأ عادة إلـــى مثل هـــذا الفصل 
للتوضيح والبيان، فنقول مثال حرية الفكر وحرية التعبير وحرية 
العمل، لكن هناك مواقف ومحاذير وإجراءات ال تتفق مع الحريات 
الشخصية، خصوصا فيما يتعلق بأمن وسالمة المجتمع، ومن غير 
الممكن الســـماح للحرية الشخصية بأن تتحول إلى ساعات الهبة 
تتســـاقط فيها أرواح الناس مثل أوراق األشـــجار، علما أنه حينما 
تطلـــب الجهـــات المختصـــة االلتـــزام باإلجراءات في أي شـــأن ما، 
فهذا ليس معناه أن تطلب منهم أن يكونوا غيرما هم عليه، أو أن 

يكونوا غير ذواتهم، أو تغير آراؤهم وأفكارهم وعقائدهم.
الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيروس كورونا يعلن بشـــكل مســـتمر 
ضـــرورة اتبـــاع اإلجـــراءات االحترازيـــة واالبتعاد عـــن التجمعات 
وتجنبهـــا، والرســـالة واضحـــة كل الوضـــوح، وليـــس لهـــا عالقـــة 
بحريـــة الفكـــر، لكـــن هنـــاك عدد مـــن النـــاس ينزعون علـــى الدوام 
إلـــى المحافظـــة علـــى أقصـــى درجة مـــن االســـتهتار وعـــدم اتباع 

التعليمات واإلرشادات، والتسليم بأحكام واالغترار بها دون بحث 
أو تفكيـــر، ما يجعل نشـــاطهم الذهني مشـــلوال وبعيـــدا عن أبواب 
المعرفـــة، ونتيجـــة لهـــذا “العمى” وضيـــق األفق والعنـــاد واإلصرار 
عليه، تم تســـجيل أعلى أرقـــام إصابات كورونا في البحرين “676 
حالـــة جديـــدة”، دون أي اعتبار للناحية الذهنيـــة والبدنية والعمل 
الشـــاق الذي اســـتمر عدة شـــهور للكوادر الطبيـــة واألمنية وفريق 
المتطوعيـــن، بـــل حتـــى ان بعـــض األصـــوات اســـتغربت مـــن قرار 
الفريـــق الطبي لمكافحة كورونا فيما يتعلق باالحترازات الصحية 
واتبـــاع تدابيـــر التباعـــد االجتماعـــي بما يســـهم فـــي الحفاظ على 

صحة وسالمة الجميع.

المسألة اليوم ال تحتاج إلى توعية وتوجيه وإرشاد طالما هناك من ال  «
يريد االستماع إلى التوجيهات ويخالف اإلجراءات االحترازية والقوانين، 
إنما  ضبط األوضاع لتجنب االندفاع نحو الخلف ال سمح الله والعودة 
إلى المربع األول، فموكب الوطن وسالمة المواطن والمقيم فوق كل 

اعتبار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ماذا لو دعمت مصر حزب العمال الكردستاني؟
تابعـــت قبل أيام مقابلة لكمال كليغـــدار أوغلو، وهو زعيم أكبر األحزاب 
المعارضة في تركيا )حزب الشـــعب الجمهوري(، تحدث فيها عن العديد 
من القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية المهمة بالنسبة لتركيا 
واألتـــراك والعديد مـــن دول العالم كون تركيا فاعـــال إقليميا ودوليا في 
العديد من القضايا المحورية، اللقاء كان قيما وشيقا كونه اتسم بمقدار 
دســـم مـــن الشـــفافية، خصوصـــًا عندما تحـــدث أوغلو عن عالقـــة تركيا 

بجماعة اإلخوان المسلمين وتحديدًا المصريين منهم.
أوغلو اســـتنكر اســـتماتة أردوغـــان في دعم اإلخـــوان المصريين لدرجة 
أنـــه اتخذ من شـــعار رابعـــة الخاص بهم شـــعارا لحزبه، في تأكيد ســـافر 
ووقـــح علـــى التضامن التركي األردوغاني معهم غيـــر مكترث بالقوانين 
واألعـــراف الدبلوماســـية التـــي تنـــص صراحـــة علـــى عـــدم التدخل في 
الشـــؤون الداخليـــة للدول األخـــرى، خصوصًا أن مصـــر صنفت اإلخوان 
كما صنفتها العديد من دول العالم جماعة إرهابية، ما يعني أن أردوغان 
يدعم ويحرض على اإلرهاب ما يؤدي إلى تهديد األمن الوطني والسلم 

