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ÉfhQƒc äÉHÉ°UEG ´ÉØJQG á¡LGƒªd áFQÉW §£N
ø`«`£`dÉ`îªdG ô```KCG ™`Ñ`à`J õ``jõ`©Jh äÉ`°Uƒ`ë`Ø`dG Iô```«`Jh IOÉ```jR

 º`̀jó`̀≤`̀J Ωó``̀ ©``̀ H º``YÉ``£``ª``dG ΩGõ```̀ à```̀ dG IQhô```̀ °```̀V
Ωƒ``̀«``̀dG ø```̀ e AGó````̀à````̀HG π```̀NGó```̀dÉ```̀H É``̀¡``̀JÉ``̀eó``̀N

 ∑Éæg ¿CG  ™fÉªdG  áØ«∏N øH ó«dh QƒàcódG  áë°üdG  IQGRh π«ch ócCG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a …óëJ á¡LGƒe πLCG  øe Égò«ØæJ  ºà«°S áFQÉW É££N
 ™ÑàJ äÉ«∏ªY õjõ©Jh äÉ°UƒëØdG Iô«Jh IOÉjR »a πãªàJ ,z19-ó«aƒc{
 áYô°Sh  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  áYô°ùd  ∂dPh  ,ø«£dÉîªdG  ôKCG

.É¡«aÉ©Jh É¡LÓY
 ≥«Ñ£J  »`̀a  ¿hÉ`̀¡`̀à`̀dG  AGô``̀L  ôWÉîªdG  ø`̀e  áë°üdG  π`̀«`̀ch  Qò``̀Mh
 ¿CG  É kë°Vƒe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG  øe óë∏d  ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 »a áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG äGô°TDƒeh Ö°ùf »a áXƒë∏e IOÉjR ≈dEG  iOCG  ∂dP
 Iô«Ñc ä’ó©e ¢Shô«ØdÉH áHÉ°üªdG ä’ÉëdG â∏é°S PEG ;Iô«NC’G áfhB’G
 óë∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG QGôªà°SG ≈dEG QÉ°TCGh .≥HÉ°ùdG »a ¬«∏Y âfÉc ÉªY
 »eƒj πμ°ûH á∏≤æàªdG ¢üëØdG äGóMh ôÑY ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe
 ¥Gƒ°SC’Gh  á«°VÉjôdG  …OGƒædG  É¡æª°V  øe  ™bGƒe  IóY  »a  »FGƒ°ûYh
 …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ¬LƒJ Éæ«Ñe ,áeÉ©dG øcÉeC’Gh á«∏ëªdG
 .áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ó°UQ »a º¡°ùj ÉªH ≥WÉæªdG QÉ«àN’ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ∫Éëeh ºYÉ£ªdG ™æe QGôb Ωƒ«dG ò«ØæàdG õ«M πNój iôNCG á¡L øe

 ,á≤∏¨ªdGh á«∏NGódG øcÉeC’G »a É¡JÉeóN ™«ªL ºjó≤J øe áª©WC’G ™«H
 ó`̀MC’G  Ωƒ«dG  øe  G kQÉÑàYG  á«LQÉîdG  äÉeóîdG  ºjó≤J  ájQGôªà°SG  ™e

.2021 ΩOÉ≤dG ôjGôÑa 20 ≈àM …QÉédG ôjÉæj 31 ≥aGƒªdG
 IÉYGôe  IQhô°V  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  äó``cCGh
 ô«HGóàdGh äGAGôLE’Gh äÉWGôà°T’G πμH ΩGõàd’Gh á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG
 ÖfÉL  ≈``̀dEG  ,áë°üdG  IQGRh  ø`̀Y  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  É¡H  ∫ƒª©ªdG  á«ë°üdG
 óë∏d ,É≤HÉ°S áæ∏©ªdG É¡H ó«≤àdG ÖLGƒdG iôNC’G ájRGôàM’G äGAGôLE’G

.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe
 ºjó≤J  »a  ºYÉ£ªdG  QGôªà°SÉH  ìÉª°ùdG  ¿CG  IQGRƒ``̀ dG  âë°VhCGh
 äÉWGôà°T’Gh  §HGƒ°†dG  ≥ah  ¿ƒμj  ¿CG  ÖLƒj  á«LQÉîdG  äÉeóîdG
 õéëdG  »a  ¢UÉî°TCÓd  »∏μdG  Oó©dG  RhÉéJ  ΩóY  IQhô°V  »a  á∏ãªàªdG
 íª°ùj ¬fEÉa IOó©àe äGRƒéëdG âfÉc ¿EG ø«M »a ,É°üî°T 30 óMGƒdG
 πμd  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  Ö°ùëH  É°üî°T  30  øe  ôãcC’  áeóîdG  ºjó≤àH

.»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©e ≥«Ñ£J á«ªgCG ™e ,º©£e
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdGh 3¢U π«°UÉØàdG)
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 ø««æjôëÑdG øjódG AÉª∏Y øe Oó©d ¿É«H ¢ùeCG Qó°U
 »©°ùdG  »`̀a  øjôëÑdG  π`̀ gCG  ø`̀e  øjOÉ«°üdG  ≥`̀M  ∫ƒ`̀M
 º¡«©°S »a ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG ≥M ¬«a GhócCG ¥Rô∏d
 »a  IƒNE’G  ¿ƒμj  ¿CG  ≈dEG  º¡©∏£J øY ø«Hô©e  ,¥Rô∏d
 º¡bGRQCG  ™£b  »a  Gƒª¡°ùj  ¿CG  ’  º¡d  ÉfƒY  ô£b  á`̀dhO
 ôëÑdGh ¬∏dG  øe ¥RôdG  ¿CG  ø«Ø«°†e ,ºgô°SCG  â«à°ûJh

 ¢VQCG ≈∏Y á°SQÉªeh Écƒ∏°S ≈≤ÑJ IƒNC’G ¿CGh ,™«ªé∏d
.äGQÉ©°Th äÉª∏c â°ù«dh ™bGƒdG

 áeƒμM IƒYO GƒcQÉH º¡fCG ≈dEG øjódG AÉª∏Y QÉ°TCGh
 ô£b ádhO »a IƒNE’G ™e ¢VhÉØàdG ºàj ¿CG ≈dEG øjôëÑdG
 É¡∏eÉ©J »a áªjôc øjôëÑdG âfÉc ¿EGh ,ôeC’G Gòg ≈∏Y
 ôFÉ°ùNh QGô°VC’ Gƒ°Vô©J øjòdG ,IQÉëÑdG É¡FÉæHCG  ™e

 RÉéàMGh º¡àªcÉëeh º¡«∏Y ¢†Ñ≤dÉH  ô£b  ΩÉ«b  AGôL
 ºgh ,º¡bGRQCG ™£b ≈dEG iOCG Ée á∏jƒW äGôàa º¡HQGƒb
 º¡bRQ  Qó°üe  ôëÑdGh  πeÉμdÉH  Gô°SCG  ¿ƒdƒ©j  øjòdG

?¥RQ ™WÉb ¿ƒμj ¿CG ≈°Vôj øªa ,ó«MƒdG
 ¿CG  ≈dEG  ¿ƒ©∏£àj  GƒdGRÉeh  GƒfÉc  º¡fCG  GƒaÉ°VCGh
 AÉæHCG  πc  ≈∏Y  ô«N  áëJÉa  ácQÉÑªdG  zÓ©dG  áªb{  ¿ƒμJ

 ¿CGh ,πª°ûdG ºdh áëdÉ°üª∏d IQOÉH â∏μ°T É¡fC’ ,è«∏îdG
 øe  ,¢SÉædG  Qƒ`̀eCG  π«¡°ùàd  É°SÉ°SCG  zÓ©dG  ìhQ{  ¿ƒμJ
 É«©°S  ôëÑdG  ¿ƒHƒéj  øjòdG  ¿hOÉ«°üdG  Éæ∏gCG  º¡æ«H
 º¡∏gCG  ≈dEG  ¿hOƒ©«a  ,ô«îdÉH  º¡eôμj  ¬∏dG  π©d  ,¥Rô∏d

.øjô°ûÑà°ùe ø«∏∏¡àe
(2¢U π«°UÉØàdG)

º¡bGRQC’ á©WÉb ’ ø««æjôëÑdG øjOÉ«``°ü∏d ÉfƒY ô£b ¿ƒμJ ¿CG ≈dEG ™∏£àf :øjO AÉ``ª∏Y

 »`̀ fÉ`̀ é`̀ e äÉ``̀ª``̀dÉ``̀μ``̀e ó``̀«``̀°``̀UQ
zπ`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh ìÓ``̀°``̀UE’G{ A’õ`̀ æ`̀ d

 ô°UÉf ï«°ûdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áæéd ¢ù«FQ á«∏NGódG IQGRh π«ch ∫Éb
 π«gCÉàdGh  ìÓ°UEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  ¿EG  áØ«∏N  ∫BG  øªMôdG  óÑY  øH
 á«μ∏°ùdG  ä’É°üJÓd  øjôëÑdG  ácô°T  ™e  ácGô°ûdÉH  IQOÉÑe  â≤∏WCG
 ä’É°üJ’ÉH »fÉée ó«°UQ ô«aƒJ É¡ÑLƒªH ºàj (ƒμ∏àH) á«μ∏°SÓdGh
 º¡∏gCG ™e A’õædG ä’É°üJG ø«eCÉJ ≈∏Y πª©dG QÉWEG »a A’õæ∏d á«ØJÉ¡dG
 á«∏NGódG IQGRh π«ch Oó°Th .á«©ªàéªdG ácGô°û∏d Gõjõ©Jh º¡jhPh
 ’  GAõ`̀L  ÉgQÉÑàYÉH  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M  ô«jÉ©eh  º«≤H  ΩGõ`̀à`̀d’G  ≈∏Y
 ìÓ°UE’G õcGôe AGOCGh ,ΩÉY πμ°ûH »Wô°ûdG πª©dG áeƒ¶æe øe CGõéàj

 .¢UÉN πμ°ûH π«gCÉàdGh
(2¢U π«°UÉØàdG)

 π`̀ «`̀ gCÉ`̀ J IOÉ````````̀ YEGh AÉ``̀ °``̀ û``̀ fEG
á«eƒμM  á`̀°`̀SQó`̀e  44  á`̀fÉ`̀«`̀°`̀Uh

 øe  AÉ¡àf’G  »∏Y  øH  óLÉe  QƒàcódG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ôjRh  ócCG
 IOÉYEG  ™bƒàªdG  øeh  ÉgDhÓNEG  ºJ  á«eƒμM  ¢SQGóe  9  π«gCÉJ  IOÉ`̀YEG
 áfÉ«°U ÖfÉL ≈dEG ,2022-2021 πÑ≤ªdG »°SGQódG ΩÉ©dG »a É¡∏«¨°ûJ
 á©HQC’G ΩGƒYC’G ∫ÓN IójóL ¢SQGóe 8 AÉ°ûfEG ≈dEG áaÉ°VEG á°SQóe 27
 á£îdG  ¿EG  ôjRƒdG  ∫Ébh  .äÉ¶aÉëªdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  áYRƒe  á«°VÉªdG
 ¢ù∏éªdG ≈dEG É¡©aQ ºJ 2030 ΩÉY ≈àM IóàªªdG á«∏Ñ≤à°ùªdG á«FÉ°ûfE’G
 ≥WÉæªdG  äÉLÉ«àMG  káæª°†àe  ,ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  ôjƒ£àd  ≈∏YC’G
 ¿óªdG  ká`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,á«ª«∏©àdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ø`̀e  äÉ¶aÉëªdG  ∞∏àîªH
 ™°SƒàdGh  ,™«ªé∏d  Ö°SÉæªdG  º«∏©àdG  ô«aƒJ  Oƒ¡L  øª°V  ,IójóédG
 º«ª°üàdG ≥ah »°SQóªdG ≈æÑªdG ¿CG ±É°VCGh .á«ª«∏©àdG äÉeóîdG »a
 á«ªbôdG  É«LƒdƒæμàdG  ΩGóîà°SG  ºYóJ  IQƒ£àe äÉ«æ≤J  ôaƒj ójóédG
 AÉ°Vƒ°†dG  øe  ∞«ØîàdG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,áãjóëdG  ¢ùjQóàdG  ¥ô`̀W  »a

 .äGôªªdGh ∫ƒ°üØdG »a á«WÉ£e äÉ«°VQCG ΩGóîà°SÉH
(2¢U π«°UÉØàdG)

 ∞`̀«`̀dÉ`̀μ`̀J π`̀«`̀°`̀ü`̀ë`̀J Ωó```̀Y :¿ƒ``̀jQÉ``̀≤``̀Y
QÉªãà``°S’G ≈∏Y ™`é``°û`j á``«`àë`à`dG á``«æÑdG

(ájOÉ°üàb’G  äÉëØ°üdG  ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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 º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô``̀jRh  ó``̀cCG
 »ª«©ædG  »∏Y  ø`̀H  ó`̀LÉ`̀e  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ∫É¨°TC’G IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ºJ ¬fCG
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ``̀ °``̀Th
 ¢SQGóe  9  π«gCÉJ  IOÉ`̀YEG  »fGôª©dG
 â`̀bh »``̀a É```̀gDhÓ```̀NEG º``̀J á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀M
 ø`̀eh ,á`̀«`̀FÉ`̀°`̀û`̀fEG ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’ ,≥`̀HÉ`̀°`̀S
 ΩÉ©dG  »a  É¡∏«¨°ûJ  IOÉ`̀YEG  ™bƒàªdG

.2022/2021 πÑ≤ªdG »°SGQódG
 √ò`̀g  ¿CG  ô```̀jRƒ```̀dG  í```̀ °```̀VhCGh
 á``̀ jOGó``̀ YE’G »`̀ dÉ`̀Y »``̀g ¢``̀SQGó``̀ª``̀dG
 ,ø«æÑ∏d  á«FGóàH’G  QÉHQÉH  ,ø«æÑ∏d
 á`̀«`̀FGó`̀à`̀H’G …ô`̀©`̀ª`̀dG AÓ``̀©``̀dG ƒ```̀HCG
 ,ø«æÑ∏d  ájƒfÉãdG  IóMƒdG  ,ø«æÑ∏d
 ,ø`̀«`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀d á```«```FGó```à```H’G ¿É````̀cRô````̀c
 á``̀ jOGó``̀YE’G π``̀NGó``̀dG ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 á«FGóàH’G ≥jó°üdG ôμH ƒHCG ,ø«æÑ∏d
 á«FGóàH’G  AGôgõdG  áªWÉa  ,ø«æÑ∏d

.äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG áeÉæªdG ,äÉæÑ∏d
 ¿hÉ©àdÉH  ∂dòc  ºJ  ¿CG  ±É°VCGh
 27  á`̀fÉ`̀«`̀°`̀U  ∫É`̀¨`̀ °`̀ TC’G  IQGRh  ™`̀e
 »°SGQódG  ΩÉ©∏d  G kOGó©à°SG  á°SQóe
 áfÉ«°U  á`̀£`̀N  QÉ```̀WEG  »`̀a  ,»`̀dÉ`̀ë`̀dG
 Ö°ùëH  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  »£¨J  á∏eÉ°T
 ô«aƒJ  »`̀a  º¡°ùj  É`̀ª`̀H  ,á``̀ jƒ``̀ dhC’G
 ≈∏Y  áæ«©ªdG  á`̀«`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG

.áÑ°SÉæªdG á«ª«∏©àdG áeóîdG ºjó≤J
 á`̀£`̀î`̀ dG  ¿CG  ≈``````̀ dEG  QÉ`````̀°`````̀TCGh
 ≈àM IóàªªdG á«∏Ñ≤à°ùªdG á«FÉ°ûfE’G
 ¢ù∏éªdG  ≈dEG  É¡©aQ  ºJ  2030  ΩÉY
 ,ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  ôjƒ£àd  ≈∏YC’G
 ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG äÉ`̀LÉ`̀«`̀ à`̀MG ká`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀e
 äÉeóîdG  øe  äÉ¶aÉëªdG  ∞∏àîªH
 ,IójóédG ¿óªdG ká°UÉNh ,á«ª«∏©àdG
 º«∏©àdG  ô«aƒJ  Oƒ¡L  øª°V  ∂`̀ dPh
 »a  ™°SƒàdGh  ,™«ªé∏d  Ö°SÉæªdG
 ÖcGƒj  ÉªH  ,á«ª«∏©àdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 äÉÑ∏£àe  »Ñ∏jh  ,á«fÉμ°ùdG  IOÉjõdG

.ájôjƒ£àdG äÉYhô°ûªdG

 ∫Ó`̀N º``J ¬```̀fCG ô``̀jRƒ``̀dG ø`` q«``Hh
 2020  ≈```̀dEG  2016  ø``̀e  ΩGƒ`````̀YC’G
 IójóL  á«eƒμM  ¢SQGóe  8  AÉ°ûfEG
 ,äÉ¶aÉëªdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  áYRƒe
 á`̀«`̀FGó`̀à`̀H’G  π`̀«`̀°`̀ù`̀dG  …OGh  »```̀gh
 ø«à«°ùÑdGh  ,ø`̀«`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀d  á```̀jOGó```̀YE’G
 ájƒfÉãdG íJÉØdGh ,äÉæÑ∏d ájOGóYE’G
 á«FGóàH’G  ≈°ù«Y  áæjóeh  ,ø«æÑ∏d
 »æWƒdG ¥Éã«ªdGh ,ø«æÑ∏d ájOGóYE’G
 á`̀«`̀μ`̀dÉ`̀ª`̀dGh ,ø`̀«`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀d á````̀jOGó````̀YE’G
 ƒª°Sh ,äÉæÑ∏d ájOGóYE’G á«FGóàH’G
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  âæH  IRƒe  áî«°ûdG
 QÉgOR’G á°SQóeh ,äÉæÑ∏d  á∏eÉ°ûdG

.äÉæÑ∏d á«FGóàH’G
 ∂dP  ≈∏Y IhÓ`̀Y ¬`̀fCG  ±É`̀°`̀VCGh
 á«ªjOÉcCGh ájQGOEG m¿ÉÑe áaÉ°VEG âªJ
 ≥HÉW »gh ,áªFÉb ¢SQGóªH IójóL
 á«FGóàH’G  ΩÓ°ùdG  á°SQóªH  »aÉ°VEG
 ádÉ°Uh  »`̀ª`̀jOÉ`̀cCG  ≈æÑeh  ,äÉæÑ∏d
 ´ÉaôdG  á°SQóªH  ¢VGôZC’G  IOó©àe
 ≈æÑeh  ,äÉæÑ∏d  á«FGóàH’G  »Hô¨dG
 ¥ôëªdG  á°SQóªH  »ªjOÉcCGh  …QGOEG
 πª©dG  …QÉ`̀Lh  ,äÉæÑ∏d  á«FGóàH’G
 øe π``c »``a »``ª``jOÉ``cCG ≈`̀æ`̀Ñ`̀e ≈`̀∏`̀Y
 á`̀jOGó`̀YE’G  »Hô¨dG  ´É`̀aô`̀dG  á°SQóe
 óªëe ï«°ûdG ƒª°S á°SQóeh äÉæÑ∏d

 á``̀jOGó``̀YE’G  á`̀«`̀FGó`̀à`̀H’G  áØ«∏N  ø`̀H
 »a  Éª¡eÓà°SG  ™`̀bƒ`̀à`̀eh  ,ø«æÑ∏d

 .2021
 º«eÉ°üàdG  ¿CG  ôjRƒdG  í°VhCGh
 á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¢`̀SQGó`̀ª`̀ ∏`̀ d Ió``̀jó``̀é``̀dG
 §£îdG  ÖcGƒJh  IôμàÑeh  IójóL
 ™e  ≥ØàJh  IQGRƒ∏d  á«é«JGôà°S’G
 ,áÄ«Ñ∏d  á≤jó°Uh  á«ªdÉ©dG  ô«jÉ©ªdG
 π`̀μ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H ≈`̀ æ`̀Ñ`̀ª`̀dG ¿ƒ``̀μ``̀j å`̀«`̀ë`̀H
 ,…õcôe  ∞««μJ  ΩÉ¶æH  …Oƒª©dG
 á«°SÉ°SC’G  ≥aGôªdG  ™«ªL  …ƒëjh
 ,Qƒ£àe  áãjóM  IQƒ°üH  áªª°üªdG
 á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG ä’É``̀é``̀ª``̀dG π`̀ª`̀ °`̀û`̀Jh

 á«°SGQódG  ∫ƒ°üØdGh  á«JÉeóîdGh
 á«ª«∏©àdGh ájQGOE’G áÄ«¡dG ≥aGôeh
 ,óYÉ°üªdGh  á«ª∏©dG  äGôÑàîªdGh
 …hP  áÑ∏£dG  äÉÑ∏£àe  IÉYGôe  ™e
 AÉ`̀≤`̀JQ’Gh  ,á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G
 IRõ©ªdG  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  áª¶fCÉH
.º«∏©àdG »a »ªbôdG ø«μªàdG èeGôÑd

 äBÉ°ûæªdG  √òg  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 áÄ«Ñ∏d  á`̀≤`̀jó`̀°`̀U  É`̀¡`̀fƒ`̀μ`̀H  õ`̀«`̀ª`̀à`̀J
 ΩGóîà°SG ∫ÓN øe ,ábÉ£∏d Iôaƒeh
 ´ƒ`̀f  ø`̀e  á`̀«`̀FÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  í«HÉ°üªdG
 ΩGóîà°SG  »a  ó«°TôàdGh  ,LED
 äGP  äÉ«ØæëdG  ΩGóîà°SÉH  √É«ªdG

 ≈`̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,»`̀FÉ`̀≤`̀∏`̀à`̀dG ≥`̀∏`̀¨`̀dG
 ,…QGôëdGh »Jƒ°üdG ∫õ©dG IÉYGôe
 á«©«ÑW IAÉ°VEG  ≈°übC’ ìÉª°ùdG ™e
 á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG ∫ƒ`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG »``̀a á`̀æ`̀μ`̀ª`̀e
 ΩGóîà°SGh  ,á«ª«∏©àdG  ≥aGôªdGh
 øμªªdG  ø`̀e  áÄ«Ñ∏d  á≤jó°U  OGƒ``̀e
 …QGôëdG  ∫õ©dGh  ,ÉgôjhóJ  IOÉ`̀YEG
 ≈`̀ dEG ,¿GQó```é```dGh í`̀£`̀°`̀SC’G á`̀aÉ`̀μ`̀d
 ,™°Sƒà∏d  á«∏HÉ≤dGh  áfhôªdG  ÖfÉL
 ≈∏Y kAÉ``̀æ``̀H  ≥``aGô``ª``dG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H
 ΩGó``î``à``°``SG ∫Ó````̀N ø```̀e á``̀LÉ``̀ë``̀ dG
 á`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG »```a á`̀cô`̀ë`̀à`̀e õ```LGƒ```M
 QOÉ°üe  õcôeh  ¢`̀VGô`̀ZC’G  IOó©àe

 ±ó¡H  ≥aGôªdG  øe  Égô«Zh  º∏©àdG
 äÉMÉ°ùª∏d  π``̀ã``̀eC’G  ΩGó`̀î`̀à`̀ °`̀S’G
 ∫É≤àf’  ó`̀¡`̀é`̀dGh  â`̀bƒ`̀ dG  π`̀«`̀∏`̀≤`̀Jh
 ≈∏Y  IQó`̀≤`̀ dGh  ≈æÑªdG  »`̀a  áÑ∏£dG

.»∏Ñ≤à°ùªdG ™°SƒàdG
 »°SQóªdG  ≈æÑªdG  ¿CG  ±É°VCGh
 ô`̀aƒ`̀j ó``̀jó``̀é``̀dG º`̀«`̀ª`̀°`̀ü`̀à`̀dG ≥```̀ ah
 ΩGóîà°SG  ºYóJ  IQƒ£àe  äÉ«æ≤J
 ¥ô`̀W »`̀a á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG
 ÖfÉL ≈```̀dEG  ,á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG  ¢`̀ù`̀jQó`̀à`̀dG
 ΩGóîà°SÉH AÉ°Vƒ°†dG øe ∞«ØîàdG
 ∫ƒ°üØdG  »``a  á`̀«`̀WÉ`̀£`̀e  äÉ`̀«`̀ °`̀VQG

 .äGôªªdGh

 :º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh

 á«FÉ``°ûfEG ÜÉÑ``°SC’ É``¡FÓNEG ó``©H π``Ñ≤ªdG ΩÉ``©dG ¢``SQGóe 9 π«¨``°ûJ IOÉ``YEG
äÉ`̀ ¶`̀ aÉ`̀ ë`̀ ª`̀ dÉ`̀ H  Ió```̀ jó```̀ L  ¢````̀SQGó````̀e  8h  …QÉ````̀é````̀dG  ΩÉ```̀ ©```̀ dG  á``̀ °``̀ SQó``̀ e  27  á``̀fÉ``̀«``̀°``̀U

.á«HôàdG ôjRh |

 øH ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ó```̀ cCG   
 π«ch  áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY
 áæéd  ¢ù«FQ  ,á«∏NGódG  IQGRh
 IQGRƒ``̀dG  ¿CG  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M
 ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dG »``̀a É``̀eó``̀b á`̀«`̀°`̀VÉ`̀e
 äGAGô`̀LEÓ`̀ d ΩRÉ`̀ë`̀ dGh ≥`̀«`̀bó`̀dG
 áëFÉL  á¡LGƒªd  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 πeÉμdG  ºYódG  ô«aƒJh  ÉfhQƒc
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀ dG √ò```̀g ¬`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀J É``ª``d
 ájÉªM  »a  º¡°ùj  ÉªH  ,á«FÉbƒdG
 »Ñ°ùàæe  áaÉc  áeÓ°Sh  áë°U

.IQGRƒdG
 Gò``̀g »```̀a ¬`````̀ fCG í````̀ °````̀VhCGh
 áeÉ©dG  IQGOE’G  π°UGƒJ  ,QÉWE’G
 ΩGõ`̀à`̀d’G π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh ìÓ`̀°`̀UEÓ`̀d
 ®ÉØë∏d  áëLÉædG  É¡JGAGôLEÉH
 ∫ÓN  ø`̀e  A’õ`̀æ`̀ dG  áë°U  ≈∏Y
 á`̀«`̀ FÉ`̀bƒ`̀ dG ô``̀«``̀HGó``̀à``̀dG õ``jõ``©``J
 ,áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  á©HÉàeh
 á°ù°SDƒe ¿ƒfÉb ¬Ñ∏£àj Ée ≥ah
 ¬àëF’h  π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh  ìÓ`̀ °`̀UE’G
 ™e ≥`̀aGƒ`̀à`̀j É`̀ª`̀Hh á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 äÉWGôà°TGh  á«dhódG  ô«jÉ©ªdG

.áeÓ°ùdGh øeC’G
 IQGRh  π````«````ch  Oó````̀ °````̀ Th
 º«≤H ΩGõ``̀à``̀d’G  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG

 ,¿É``̀°``̀ù``̀fE’G ¥ƒ``̀≤``̀M ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀eh
 øe  CGõéàj  ’  GAõ`̀L  ÉgQÉÑàYÉH
 πμ°ûH »Wô°ûdG πª©dG áeƒ¶æe
 ìÓ`̀°`̀UE’G  õ`̀cGô`̀e  AGOCGh  ,ΩÉ``̀Y
 Égƒæe ,¢UÉN πμ°ûH π«gCÉàdGh
 IQGOE’G ΩÉ«b ≈dEG ¥É«°ùdG Gòg »a
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ø``̀e Oó```Y π`̀jƒ`̀ë`̀à`̀H
 ,á``«``fhô``à``μ``dEG ≈````̀ dEG á``eó``≤``ª``dG
 ó≤Yh  ,»`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  πãe
 ,É«fhôàμdEG  ºcÉëªdG  äÉ°ù∏L
 ºjó≤Jh  ,»fhôàμdE’G  ≥«KƒàdGh
 ø`̀Y á``«``Ñ``£``dG äGQÉ``̀ °``̀û``̀à``̀ °``̀S’G
 ∑ÉμàMG  …C’  É©æe  ∂``dPh  ,ó©H
 øª°†j  ÉªHh  A’õ`̀æ`̀dÉ`̀H  ô°TÉÑe
 ,º¡àeÓ°Sh  º¡àë°U  á`̀jÉ`̀ª`̀M
 ¢ü«°üîJ  ≈````̀ dEG  á``̀aÉ``̀°``̀VE’É``̀H
 »`̀fGó`̀«`̀e ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀c ≈`̀ æ`̀Ñ`̀e
 ≈∏Y  »ë°üdG  ôéëdG  ≥«Ñ£Jh
 ¬dƒNO  πÑb  óéà°ùe  πjõf  …CG
 A’õædG  ™jRƒJ  IOÉ`̀YEGh  õcôª∏d
 ¢†©H  π`̀«`̀©`̀Ø`̀Jh  »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  »``̀a
 π«μ°ûJh  ,Ió`̀jó`̀é`̀dG  »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 º``«``≤``©``à``dGh ô`̀ «`̀ ¡`̀£`̀ à`̀ ∏`̀ d ¥ô`````̀a
 »fóªdG  ´É`̀aó`̀dG  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉH
 äÉeõ∏à°ùªdG  á`̀aÉ`̀c  ™``̀jRƒ``̀Jh
 º`̀¡`̀YÉ`̀°`̀†`̀NEGh A’õ`̀æ`̀∏`̀d á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG

 ºgójhõJh  »FGƒ°û©dG  ¢üëØ∏d
 OGƒ`̀eh  äGRÉ`̀Ø`̀≤`̀dGh  äÉeÉªμdÉH
 ¢SÉ«b  Iõ¡LCG  ™jRƒJh  º«≤©àdG
 πNGóªdG  ≈∏Y  IQGô`̀ë`̀dG  á`̀LQO

.õcGôªdG ≥aGôeh êQÉîªdGh
 IQGRh  π```̀«```̀ch  QÉ`````̀°`````̀TCGh
 ôjƒ£J ≈∏Y πª©dG ≈dEG á«∏NGódG
 zø`̀«`̀ à`̀ fÉ`̀μ`̀ dG{ A’õ```̀æ```̀dG ô`̀é`̀à`̀e
 ,IójóL  á`̀jQGOEG  äÉ«dBG  ≥«Ñ£Jh
 A’õ``̀æ``̀dG äÉ```LÉ```M »`̀Ñ`̀∏`̀ j É``ª``H
 ,πÑ°ùdG  π°†aCÉH  º¡JÉÑ∏£àeh
 πª©dG  QÉWEG  »a  ¬fCG  ≈dEG  Égƒæe
 A’õædG  ä’É`̀°`̀ü`̀JG  ø«eCÉJ  ≈∏Y

 Gõ`̀jõ`̀©`̀Jh º``¡``jhPh º`̀¡`̀∏`̀gCG ™`̀e
 â≤∏WCG  ,á«©ªàéªdG  ácGô°û∏d
 ìÓ``̀°``̀UEÓ``̀d  á``̀eÉ``̀©``̀dG  IQGOE’G
 ácGô°ûdÉH  IQOÉ`̀ Ñ`̀ e  π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh
 ä’É°üJÓd  øjôëÑdG  ácô°T  ™e
 (ƒμ∏àH)  á«μ∏°SÓdGh  á«μ∏°ùdG

 ó«°UQ  ô`̀«`̀aƒ`̀J  É¡ÑLƒªH  º`̀à`̀j
 á«ØJÉ¡dG  ä’É°üJ’ÉH  »fÉée
 á`̀cô`̀°`̀T  QhO  É`̀æ`̀ª`̀ã`̀e  ,A’õ``̀æ``̀∏``̀d
 IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ò«ØæJ  »`̀a  (ƒ`̀μ`̀∏`̀à`̀H)
 ¢Vƒ¡ædG øª°V AÉæÑdG É¡fhÉ©Jh

.á«©ªàéªdG É¡JÉ«dhDƒ°ùªH

:á«∏NGódG π«ch ..¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M º«≤H ΩGõàd’G ≈∏Y GOó°ûe

A’õædG áeÓ°S ájÉªMh zÉfhQƒc{ áëaÉμªd ájRGôàM’G äGAGôLE’G á∏°UGƒe

.á«∏NGódG IQGRh π«ch |

 ΩÉ©dG  ø«eC’G  …QÉ°üfC’G  ádÉg  IPÉà°SC’G  äó`̀cCG
 á°SÉFôH  ¢ù∏éªdG  ájõgÉL  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d
 º«gGôHEG  âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U
 ôjó°üàd  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀ dG  π`̀gÉ`̀Y  á`̀æ`̀jô`̀b  áØ«∏N  ∫BG
 ¿RGƒàdGh  ¢UôØdG  DƒaÉμJ  õjõ©J  ∫Éée  »a  É¡JôÑN
 á«æjôëÑdG  áHôéàdG  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,ø«°ùæédG  ø«H
 πgDƒJh ,É k«dhO G kó©H É¡ëæªJ ∫ÉéªdG Gòg »a áeó≤àªdG
 áÄaÉμàeh ádOÉÑàe ácGô°T äÉbÓY »a ∫ƒNó∏d áμ∏ªªdG
 ∫Éée »a  áeó≤àªdG  á«dhódG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ∫hódG  ™e

.ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdG
 ájQƒ¡ªédG  ô«Ø°S  ™`̀e  ó`̀©`̀H  ø`̀Y  AÉ`̀≤`̀ d  ∫Ó```Nh
 Ωhô`̀«`̀L  ó«°ùdG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ió``̀d  á«°ùfôØdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe OGó©à°SG  …QÉ°üfC’G  äócCG  ,OQÉ°Tƒc
 ácQÉ°ûª∏d ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù°SDƒe ∫ÓN øe
 ºeC’G áÄ«g ¬ª¶æJ …òdG zIGhÉ°ùªdG π«L ióàæe{ »a
 ≈dEG áàa’ ,ΩOÉ≤dG ƒ«fƒj »a É°ùfôah ICGôª∏d IóëàªdG
 ¢UôØdG  DƒaÉμJ  CGóÑe ¢ùjôμJ  »a ióàæªdG  Gòg á«ªgCG
 øY  áHô©eh  ,ºdÉ©dG  ∫ƒM  ø«°ùæédG  ø«H  ¿RGƒàdGh
 Gòg  äÉ°ûbÉæeh  iƒàëe  AGô`̀KE’  ¢ù∏éªdG  OGó©à°SG
 Iõ«ªàe á«dhO áHôéJ øe øjôëÑdG iód ÉªH ióàæªdG

.∫ÉéªdG Gòg »a
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H AÉ`̀≤`̀∏`̀ dG ∫Ó``̀N …QÉ``̀°``̀ü``̀fC’G â``̀gƒ``̀fh
 ójõªdG ≥«≤ëàd OQÉ°Tƒc ô«Ø°ùdG É¡dòÑj »àdG á£°ûædG
 »a  á«°ùfôØdG  á«æjôëÑdG  äÉbÓ©dG  »a  õ«ªàdG  øe
 á«ª∏©dGh  ájOÉ°üàb’G  É¡«a  ÉªH  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe
 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ôîa  øY  áHô©e  ,á«aÉ≤ãdGh
 ∞∏àîe »a á«°ùfôØdG ájQƒ¡ªédG ™e ¿hÉ©àdÉH ºFGódG

 ≈∏Y ¢ù∏éªdG ¢UôM ≈∏Y ó«cCÉàdG ™e ,ICGôªdG ÉjÉ°†b
 äGP  ácôà°ûªdG  äGQOÉÑªdG  π«©ØJ  »a  Éeób  »°†ªdG
 ájQƒ¡ªédGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ICGôªdÉH  á∏°üdG
 π°†aCG  ∫OÉÑJh  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ¢VôYh  ,á«°ùfôØdG

.äÉ°SQÉªªdG
 ≈`̀dEG  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  »°ùfôØdG  ô«Ø°ùdG  ™ªà°SGh
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  è`̀eGô`̀Hh  äGQOÉ`̀ Ñ`̀ e  ∫ƒ`̀M  ¢`̀Vô`̀Y
 »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG äÉ°UÉ°üàN’G QÉWEG »a ICGôª∏d
 ∑ÓàeG  ≈dEG  IQÉ°TE’Gh  ,¬°ù«°SCÉàd  »eÉ°ùdG  Ωƒ°SôªdG
 ICGôªdG ¢Vƒ¡æd á«æWh á£Nh á«é«JGôà°SG øjôëÑdG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,QGôªà°SÉH  Égôjƒ£J  …ôéj  á«æjôëÑdG
 ∫ÓN  øe  á«dhódG  áMÉ°ùdG  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  äGQOÉÑe
 ôÑY  hCG  ∫hó``̀dG  ™`̀e  IOó`̀©`̀à`̀ª`̀dGh  á«FÉæãdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG

.IóëàªdG ºeC’G áª¶æe
 á«°ùfôØdG  ájQƒ¡ªédG  ô«Ø°S  Üô`̀YCG  ¬ÑfÉL  øe
 øY  OQÉ°Tƒc  Ωhô`̀«`̀L  ó«°ùdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d
 ∫Éée  »a  Iõ«ªàªdG  á«æjôëÑdG  áHôéàdÉH  ¬HÉéYEG
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù°SDƒe ∫ÓN øe ICGôªdÉH ¢Vƒ¡ædG
 ádÓL  áæjôb  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  á°SÉFôH  ICGôª∏d

.øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬à≤≤M  Ée  ¿CG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ócCGh
 ∞∏àîe »a õ«ªàe Qƒ°†M øe á«dhódG  áMÉ°ùdG  ≈∏Y
 »a  √OÓÑd  GDƒØc  Éμjô°T  É¡æe  π©éj  ICGô`̀ª`̀dG  ÉjÉ°†b
 ™∏£àdG øY ÉHô©e ,äGôÑîdGh ÜQÉéàdGh AGQB’G ∫OÉÑJ
 »FÉæãdG  ó«©°üdG  ≈∏Y  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  øe  ójõªd
 ÉjÉ°†b  ∞∏àîe  »`̀a  á«dhódG  áMÉ°ùdG  ≈∏Y  É°†jCGh

.ICGôªdG

:…QÉ°üfC’G ..»°ùfôØdG ô«Ø°ùdG ™e ó©H øY AÉ≤d ∫ÓN

 ø«H ¿RGƒ``̀à``̀dG ∫É`̀é`̀e »`̀ a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀Hô`̀é`̀J
 É`̀ «`̀ dhO Gó``©``H á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG í`̀æ`̀ª`̀J ø`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀é`̀dG

 º«gGôHEG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ÉYO
 AGô`````̀LEG ∞````̀bh ≈`````̀dEG »`̀©`̀«`̀Ø`̀æ`̀ dG ó``̀ dÉ``̀N
 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG á`̀«`̀FGƒ`̀°`̀û`̀©`̀dG äÉ`̀ °`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀ dG
 ä’É`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H ∂```̀dPh É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H
 ¿CG  kÉ``ë``°``Vƒ``e  ,á`̀≤`̀ ∏`̀ ¨`̀ ª`̀ dG  ø````̀cÉ````̀eC’Gh
 á`̀∏`̀ jƒ`̀£`̀dG ô``̀ «``̀ HGƒ``̀£``̀ dGh äÉ``©``ª``é``à``dG
 á«°ùμY  èFÉàf  ≈dG  »°†Øà°S  ø«©LGôª∏d

.áHƒZôe ô«Zh
 ¬d ¿É``̀«``̀H »``̀a »`̀©`̀«`̀Ø`̀æ`̀dG í```̀°```̀VhCGh

 Égô«Zh  äÉ`̀aÓ`̀î`̀dGh  äÉ``̀eÉ``̀MOR’G  ¿CG
 äÉHÉ°UE’G  Üƒ°ùæe  ™`̀aQ  »a  ÖÑ°ùàà°S
 OÉªàYG ≈dG É«YGO ,É¡æY ∞°ûμdG øe k’óH
 »a  á«FGƒ°û©dG  äÉ°UƒëØ∏d  IójóL  á«dBG
 å«ëH  ,äGQÉ«°ùdG  ≥jôW  øY  ≥WÉæªdG

.ô«HGƒW ¿hóH ¿ƒμJ
 πFGóH  ≥∏N  IQhô`̀°`̀†`̀dG  ø`̀e{  ™`̀HÉ`̀Jh
 ≥jôa óYÉ°ùà°S »àdG »FGƒ°û©dG ¢üëØ∏d
 øe  IƒLôªdG  ¬aGógCG  ≥«≤ëàH  øjôëÑdG

 ¿ƒμJ  å«ëHh  ,Iô«îdG  äÓªëdG  √ò`̀g
 ™e  áªé°ùæe  á©ÑàªdG  ≥«Ñ£àdG  á`̀«`̀dBG
 ™æªd  á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G

.z¢SÉædG ø«H É¡«°ûØJh äÉHÉ°UE’G ºbÉØJ
 ™WÉ≤e øe ô«ãμdG ¿CÉH »©«ØædG âØdh
 ø«ÑJ  ø«©LGôª∏d  á`̀dhGó`̀à`̀ª`̀dG  ƒjó«ØdG
 òNCG  hCG  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  OƒLh  ΩóY
 OGOõ`̀«`̀°`̀S  ô``̀eCG  ƒ``̀gh  ,á``̀eRÓ``̀dG  á£«ëdG

.¢Shô«ØdG »°ûØJ ™e IQƒ£N

á≤∏¨ªdG øcÉeC’ÉH »FGƒ°û©dG ¢üëØdG ∞bh ≈dEG ƒYój »©«ØædG ÖFÉædG

.»©«ØædG º«gGôHEG |

 ≥M  ∫ƒM  øjódG  AÉª∏Y  øe  Oó©d  ¿É«H  ¢ùeCG  Qó°U
:¬«a AÉL ¥Rô∏d »©°ùdG »a øjôëÑdG πgCG øe øjOÉ«°üdG

º«MôdG øªMôdG ¬∏dG º°ùH
 » pa  má``` sHG nO  ø`̀ pe  É``̀ ne nh)  ºjôμdG  ¬HÉàc  »`̀a  ≈dÉ©J  ∫É`̀b
 »a  Ó`̀Yh  πL  ∫É`̀b  Éªc  ,(É`̀ n¡`̀ ob rR pQ  p¬q∏dG  ≈ n∏ nY  s’pEG  p¢``̀V rQnC’G
 * n¿hoó nYƒoJ  É ne nh  rº oμ ob rR pQ  pAÉ nª qn°ùdG  » pa nh)  :äÉjQGòdG  IQƒ°S
.( n¿ƒo≤ p£ænJ rº oμ qnf nCG É ne nπ rã q pe ql≥ nënd o¬ qnf pEG p¢V rQC’G nh pAÉ nª qn°ùdG q pÜ nQ nƒna