القومي لمصر.
اســـتوقفني تســـاؤل مهم وجهه رئيـــس حزب الشـــعب الجمهوري خالل 
المقابلـــة للرئيـــس التركـــي، مفـــاده مـــاذا لـــو دعمـــت مصر حـــزب العمال 
الكردســـتاني الـــذي تصنفه تركيا كحزب وحركة إرهابية؟ ماذا ســـيكون 
موقـــف تركيا وموقف الســـيد الرئيس، خصوصًا أنـــه إذا ما قامت بذلك 
مصر فســـيكون األمر ردة فعل مشـــروعة على ما قام به الرئيس التركي 
من تدخل ســـافر في الشـــؤون الداخلية لمصر، بالتالي سيكون أردوغان 

من يتحمل المسؤولية كونه دفع مصر للقيام بذلك؟ 
من حسن حظ أردوغان أن مصر دولة تحترم القوانين وتلتزم  «

بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية، فعلى الرغم من أن أردوغان استغل 
ودعم جماعة اإلخوان في مصر إلثارة الفتنة والفوضى، إال أن مصر 

نأت بنفسها عن الصدام الواقع بين أردوغان واألكراد ولم تتدخل فيه 
مع أن المقارنة ظالمة ما بين جماعة اإلخوان ذات العقيدة الراديكالية 

والمصنفة دوليًا كجماعة إرهابية وما بين حزب العمال الكردستاني أي 
األقلية التي تتمحور قضيتها حول مطالبات مشروعة وحقوق منهوبة، ال 

عالقة لها بما يسميه أردوغان إرهابا.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

حديث ماذا لو يحدث
مـــن أجمـــل أحاديـــث التفكيـــر تلك التـــي تتمركز حـــول حـــدث معين أو 
موضـــوع محـــدد أو فكـــرة واقعيـــة وفق التناغـــم مع متطلبـــات الحدث 
ذاتـــه، والتـــي منهـــا تنطلق فنـــون التفكير لـــدى البشـــر ومخرجاتها التي 
تزيـــن الحيـــاة بمـــا فيها... هـــذا يحصل كما لـــو كنا في عالـــم مثالي، لكن 
والعتب هنا على البشـــر، وبســـبب ازدحام العالقـــات والتفكير حول هذا 
وذاك، فإننـــا قد نغرق في بحر ال أمان له، وقد نصاب بدوار األفكار التي 
تتالطـــم كاألمـــواج العاتية، فما إن تخرج فكرة حتى يأتي معها حديث، 
وســـرعان مـــا يأتي غيره وغيـــره قبل أن ينتهي الحديـــث األول، كما أننا 
بارعون في صياغة ســـيناريوهات متكاملة لألحداث قبل حدوثها، وقد 

نصنع أحداثا جديدة ألحداث مضت وأحداث قد ال تأتي أصالً.
فـــي اعتقـــادي كباحثة مهتمـــة بعالقات البشـــر، حيث أرى أننـــا ال يمكننا 
التوقف عن التفكير أبًدا، لكن بإمكاننا توجيه التفكير بما يعزز الشخصية 
ويجعلها أكثر واقعية وثباتا، حيث يصعب علينا رســـم ما سيحدث غًدا 
بالتفصيل حتى لو قمنا بالتخطيط له، فإن كنت تخطط الجتماع معين 
وبدأت االستعداد التام لما ستقول وتقترح، ثم أشبعت نفسك بحديث: 
“مـــاذا لـــو أنني لم أســـتطع الحديث بطالقـــة، وقد أرتبك أثنـــاء الحديث 

ويحمر وجهي، ماذا لو نظر إلي الجميع ولم أستطع أن أكمل فكرتي”! 
وفي الجانب اآلخر، هناك حوار جميل وراق على النفس، “الحمد لله  «

لدي الثقة التامة فيما سأكون عليه غًدا، وأنا واثق من عمق األفكار التي 
سأطرحها وحتًما سيكون اجتماعا ثريا”، هكذا عزيزي القارئ، إن األمر هنا 