 øëf  ø∏©f  ,»Yô°ûdG  ÉæÑLGh  ≥∏£æe  ø`̀eh  ¬``̀fEG
 Éfó«cCÉJ ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a øjódG AÉª∏Y øe áYƒªée
 πª©dG »a øjôëÑdG áμ∏ªe AÉæHCG øe øjOÉ«°üdG ≥M ≈∏Y
 Gƒ∏ch  É¡ÑcÉæe  »a  Gƒ°ûeÉa)  áªjôμdG  á``jB’G  ÖLƒªH
 ∫ÓN øe .º«¶©dG ¬∏dG  ¥ó°U (Qƒ°ûædG  ¬«dEGh ¬bRQ øe
 º¡HQGƒ≤H  QÉëHE’ÉH  º¡eÉ«b  ôÑY  ¥Rô`̀ dG  π«æd  »©°ùdG
 Oóëj  ’  …ò``̀dGh  º¡d  ¬`̀∏`̀dG  ¬Ñàμj  …ò``̀dG  ,¥Rô`̀∏`̀d  É«©°S

 .OÉÑ©dG ÜQ ’EG ¬fÉeRh ¬fÉμeh √QGó≤e
 √Gƒ°S ¿hO ,¬∏dG óæY øe ¥RôdGh ™°SGh ôëÑdG ¿C’h
 πeÉμàdG »a »Hô©dG è«∏îdG ∫hO πgCG øëf ÉæJGOÉY ¿C’h
 ÉeR’ ¿Éc ,óMGh ™ªàée AÉæHCG ÉæfCG QÉÑàYÉH ,π°UGƒàdGh
 áÑbÉ©àe ∫É«LC’ É¡«∏Y ±QÉ©àªdG ´É°VhC’G IOÉYEG á«ªgCG
 ÉªH  »`̀Hô`̀©`̀dG  è«∏îdG  √É`̀«`̀e  »`̀a  ó«°üdG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  »`̀a
 IQÉëÑ∏d  ìÉª°ùdG  ∫ÓN øe ,™«ªé∏d  É≤M ¥RôdG  π©éj
 OhóëdG  ≈dEG  ájô£≤dG  √É«ªdG  »a  ó«°üdÉH  ø««æjôëÑdG
 IQÉëÑ∏d  ìÉª°ùdG  πHÉ≤ªdÉHh  á`̀«`̀JGQÉ`̀eE’G  -  ájô£≤dG

.á«æjôëÑdG √É«ªdG »a ó«°üdG ,ø«jô£≤dG
 ,øjôëÑdG  π`̀gC’  áÑ°ùædÉH  ∫Gõ`̀j  ’h  ¿É`̀c  ,ôëÑdÉa
 ôÑà©j  …òdG  ,ó«°üdG  ∫ÓN øe ¥RôdG  QOÉ°üe ºgCG  óMCG
 è«∏îdG √É«eh ,∫É«LC’G É¡àKQGƒJ á∏«°UCG á«æjôëH áæ¡e
 »gh  IQÉëÑdG  øe  ¬FÉæHCG  πμd  áMƒàØe  âfÉc  ,»Hô©dG

.º¡d ¥RôdG Qó°üe
 øjôëÑdG áeƒμM IƒYO ÉæcQÉH ,≥∏£æªdG Gòg øeh
 Gòg ≈∏Y ô£b ádhO  »a  Iƒ`̀NE’G  ™e ¢VhÉØàdG  ºàj  ¿CÉH
 É¡FÉæHCG ™e É¡∏eÉ©J »a áªjôc ,øjôëÑdG âfÉc πH ,ôeC’G
 ΩÉ«b  AGôL ôFÉ°ùNh QGô°VC’ Gƒ°Vô©J øjòdG  ,IQÉëÑdG
 º¡HQGƒb  RÉéàMGh  º¡àªcÉëeh  º¡«∏Y  ¢†Ñ≤dÉH  ô£b
 øjòdG  ºgh  ,º`̀¡`̀bGRQCG  ™£b  ≈`̀dEG  iOCG  Ée  á∏jƒW  äGôàa
 ,ó«MƒdG  º¡bRQ  Qó°üe ôëÑdGh  πeÉμdÉH  Gô°SCG  ¿ƒdƒ©j

?¥RQ ™WÉb ¿ƒμj ¿CG ≈°Vôj øªa
 zÓ©dG  á`̀ª`̀b{  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿C’  ™∏£àf  É`̀æ`̀dR  É`̀eh  Éæc  ó≤d
 â∏μ°T É¡fC’ ,è«∏îdG AÉæHCG πc ≈∏Y ô«N áëJÉa ,ácQÉÑªdG
 √Qó≤fh  ¬æªãf  ôeCG  ƒgh  πª°ûdG  qºdh  áëdÉ°üª∏d  IQOÉH
 IóMh É¡©ªéJ IóMGh áeCG Éæfƒc Rõ©j å«M ,¬H õà©fh

.∑ôà°ûªdG ô«°üªdG IóMhh πH á¨∏dGh Ió«≤©dG

 ájB’G ¿GôªY ∫BG  IQƒ°S »a ≈dÉ©J ¬dƒ≤d ÉbGó°üeh
 .(Gƒob sô nØ nJ  ’ nh  É k©« pª nL  p¬s∏dG  pπ rÑ në pH  Gƒ oª p°ünà rYG nh)  :103
 π«¡°ùàd  ,É°SÉ°SCG  zÓ©dG  ìhQ{  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈dEG  ø«©∏£àe
 øjòdG  øjOÉ«°üdG  Éæ∏gCG  º¡æ«H  ø`̀eh  ,¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  Qƒ``̀eCG
 ,ô«îdÉH º¡eôμj ¬∏dG qπY ,¥Rô∏d É«©°S ôëÑdG ¿ƒHƒéj

.øjô°ûÑà°ùe ø«∏∏¡àe º¡∏gC’ ¿hOƒ©«a
 ≥M  ≈∏Y  ,iô`̀NCG  Iôe  ócDƒf  ,¿É«ÑdG  Gòg  »a  ÉæfEG
 ™∏£Jh πeCG Éæ∏ch ,¥Rô∏d º¡«©°S »a ,øjOÉ«°üdG Éæ∏gCG
 ÉfƒY  Gƒfƒμj  ¿CG  ô£b  ádhO  »a  Iƒ`̀NE’G  πª©j  ¿CG  »a
 Gƒª¡°ùj  ¿CG  ’  ,™«ªé∏d  ôëÑdGh  ¬∏dG  øe  ¥RôdÉa  ,º¡d
 ≈≤ÑJ  Iƒ`̀NC’É`̀a  .ºgô°SCG  â«à°ûJh  º`̀¡`̀bGRQCG  ™£b  »a
 äÉª∏c  ¢ù«dh  ™bGƒdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  á°SQÉªeh  Écƒ∏°S

.äGQÉ©°Th
 ÉfOÓH  ßØëj  ¿CG  ∫CÉ°ùf  ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ¬∏dGh

 áª©f  ™«ªédG  ≈∏Y  ºjój  ¿CGh  ,áaÉc  ø«ª∏°ùªdG  OÓHh
.ø«ªdÉ©dG ÜQ ¬∏d óªëdGh .¿ÉeC’Gh øeC’G

:¿ƒ©bƒªdG
QƒØ°ü©dG ó«ée ï«°ûdG (1)

»ã«eôdG ó°TGQ ø«°ùM ΩÉ°ûg QƒàcódG (2)
ô°VƒîªdG óªMCG ï«°ûdG (3)

…ƒ∏©dG ôÑ°T ó«°ùdG (4)
ô£e óªëe »∏Y ï«°ûdG (5)

»∏°üªdG π«ªL ó«°ùdG (6)
…QƒÑdG ø«°ùM ó«°ùdG ôÑ°T ó«°ùdG (7)

…OGhòdG ≥∏£e øH óªMCG ï«°ûdG (8)
…QÉ°ùdG ø°ùëe ó«°ùdG ô°SÉj ó«°ùdG (9)

…OÓÑdG ó«©°ùdG ∞°Sƒj »eÉ°S ï«°ûdG (10)
OƒªëªdG ÜÉgƒdGóÑY óªëe ï«°ûdG (11)

¥Rô∏d »©``°ùdG »a øjôëÑdG πgCG øe øjOÉ«``°üdG ≥M ≈∏Y ó«cCÉàdG :øjO AÉª∏©d ¿É«H »a



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

.AÉHô¡μdG ôjRh |.¢ùª°T øH óFGQ .O |

3 Ω2021 ôjÉæj 31 - `g1442 IôNB’G iOÉª oL 18 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15654) Oó©dG

 áØ«∏N  øH  ó«dh  QƒàcódG  ócCG
 Ée  áë°üdG  IQGRh  π«ch  ™fÉªdG
 ¿hÉ¡àdG AGôL ôWÉîe øe ÖJôàj
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£J »a
 ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d
 ∂dP  ¿CG  É kë°Vƒe  ,z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{
 Ö°ùf »a áXƒë∏e IOÉjR ≈dEG iOCG
 »a  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  äGô°TDƒeh
 OóY  â∏é°S  PEG  ,Iô`̀«`̀NC’G  á`̀fhB’G
 ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°üªdG  ä’É`̀ë`̀ dG
 »a ¬«∏Y âfÉc ÉªY Iô«Ñc ä’ó©e

.≥HÉ°ùdG
 :áë°üdG  IQGRh  π«ch  ∫Ébh
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀ eÓ`̀ °`̀ Sh á`̀ë`̀°`̀U{
 ’h  ,á`̀ª`̀FGO  á`̀jƒ`̀dhCG  ø«ª«≤ªdGh
 …CG â`̀ë`̀J É`̀¡`̀«`̀a ¿hÉ`̀¡`̀ à`̀ dG Ö`̀é`̀j
 øe{ :™HÉJh .z±hô¶dG øe ±ôX
 ,ôeC’ÉH  Gò¡H  ¿hÉ¡àdG  ∞°SDƒªdG
 Öéjh ,ô«Ñc óëJ ÉæeÉeCG íÑ°UCGh
 øe  äÉ`̀LQO  ≈∏YCÉH  ¬©e  πeÉ©àdG
 πÑb  øe  á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG
 ΩGõàd’G áLQO ™aQ ¿EG PEG ,™«ªédG
 ó«≤àdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH
 ≥jô£dG ƒg IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdÉH

.zä’ÉëdG OGóYCG π«∏≤àd πãeC’G
 äGAGô```````````̀LE’G  ¿CG  ó````````̀ cCGh
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 áæ∏©ªdG  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdGh
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀ dG Aó```̀H ò`̀æ`̀e
 ,Iôªà°ùe  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 πãe  ∫Ó`̀N  ø`̀e  øμªj  ¬``̀fCG  Éæ«Ñe
 ∞∏àîe á¡LGƒe äGAGôLE’G √òg
 ¢Shô«ØdÉH  á°UÉîdG  ä’Ó`̀°`̀ù`̀dG

 ≈∏Y ∫É```̀Ñ```̀bE’G  ≈````̀dEG  á``̀aÉ``̀°``̀VE’É``̀H
.º«©£àdG

 z™fÉªdG{ áë°üdG π«ch âØdh
 »`̀à`̀dG á``̀FQÉ``̀£``̀ dG §``£``î``dG ≈`````dEG
 á¡LGƒe  πLCG  øe  Égò«ØæJ  ºà«°S
 IOÉ``̀jR  »``a  á∏ãªàªdG  ,…ó`̀ë`̀à`̀ dG
 õ`̀jõ`̀©`̀Jh äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dG Iô``̀«``̀Jh
 ,ø«£dÉîªdG  ô``KCG  ™ÑàJ  äÉ«∏ªY
 ≈``̀dEG ∫ƒ``̀°``̀Uƒ``̀dG á`̀Yô`̀°`̀ù`̀d ∂````dPh
 É¡LÓY  áYô°Sh  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG

.É¡«aÉ©Jh
 Oƒ¡édG QGôªà°SG ≈dEG QÉ°TCGh
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á«æWƒdG
 ¢üëØdG  äGó``̀Mh  ôÑY  ,É`̀fhQƒ`̀c
 »FGƒ°ûYh »eƒj πμ°ûH á∏≤æàªdG
 É¡æª°V  ø```e  ™```bGƒ```e  Ió```̀ Y  »```a
 ¥Gƒ`̀°`̀SC’Gh  á«°VÉjôdG  …OGƒ`̀æ`̀dG
 ,á`̀eÉ`̀©`̀ dG ø````̀cÉ````̀eC’Gh á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ¢üëØd
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ¬`̀Lƒ`̀J  Éæ«Ñe
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
 »a  º¡°ùj  ÉªH  ≥WÉæªdG  QÉ«àN’
 ’ ób »àdG{ áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ó°UQ
 ºK  øeh  ,z¢VGôYC’G  É¡«∏Y  ô¡¶J
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  áYô°S  »a  óYÉ°ùj
 É¡LÓY  áYô°Sh  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG

.É¡«aÉ©Jh
 ≥Ñ£æj  »àdG  äÉÄØdG  ∫ƒ`̀Mh
 ø«H  »FGƒ°û©dG  ¢üëØdG  É¡«∏Y
 á≤£æªdG »a ø«æWÉ≤dG πª°ûJ É¡fCG
 ¢üëØdG  IóMh  É¡«a  óLƒJ  »àdG
 QGhRh  ,á«FGƒ°û©dG  hCG  á∏≤æàªdG
 É¡«a óéJ »àdG á«∏ëªdG ¥Gƒ°SC’G

 .á«FGƒ°û©dG  ¢üëØdG  äGó``̀Mh
 ø`̀Y ∞``°``û``c ∂````̀ dP Ö```fÉ```L ≈`````̀ dEG
 É¡«∏Y  ≥Ñ£æj  ’  »`̀à`̀dG  äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG
 á∏ãªàªdGh  »FGƒ°û©dG  ¢üëØdG
 »a  ø«ÑZGôdGh  ,ø«£dÉîªdG  »a
 ,ôØ°ùdG  πÑb Ée äÉ°Uƒëa AGôLEG
 ô¡¶J  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  ∂dòch

.¢Shô«ØdG ¢VGôYCG º¡«∏Y
 IQGRƒ`````````̀dG π````«````ch É```````̀ YOh
 ≈∏Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG  »``a  ø`̀«`̀Ñ`̀ZGô`̀dG

 Ée  ¢üëa  hCG  …QÉ`̀«`̀à`̀NG  ¢üëa
 ≈``dEG ¬`̀Lƒ`̀à`̀dG ≈```̀dEG ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG π`̀Ñ`̀b
 á°üNôªdG á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 Éæ«Ñe  ,äÉ°UƒëØdG  √òg  AGô`̀LE’
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  √ò``̀g  á`̀ª`̀FÉ`̀b  ¿CG
 ≈∏Y  IQƒ`̀°`̀û`̀æ`̀eh  É≤Ñ°ùe  áæ∏©e

.»ª°SôdG áë°üdG IQGRh ™bƒe
 Oó``̀°``̀T ∂``````̀dP Ö```̀ fÉ```̀L ≈```````̀ dEG
 ≈`̀∏`̀Y  á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG  IQGRh  π``̀ «``̀ch
 É k°Uƒ°üNh  äÉ©ªéàdG  ôWÉîe

 á`̀dhDƒ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG ô`̀ «`̀Z äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀ dG
 πc ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J É`̀¡`̀«`̀a  º`̀à`̀j  ’ »``à``dG
 G kócDƒe  ,ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 á`̀HÉ`̀ °`̀UE’G ø``̀e á`̀ jÉ`̀ bƒ`̀ dG á`̀«`̀ª`̀gCG
 ¬H ÖÑ°ùàj Éªd  ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 ,áë°üdG  ≈∏Y  Iô«ãc  ôWÉîe  øe
 ø°ùdG  QÉ`̀ Ñ`̀c  ≈`̀∏`̀Y  É`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh
 Gòd  ,G kójóëJ  ∫ÉØWC’Gh  AÉ°ùædGh
 Qó`̀b  Qò`̀ë`̀dG  ô«jÉ©e  ™``̀aQ  Ö`̀é`̀j

.¿ÉμeE’G

:áë°üdG π«ch ..ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩQÉ°üdG ΩGõàd’G ≈∏Y Oó°T

É¡«a ¿hÉ¡àdG Öéj ’ áªFGO ájƒdhCG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U

 AGô`̀LEÉ`̀H  ôeÉ©dG  ó`̀ª`̀MCG  ÖFÉædG  Ö`̀dÉ`̀W
 QÉ`̀≤`̀HCGh  ΩÉ`̀æ`̀ZCG  áæë°T  ∫ƒ``NO  »`̀a  ≥«≤ëJ
 1600  ƒëf  ≈``̀dEG  É`̀¡`̀eGƒ`̀b  π°üj  IAƒ`̀Hƒ`̀e
 øe  òØæªdG  øe  É¡dÉNOEG  ÜÉÑ°SCG  »ah  ¢`̀SCGQ
 É¡∏≤f ºJh ,á«dÉ°SQE’G áeÓ°S øe ócCÉàdG ¿hO
 äÉWGôà°TÓd  kÉaÓN  …ô£«ÑdG  ôéëªdG  ≈dEG
 áæë°ûdG  √ò``g  Qhô``̀ eh  kÉ«ªdÉY  Ióªà©ªdG
 ôéëªdG  ≈dEG  k’ƒ°Uh  áμ∏ªªdG  ´QGƒ°T  »a
 óbh ,áÑjôb ôFÉ¶Mh ´QGõe ¬H §«ëJ …òdG
 ¢VôªdG  QÉ°ûàfG  »a  áØdÉîªdG  √òg ÖÑ°ùàJ
 ¿Éμ°ùdG  §°Sh  ôéëªdG  Oƒ`̀Lh  ≈`̀dEG  kGô¶f
 äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG ø``e º``Zô``dG ≈`̀∏`̀Y ´QGõ```ª```dGh
 ™æªd  òaÉæªdG  »a  ôLÉëe  AÉ°ûfEG  IQhô°†H
 á≤∏©àªdG  äÉ°Shô«ØdGh  á`̀Ä`̀HhC’G  QÉ°ûàfG
 ¿CG  ≈``̀dEG  kÉ`̀à`̀a’  ,á«fGƒ«ëdG  äÉ`̀«`̀dÉ`̀°`̀SQE’É`̀H
 ±Gô°TEÉH  É¡ëHP  ƒg  ¬H  ∫ƒª©ªdG  AGô`̀LE’G
 ¢ùØf  Qôμàj  ø`̀μ`̀dh  ,IQGRƒ````̀dG  AÉ`̀Ñ`̀WCG  ø`̀e

.ôjó°üàdGh OGô«à°S’G á¡L ¢ùØæd ∫ÉªgE’G
 ™e  πeÉ©àdG  ∞bh IQhô°V ≈∏Y Oó°Th
 QôμJ …òdG »JƒÑ«L »a …ô£«ÑdG ôéëªdG
 •hô°ûdG  á«aƒà°ùe ô«Z äÉ«dÉ°SQEG  ∫ƒ°Uh
 ™«ªéd  ô`̀é`̀ë`̀ª`̀dG  Gò```̀g  QÉ``̀μ``̀à``̀MGh  ,¬``̀æ``̀e

 á«dÉeƒ°üdG QÉ≤HC’Gh ΩÉæZC’G øe äÉ«dÉ°SQE’G
 ôNBG  ôéëe  Oƒ`̀Lh  πX  »a  øjôëÑdG  ≈`̀ dEG
 äGQôÑe óLƒj ’h ,≥HÉ°ùdG »a kGóªà©e ¿Éc
 ôéëe ™e QGôªà°S’Gh ¬©e πeÉ©àdG ∞bƒd
 ≈`̀dEG  á°†jôe  äÉæë°T  ∫É`̀°`̀SQEG  ¬«a  QôμàJ
 IhôãdG ádÉch äÉëjô°üJ kGó≤àæe ,øjôëÑdG
 ≈dEG  IQÉéàdG  É¡«a  ƒYóJ  »àdG  á«fGƒ«ëdG
 ºàj  »àdG  á«fGƒ«ëdG  äÉæë°ûdG  øe  ócCÉàdG
 ,äGAGô``̀LEÓ``̀d  É¡FÉØ«à°SG  ø``̀eh  É`̀gDhGô`̀°`̀T
 IhôãdG ádÉch ≈∏Y ™≤j kÉ°SÉ°SCG QhódG Gògh
 ó©H  ô`̀LÉ`̀ë`̀ª`̀dG  óªà©J  É`̀¡`̀ fC’  á`̀«`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG
 øe  hCG  äÉWGôà°T’G  øe  ócCÉàdGh  É¡JQÉjR
 ¬«∏Y á«é«∏îdG ∫hódG ióMEG á≤aGƒe ∫ÓN
 ∫hód  ∑ôà°ûªdG  …OÉ°Tôà°S’G  π«dódG  øª°V

.¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
 QòM  ¬`̀ fEG  ôeÉ©dG  ó`̀ª`̀MCG  ÖFÉædG  ∫É`̀ bh
 á°†jôe  Ωƒëd  ìô`̀W  IQƒ`̀£`̀N  ø`̀e  kÉ≤Ñ°ùe
 ΩÉàNCG  ¿hO øe Ωƒë∏dG  ™«Hh ¥Gƒ°SC’G »a
 ,ø«jô£«H  AÉ`̀Ñ`̀WCG  ø`̀e  É¡°üëa  ≈∏Y  ∫ó`̀ J
 IhôãdG  ádÉch  øe  ÜhÉéJ  óLƒj  ’  øμdh
 ∞``̀bhh É````̀gQhO π`̀«`̀©`̀Ø`̀J »``̀a á`̀«`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG
 AÉ`̀£`̀NC’G QGô`̀μ`̀Jh ∫É`̀ª`̀gE’Gh äGRhÉ`̀é`̀à`̀dG

 Ihôã∏d  »`̀FGò`̀¨`̀dG  ø```̀eC’G  á∏éY  π«£©Jh
 ájô£«ÑdG äÉeóîdG ™«ªL ∞bƒH á«fGƒ«ëdG
 Ωƒ°SôdG  ¢Vôah  ájôjƒ£àdGh  ájOÉ°TQE’Gh
 ôLÉà∏d πHÉ≤e ¿hO ôªà°ùe πμ°ûH á«aÉ°VE’G
 IQGRh  º≤J  ºd  iô``NCG  á¡L  øe  .»HôªdGh
 ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ø`̀ª`̀°`̀V  É````̀gQhO  π«©ØàH  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 ≈∏Y  á`̀HÉ`̀bô`̀dG  IQhô``°``Vh  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áë°üdG
 Ωƒë∏dÉa  ,¥Gƒ°SC’Gh  á«FGƒ°û©dG  ïdÉ°ùªdG
 á«Ø«ch  ÉgQó°üe  ±hô©e  ô«Z  áMhô£ªdG
 ∑Ó`̀¡`̀à`̀°`̀SÓ`̀d É`̀¡`̀à`̀«`̀MÓ`̀°`̀U ió````eh É`̀¡`̀ë`̀HP
 ’ ø«æWGƒªdG áë°üd πgÉéJ Gògh ,»eOB’G
 ∫ƒ∏M Üôb ™e á°UÉNh ¬æY äƒμ°ùdG øμªj
 ≈∏Y OÉªàY’G IOÉjRh ºjôμdG  ¿É°†eQ ô¡°T

.ø«μ∏¡à°ùªdG øe Ωƒë∏dG
 øe  QÉ`̀Ñ`̀NCG  ô°ûf  Ωó©H  ôeÉ©dG  ÖdÉWh
 ±hÉîe  ô«ãJ  á«fGƒ«ëdG  Ihô`̀ã`̀dG  á`̀dÉ`̀ch
 AGô°T øY ±hõ©dG »a ÖÑ°ùàJh ø«æWGƒªdG
 IôaGƒàªdG  áª«∏°ùdG  »°TGƒªdG  øe  Ωƒë∏dG
 ,ø««æjôëÑdG  ø«HôªdGh QÉéàdG  ôFÉ¶M »a
 ø`̀eC’G  º`̀YO  »a  É`̀gQhó`̀H  ΩÉ«≤dG  IQhô`̀°`̀Vh
 ,¢ûeGƒ¡dG  ≈∏Y  õ«côàdG  Ωó``Yh  »`̀FGò`̀¨`̀dG
 á∏ª¡dG ôFÉ¶M »a øFÉHõdG ∫ƒNO ™æe É¡æe
 ™eh  kAÉ°ùe  7`dG  áYÉ°ùdG  ó©H  øe  »°TGƒª∏d
 ó°V AÉL º«¶æàdG ¿CG ’EG ,QÉéàdG äGó°TÉæe
 …OÉ°üàb’G  ô«KCÉàdG  øe  á«dÉëdG  á∏MôªdG
 ≈∏Y  §≤a  IOhó`̀ë`̀e  äGQGô`̀≤`̀ dGh  ,»ªdÉ©dG
 ¿hO øe øjôëÑdG ´QGõe »bÉH ∑ôJh á∏ª¡dG

 .áHÉbQ

ïdÉ°ùª∏d ójóédG ¿ƒfÉ≤dG π q©Ø oJ ºd áë°üdGh ..¥Gƒ°SC’G »a ìô£oJ á°†jôe Ωƒëd
zIAƒHƒe »``°TGƒe{ áæë°T ∫ƒNO »``a ≥«≤ëJ AGô``LEÉH z∫É¨°TC’G{ ÖdÉ£j ô``eÉ©dG Ö``FÉædG

.ôeÉ©dG óªMCG |

 á`̀jó`̀∏`̀H ΩÉ```̀Y ô``̀jó``̀e ∞`̀ °`̀û`̀c
 º`̀«`̀gGô`̀HEG ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG
 RÉ``é``fEG ø``̀Y QOƒ``̀é``̀ dG ∞`̀ °`̀Sƒ`̀j
 ∫ÓN  á«eóN  á∏eÉ©e  (4730)
 ,Ω2020  ΩÉY  øe  ådÉãdG  ™HôdG
 IõéæªdG äÓeÉ©ªdG â∏ª°T å«M
 á≤aGƒe  (1219)  Oó`̀Y  QGó`̀ °`̀UEG

.ájQÉéJ äÓé°ùd á«FÉ¡f
 ¬fCG QOƒédG ¢Sóæ¡ªdG ôcPh
 ôjRh  øe  äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  kAÉæH
 äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀Th ∫É`̀¨`̀ °`̀TC’G

 ¢Sóæ¡ªdG »fGôª©dG §«£îàdGh
 ,∞`̀∏`̀N ¬``̀∏``̀dGó``̀Ñ``̀Y ø```̀H ΩÉ``̀°``̀ü``̀Y
 π«ch  ø`̀e  Iôªà°ùe  á©HÉàªHh
 äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ¿hDƒ``°``û``d IQGRƒ``````dG
 øH ó`̀ª`̀ë`̀e ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 ájó∏ÑdG  »dƒJ  ,áØ«∏N  ∫BG  óªMCG
 äGAGôLEG π«¡°ùàd Gô«Ñc ÉeÉªàgG
 ø«æWGƒª∏d  áeó≤ªdG  äÉeóîdG
 äó¡°T  å«M  ,øjôªãà°ùªdGh
 ôHƒàcCG øe IôàØdG ∫ÓN ájó∏ÑdG
 Ω2020  ΩÉY  øe  ôÑª°ùjO  ≈àM

 Oó``̀Y »```̀a É`̀Xƒ`̀ë`̀ ∏`̀ e É``̀YÉ``̀ Ø``̀ JQG
 á≤∏©àªdG  IõéæªdG  äÓeÉ©ªdG
 á«FÉ¡ædG  äÉ`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG  QGó`̀°`̀UEÉ`̀H
 ≠`̀∏`̀H á``̀ jQÉ``̀é``̀ à``̀ dG äÓ``é``°``ù``∏``d
 óbh  ,á∏eÉ©e  (1219)  É`̀gOó`̀Y
 »dÉªLEG  ôÑª°ùjO  ô¡°T  Qó°üJ
 ™`̀bGƒ`̀H Iõ`̀é`̀æ`̀ª`̀dG äÓ`̀eÉ`̀©`̀ª`̀ dG
 Iô°TÉÑe  ¬«∏j  ,á∏eÉ©e  (429)
 (396)  ™``bGƒ``H  ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG  ô`̀¡`̀°`̀T
 ôÑªaƒf ô¡°T ó¡°T Éªæ«H ,á∏eÉ©e

.á∏eÉ©e (394) OóY RÉéfEG
 ¿CG  ≈```̀dEG  QOƒ``̀é``̀dG  QÉ``̀ °``̀TCGh
 IQOÉ°üdG  äÉfÓYE’G  ¢ü«NGôJ
 äÉeóîdG  ¢ü«NGôJ  º°ùb  ø`̀e
 IQƒcòªdG  IôàØdG  ∫ÓN  ájó∏ÑdG
 É¡æe  ,¢ü«NGôJ  (203)  â∏ª°T
 ,äÉ`̀jô`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d  É`̀°`̀ü`̀«`̀Nô`̀J  (95)
 ™`̀ bGƒ`̀ª`̀ d  É`̀ °`̀ü`̀ «`̀Nô`̀J  (60)h
 ,äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀∏`̀d  (16)h  ,π``ª``©``dG
 äÉ``̀ fÓ``̀YE’  ¢`̀ü``«``NGô`̀ J  (9)h
 ¢`̀ü`̀«`̀NGô`̀J  (8)h  ,á``̀ jOÉ``̀ °``̀ TQEG
 (4)h  ,á``̀ «``̀ fÓ``̀YEG  äÉ`̀≤`̀°`̀ü`̀∏`̀ª`̀d
 ,Iô`̀LDƒ`̀e  äÉ`̀fÓ`̀YE’  ¢ü«NGôJ
 Ö∏Y  äÉfÓYE’  ¢ü«NGôJ  (4)h
 äÉfÓYE’  ¿É°ü«NôJh  ,IAÉ°†e
 ,zIQÉ```̀ fEG Ió``̀ª``̀YCG{ á`̀«`̀FÉ`̀YO ô`̀«`̀Z
 óMGh  ¢ü«NôJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH
 äÉMƒ∏d  ôNBGh  ∫ƒÑfƒj  ¿ÓYE’

.πª©dG ™bGƒe øY Ió«©H
 ¿CG  ΩÉ©dG  ôjóªdG  í`̀°`̀VhCGh

 äÉfÓYEÓd  ¢ü«NGôàdG  á«∏ªY
 ¿ƒ`̀fÉ`̀b  äÉ«£©ªd  É`̀≤`̀ah  »`̀JCÉ`̀ J
 Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ°üdG  äÉ`̀fÓ`̀YE’G
 ¿ƒfÉbh 1973 áæ°ùd (14) ºbQ
 Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉjó∏ÑdG
 2001  á``̀æ``̀°``̀ù``̀d  (35)  º`````̀ bQ
 2005 áæ°ùd (23) ºbQ QGô≤dGh
 ô«Z  äÉ``̀fÓ``̀YE’G  º«¶æJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 ø«fGƒ≤dG  ¿CG  ÉØ«°†e  ,á«FÉYódG
 äOóM  ób  äÉfÓYEÓd  áª¶æªdG
 ô«jÉ©eh  äÉWGôà°TGh  §HGƒ°V
 »MGƒf  ø`̀e  äÉ`̀ fÓ`̀YE’G  º«¶æJ
 ™bƒªdGh  áMÉ°ùªdGh  ¿ƒª°†ªdG
 á«æØdG  äÉØ°UGƒªdGh  ºéëdGh
 á`̀cô`̀ë`̀dG ≈`̀∏`̀Y ô`̀«`̀KCÉ`̀à`̀dG Ωó```̀Yh
 å«M ,á``̀jQhô``̀ª``̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh
 πÑb  øe  ¢ü«NôàdG  QGó°UEG  ºàj
 Éæª°†àe  á°üàîªdG  IQGOE’G

.É¡«dEG QÉ°ûªdG §HGƒ°†dG
 »©°S ΩÉ`̀©`̀dG  ô`̀jó`̀ª`̀dG  ó``̀cCGh
 iƒ°ü≤dG  IOÉØà°SÓd  ájó∏ÑdG
 É¡ë«àJ  »`̀à`̀dG  äÉ``̀fÉ``̀μ``̀eE’G  ø`̀e
 »`̀a á```̀«```̀fÓ```̀YE’G äÉ``̀MÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG
 ™bGƒªdG  QÉªãà°SGh  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG
 »a º¡°ùj ÉªH áMÉàªdG IójóédG
 ájó∏Ñ∏d  á«dÉªdG  OQGƒªdG  õjõ©J
 IOÉjõd  óFGƒ©dG  π°†aCG  ≥«≤ëJh
 ø«°ùëJ  º``̀K  ø``̀eh  É``̀¡``̀JGOGô``̀jEG
 á`̀eó`̀î`̀dG á``̀«``̀Yƒ``̀fh iƒ`̀à`̀ °`̀ù`̀e

.™ªàéªdGh OôØ∏d áeó≤ªdG

 »`̀a É``̀Xƒ``̀ë``̀∏``̀e É```̀YÉ```̀Ø```̀JQG π`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ J ¥ô```ë```ª```dG á``̀ jó``̀ ∏``̀ H
á`̀ jQÉ`̀ é`̀ à`̀ dG äÓ`̀é`̀ °`̀ ù`̀ ∏`̀ d á`̀ «`̀ FÉ`̀ ¡`̀ æ`̀ dG äÉ``̀≤``̀aGƒ``̀ª``̀dG QGó```̀ °```̀ UEG

.QOƒédG º«gGôHEG .Ω |

 ,∑QÉÑªdG ô°UÉf øH πFGh ócCG
 ,AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ¿hDƒ°T  ôjRh
 á«eƒμëdG á«æWƒdG äGOÉ«≤dG ¿CG
 äGQGRhh äÉ°ù°SDƒe ∞∏àîe »a
 ¢ù«FôdG  ∑ôëªdG  »g  ,áμ∏ªªdG
 AÉ≤JQ’G  »a  ∫hC’G  ºgÉ°ùªdGh
 áeó≤ªdG  á«eƒμëdG  äÉeóîdÉH
 è¡æ∏d  É¡YÉÑJG  ôÑY  ,ø«æWGƒª∏d
 ΩGõ`̀à`̀d’Gh  »eƒμëdG  »æWƒdG
 á«eGôdG  á«eƒμëdG  Ió`̀æ`̀LC’É`̀H
 ,á«æWƒdG  äÉ©∏£àdG  á«Ñ∏J  ≈`̀dEG
 IAÉ`̀Ø`̀ch IOƒ``̀L ™``aQ ∫Ó``N ø`̀e
 »∏ëªdG »°ù°SDƒªdG πª©dG ´É£b
 iƒà°ùe  ™``̀aQ  »``a  º¡°ùj  É`̀ª`̀H
 AÉL .áeó≤ªdG äÉeóîdG IOƒLh
 »°VGôàa’G  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``N  ∂``dP
 èeGôÑdG  »éjôîH  ¬©ªL  …òdG
 áeÉ©dG  IQGOE’G  ó¡©ªH  ájOÉ«≤dG
 ¿Gƒ`̀æ`̀Y π`̀ª`̀M …ò```̀ dGh ,zÉ`̀Ñ`̀ «`̀H{

.z»eƒμëdG πª©dG πÑ≤à°ùe{
 ¿CG  ∑QÉ```Ñ```ª```dG  í````̀ °````̀VhCGh
 É¡H  ôªj  »àdG  á«dÉëdG  á∏MôªdG
 ΩÉ©dG  ´É`̀£`̀≤`̀dGh  ™`̀ª`̀LCG  º`̀dÉ`̀©`̀dG
 ,¢Uƒ°üîdG  ¬Lh ≈∏Y »∏ëªdG
 ∂`̀ «`̀Ñ`̀ °`̀û`̀Jh ∞``̀ JÉ``̀μ``̀ J Ö``∏``£``à``J
 ≈dEG  á«eGôdG  á«eƒμëdG  Oƒ¡édG
 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MGh  äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀J  á«Ñ∏J
 ¿CG ≈``̀ dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 ≥JÉY  ≈`̀∏`̀Y  ™`̀≤`̀J  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 ∞∏àîe  »a  á«æWƒdG  äGOÉ«≤dG
 óH Ó``̀a ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e
 »é«JGôà°SG  QÉ`̀°`̀ù`̀e  º`̀°`̀SQ  ø`̀e
 á`̀ZÉ`̀«`̀°`̀ü`̀d í```̀°```̀VGhh ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀e
 Ö`̀cGƒ`̀J ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀eh äGQOÉ``̀ Ñ``̀e
 ,á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  äÉÑ∏£àe
 äÉ°SQÉªªdG  ≈∏°†a  ∞«XƒJh
 áëLÉædG  á```̀jQGOE’G  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dGh
 äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG á`̀ZÉ`̀«`̀°`̀U »``̀a
 íª°ùj  ÉªH  »°ù°SDƒªdG  πª©dG
 êhôîdGh  äÉjóëàdG  á¡LGƒªH
 ´É£≤dG  π©éJ  IôμàÑe  ∫ƒ∏ëH
 G kQOÉb  É kYÉ£b  »∏ëªdG  »eƒμëdG
 èFÉàf  ≥«≤ëJh  á°ùaÉæªdG  ≈∏Y
 iƒà°ùe  ≈``̀ dEG  »`̀≤`̀Jô`̀J  áeó≤àe

 .á«æWƒdG äÉ©∏£àdG
 óªëe óFGQ QƒàcódG QÉ°TCGh
 ó¡©ªd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ,¢ùª°T  øH
 ¿CG  ≈`̀dEG  ,zÉÑ«H{  áeÉ©dG  IQGOE’G
 á«eƒμëdG  á«æWƒdG  äGOÉ`̀«`̀≤`̀dG
 Qó°üeh  ¢ù«FQ  ™`̀Lô`̀e  Ωƒ`̀«`̀dG
 πª©dÉH  AÉ`̀≤`̀JQÓ`̀d  º¡∏ oe  …QGOEG
 º¡JGôÑN  ∫ÓN  øe  ,»eƒμëdG
 º¡HQÉéJh  áYƒæàªdG  á``̀jQGOE’G
 É¡∏≤f  º¡°ù«°S  »`̀à`̀dG  ,á`̀jô`̀ã`̀ dG
 èeGôÑdG  »éjôNh  ø«HQóàª∏d
 IQGOE’G  ó`̀¡`̀©`̀e  »``̀a  á`̀ jOÉ`̀ «`̀≤`̀ dG
 ¥É``aBG  íàa »`̀a ,zÉ`̀Ñ`̀«`̀H{  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ÜQÉéàdG  ∞«XƒJh  º¡d  á©°SGh

 ,áëLÉædG ájQGOE’G äÉ°SQÉªªdGh
 äGQOÉ```̀ Ñ```̀ª```̀ H êhô`````̀î`````̀ dG »````̀ a
 Ió`̀jó`̀L á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀M ™`̀jQÉ`̀ °`̀û`̀eh
 äÉÑ∏£àe  Ö``̀cGƒ``̀J  Iô`̀μ`̀ à`̀Ñ`̀eh
 ìƒ`̀ª`̀£`̀dGh á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG
 π©L ≈````̀dEG  »```eGô```dG  »``æ``Wƒ``dG
 äÉeóN  á«eƒμëdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ìƒ`̀ª`̀£`̀ dG Ö```̀cGƒ```̀J ,á``̀eó``̀≤``̀à``̀e
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 íª£j »àdG á«∏ëªdG äÉ©∏£àdGh

.»æjôëH øWGƒe πc É¡«dEG
 ¢ùª°T  ø``̀H  .O  ±É```̀°```̀VCGh
 ô°UÉf  ø`̀H  π```FGh  ¬`̀eó`̀b  É`̀e  ¿CG
 ¿hDƒ```̀°```̀T ô``````̀ jRh ,∑QÉ````̀Ñ````̀ª````̀dG
 ÜQÉéJ  ø`̀e  ,AÉ`̀ª`̀dGh  AÉHô¡μdG
 øe  áYƒæàe  äGô`̀Ñ`̀Nh  á```̀jQGOEG
 IójóL  É`̀ kHGƒ`̀HCG  íàØj  ¿CG  ¬fCÉ°T
 ¥ô`̀£`̀H  ô«μØà∏d  ,ø`̀«`̀é`̀jô`̀î`̀∏`̀d
 øY  á`̀LQÉ`̀Nh  IôjÉ¨e  IôμàÑe
 πª©dG  IAÉ`̀Ø`̀c  ™`̀aô`̀d  ±ƒ`̀dCÉ`̀ª`̀ dG
 ∂«Ñ°ûJh  ó«MƒJh  ,»eƒμëdG
 »eƒμëdG πª©dG ¿ƒc ºgOƒ¡L
 QOGƒμdG  ™«ªLh  Écôà°ûe  ÓªY
 á«æWh  QOGƒ``̀c  »`̀g  á«eƒμëdG
 πªëJ IóMGh á∏¶e âëJ πª©J
 ƒëf ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  ≥``jô``a  º``°``SG
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  AÉ`̀≤`̀JQ’G
 ∞∏àîeh  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe

 .»eƒμëdG πª©dG äÉYÉ£b

ºgÉ°ùªdG á«æWƒdG äGOÉ«≤dG :AÉHô¡μdG ôjRh
á«eƒμëdG äÉ``eóîdÉH AÉ≤JQ’G »``a ∫hC’G

 ô«Ø°S  Oƒ`̀©`̀≤`̀dG  øªMôdGóÑY  ô«Ø°ùdG  Üô```YCG
 ôjó≤J  øY  óæ¡dG  ájQƒ¡ªL  iód  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ájQƒ¡ªL Ö©°Th áeƒμMh IOÉ«≤d øjôëÑdG áμ∏ªe
 äÉbÓ©dG õjõ©J »a ºgOƒ¡L ≈∏Y ,á≤jó°üdG óæ¡dG
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  äÉ©∏£J  ≥«≤ëàd  á«FÉæãdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™ªéj  ÉªH  Égƒæe  ,ø«≤jó°üdG
 Ió«Wh  á«îjQÉJ  ábGó°U  ø`̀e  óæ¡dG  ájQƒ¡ªLh
 πc  ≈`̀∏`̀Y  É`̀gõ`̀jõ`̀©`̀J  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀d  ¿Gó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG  ≈©°ùj