تحت قيادتك... فإما إن تعتاد نمط الحديث األول وتزداد لديك األحاديث 
من هذا النوع لمختلف األمور فتصاب بدوار األفكار التي تجعلك بعيًدا كل 
البعد عن الواقع، تعيش عالم االفتراضات التي تصدمك في كل المواقف 

والعالقات، فتبدأ تغرق في نفق المشكالت النفسية والعقلية التي ترهقك 
وتؤثر على صحتك وعالقاتك، فتزدحم بك الحياة، أو أنك تركز بكل واقعية 

في أحاديثك التي ترتقي بك في كل موقف حتى تبني بك شخصية مقاومة 
لمفاجآت األمواج كيفما صارت، وتكون ممن لو حدث نفسه بأي حديث 

مواجًها “لو” في كل موقف لها مع األحداث التي حصلت والتي ستحصل، 
والتي لن تحصل... فتكون لديك القوة في مواجهة ما يحصل منها حتى لو 

صدق “حديث ماذا لو يحدث”.

د. حورية الديري

فـــي القســـم األول من هـــذا المقال، بينا باألرقـــام انطالق مملكـــة البحرين في مجال 
المنظمـــات الدوليـــة منـــذ عـــام 1953، وصوالً إلـــى احتضانها أعمال االتحـــاد العالمي 
لمنظمات المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة )اليونيســـمو(  )UNISMO(وفقًا لرئيس 
لجنتهـــا التأسيســـية عبدالنبـــي عبـــدهللا الشـــعلة، وعلـــى ضـــوء إنشـــاء أول جمعيـــة 
متخصصـــة فـــي هـــذا الجانـــب قبـــل 22 عامـــًا، وهـــي جمعيـــة المؤسســـات الصغيرة 
والمتوسطة البحرينية. واليوم نستكمل حديثنا، ُمسلِطيَن الضوء على اختصاصات 
وسنوات انضمام المملكة لهذه المنظمات في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وهنا أود اإلشـــارة إلى أنه أثناء رحلة بحثي عن أصل الموضوع، ومع الشـــكر للجهة 
المختصة، التي وفرت بيانات أقدم عن أول عضوية للبحرين وذلك قبل سبعة عقود، 
لتكون البحرين عضوًا مؤسسًا التحاد الغرف العربية – قبل االستقالل بعشرين عامًا 
)1951م( - من خالل جمعية التجار العموميين في البحرين آنذاك والتي تحولت إلى 
الغرفـــة التجارية في 31 مايو 1951م، بموافقة حكومة البحرين في اجتماع للتجار 
وبحضور المستشـــار تشـــارلز دار ليمبل بلجريف، ما يشـــي بأهمية التجارة والقطاع 
الخاص وموقعها كنقطة مهمة للتبادل التجاري بين الدول، والذي عرفت به المملكة 
منـــذ القـــدم. وكان يـــرأس اللجنة اإلدارية لجمعيـــة التجار آنذاك، عبدالرحمن حســـن 

القصيبي، وســـكرتيرها محمد حســـن الحســـن، وأمين صندوقها إسحاق عبدالرحمن 
الخان، وعضويتها، أشرف س. محمدي، وأحمد بن يوسف فخرو، وعبدالعزيز العلي 
البســـام، ويوســـف أكبر علـــي رضا، وراشـــد عبدالرحمـــن الزياني، وعلـــي عبدالرحمن 

الوزان، ومحمد الحمد القاضي، كما يذكر خالد محمد كانو.
فـــي ســـتينيات القـــرن الماضـــي، تضاعف العـــدد إلى خمســـة، بانضمـــام البحرين إلى 
المنظمـــة الكشـــفية العربيـــة فـــي عـــام 1962، ثم بعد ســـت ســـنوات )1968( التحقت 
بمنظمة المدن العربية، واإلقليم العربي للمرشدات.. وبنهاية عقد الستينات أصبحت 
البحريـــن عضـــوًا في مجموعة إجمونـــت )Egmont( المالية، وهيئـــة مكافحة الجراد 

الصحراوي التابعة لمنظمة )الفاو(، وكلتاهما في سنة 1969.