.äÉjƒà°ùªdG
 ¿EG ó`̀æ`̀¡`̀dG Ωƒ`̀ª`̀Y á````̀YGPEG ™`̀e AÉ`̀≤`̀ d »`̀a ∫É```bh
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  É k«dÉY  øªãJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áëFÉL  á¡LGƒªH  ≥∏©àj  Éª«a  óæ¡dG  ájQƒ¡ªL  ™e
 G kójóL  É kMÉéf  πãªj  …òdG  ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc

.øjó∏ÑdG ø«H áªFÉ≤dG äÉbÓ©dG ôjƒ£J IOÉjR »a
 äGAGôLEG äòîJG øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ±É°VCGh
 äÉ¡«LƒàH  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  á«bÉÑà°SG
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øe
 ≥jôa  Oƒ`̀¡`̀Lh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  øjôëÑdG
 ¢ù«FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 É¡H Ωƒ≤j »àdG Oƒ¡édG πc É kæªãe ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
 IQób  ô¡XCG  Ée  ,á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  ¿ƒ∏eÉ©dG
 ≥ah  áëFÉédG  √òg  á¡LGƒe  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 .á«ªdÉ©dG äÉ°SQÉªªdG π°†aCG
 áμ∏ªe  ¿CG  Oƒ©≤dG  øªMôdGóÑY  ô«Ø°ùdG  ó`̀cCGh
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dGh ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dG äÉ``eó``N äô```̀ah ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¢Shô«Ød  IOÉ°†ªdG  äÉMÉ≤∏dGh  êÓ©dGh  á«ë°üdG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d É kfÉée ÉfhQƒc
 É¡dòÑJ  »`̀à`̀dG  Iô«ÑμdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ≈∏Y  ≈`̀ æ`̀ KCGh
 ¢Shô«a  AGƒ`̀à`̀MGh  áëaÉμe  »a  óæ¡dG  ájQƒ¡ªL

 »a  ÉgOƒ¡L  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,óæ¡dG  »`̀a  É`̀fhQƒ`̀c
 (ó∏«°û«aƒc)  ìÉ≤d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  º∏°ùJ  ø«eCÉJ
 ∫Éée  »a  óæ¡dG  äÉeÉ¡°SEG  ìƒ°VƒH  ô¡¶j  …ò`̀dG
 á«ªdÉ©dG  Oƒ¡é∏d  É¡ªYOh  á`̀«`̀FGhó`̀dG  äÉYÉæ°üdG

.áëFÉédG √òg á¡LGƒªd
 ÉgOƒ¡L  π°UGƒà°S  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  ∫Ébh
 »a  ø«ª«≤ªdG  ™«ªL  ø```̀eCGh  á`̀eÓ`̀°`̀S  ¿É`̀ª`̀°`̀V  »`̀a
 ,ájóæ¡dG  á`̀«`̀dÉ`̀é`̀dG  OGô```̀ aCG  º¡æª°V  ø`̀e  áμ∏ªªdG
 ,áeRÓdG  á«Ñ£dG  äÉeóîdGh  êÓ©dÉH  ºgójhõJh
 ø«H  äÉMÉéædG  øe  ójõe  ≈`̀ dEG  ¬©∏£J  øY  É kHô©e
 IOÉ«≤d  É k«æªàe  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ™«ªL  »`̀a  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 G kójõe á≤jó°üdG  óæ¡dG  ájQƒ¡ªL Ö©°Th áeƒμMh

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe

 ¿hÉ©àdÉH ó«°ûj ó``æ¡dG iód áμ∏ªªdG ô``«Ø°S
zÉfhQƒc{ á``¡LGƒe »a …ó``æ¡dG »``æjôëÑdG

.Oƒ©≤dG øªMôdGóÑY |

 »```fGƒ```dCG á`̀«`̀©`̀ª`̀L â``̀æ``̀∏``̀YCG
 á∏ªM  ¥Ó```WEG  É¡eõY  øjôëÑdG
 …ò`̀dG  Qhó```dG  RGô```̀HE’  á«©ªàée
 ICGô``̀ª``̀dG  ¬``̀H  ¢`̀†`̀¡`̀æ`̀J  ¿CG  ø`̀μ`̀ª`̀j
 ®ÉØëdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  á«æjôëÑdG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  áÄ«ÑdG  ≈∏Y
 ICGô``̀ ª``̀ dG »```̀Yh õ``jõ``©``J ±ó``̀¡``̀H
 ,á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀H á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ôÑcCG  QhO  Ö©d  ≈∏Y  É¡©«é°ûJh
 á°UÉNh áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØëdG »a
 ≈∏Y  É¡JóYÉ°ùeh  ,Iô°SC’G  πNGO
 á«dõæªdG  äÉjôà°ûªdG  QÉ`̀«`̀à`̀NG
 ICGôªdG  ∞jô©Jh  ,áÄ«ÑdG  á≤jó°U

 äÉØ∏îªdG  ø`̀e  π«∏≤àdG  á«ªgCÉH
 õjõ©Jh  ,Qó¡dG  Ωó`̀Yh  á«dõæªdG
 ô```jhó```J ∫É```̀é```̀e »````̀a É```¡```«```Yh
 ,çƒ∏àdG  ô`̀WÉ`̀î`̀eh  ,äÉØ∏îªdG
 »a ΩCÉc ICGôªdG QhO á«ªgCG ó«cCÉJh
 áÄ«ÑdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  áaÉ≤K  ´QR

.É¡dÉØWCG iód
 ∫ÓN øe á«©ªédG º¶æà°Sh
 äGQOÉÑªdG øe ójó©dG á∏ªëdG √òg
 É¡æ«H øe ,á£°ûfC’Gh äÉ«dÉ©ØdGh
 ¿hÉ©àdÉH  ájƒYƒJ  ¢`̀TQh  çÓ`̀K
 ÉjÉ°†b  »`̀a  ø««°UÉ°üàNG  ™`̀e
 Ióe  …ƒYƒJ  ¢Vô©eh  ,áÄ«ÑdG

 äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀ª`̀dG ó````̀MCG »``̀a ø`̀«`̀eƒ`̀j
 ≈∏Y  á∏ªMh  ,áª¡ªdG  ájQÉéàdG
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  π`̀FÉ`̀°`̀Sh
 ,ø«jƒYƒJ ø«ª∏«a êÉàfEG øª°†àJ
 ájƒYƒJ  äÉ≤°ü∏e  ≈``dEG  áaÉ°VEG
 äÉ©ªéªdGh  áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a

.ájQÉéàdG
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh
 QÉªY  øjôëÑdG  »`̀fGƒ`̀dCG  á«©ªL
 á«©ªédG  ¬``Lƒ``J  ¿EG  »``̀LGƒ``̀Y
 »`̀Yƒ`̀dG  ô°ûf  »`̀a  ICGô``̀ª``̀dG  ƒ`̀ë`̀f
 ;IójóY ÜÉÑ°SCG  øe  ™Ñæj  »Ä«ÑdG
 ôÑà©J  ICGô```̀ª```̀dG  ¿CG  É`̀¡`̀æ`̀«`̀H  ø``̀e

 á«∏ªY  ø``̀Y  ∫hC’G  ∫hDƒ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG
 ,∫õ``æ``ª``dG äÉ``̀LÉ``̀«``̀à``̀MG AGô```°```T
 äÉØ∏îªdG  øe  ¢ü∏îàdG  ∂dòch
 ∑Ó¡à°SG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,á«dõæªdG
 áaÉ≤ãdG  ¢SôZh  ,√É«ªdGh  ábÉ£dG
 ¿CG  ±É°VCGh  .AÉæHC’G  »a  áÄ«ÑdG
 áμ∏ªe  Oƒ`̀¡`̀L  Ö``cGƒ``J  á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG
 ¢ù∏éªdG  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G
 ÉjÉ°†b øe É¡H §ÑJôj Éeh áÄ«ÑdG
 ´ƒæàdGh  á`̀eGó`̀à`̀°`̀S’Gh  ñÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 IOÉ```̀ jRh »```̀YGQõ```̀dGh …ƒ`̀«`̀ë`̀ dG

.Égô«Zh AGô°†îdG äÉë£°ùªdG

 ô«ÑN  É°†jCG  ƒ`̀gh  ,»LGƒY
 ó©ÑdG ≈dEG É°†jCG QÉ°TCG ,…OÉ°üàbG
 øe{  :∫Ébh  ,á∏ªë∏d  …OÉ°üàb’G
 ≈∏Y  á«©ªédG  »`̀a  Éæ∏ªY  ∫Ó`̀N
 …OÉ°üàb’G  ∫Ó≤à°S’G  ™«é°ûJ
 ™`̀aQ ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀f ø`̀ë`̀f ICGô`̀ª`̀ ∏`̀ d
 ájOÉ°üàb’G óFGƒ©dÉH ¢ù«d É¡«Yh
 ™ªàéªdGh  ádhódG  É¡«æéJ  »àdG
 É°†jCG πH ,§≤a áÄ«ÑdG ájÉªM øe
 øμªj »àdG á«Ä«ÑdG äÉYhô°ûªdÉH
 äÉYhô°ûe πãe ICGôªdG É¡≤∏£J ¿CG
 äÉjÉØædG ôjhóJh áØ«¶ædG ábÉ£dG

.zÉgô«Zh

ICGô``eG 1000 »``Yh õ``jõ©àd á``«Ä«H IQOÉ``Ñe ≥``∏£J zø``jôëÑdG »``fGƒdCG{

.»LGƒY QÉªY |



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 áª°UÉ©dG áfÉeCG ΩÉY ôjóe ∫Éb
 ¿EG »∏¡ n°ùdG ó©°S óªëe ¢Sóæ¡ªdG
 ∫ÉªYCG øe â¡àfG áª°UÉ©dG áfÉeCG
 á≤jóM »a  »YGQR  πà°ûe  AÉ°ûfEG
 ôàe ∞dCG áMÉ°ùe ≈∏Y á«fÉª∏°ùdG
 ¬FÉ°ûfEG  ∫ÉªYCG  äôªà°SGh ,™Hôe

.ÓeÉc Gô¡°T
 Iô`̀μ`̀a äAÉ`````L{ :±É```̀ °```̀VCGh
 á«fÉª∏°ùdG  á≤jóM  πà°ûe  AÉ°ûfEG
 ô``̀ jRh äÉ``¡``«``Lƒ``J ≈``∏``Y AÉ``̀æ``̀H
 äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀Th ∫É`̀ ¨``°`̀ TC’G
 ¢Sóæ¡ªdG  »fGôª©dG  §«£îàdGh
 …ò`̀dG  ∞∏N  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ΩÉ°üY
 IOÉØà°S’G  IQhô`̀°`̀V  ≈``̀dEG  ¬`̀Lh
 Iô``aGƒ``à``ª``dG äÉ``MÉ``°``ù``ª``dG ø``̀ e
 AÉ°ûfEG  π`̀LCG  øe  äÉjó∏ÑdG  ió`̀d
 §¨°†dG  ∞ØîJ  á«YGQR  πJÉ°ûe
 IQGRƒ∏d  »°ù«FôdG  πà°ûªdG  ≈∏Y
 √ò`̀g êÉ``̀à``̀fEG ø``̀e IOÉ``Ø``à``°``S’Gh
 πÑb  ø``̀e  á`̀©`̀HÉ`̀ à`̀eh π`̀JÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ï«°ûdG  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°T  π«ch
 ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  óªëe  ¢Sóæ¡ªdG
 »``̀ °``̀VGQC’G QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’ á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N

.zäÉjó∏ÑdG iód πJÉ°ûe AÉ°ûfE’
 ô`̀jRƒ`̀dG ¬`̀Lh ó`̀≤`̀d{ :™`̀HÉ`̀Jh
 øe  …CG  QÉªãà°SG  IQhô`̀°`̀V  ≈`̀ dEG
 IOÉØà°S’G øμªj »àdG äÉMÉ°ùªdG
 á©HÉàdG äÉMÉ°ùdG »a AGƒ°S É¡æe
 áMƒàØªdG  ≥WÉæªdG  »a  ájó∏Ñ∏d
 ,Iô«ÑμdG  ≥FGóëdG  ∫ÓN  øe  hCG
 ¿CG  øμªj  É¡«a  πJÉ°ûe  á`̀eÉ`̀bEGh
 OÉØà°ùj  É«YGQR  Éfhõîe  πμ°ûJ
 á«é«JGôà°SG  ≥«≤ëJ  »`̀a  É¡æe
 ô«é°ûàdG  á«∏ªY  »`̀a  IQGRƒ````dG
 ∞«ãμJ  á`̀«`̀∏`̀ª`̀Yh  ô`̀«`̀°`̀†`̀î`̀à`̀dGh
 äGQOÉÑe  øe  Aõéc  äÉYhQõªdG
 ø«°ùëJ  á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  »``̀a  IQGRƒ`````̀ dG

.zñÉæªdG
 áfÉeC’G ¿CG  »∏¡ n°ùdG .Ω  ôcPh
 É`̀ ¡`̀ JGQOÉ`̀ Ñ`̀ e ∫Ó```̀N ø``̀e ±ó``̀¡``̀J
 »`̀Yƒ`̀dG ô`̀°`̀û`̀f ≈````̀dEG á``̀«``̀YGQõ``̀dG
 á«YƒJ  ≈`̀dEGh  á«YGQõdG  áaÉ≤ãdÉH
 ¬àÄ«¡Jh  É¡à«ªgCÉH  ΩOÉ≤dG  π«édG

 á``̀«``̀YGQõ``̀dG äGQOÉ```Ñ```ª```dG º``̀Yó``̀d
 ™`̀aQ √É``̀é``̀JG »``̀a ∂```̀dP Ö`̀°`̀ü`̀«`̀d
 á¶aÉëªdÉH  ΩÉªàg’G  iƒà°ùe
 ≥jôW øY »YGQõdG ´É£≤dG ≈∏Y
 ™e  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  õjõ©J
 ™ªàéªdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  ∞∏àîe
 ôjƒ£J Oƒ¡L ¿É°†àM’ »fóªdG
 á«ªæàdG  ≥«≤ëJ  »a  ´É£≤dG  Gòg
.á≤£æªdG »a áeGóà°ùªdG á∏eÉ°ûdG

 ¿CG  »`̀∏`̀¡`̀°`̀ù`̀dG  .Ω  í``̀ °``̀VhCGh
 ƒg »YGQõdG πà°ûªdG øe ±ó¡dG
 ™ªàéª∏d  á«aÉ≤K  á°üæe  ¬∏©L
 äÉ`̀Ø`̀°`̀UGƒ`̀eh ´Gƒ`````̀fCG ¢`̀Vô`̀©`̀d
 á`̀YGQõ`̀ dG Ö`̀«`̀dÉ`̀°`̀SCGh äÉ`̀JÉ`̀Ñ`̀æ`̀dG
 ¿hO ø``̀e ´ƒ```̀f π`̀μ`̀H  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 ,á«©«Ñ£dG  OQGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H  QGô`̀°`̀VE’G
 á«ªæJ  »``̀a  √QhO  Ö``fÉ``L  ≈```̀ dEG
 IOÉ````̀jRh á``̀ «``̀YGQõ``̀ dG OQGƒ```̀ª```̀ dG
 õ`̀«`̀cô`̀à`̀dGh »```YGQõ```dG êÉ```à```fE’G
 QÉé°TCÓd  …ƒ«ëdG  ´ƒæàdG  ≈∏Y
 ΩAÓàJ  »àdG  áØ∏àîªdG  QƒgõdGh
 Ωó`̀î`̀«`̀d á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG ™``̀e
 áMÉ°ùe  ™`̀«`̀°`̀Sƒ`̀J  »``a  ¬`̀Lƒ`̀à`̀dG
 ´QGƒ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H AGô`̀°`̀†`̀î`̀dG á`̀©`̀bô`̀dG
 ≥```̀FGó```̀ë```̀dGh äÉ```̀©```̀WÉ```̀≤```̀à```̀dGh
 ∞``̀«``̀ã``̀μ``̀Jh äÉ````̀gõ````̀à````̀æ````̀ª````̀dGh

.≥WÉæªdG ™«ªéH äÉYhQõªdG
 ≈∏Y õ«côàdG ºà«°S ¬fCG ócCGh
 áÄ«Ñ∏d  á≤jó°üdG  QÉé°TC’G  êÉàfEG
 êÉàfE’G ¿ƒμ«°Sh π¶dG QÉé°TCGh
 á∏à°T ∞dCG  15 ≈dEG  ±’BG  10 øe
 Ée äÓà°ûdG ´ƒfh ºéM Ö°ùëH
 ∞jQÉ°üe  ¢†ØN  ≈∏Y  óYÉ°ù«°S
 ,ô«Ñc  πμ°ûH  QÉ`̀é`̀°`̀TC’G  AGô`̀°`̀T
 QÉ``̀ ã``̀cEGh êÉ```̀à```̀fEG º`̀à`̀«`̀°`̀S å`̀«`̀M

.äÓà°ûdG
 IOÉØà°S’G  ºà«°S{  :±OQCGh
 πFÉ°ùa  á``̀YGQõ``̀d  π`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ø``̀e
 π«îf øe É¡∏≤f ºàj »àdG π«îædG
 Égô«Zh  äÉ©WÉ≤àdGh  ´QGƒ°ûdG
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dÉ`̀H É``̀ ¡``̀ à``̀YGQR º`̀à`̀ «`̀ d
 ºéë∏d  Égƒªf  ó©H  á«∏Ñ≤à°ùªdG
 ≈`̀∏`̀Y õ``̀«``̀cô``̀à``̀dGh ,Ö``̀°``̀SÉ``̀æ``̀ª``̀dG

.zá«dÉ©dG áª«≤dG äGP QÉé°TC’G
 áª°UÉ©dG  áfÉeCG  ¿CG  í°VhCGh
 ™jQÉ°ûªdG  øe OóY ºjó≤J  Ωõà©J
 ôjƒ£J É¡fCÉ°T øe »àdG ájƒªæàdG
 ≈dEG  G kô«°ûe  ,ájó∏ÑdG  äÉeóîdG
 OQGƒ`̀ª`̀dG  á«ªæJ  »`̀a  QGôªà°S’G
 øY  áª°UÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’  á«YGQõdG
 ä’É``̀é``̀e »```̀a å``̀ë``̀Ñ``̀dG ≥``̀jô``̀W
 π°†aCG ≥«Ñ£Jh »YGQõdG ´É£≤dG
 óªà©à°S  å«M  ,á«∏ª©dG  QÉμaC’G
 É¡≤WÉæe  ô«°†îJ  »a  áª°UÉ©dG
 »YGQõdG  èàæªdG  ΩGóîà°SG  ≈∏Y
 …ô```̀ dG Ö```̀«```̀dÉ```̀°```̀SCGh »``̀∏``̀ë``̀ª``̀dG
 ó«°TôJ  »YGôJ  »àdG  ájô°ü©dG

.√É«ªdG ∑Ó¡à°SG
 á``̀fÉ``̀eCG ΩÉ````̀Y ô``̀jó``̀e ô`````̀cPh
 πà°ûe  ø`̀e  GAõ``L  ¿CG  áª°UÉ©dG
 º`̀à`̀«`̀°`̀S á``«``fÉ``ª``∏``°``ù``dG á``̀≤``̀jó``̀M
 ÜQÉéàdG  π``LCG  ø`̀e  ¬°ü«°üîJ
 ¿CG  ≈````̀dEG  G kô`̀ «`̀ °`̀ û`̀e  ,á```«```YGQõ```dG
 »`̀à`̀dG á``̀ «``̀YGQõ``̀ dG äGQOÉ```̀Ñ```̀ª```̀dG
 ôªà°ù«°S áª°UÉ©dG áfÉeCG  É¡JòØf
 ≥WÉæªdG  áaÉc  πª°ûàd  É¡H  πª©dG
 â¡àfG  É`̀¡`̀fEG  å«M  ,á¶aÉëªdÉH
 »a  QÉé°TC’G  áYGQR  øe  GôNDƒe
 ,á«°ù«FôdG  ´QGƒ`̀°`̀û`̀dG  ø`̀e  Oó`̀Y
 ´QÉ°Th π°ü«a ∂∏ªdG ´QÉ°T É¡æe
 ´QÉ°Th ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG
 QGhO  øe  πc  ô«é°ûJh  ¢Só≤dG

.á©∏≤dG QGhOh Ωó≤dG
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.»∏¡ n°ùdG óªëe |

 ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀ cCG  }
 á«ªæàdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 º¡°ùJ »àdG …OÉ°üàb’G ™jƒæàdG Oƒ¡L QGôªà°SG á«ªgCG ájOÉ°üàb’G
 Ée  ≈∏Y  GOÉªàYG  »æWƒdG  OÉ°üàb’G  áeGóà°SG  õjõ©J  á∏°UGƒe  »a
 äGAÉØc øe áμ∏ªªdG ¬H ≈¶ëJ Éeh ,áfhôe øe OÉ°üàb’G ¬H õ«ªàj
.á«ªdÉ©dG äÉjóëàdG ∞∏àîe ≈∏Y Ö∏¨àdG ≈∏Y É¡JQób âàÑKCG á«æWh

 áμ∏ªªdG É¡à≤∏WCG »àdG ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áeõëdG ¿CG ∂°T ’ 
 äÉ¡«LƒàdG  ≥`̀ah  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëFÉL  äÉ«YGóJ  á¡LGƒªd
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 √òg á¡LGƒe »a º¡e QhO É¡d  ¿Éc  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG
 á«fÉμeEG »ah ,É¡FGQh øe áæμªªdG ôFÉ°ùîdG πbCG ≥«≤ëJh áëFÉédG
 ,OÉ°üàb’ÉH ájƒ«ëdG äÉYÉ£≤dG ∞∏àîªd »HÉéj’G ƒªædG á∏°UGƒe
 ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ¢ù∏ée ¬Ñ©∏j …òdG QhódG Éæg ócDƒf ¿CG Öéjh
 ¢Uôa øe ô«ãμdG â≤∏N »àdG äGQÉªãà°S’G øe ójó©dG ÜÉ£≤à°SG »a
 π©L  …òdG  ô`̀eC’G  ,ø«æWGƒªdG  ΩÉ`̀eCG  IójóL  ÉbÉaBG  âëàah  ,πª©dG

 .∫ÉéªdG Gòg »a á«°ùaÉæJ Iõ«e øjôëÑ∏d
 áª¶æe  ¿CG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »Hô©dG  OÉ`̀ë`̀J’G  ¢ù«FQ  ó``cCG}
 π«∏°†àdGh ÜòμdG á«é¡æe »a äôªà°SG ób ¢ûJhh ¢ùàjGQ øeƒ«g
 ¿EG  ∫Ébh  ,á∏jƒW  äGƒæ°S  òæe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  ±ó¡à°ùJ  »àdG
 ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ádÉM ó°UôH ¢UÉîdG 2021 ΩÉ©d »ªdÉ©dG Égôjô≤J
 PEG  ,¬∏gÉéJ øμªj ’ Gô«£N ÉaGó¡à°SGh Gô«Ñc GRhÉéJ qó©j ºdÉ©dÉH
 ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ó«©°U ≈∏Y áμ∏ªªdG äGRÉéfEG øe π«ædG ≈dEG ±ó¡j
 É¡«∏Y  â∏°üM  »àdGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ¢ù∏éªH  É¡àjƒ°†Y  º`̀ZQ

.á«FÉæãà°SG âjƒ°üJ áÑ°ùæH
 :Éæg ∫GDƒ°ùdGh

 ÉgRhÉéJ  »`̀a  á°Vô¨ªdG  áª¶æªdG  √ò`̀g  ôªà°ùà°S  ≈àe  ≈`̀ dEG
 π«μdG  GPÉªdh ?á∏∏°†ªdG  ÉgôjQÉ≤J  »a á«Yƒ°VƒªdGh ádGó©dG  CGóÑªd
 !?∫hódG ¢†©H »a ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ´É°VhC’ Égó«æØJ óæY ø«dÉ«μªH

?∂dP »a É¡«dEG óæà°ùJ »àdG ô«jÉ©ªdG »g Ée ºK
 ,π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y ¬dhGóJ ºJ ƒjó«a ¢VôY GôNDƒe ºJ }
 ∫ÉLQ  øe  OóY  É¡«∏à©j  ¿óæd  ´QGƒ°T  ÜƒéJ  á∏≤æàe  áHô©d  ƒgh
 ∫RÉæªdÉH AÉ≤ÑdG ≈∏Y äƒ°üdG äGôÑμe ôÑY ¢SÉædG ¿ƒãëj áWô°ûdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G ä’ÉM ´ÉØJQG ÖÑ°ùH
 ô£«°ùJ »àdG ™∏¡dG ádÉM ócDƒj ÉªfEG ±ƒdCÉªdG ô«Z ƒjó«ØdG Gòg
 ,πeÉμdG ¥ÓZE’G ≈dEG äô£°VG »àdGh Ωƒ«dG ºdÉ©dG ∫hO øe OóY »∏Y
 Ée  πch  ,∑Éàa  ójóL  ÜƒK  »a  Iƒ≤H  ¢Shô«ØdG  Gòg  IOƒ`̀Y  ÖÑ°ùH
 ¢†©ÑdG ¿hÉ¡J ÖÑ°ùH π©ØdG Gòg πãe ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ΩóY ƒg √Éæªàf

 .ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G »a º¡dPÉîJh
 ÜôM  ƒg  É`̀fhQƒ`̀c  ¿CG  Üƒ©°ûdG  âØ°ûàcG  ƒd  çóëj  GPÉ`̀e  }
 π«Ñd  áfƒæéªdG  IóæLC’G  ò«Øæàdh  ,Iô£«°ù∏d  IOƒ°ü≤e  á«Lƒdƒ«H
 øe  ¢ü∏îàdÉH  ¢VQC’G  ¿Éμ°S  OóY  π«∏≤J  ≈dEG  »eôJ  »àdGh  ¢ùà«L
 ∫GƒeC’G øe ô«ãμdG ôaƒj Ée ,áæeõe ¢VGôeCÉH ≈°VôªdGh ø«æ°ùªdG

.äÉ°TÉ©ªdG ≈∏Y ∂dòch ,êÓ©dG ≈∏Y ±ô°üJ »àdG
 á`̀HÉ`̀LE’G  »`̀g  É`̀e  iô`̀J  ..¢†©ÑdG  áæ°ùdCG  ≈∏Y  OOô`̀à`̀j  ∫GDƒ`̀°`̀S

 !?IôeGDƒªdG ájô¶æH OÉ≤àY’G øY Gó«©H ,¬æY áë«ë°üdG
 ¢ù«FôdGh  ,ÉeÉY  74  ÖeGôJ  ≥Ñ°SC’G  ÉμjôeCG  ¢ù«FQ  ôªY  }
 ,ÉeÉY  76  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQh  ,áæ°S  78  ¿ójÉH  ÖîàæªdG

!ÉeÉY 80 ¿ÉªdôÑdG á°ù«FQh
 πH ,ø«æ°ùdÉH ¢ù«d ôª©dG ¿CG ócDƒJ ÉªfEG ô°ûÑdG øe êPÉªædG ∂∏J
 ó≤àYG øe πμd á¡Lƒe ádÉ°SQ »gh ,RÉéfE’Gh AÉ£©dG ≈∏Y IQó≤dÉH
 øeh ,¬«dEG  áÑ°ùædÉH IÉ«ëdG »¡àæà°S óYÉ≤àdG á∏Môe ≠∏Ñj ø«M ¬fCG
 óæY ójóL øe º¡JÉ«M ¿hDhóÑj É°SÉfCG  ∑Éæg ¿CÉH øeDƒj ¿CG ¬«∏Y ºK

.áeó≤àªdG QÉªYC’G √òg

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

äÉØbh
 ..AGõYC’G AGô≤dG

 ∫hÉ`̀æ`̀à`̀«`̀°`̀S Ωƒ``̀«``̀dG »`̀dÉ`̀≤`̀e
 ,É¡Yƒf  øe  Iójôa  áÑjôZ  á°üb
 ≈∏YCG  øe  áJÉØàdG  ≥ëà°ùJ  á°üb
 QôμàJ ’ IóMGh É¡fC’ äÉ£∏°ùdG
 á`̀HQÉ`̀≤`̀ª`̀dG  ¢ü°ü≤dÉa  ,kGô`̀ «`̀ ã`̀c
 Iô«¨°U  äÉ«FõéH  ∞∏àîJ  É¡d
 áÑMÉ°U ÉeCG  ,IÉéædG  øe É¡æ qμªJ
 áªMQ iƒ°S É¡«éæoj ø∏a á°ü≤dG
 øe  á qjƒHCG  áJÉØàdGh  ≈dÉ©J  ¬∏dG
 á`̀ dhó`̀ dG »``̀a QGô``̀≤``̀dG ÜÉ`̀ë`̀ °`̀UCG
 âëH  »fÉ°ùfEG  É¡Yƒ°Vƒe  ¿C’
 »æjôëÑdG  ™jô°ûàdG  ¬ª q¶æj  ºd
 áªFÉb  á«≤«≤M  á`̀ dÉ`̀M  É`̀¡`̀æ`̀μ`̀dh

.PÉ≤fEG ≈dEG áLÉëHh
 â£N  á∏ØW  Éæà°üb  á∏£Ña

 ≈∏Y  ódƒJ  ¿CG  É`̀gQó`̀b  AÉ°T  ,™HÉ°ùdG  É¡eÉY  »`̀a
 øe  á«æjôëH  ô«Z  ΩC’  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢``̀VQCG
 É¡ qeCG  É¡Jôég ,∫ƒ¡ée ÜCGh è«∏îdG  ∫hO ióMEG
 ÉgÉjEG  ácQÉJ  Iô°TÉÑe  É¡JO’h  ó©H  É¡æY  áHQÉg
 ,É¡æY  É¡∏Ñ o°S  â©£≤fGh  ,kÉªà©e  kGô«°üe  ¬LGƒJ
 â∏°Uh  ≈àM  iôNCG  ≈dEG  ój  øe  á∏Ø£dG  â∏≤àfÉa
 πμH  É¡à∏Øμa  ,π°UC’G  áªjôc  á«æjôëH  á∏FÉY  ≈dEG
 òæe  á∏Ø£∏d  º¡Hƒ∏b  »a  ¬∏dG  √É`̀≤`̀dCG  …ò`̀dG  ÖëdG
 ádƒ¡°ùdG  øe øμJ  ºd  √òg É¡àjÉYQ øμdh ,ÉghCGQ
 Ühô`̀gh  É¡«HC’  É¡Ñ°ùæH  π¡édG  πX  »a  ¿ÉμªH
 á∏Ø£dG  âeô oëa  ,ÉgôeCG  ìÉ°†àaG  á«°ûN  É¡JódGh
 ≥«KGƒªdG  É¡d  É¡∏ØμJ  »àdG  É¡bƒ≤M  §°ùHCG  øe
 ≈∏Y  â°UôM  »àdG  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤ëd  á`̀«`̀dhó`̀dG
 QGôb  …CG  ≈∏Y  πØ£∏d  ≈∏°†oØdG  áë∏°üªdG  ºjó≤J

.ôNBG
 É¡àfÉ°†ëH  â∏ØμJ  »àdG  á∏FÉ©dG  âfÉY  ó≤a
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  ô«aƒJ  áHƒ©°U  øe  É¡àjÉYQh
 ôØ°S  á≤«Kh  ’h  á«°ùæL  πªëJ  ’  É¡fƒμd  É¡d
 ,É¡à qjƒg âÑãJ äGóæà°ùe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG É¡d πØμJ
 á≤«Kh  ôÑà©J  »àdG  á«fÉμ°ùdG  ábÉ£ÑdG  É¡ªgCGh
 »a á«ª°SôdG  äÓeÉ©ªdG  ™«ªL É¡«∏Y ∞≤J  áª¡e
 É¡ q≤M É¡d ô qaƒJ ¿CG á∏FÉ©dG ≈∏Y Ö o©°U Éªc ,ádhódG
 äGò`̀d  ∫É`̀Ø`̀WC’G  ¢`̀VÉ`̀jQ  á∏Môe  »`̀a  º«∏©àdG  »`̀a
 á«°†b ™e â∏eÉ©J á«ÑæLCG Ió«°S øe ’EG ,ÖÑ°ùdG
 ≈∏Y  AÉæH  É¡à∏Ñbh  á«fÉ°ùfEG  á«°†≤c  á∏Ø£dG  √òg
 øe á«àbh ∫ƒ∏ëH IÉfÉ©ªdG äôªà°SG Gòμgh ,∂dP

.É¡Yƒ°Vƒªd …QòL qπM ¿hO
 á«©jô°ûàdG  áeƒ¶æªdG  ¿CG  √ôcP  Qóéj  Éªeh
 πμd á``Ñ``cGƒ``eh á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀T ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a
 áμ∏ªªdG  áfÉμe  ¬∏ãªJ  Éªd  kGõjõ©J  ,äGóéà°ùªdG
 ∫hó``̀dG  ø`̀e  É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H  »``dhó``dG  ™ªàéªdG  »`̀a
 â°UôM óbh ,Ió©°UC’G øe ójó©dG ≈∏Y áeó≤àªdG
 á°UÉîdG  á«dhódG  ≥«KGƒªdG  ≈dEG  ΩÉª°†f’G  ≈∏Y
 ∫ƒM á«dhO äGOÉ°TEG  äó°üMh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH
 ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  É¡eGôàMGh  Égõjõ©Jh  É¡àdÉØc
 á∏°üdG äGP ø«fGƒ≤dG ≈∏Y Aƒ°†dG ºμ©e »≤dCÉ°Sh
 ºμM  …C’  ™°†îJ  ’  »`̀à`̀dGh  á∏Ø£dG  ´ƒ°VƒªH
 πH  IôgÉX  π qμ°ûoj  ’  É¡©°Vh  ¿C’  É¡eÉμMCG  øe
 »gh ,Ió«MƒdG âfÉc ÉªH oôdh Iójôa ájOôa ádÉM
.á«fÉ°ùfEG ¢ù°SCG ≈∏Y á°UÉN áédÉ©e ≈dEG áLÉëH

 á`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀é`̀dG ¿ƒ``̀fÉ``̀ b ø``̀e á``̀jGó``̀Ñ``̀dG ø`̀μ`̀ à`̀ dh
 (5)  IOÉ`̀ª`̀dG  â°üf  PEG  ,¬`̀JÓ`̀jó`̀©`̀Jh  »æjôëÑdG
 1989  áæ°ùd  (12)  ºbQ ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  øe
 1963  ΩÉ©d  á«æjôëÑdG  á«°ùæédG ¿ƒfÉb πjó©àH
 »a ódh GPEG  É«æjôëH ¢üî°ûdG  ôÑà©j{  :¬fCG  ≈∏Y
 §«≤∏dG  ôÑà©jh  .ø«``dƒ¡ée  ø`̀jƒ`̀HC’  øjôëÑdG
 º q¶f  ó≤a  ,z¢ùμ©dG  âÑãj  º`̀d  É`̀e  É¡«a  GOƒ`̀dƒ`̀e
 ø`̀jƒ`̀HC’G  ∫ƒ¡éªd  »fƒfÉ≤dG  õcôªdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 âª q¶f  Éªc  ,¿ƒfÉ≤dG  Iƒ≤H  É«æjôëH  √ôÑàYGh
 õcôªdG  ¿ƒfÉ≤dG  øe  (4)  IOÉªdG  øe  (Ü)  Iô≤ØdG
 â q°üf PEG á«æjôëH qΩCG øe ÜC’G »dƒ¡éªd »fƒfÉ≤dG
 »```a ó``dh GPEG É«æjôëH ¢üî°ûdG ôÑà©j{ :¬fCG ≈∏Y

 âfÉch  É¡LQÉN  hCG  øjôëÑdG
 ≈∏Y ,¬JO’h óæY á«æjôëH ¬eCG
 ºd  hCG  ÜC’G  ∫ƒ¡ée  ¿ƒμj  ¿CG
 ,zÉfƒfÉb ¬«HC’  ¬àÑ°ùf  âÑãJ
 π°üëj á«æjôëH ΩC’ ódƒj øªa
 Iƒ≤H  É`̀°`̀†`̀jCG  á«°ùæédG  ≈`̀∏`̀Y
 ÜC’G  ∫ƒ¡ée  ¿Éc  ¿EG  ¿ƒfÉ≤dG
 ºdh  ,â`̀HÉ`̀K  ô«Z  Ö°ùf  GP  hCG
 º¶æj  kÉ°üf  ¿ƒfÉ≤dG  øª°†àj
 √òg  πãªd  »fƒfÉ≤dG  õcôªdG
 ¢`̀VQCG  ≈∏Y  IOƒdƒªdG  á∏Ø£dG
 ô«Z ΩCGh ∫ƒ¡ée ÜC’ øjôëÑdG
 qó©oJ  É¡æμdh  áeƒ∏©e  á«æjôëH

.kÉªμM ádƒ¡ée
 â q°üf  ,πØ£dG  ¿ƒfÉb  »ah
 πØ£dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ø`̀e  (1)  IOÉ`̀ª`̀dG
 ádhódG  πØμJ{  :¬fCG  ≈∏Y ,2012 áæ°ùd  (37) ºbQ
 ,∫É`̀Ø`̀WC’G  ≈`̀Yô`̀Jh  ,á`̀eƒ`̀eC’Gh  ádƒØ£dG  ájÉªM
 º¡àÄ°ûæàd áÑ°SÉæªdG ±hô¶dG áÄ«¡J ≈∏Y πª©Jh
 â q°üfh  ,z»MGƒædG  áaÉc  øe  áë«ë°U  áÄ°ûæJ
 ájÉªëd  ¿ƒ``̀μ``̀J{  :¬````̀fCG  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀æ`̀e  (3)  IOÉ``̀ª``̀dG
 ™«ªL  »a  ájƒdhC’G  ≈∏°†ØdG  ¬ëdÉ°üeh πØ£dG
 ádƒØ£dÉH  á≤∏©àªdG  äGAGô````LE’G  hCG  äGQGô`̀≤`̀ dG
 ,zÉgô°TÉÑJ  hCG  ÉgQó°üJ  »àdG  á¡édG  âfÉc  kÉ`̀jCG
 øe  ôÑà©J  πØ£∏d  ≈∏°†ØdG  áë∏°üªdG  ájÉªëa
 ÖÑ°ùH õ««ªJ ¿hO øe ,¿ƒfÉ≤∏d kÉ≤ah äÉjƒdhC’G
 á¨∏dG hCG ábÉYE’G hCG ¿ƒ∏dG hCG π°UC’G hCG ¢ùæédG
 πØc  ó`̀b  πØ£dG  ¿ƒfÉ≤a  ,Ió«≤©dG  hCG  ø`̀jó`̀dG  hCG
 ºdh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  º«∏bEG  ≈∏Y  πØ£dG  ájÉªM
 º q¶f  Éªc  ,§≤a  »æjôëÑdG  πØ£∏d  ájÉªëdG  Qô≤j
 hCG  ÜC’G  hCG  øjódGƒdG  »dƒ¡ée  ájÉªM  ¿ƒfÉ≤dG
 q¢üf  ≈∏Y  AÉæH  º¡ahôX  ¬HÉ°ûàJ  ø`̀eh  ΩÉ`̀à`̀jC’G
 ájô°SC’G áfÉ°†ëdG º¶æJ{ :¬fCG ≈∏Y (24) IOÉªdG
 ΩÉàjC’G  hCG  øjƒHC’G  hCG  ÜC’G  »dƒ¡ée  ∫ÉØWCÓd
 ΩÉμMCG  ≥ah A’Dƒg ™e º¡ahôX ¬HÉ°ûàJ  øªe hCG
 ¿CÉ°ûH Ω2000 áæ°ùd (22) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG
 äÉfÉª°†dG  ™«ªL  øμdh  ,zá`̀jô`̀°`̀SC’G  áfÉ°†ëdG
 ∫ƒ°üëdG á∏Ø£∏d  πØμJ ºd  ¿ƒfÉ≤dG  É¡©°Vh »àdG
 PEG á«æjôëH ô«Z ΩC’ É¡Ñ°ùf ÖÑ°ùH á«°ùæédG ≈∏Y
 »àdG É¡JódGh á«°ùæL ÜÉ°ùàcG É¡H ôjóédG øe ¬fEG
 É¡àÑéfCG  á∏ØW OƒLƒH ±ôà©J ¿CG  ∫ÉëH øμªj ’
 É¡Jô°SCG  âf qƒc  ób  ¿B’G  ¿ƒμJ  óbh  ,∫ƒ¡ée  ÜC’
 Ö©°UCGh  ô£NCG  á∏Ø£dG  ™°Vh íÑ°UCÉa  ,á°UÉîdG
 ≈∏Y ¢û«©J á∏Ø£dÉa .º«£∏dGh º«à«dGh §«≤∏dG øe
 É¡bÓNCGh É¡JAGôÑH á∏ qªé oe áªjôμdG  ¢VQC’G √òg
 ÖfP  ¿hO  øe  Égô«Z  áÄ«£îH  á∏ qªë oe  áæ°ùëdG

.É¡æe
 ,É¡àdÉØc ôLCG É¡à∏Øc »àdG á«æjôëÑdG Iô°SCÓ∏a
 ,º¶YCG øμJ ºd ¿EG º«à«dG ádÉØc ôLCG …hÉ°ùJ »gh
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التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

ال�شيخ  ومركز  الإمارات  دولة  افتتحت 

اإبراهيم بن حممد اآل خليفة للثقافة والبحوث 

وذلك  املركز،  عن  املتفرع  الأخ�شر«  »الركن 

�شمن  البحرين،  مبملكة  املحرق  مدينة  يف 

التفاقية  اإطار  يف  م�شرتك  ثقايف  م�شروع 

الثقايف  التعاون  عالقات  لتوثيق  املوقعة 

مع دولة الإمارات ومملكة البحرين للحفاظ 

على الإرث التاريخي امل�شرتك للبلدين.