من المالحظ أن األرقام المشار إليها أعاله، بينت مكانة مملكة البحرين الريادية  «
في مواقع شتى وعلى المستويات اإلقليمية والدولية منذ مستهل الخمسينيات 
وعضويتها في ستينيات القرن العشرين، في فترة ما قبل االستقالل. وسنرى في 

المقال التالي الطفرة التي شهدتها عالقات البالد بالمنظمات الدولية فيما بعد 
االستقالل، خصوصًا في السبعينيات، وإلى حد ما في الثمانينيات والتسعينيات، 

ثم إلى انطالقة أكبر في مطلع القرن الواحد والعشرين الجاري.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

70 عاما بين تأسيس اتحاد الغرف العربية واليونيسمو )2(

أصبح تأثير اختيار التخصص الدراسي والمهني على الصحة التكاملية حقيقة 
ظاهرة للعيان، وتلك الحقيقة أمر حتمي ولكنه مازال موجودا خارج إطار العقل 
الجمعـــي، وليســـت هناك مالمة على الســـائل في فحوى تلـــك الحقيقة العلمية، 
والتي هي كل شـــيء في حياة اإلنســـان واإلنســـانية جمعاء، وحتى يتسنى لنا 
التعّمق في شرح تلك الحقيقة، علينا جميعا أن نتفق على سبب خلق اإلنسان، 
والـــذي هو بعبارة أخرى “خليفة هللا في األرض” المســـّير بمســـؤولية التعمير ال 
التخريب، أي أّن اإلنســـان مســـّير بواجب التعمير ال التخريب، إذا الســـؤال هنا، 
لماذا الكثير من الناس يخّربون وال يعّمرون دون دراية منهم، وأول ما يدّمرون 

هو أنفسهم! فلنفّند تلك المفاهيم بالتأّمل في مشوار أبناء إنسان اليوم.
فأبناؤنـــا بعـــد تخرجهم من المرحلة الثانوية من كل ســـنة )منذ ســـنين طويلة(، 
يتحّيرون ويترّددون في اختيار تخصصهم الدراســـي والمهني، كل ســـنة ومنذ 
ســـنين! تنســـاق الغالبيـــة العظمـــى منهم إلـــى التخصـــص والمســـار العملي الذي 
يختـــاره لهـــم أولياء األمـــور ومن حولهـــم من “النّصـــاح والزّهـــاد” البعيدين عن 
ذواتهـــم! وهـــم بهـــذا، أي األبناء ومن حولهـــم ال يفقهون مـــدى أهمية وخطورة 
ذلك االختيار على حياتهم بأكملها، ولقد جبلنا كذلك بعقلنا الجمعي على اعتبار 

بعـــض مـــن تخصصات الحياة القّيمـــة هواية ليس إالّ! على ســـبيل المثال، يولد 
االبن وفي قلبه عشـــق الموســـيقى، ولكن عدم تحقيق أحد والديه حلم حياته 
فـــي المحامـــاة لســـبب مـــا، يجعل األب يختـــار البنه تلـــك المهنة، بـــل يصر على 
ذلـــك االختيـــار، ذلـــك أّن في اعتقـــاد األب “أن ابنه امتداد لجيناتـــه.. أي امتداد 
لـــه”، وعلـــى ابنه واجب الطاعة، باعتبـــار أن مهنة المحاماة مشـــّرفة ولها مكانة 
اجتماعية ومردود ماّدي وفير، أما الموسيقى فهي هواية ال بأس من ممارستها 
متـــى ما تســـّنى البنه الوقت! والواضـــح للعيان وبالتجربة العلميـــة العملية، هو 
مـــا يحدث بعـــد أن يتخّرج االبن ويصبـــح محاميا تلبية لرغبـــة أبيه.. ومحاميا 
مرموقـــا كذلـــك، هو عدم ســـعادته بمـــا يقدم، بل وشـــعوره بالتوتر مـــن القضايا 
وفيمـــا يتعلق بالمهنة مـــن التعامل مع العمالء والموكلين، بل إن عدم الســـعادة 
ومحاولة التأقلم بتلك المهنة بال هدف واضح، يجعالنه في حالة صراع داخلي 
وعيش في ألم االنفصال عن الذات.. فالجســـد اآللي يمارس المحاماة، والروح 
تعشق الموسيقى، وبهذا تنفّك وصلة التناغم الكهرومغناطيسي )على تردد 0.1 
هرتز( بين القلب العاشق للموسيقى، عن الدماغ المسيطر على الجسد، لتشغيل 

برنامج المحاماة الدخيل... “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

د. ندى الحساوي

قرار اختيار التخصص الدراسي والصحة المستدامة
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