الأخ�شر،  الركن  افتتاح  يف  و�شارك 

جمل�س اأمناء املركز برئا�شة ال�شيخة مي بنت 

حممد اآل خليفة، ووفد اإماراتي برئا�شة نورة 

بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب، 

و�شفارة دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، 

الدبلوما�شي  ال�شلك  اأع�شاء  من  وعدد 

واأ�شدقاء مركز ال�شيخ اإبراهيم وداعميه.

وبهذه املنا�شبة قالت ال�شيخة مي بنت 

حممد اآل خليفة رئي�شة جمل�س اأمناء مركز 

اإبراهيم بن حممد اآل خليفة للثقافة  ال�شيخ 

�شي�شكل  الأخ�شر«  »الركن  اإن  والبحوث 

الثقافية  التحتية  للبنية  نوعية  اإ�شافة 

منوذجا  ي�شكل  وهو  املحرق  مدينة  يف 

يف  حتمل  قدمية  مدينة  يف  للحداثة  مميزا 

مع  ين�شجم  الذي  احلديث  املعمار  عمارتها 

بجزيل  متوجهة  للمدينة،  العمراين  امل�شهد 

العربية  الإمارات  لدولة  والمتنان  ال�شكر 

املتحدة ال�شقيقة التي دعمت امل�شروع �شمن 

ال�شيخ  له  املغفور  بذكرى  الحتفاء  عام 

ثراه.  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد 

وزيرة  الكعبي  نورة  معاليها  �شكرت  كما 

املتوا�شلة  جهودها  على  وال�شباب  الثقافة 

العريقة  الثقافية  العالقات  تعزيز  اأجل  من 

البحرين  مملكة  بني  فيما  والتاريخية 

والإمارات العربية املتحدة.

حممد  بنت  نورة  قالت  جهتها،  من 

الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب: »يعرب هذا 

التاريخية  الأخوية  العالقات  عن  امل�شروع 

بني دولة الإمارات ومملكة البحرين يف ظل 

روابط  اإىل  امل�شتندة  العالقات  خ�شو�شية 

را�شخة وتاريخ م�شرتك، مع وحدة امل�شالح 

ال�شعبني  خري  فيه  ملا  البناء  والتعاون 

تفا�شيله  يف  امل�شروع  يحمل  ال�شقيقني. 

ومالحمه قيم واإرث الوالد املوؤ�ش�س املغفور 

من  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له 

التي تعك�س  الأخ�شر  الركن  خالل مكونات 

بالبيئة والزراعة وتو�شيع الرقعة اخل�شراء 

الأخرى  العنا�شر  اإىل  اإ�شافة  الإمارات،  يف 

العربية  والثقافة  للفن  بالرتويج  املرتبطة 

واخلليجية«.

»�شيتحول  الكعبي:  نورة  واأ�شافت 

الركن الأخ�شر اإىل من�شة معرفية للرتويج 

من  والعاملي  اخلليجي  والفن  للثقافة 

اإقامة ندوات ومهرجانات ت�شاهم يف  خالل 

لأجيال  وحتفظها  اخلليجية  الثقافة  �شون 

امل�شتقبل«.

اأن  وال�شباب  الثقافة  وزيرة  واأكدت 

م�شروع الركن الأخ�شر يتما�شى مع �شيا�شة 

احلفاظ  على  وحر�شها  الإمارات  دولة 

مدينة  اأن  اإىل  م�شرية  الثقايف،  الرتاث  على 

املحرق متتلك تاريخا عريقا، يروي حكاية 

املدينة على مدى قرون من الزمن باعتبارها 

مركزا للتنوير ومنارة للفن الإ�شالمي القدمي 

واملعا�شر.

بن  �شلطان  ال�شيخ  اأعرب  وبدوره، 

دولة  �شفري  نهيان  اآل  زايد  بن  حمدان 

الإمارات لدى البحرين، عن �شعادته بافتتاح 

املحرق  مدينة  يف  الأخ�شر«  »الركن  مبنى 

بعد ترميمه وخ�شوعه لأعمال اإعادة ت�شميم 

لتوثيق  املوقعة  التفاقية  اإطار  يف  داخلي 

عالقات التعاون الثقايف بني دولة الإمارات 

على  للحفاظ  ال�شقيقة  البحرين  ومملكة 

الإرث التاريخي امل�شرتك للبلدين.

واأكد ال�شفري يف ت�شريح بهذه املنا�شبة 

اأن افتتاح »الركن الأخ�شر« يعترب امل�شروع 

الإمارات  دولة  فيه  ت�شاهم  الذي  الثاين 

بالتعاون مع مركز ال�شيخ اإبراهيم بن حممد 

اآل خليفة للثقافة والبحوث بعد اإعادة ترميم 

اأكتوبر   26 يوم  ال�شالم«  »نزل  وافتتاح 

حممد  بنت  مي  ال�شيخة  بح�شور   2019

اآل خليفة رئي�س جمل�س اأمناء مركز ال�شيخ 

الثقافة  وزيرة  الكعبي  ونورة  اإبراهيم، 

الأخ�شر«  »الركن  بيت  اإن  وقال  وال�شباب، 

له رمزية فنية وجمالية وطبيعية، اأزهرت 

اإطار  يف  ت�شميمه  واإعادة  ترميمه  فكرة 

�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  مبئوية  الحتفال 

مدينة  واختيار  ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل 

املحرق عا�شمة للثقافة الإ�شالمية. ويج�شد 

البلدين  بني  املتميزة  العالقات  امل�شروعان 

وال�شعبني ال�شقيقني، ويوؤكد حر�شهما على 

والثقايف  التاريخي  الإرث  على  احلفاظ 

اخلليجي.
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وزير العمل: ال جمع بني »الت�صريح املرن«

و»العمل التجاري«.. وكّثفنا احلمالت التفتي�صية

حمرر ال�شوؤون املحلية:

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  قال 

احلمالت  تكّثف  الوزارة  اإّن  حميدان  جميل 

القرارات  تطبيق  ل�شمان  التفتي�شية؛ 

اجلديدة املتعلقة بو�شع املزيد من ال�شوابط 

الأعمال  اأ�شحاب  ت�شّرر  عدم  ت�شمن  التي 

الباحثني عن عمل من »العمالة  والعاطلني 

املرنة«، والتي بلغ عددها حوايل 56 األًفا.

ال�شوابط اجلديدة ل ت�شمح  باأن  واأفاد 

التجاري  العمل  مبزاولة  املرنة  للعمالة 

منذ  واأنه  �شجالت جتارية،  ا�شت�شدار  عرب 

�شدور قرار املنع يف 24 اأغ�شط�س املا�شي 

العمالة  من  ال�شجالت  اأ�شحاب  تخيري  مت 

ال�شجل  على  الإبقاء  خياري  بني  املرنة 

توفيق  مت  واأّنه  املرن«،  »الرتخي�س  اأو 

الأو�شاع ح�شب ما ن�ّس عليه القرار.

واأكد الوزير، يف رّده على �شوؤال برملاين، 

اأن هيئة تنظيم �شوق العمل تكّثف حمالتها 

بعدم  املتعلق  القرار  ملراقبة  التفتي�شية 

الأن�شطة  ب�شغل  املرنة  للعمالة  ال�شماح 

العمل  ل�شاحب  يجوز  ل  التي  املهنية 

اإىل  لفًتا  ت�شريح،  دون  مزاولتها  الأجنبي 

حتديد 20 مهنة ُيحظر على العمالة املرنة 

من جهة حكومية  ترخي�س  دون  مزاولتها 

ة. خمت�شّ

يف ال�شياق ذاته، قال حميدان اإن هيئة 

تنظيم �شوق العمل األغت 12 األف ت�شريح 

�شاحب  فقد  ب�شبب  منها   6234 مرن، 

اأكرث من �شروط  اأو  الت�شريح املرن ل�شرط 

وفاة  ب�شبب  اإلغاًء  و36  الت�شريح،  منح 

اإلغاًء  و6523  املرن،  الت�شريح  �شاحب 

ب�شبب طلب �شاحب الت�شريح املرن اإلغاءه.

وعن مزايا الت�شريح املرن، قال الوزير 

على  اإيجابية  اآثاًرا  حقق  املرن  النظام  اإن 

بدء  منذ  والقانوين  القت�شادي  ال�شعيدين 

ب�شكل  اأ�شهم  اإذ  النظام يف 2017،  تطبيق 

العمالة  على  الطلب  تقليل  يف  مبا�شر 

املخالفة »ال�شائبة« لوجود البديل القانوين 

اأتاح  املرن  الت�شريح  اإن  اإذ  املرونة،  بذات 

العمل  اأ�شحاب  اأمام  العديدة  الفر�س 

بتقدمي  املرن  بالعمل  لهم  امل�شرح  الأجانب 

خدماتهم للمواطنني ب�شكل قانوين.

ا  اأي�شً النظام  »حقق  حميدان:  واأ�شاف 

نتائج اإيجابية عرب متكني عدد من اأ�شحاب 

العمل من ال�شتعانة بامل�شّرح لهم بالعمل 

اأ�شهم  والذي  فقط،  احلاجة  عند  املرن 

قلّل  كذلك  ال�شلع واخلدمات  تكلفة  بخف�س 

اأجنبية  عمالة  ا�شتقدام  على  الطلب  من 

جديدة من اخلارج، لتوافر البديل القانوين 

املوؤقت يف �شوق العمل«.

م�شرًيا اإىل اأن وجود الأعداد الكبرية من 

اأّثر  النظام  تطبيق  قبل  املخالفني  الأجانب 

على �شوق العمل، ومنذ بدء تطبيق النظام 

قلّ�س اأعداد العمالة املخالفة ب�شكل ملحوظ، 

اإذ  الفئة،  لهذه  ال�شوق  طلب  خف�س  كذلك 

مع  التعامل  يرف�س  الآن  ال�شوق  اأ�شبح 

ل التعامل مع �شاحب  العامل املخالف وف�شّ

العمل  له مبزاولة  امل�شّرح  الأجنبي  العمل 

املرن.

احلب�س وغرامة 10 اآالف دينار عند جتاوز العدد امل�صموح به فوق ال�صفينة.. القانون البحري اجلديد:

20 �صنة حد اأق�صى لعمر »ال�صفينة« لت�صجيلها
حمرر ال�شوؤون الربملانية:

اأو�شت جلنة املرافق العامة والبيئة مبجل�س 

جديد  بحري  قانون  على  باملوافقة  ال�شورى 

موقعها  من  ال�شتفادة  للبحرين  يكفل  ومتكامل 

النمو  لها  ويحقق  واإمكاناتها  املتميز  اجلغرايف 

م�شاف  يف  لتكون  البحري  املجال  يف  والزدهار 

البحرية،  والتجارة  النقل  مبجال  املتقدمة  الدول 

وذلك وفق ما جاء يف املذكرة احلكومية للقانون.

تطوير  اإىل  يهدف  القانون  اإن  اللجنة  وقالت 

البحري  القانون  اأر�شاها  التي  والقواعد  الأحكام 

�شروط  وحتديد  ال�شفن  ت�شجيل  وقانون  القائم، 

الدول  تبنتها  جديدة  اأحكام  وا�شتحداث  ال�شالمة 

يف  الإ�شهام  كذلك  املتقدم،  املالحي  الن�شاط  ذات 

ملبا�شرة  والدولية  املحلية  ال�شتثمارات  جذب 

الأن�شطة التجارية يف البحرين.

ويعاقب القانون اجلديد باحلب�س مدة ل تزيد 

األف  عن  تقل  ل  التي  والغرامة  اأ�شهر  �شتة  على 

دينار ول جتاوز 10 اآلف دينار اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني، كل من قام بو�شع عدد من الأ�شخا�س 

به  امل�شموح  العدد  من  اأكرث  ال�شفينة  منت  على 

بعمليات  يتعلق  فيما  الإدارة  موافقة  با�شتثناء 

الإخالء يف حالت الطوارئ، اأو قام و�شع حمولة 

امل�شموح  احلد  عن  زائد  ب�شكل  اأخرى  مواد  اأي  اأو 

به مما يت�شبب يف غمر خط التحميل املنا�شب، اأو 

قام مبمار�شة اأي ن�شاط على منت ال�شفينة يت�شبب 

يف ن�شوب حريق اأو حدوث انفجار اأو اأية اأخطار 

اأخرى، وذلك دون وجود موافقة م�شبقة من الإدارة.

�شتة  على  تزيد  ل  مدة  باحلب�س  يعاقب  كما 

اأ�شهر والغرامة التي ل جتاوز 10 اآلف دينار اأو 

باإحدى هاتني العقوبتني اأي مالك اأو وكيل اأو ربان 

اأو  اأو الإنارة  �شفينة تهرب عن دفع ر�شوم امليناء 

القنوات اأو الب�شائع اأو قيادة ال�شفن اأو اأي ر�شوم 

اأخرى مبوجب هذا القانون، مع اإلزامه برد �شعف 

املبلغ الذي تهرب من ت�شديده.

ول يجيز القانون اجلديد اأن تبحر اأية �شفينة 

مالحة  ترخي�س  على  احل�شول  دون  بحرينية 

الالئحة  وحتدد  الت�شجيل،  مكتب  من  �شادر 

ملنح  الالزمة  وال�شروط  ال�شوابط  التنفيذية 

مدة  باحلب�س  لذلك  املخالف  ويعاقب  الرتخي�س، 

ل تزيد على ثالثة اأ�شهر والغرامة التي ل تقل عن 

باإحدى  اأو  دينار  اآلف  دينار ول جتاوز 3   300

هاتني العقوبتني، وذلك دون الإخالل بحق الإدارة 

يف اإلغاء الت�شجيل.

ول يجوز بح�شب القانون لأية �شفينة اأن ت�شري 

يف البحر حتت علم اململكة مامل تكن م�شجلة وفًقا 

احتجازها  لالإدارة  حق  واإل  القانون،  هذا  لأحكام 

واتخاذ الإجراءات الق�شائية مل�شادرتها.

وت�شجل ال�شفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية 

150 طًنا فاأكرث وفًقا لأحكام هذا القانون �شريطة 

طلب  تقدمي  وقت  اإن�شائها  على  مر  قد  يكون  األ 

من  اأو  وللوزير  عاًما.   20 من  اأكرث  الت�شجيل 

يفو�شه احلق يف ال�شتثناء من �شرط املدة امل�شار 

اإليها على األ يكون قد مر على اإن�شاء ال�شفينة اأكرث 

من 30 عاًما وقت تقدمي الطلب.

اأن  على  ا  اأي�شً اجلديد  القانون  وين�س 

ملواطنني  مملوكة  كانت  اإذا  ال�شفن  ت�شجيل  يتم 

بحرينيني اأو ملواطني اإحدى دول جمل�س التعاون 

يف  م�شجلة  ل�شركة  اأو  العربية  اخلليج  لدول 

لدول  التعاون  دول جمل�س  اإحدى  اأو يف  اململكة، 

اخلليج العربية ويكون مركزها الرئي�س يف اململكة 

اخلليج  لدول  التعاون  دول جمل�س  اإحدى  اأو يف 

العربية، على اأن يكون لها حق التملك الذي يتمتع 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  مواطنو  به 

لأجنبي  اململوكة  ال�شفن  ت�شجيل  ويتم  العربية، 

�شريطة اأن تكون ذاتية الدفع واأن يكون له موطن 

خمتار يف اململكة.

لعقد  وفًقا  الطاقم  خالية  ال�شفن  وُت�شجل 

اإيجارها بناًء على طلب امل�شتاأجر اإذا كانت م�شجلة 

يف دولة اأجنبية �شريطة اأن تزيد مدة الإيجار على 

عليه،  م�شدًَّقا  الإيجار  عقد  يكون  واأن  اأ�شهر   6

يف  املعنية  ال�شلطات  اإخطار  الإدارة  على  ويجب 

ك�شفينة بحرينية،  بت�شجيلها  الأول  الت�شجيل  بلد 

ال�شفينة  على  رهن  اأي  ت�شجيل  اأو  قيد  يجوز  ول 

يف اململكة.

املوؤجرة خالية  البحرينية  ال�شفن  ت�شجل  كما 

الطاقم ملدة تزيد على 6 اأ�شهر يف دول اأجنبية بعد 

موافقة الإدارة، ويعترب ت�شجيل ال�شفينة يف اململكة 

الأجنبية،  الدولة  يف  ت�شجيلها  يتم  اأن  اإىل  �شارًيا 

ول تتمتع تلك ال�شفينة باحلقوق والمتيازات التي 

على  ذلك  يوؤثر  اأن  دون  البحرينية  لل�شفن  متنح 

ال�شجالت اخلا�شة بالرهون وا�شتمراريتها.

اأي  ت�شجيل  يتم  ل  اجلديد،  القانون  وبح�شب 

�شفينة يف اململكة اإل اإذا كانت مغطاة بتاأمني �شادر 

عن ع�شو يف نوادي احلماية والتعوي�س الدولية 

ل�شالح الطرف الثالث �شد اأخطار الفقد اأو التلف 

اأو الهالك.

الفح�س الع�صوائي ي�صتهدف القاطنني مبناطق الوحدات املتنقلة وزّوار االأ�صواق

املانع: زيادة وترية الفحو�صات وتعزيز عمليات تتبع اأثر املخالطني
املانع  خليفة  بن  وليد  الدكتور  اأكد 

يرتتب  ما  على  ال�شحة  وزارة  وكيل 

تطبيق  يف  التهاون  جراء  خماطر  من 

انت�شار  من  للحد  الحرتازية  الإجراءات 

فريو�س كورونا )كوفيد-19(، مو�شًحا 

اأن ذلك اأدى اإىل زيادة ملحوظة يف ن�شب 

الآونة  يف  القائمة  احلالت  وموؤ�شرات 

الأخرية، اإذ �شجلت عدد احلالت امل�شابة 

بالفريو�س معدلت كبرية عما كانت عليه 

يف ال�شابق.

»�شحة  ال�شحة:  وزارة  وكيل  وقال 

اأولوية  واملقيمني  املواطنني  و�شالمة 

اأي  حتت  فيها  التهاون  يجب  ول  دائمة، 

ظرف من الظروف«. وتابع »من املوؤ�شف 

التهاون بهذا بالأمر، واأ�شبح اأمامنا حتدٍّ 

كبري، ويجب التعامل معه باأعلى درجات 

من امل�شوؤولية املجتمعية من قبل اجلميع، 

بالإجراءات  اللتزام  اإن رفع درجة  حيث 

الحرتازية والتقيد بالتعليمات ال�شادرة 

هو الطريق الأمثل لتقليل اأعداد احلالت«.

الحرتازية  الإجراءات  اأن  واأكد 

ال�شادرة  الوقائية والتعليمات  والتدابري 

لفريو�س  الت�شدي  بدء  منذ  عنها  املعلن 

مبيًنا  م�شتمرة،  )كوفيد-19(  كورونا 

الإجراءات  هذه  مثل  من خالل  اأنه ميكن 

اخلا�شة  ال�شاللت  خمتلف  مواجهة 

على  الإقبال  اإىل  بالإ�شافة  بالفريو�س، 

التطعيم.

اإىل  املانع  ال�شحة  وكيل  ولفت 

من  تنفيذها  �شيتم  التي  الطارئة  اخلطط 

اأجل مواجهة التحدي، املتمثلة يف زيادة 

وترية الفحو�شات وتعزيز عمليات تتبع 

الو�شول  ل�شرعة  وذلك  املخالطني،  اأثر 

عالجها  و�شرعة  القائمة  احلالت  اإىل 

وتعافيها.

عليها  ينطبق  التي  الفئات  وحول 

ت�شمل  اأنها  بنّي  الع�شوائي،  الفح�س 

فيها  تكون  التي  املنطقة  يف  القاطنني 

الع�شوائية،  اأو  املتنقلة  الفح�س  وحدة 

فيها  تكون  التي  املحلية  الأ�شواق  وزوار 

جانب  اإىل  الع�شوائية.  الفح�س  وحدات 

تنطبق  ل  التي  الفئات  عن  ك�شف  ذلك، 

يف  املتمثلة  الع�شوائي،  الفح�س  عليها 

املخالطني، والراغبني يف اإجراء فحو�شات 

الذين  الأ�شخا�س  كذلك  ال�شفر،  قبل  ما 

تظهر عليهم اأعرا�س الفريو�س.

يف  الراغبني  الوزارة  وكيل  ودعا 

اأو  اختياري  فح�س  على  احل�شول 

اإىل  التوجه  اإىل  ال�شفر  قبل  ما  فح�س 

لإجراء  املرخ�شة  اخلا�شة  امل�شت�شفيات 

هذه  قائمة  اأن  مبيًنا  الفحو�شات،  هذه 

امل�شت�شفيات معلن عنها م�شبًقا ومن�شورة 

على موقع وزارة ال�شحة الر�شمي.

على  ال�شحة  وزارة  وكيل  و�شدد 

التجمعات  ا  التجمعات، خ�شو�شً خماطر 

تطبيق  فيها  يتم  ل  التي  امل�شوؤولة  غري 

موؤكًدا  الحرتازية،  الإجراءات  جميع 

بفريو�س  الإ�شابة  من  الوقاية  اأهمية 

كورونا ملا يت�شّبب به من خماطر كثرية 

ال�شن  ا على كبار  ال�شحة، خ�شو�شً على 

والن�شاء والأطفال حتديًدا، لذا يجب رفع 

معايري احلذر قدر الإمكان.

د. وليد املانع

�صمن م�صروع ثقايف م�صرتك 

االإمارات ومركز ال�صيخ اإبراهيم بن حممد يفتتحان »الركن االأخ�صر« يف املحرق
 »ُكوُنوا َعلى َحَذٍر«

البحرين  مملكة  �شعب  اإىل  مهداة  ق�شيدة 

الكرمي، برجاء االلتزام بالواجب الوطني للوقاية 

من فريو�س كورونا

ُر الَب�شَ َينَفِع  مَل  اإن  ــرِء  املَ يف  َخــرَي  ل 

َيعَترِبُ لي�َس  َلٍه  َوالَعقُل  مُع  َوال�َشّ  

ُم�شِرَعًة ــاَع  الأو�ــشَ َرى  اأَ يِنّ  اإِ ــوِم  َق َيا 

َت�شَتِعُر ــَدّاِء  ال َوَنــاَر  ِدّي  َ
ــرَتّ ال َنْحَو   

َخِطٌر َفَو�شُعَنا  َحـــَذٍر  َعلَى  ــوا  ــوُن ُك

ُر َينَت�شِ �َشوَف  »ُكُروَنا«  َتُكُنوا  مَلْ  اإْن   

وا َوَم�شَ اأَهِلَنا  ِمن  وا  َق�شَ الِذيَن  َيكِفي 

َننَتِظُر َبعُد  ــاذا  َم ــَك  ــَرِبّ ِب يِل  ــْل  َق  

َغــَدا  الَفِريُق  ي  ِيو�شِ ــا  مِبَ َفــاللــِتــَزام 

ُروَرِة َحَتّى َينَتِهي اخَلَطُر  ى ال�شَّ  اأَق�شَ

َنُكم ّ �شِ حُتَ ِكي  َجــاَءْت  الِلَّقاَحاِت  اإَنّ 

َفُر الَظّ َتْطِعيِمَنا  يَف  الإ�َشاَعاِت  َدُعوا   

ــَدًى َم النت�شاَر  َزاَد  ــاُوِن  ــَه ــَتّ ال ُكــرْثُ 

ِينَحِدُر هِل  ال�َشّ َنْحَو  يِل  َكال�َشّ اَر  َف�شَ  

َمَناِزِلُكم يف  َوابــَقــوا  َع  الَتَّجُمّ َدُعــوا 

ي احَلَذُر ا َيقَت�شِ  َفَهاِج�َس اخَلوِف مَمَّ

ً َغـــــَدا الــَفــِريــِق  َتَعاِليَم  اأََطــعــَنــا  اإَذا 

ُر َننَت�شِ �شوَف  َجِميَعاً  الَوَباِء  َعلَى   

ُرُه ــِرّ ــَق ُي َمــا  َفـاْتـَبـْع  ــرُيوَن  ــب اخَل ــِه  ِب

الُنُّذُر ِبِه  َقاّلْت  َوما  َياٍت  َتو�شِ ِمن   

ـــَذُروا َن َفـُهْم  ـــاٍء  ِطـــَبّ
اأَ ــوِل  ــَق َب ـــُذوا  ُخ

�َشِهُروا اأَجِلَنا  ِمن  َوَكم  الُنُّفو�َس  َلَنا   

ُكم ِباأنُف�شِ ُتــلــُقــوا  ل  ــــَك  َرُبّ ـــاَل  َق َقــْد 

ــُروا ــاأمَتِ َف اهلِل  اأمــُر  ــِك،  ــاِل ــَه املَ اإىل   

اأوَجــَبــَهــا اهلِل  ــْرُع  �ــشَ ــِبّ  ــِطّ ال ــُة  ــاَع َوَط

َتــِزُروا ــَدّاِء ل  ال ِبَهَذا  ــْدَوًى  َع َفــِوزَر   

ٍث ُمــْكــرَتِ َغــرَي  ـــاَدى  مَتَ ِل�َشعٍب  َوانــُظــْر 

َفاعَترِبُوا ِمنُه  َكِثرٌي  َخلٌق  َماَت  َقْد   

ــاَلً ــث ــٌد َقـــد َغــــَدا َم ــه َوِلـــلـــِقـــَيـــاَدِة ُج

َنَظُروا َلُه  عَجاٍب  ِباإِ ِبــالٍد  ِمن  َكْم   

َــا مِل ِللَجِميِل  َرٌدّ  ــا�ــسِ  ــَنّ ال ــُب  ــواِج َف

ُمقَتَدُر  ، ِرّ ال�شُّ ــَرْدِء  َل َمِليٌك،  اأَْعَطى   

واِجَبُه ــْرَع  َي مَلْ  اإِْن  ــرِء  امل يف  َخــرَي  ل 

الْعرَبُ ِبُه  ــِدي  جُتْ َول  َجُهولً  َيبُدو   

َواِجُبَنا ــاِب  ــَب َوالأَح الَنّا�ِس  �َشالَمُة 

الــَقــَدُر ـــُه  اإَنّ �َشِئْمَنا  َتُقوُلوا  َفــال   

َول ــني  ــِل ــِم ــه املُ ُعــــذَر  اهللُ  ــُل  ــَب ــق َي ل 

اأُِمُروا ِبِه  ما  يِفْ  َياِنِهم  ِبِع�شْ ى  َير�شَ  

َتِهُنوا َول  اِئــي  اأِعــَزّ َجِميَعاً  ــوا  ُكــوُن

ُر َينَك�شِ َلي�َس  َعِظيٍم  �َشعٍب  َفَعزُم   

 

د. عبداهلل اأحمد من�صور اآل ر�صي
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ل�شركة  بالإنابة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 

اجلنوب لل�شياحة، الكابنت عبداهلل املرباطي- يف 

الر�شيف  »اإن  القت�شادي«-  لـ»الأيام  ت�شريح 

حلقة  �شيكون  �شعادة  مل�شروع  اجلديد  البحري 

و�شول للأر�شفة التجارية الأخرى ومنطلقاً اإىل 

البحرين  البحرية يف مياه  ال�شياحية  الوجهات 

الإقليمية، بدءاً من قلعة بو ماهر، مروراً مبتحف 

اإىل  و�شولً  واملنامة  البحرين  وخليج  البحرين 

جزر حوار وقطعة جرادة.

وت�شلمت �شركة اجلنوب لل�شياحة ترخي�س 

�شعادة  ملرفاأ  التجاري  الركاب  مرفاأ  ت�شغيل 

وامللحة  املوانئ  �شوؤون  اإدارة  قبل  من  )اإدامة( 

بعد  والت�شالت  املوا�شلت  لوزارة  التابعة 

التاأكد من ا�شتيفاء ال�شركة لكافة املتطلبات الفنية 

لت�شغيل الر�شيف، وح�شر مرا�شم الت�شليم عدد 

من اأع�شاء الإدارة يف �شركة البحرين لل�شتثمار 

التنفيذي  الرئي�س  يرتاأ�شهم  )اإدامة(  العقاري 

اأمني العري�س بالإ�شافة اإىل وفد من اإدارة �شوؤون 

املوانئ وامللحة ميثلهم الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون 

ال�شركات  وروؤ�شاء  املحمود  هود  بدر  د  املوانئ 

امل�شغلة للخدمات البحرية.

وعينت �شركة اإدامة يف نهاية يوليو املا�شي، 

�شركة اجلنوب لل�شياحة واللتني تندرجان حتت 

مظلة �شركة ممتلكات البحرين القاب�شة كم�شغل 

ملرفاأ �شعادة، �شمن عقد مدته 5 �شنوات، وجاء 

جمال  يف  الوا�شعة  خلربتها  لل�شركة  الختيار 

واإدارة  اللوج�شتية  واخلدمات  البحري  النقل 

اأ�شطول  لأكرب  وامتلكها  البحرية،  الواجهات 

بحري لنقل الركاب لل�شياحة يف البحرين.

وعن حجم الطاقة ال�شتيعابية للمرفا، قال 

�شعادة  ملرفاأ  ال�شتيعابية  الطاقة  »اإن  املرباطي 

�شركة  »اأن  م�شرياً  بحرًيا،  ر�شيًفا   37 تبلغ 

املرفاأ  اإدارة  تتوىل  كونها  لل�شياحة  اجلنوب 

بحريني  ر�شفني  تف�شيلً  خ�ش�شت  وت�شغيله 

الرحلت  لتنظيم  ار�شفة  و9  ال�شواحل  خلفر 

)�شنوي،  للتاأجري  ر�شيًفا  و25  البحرية، 

�شهري، يومي وبال�شاعة( كما وقعت عدة عقود 

مع �شركات لتنظيم الرحلت البحرية والتاك�شي 

املاء  �شركة  مارين،  دملا  )�شركة  وهي  البحري 

الأزرق والو�شط لل�شفريات«.

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  واأ�شار 

يعترب  �شعادة  م�شروع  »اأن  لل�شياحة  اجلنوب 

اأحد اأبرز الوجهات ال�شياحية يف اململكة والذي 

مملكة  يف  البحرية  لل�شياحة  داعما  �شيكون 

البحرين«.

 وعن عدد الر�شفة البحرية املرخ�شة التي 

الكابنت  قال  لل�شياحة،  اجلنوب  �شركة  تديرها 

اأر�شفة   4 حالياً  تدير  ال�شركة  »اإن  املرباطي 

�شاطئ  فندق  مرفاأ  الدور،  مرفاأ  وهي:  بحرية 

حوار، مرفاأ مارينا املنامة، مرفاأ �شعادة«.

 وي�شم م�شروع �شعادة، الذي تبلغ م�شاحته 

الإجمالية 13.112 األف مرت مربع، 34 وحدة 

جتارية �شمن 5 مبان، و200 موقف لل�شيارات 

و37 موقًفا بحرًيا للقوارب واليخوت، ومطاعم 

�شوق  يربط  م�شاة  ج�شر  القادمة  املرحلة  ويف 

املحرق بالواجهة البحرية.

الكابنت املرباطي متحدثاً لـ »االأيام االقت�صادي«

�سركة اجلنوب لل�سياحة م�سغاًل لر�سيف »�سعادة«

ربط التاك�سي البحري بـ6 مناطق �سياحية من املحرق

عبا�س ر�شي:

ك�صف م�صوؤول تنفيذي 

لل�صياحة  اجلنوب  ب�صركة 

اإدارة  يف  املتخ�ص�صة   –
البحرية  االأر�صفة  وت�صغيل 

م�صروع  ربط  عن   –
بـ6  البحري  التاك�صي 

اإنطالقاً  �صياحية  مناطق 

ر�صيف  من  املحرق  من 

الذي مت  م�صروع »�صعادة« 

افتتاحه موؤخراً. 

ت�سوير: عبدعلي قربان

 اأعلن م�شرف البحرين املركزي عن اطلق خدمة اعرف 

املوؤ�ش�شات  قبل  من  بنجاح   )eKYC( اإلكرتونًيا  عميلك 

املالية يف اململكة كجزء من ا�شرتاتيجية امل�شرف للتحول 

الرقمي يف القطاع املايل وامل�شريف. 

وقد مت بدء العمل يف خدمة eKYC يف ابريل 2019 

املعلومات  هيئة  مع  بالتعاون  »بنفت«  �شركة  قبل  من 

البحرين  م�شرف  اإ�شراف  وحتت  الإلكرتونية  واحلكومة 

املركزي حيث تعترب هذه اخلدمة الوطنية الأوىل من نوعها 

قطاع  م�شارف  ت�شتهدف  والتي  الإقليمي  امل�شتوى  على 

التجزئة واملوؤ�ش�شات املالية و�شركات ال�شرافة.

للهوية  رقمية  وطنية  بيانات  قاعدة  اخلدمة  وتوفر 

متكن املوؤ�ش�شات املالية من التحقق ب�شكل اآمن من هويات 

عملئها و�شحة معلوماتهم وم�شاركة البيانات رقمًيا قبل 

بيانات  ا�شرتداد  ذلك  ويت�شمن  املالية،  اخلدمات  تقدمي 

العملء من الهيئات احلكومية مبا يف ذلك هيئة املعلومات 

الإلكرتونية. هذا وقد مت تطوير ون�شر واجهة  واحلكومة 

قبل  من  املن�شة  بهذه  اخلا�شة   )API( التطبيقات  برجمة 

املالية  اخلدمات  و�شركات  البنوك  لتتمكن  »بنفت«  �شركة 

من دجمها يف قنواتهم الرقمية وتطبيقاتهم للهواتف الذكية، 

بجانب ا�شتخدامها باأنظمتهم الأ�شا�شية. كما اأن هذه اخلدمة 

�شتتيح الفر�شة ل�شركات التكنولوجيا املالية للتحقق من 

هويات العملء عرب تطبيقاتهم، وذلك مع انطلق اخلدمات 

امل�شرفية املفتوحة يف اململكة. 

التنفيذي  املدير  احلمد  خالد  �شرح  املنا�شبة،  وبهذه 

قائلً:  املركزي  البحرين  مب�شرف  امل�شرفية  للرقابة 

املالية  املوؤ�ش�شات  البحرين املركزي جميع  »يحث م�شرف 

املرخ�شة على ال�شتفادة من هذه اخلدمة املبتكرة واملب�شطة 

دمج  من خلل  ورقمي  اآيل  ب�شكل  العملء  بيانات  لتنظيم 

املن�شة  بهذه  اخلا�شة   )API( التطبيقات  برجمة  واجهة 

مع اأنظمتها الأ�شا�شية والقنوات الرقمية وتطبيقات الهاتف 

الذكي. كما ي�شتمر امل�شرف يف م�شاعيه نحو تفعيل م�شرية 

التحول الرقمي والبتكار يف مملكة البحرين مبا فيه تعزيز 

التكنولوجيا  و�شركات  املالية  املوؤ�ش�شات  بني  التعاون 

املالية، وتقليل التكلفة يف القطاع املايل وامل�شريف يف الوقت 

امل�شرف  جهود  مع  متا�شياً  املبادرة  هذه  تاأتي  كما  ذاته. 

يف  امل�شريف  للقطاع  التحتية  البنية  تطوير  يف  امل�شتمرة 

احللول  توفري  ل�شمان  وذلك   19- كوفيد  تداعيات  �شوء 

املنا�شبة لأنظمة املدفوعات اللكرتونية«.

التنفيذي  الرئي�س  اجلناحي،  عبدالواحد  �شرح  كما 

نتابع  اأن  �شرورنا  دواعي  ملن  »اإنه  قائلً:  بنفت  ل�شركة 

اإلكرتونًيا(، والتي  الوطنية )اعرف عميلك  املن�شة  تطوير 

تعك�س ا�شتمرار جهودنا لتحفيز التحول الرقمي مبختلف 

قطاعي  يف  اأخ�س  وب�شكل  البحرين،  مملكة  يف  القطاعات 

اخلدمات امل�شرفية واملالية. وقد جنحنا بتمكني دمج هذه 

املن�شة الرقمية يف اخلدمات امل�شرفية الأ�شا�شية وتطبيقات 

البنوك،  من  اثنني  مع  عملنا  عرب  وذلك  الذكية،  الهواتف 

وهما بنك البحرين الإ�شلمي وبنك )اإىل(. ويف هذا ال�شياق، 

ي�شعدنا جًدا اأن نعلن اأن بنك البحرين الإ�شلمي قام بدمج 

الأ�شا�شي  امل�شرفية  اخلدمات  نظام  �شمن  املن�شة  هذه 

اخلا�س به. كما اأن بنك )اإىل( يتيح اإن�شاء ح�شاب م�شريف 

خلل  من  بالكامل  ورقمي  ذاتي  ب�شكل  اجلدد  للعملء 

واجهة  على  وبالعتماد  الذكية  للهواتف  الرقمي  تطبيقه 

اإلكرتونًيا(. ومن  برجمة التطبيقات ملن�شة )اعرف عميلك 

املن�شة  هذه  خدمات  ل�شتخدام  قدًما  نتطلع  املنطلق،  هذا 

الإلكرتونية على نطاق اأو�شع خلل الفرتة املقبلة«.

للتحول  التنفيذي  الرئي�س  نائب  اأكد  جانبه،  من 

تنفيذ  مت  قد  اأنه  اخلاجة  اأحمد  زكريا  الدكتور  الإلكرتوين 

على  عملت  التي  »بنفت«  �شركة  مع  بالتعاون  امل�شروع 

اإ�شراف م�شرف  للم�شروع حتت  الفنية  التطوير اجلوانب 

منظومة  لتوفري  امل�شروع  ويهدف  املركزي،  البحرين 

هوية  من  للتحقق  املالية  للموؤ�ش�شات  متقدمة  اإلكرتونية 

املالية،  اخلدمات  منح  قبل  املعلومات،  و�شحة  عملئهم 

التحقق  خدمات  تقدمي  يف  �شرعت  الهيئة  اأن  اإىل  م�شريا 

مكمل  امل�شروع  هذا  وياأتي  احلكومي،  للقطاع  الهوية  من 

ل�شيما  املهمة  اخلا�شة  للقطاعات  اخلدمة  تقدمي  للبدء يف 

يف  البدء  للقطاع  امل�شروع  �شيتيح  اإذ  امل�شريف،  القطاع 

توفري خدمات نوعية مبتكرة وذات م�شتوى عايل من الأمن 

للمعلومات واحلفاظ على بيانات وخ�شو�شية الأفراد، مما 

التجارية  الن�شاطات  ويو�شع  القت�شادي  النمو  من  يعزز 

باململكة.

 )eKYC( واأعرب اخلاجة عن فخره بكون اأن م�شروع

على  والأول  املنطقة  م�شتوى  على  نوعه  من  الأول  هو 

م�شتوى التطبيقات العاملية من باب التعاون بني احلكومة 

عاملًيا  امل�شاريع  تطبيق  يقت�شر  اإذ  امل�شريف،  والقطاع 

اأن هذا  القطاع اخلا�س، كما  البنوك يف  التعاون بني  على 

 Block امل�شروع يعد من اأول امل�شاريع التي ت�شتخدم تقنية

Chain يف مملكة البحرين. 
اتفاقية  توقيع  نتائج  من  يعد  امل�شروع  هذا  اأن  يذكر 

بني عدد من الأطراف املعنية، مبا ي�شهم يف مواكبة اململكة 

للتوجه العاملي نحو القت�شاد الرقمي.

�سمن ا�سرتاتيجية التحول الرقمي لتوفري قاعدة بيانات وطنية

اإطالق خدمة )eKYC( مل�سارف التجزئة واملوؤ�س�سات املالية
»التجارة« توؤكد �سرورة التزام املطاعم

واملقاهي بوقف خدماتها يف الأماكن الداخلية

التجارة  ال�شناعة  وزارة  اأكدت 

جميع  التزام  �شرورة  وال�شياحة 

الأطعمة  بيع  وحمـــال  املــطــاعــم 

ال�شي�شة،  ومقاهي  وامل�شروبات 

املطاعم  ـــات  رده اإىل  بــالإ�ــشــافــة 

التجارية  املجمعات  يف  املوجودة 

وغريها، بوقف تقدمي جميع خدماتها 

مع  واملغلقة،  الداخلية  الأماكن  يف 

ا�شتمرارية تقدمي اخلدمات اخلارجية، 

املوافق  الأحد  اليوم  من  ابتداًء  وذلك 

 20 وحــتــى  ـــاري  اجل يناير   31

مراعاة  �شرورة  مع   .2021 فرباير 

الطاقة ال�شتيعابية واللتزام بحميع 

والتدابري  والإجــراءات  ال�شرتاطات 

عن  وال�شادرة  بها  املعمول  ال�شحية 

وزارة ال�شحة، اإىل جانب الإجراءات 

الحرتازية الأخرى الواجب التقيد بها 

واملعلن عنها �شابقا، للحد من انت�شار 

فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

ال�شناعة  وزارة  واأو�ــشــحــت 

ال�شماح  اأن  وال�شياحة  والتجارة 

با�شتمرار املطاعم يف تقدمي اخلدمات 

وفق  يكون  اأن  يتوّجب  اخلارجية 

يف  املتمثلة  وال�شرتاطات،  ال�شوابط 

الكلي  العدد  جتــاوز  عدم  �شرورة 

 30 الواحد  احلجز  يف  للأ�شخا�س 

ا، يف حني اإن كانت احلجوزات  �شخ�شً

اخلدمة  بتقدمي  ي�شمح  فاإنه  متعددة 

ا بح�شب الطاقة  لأكرث من 30 �شخ�شً

اأهمية  مع  مطعم،  لكل  ال�شتيعابية 

الجتماعي  التباعد  معايري  تطبيق 

مرتين  عن  امل�شافة  تقل  باأل  املتمثلة 

يزيد  واأل  والأخــرى،  طاولة  كل  بني 

من   %50 على  الأ�شخا�س  ــدد  ع

على  للطاولة،  ال�شتيعابية  الطاقة 

للطاولة  الأق�شى  احلد  يتجاوز  األ 

جانب  اإىل  اأ�شخا�س،   6 الــواحــدة 

الإعلن  مت  التي  الأخرى  الإجــراءات 

اأنه �شيتم اتخاذ  عنها م�شبًقا، موؤكدًة 

حيال  اللزمة  القانونية  الإجــراءات 

املخالفني، وذلك وفًقا لقانون ال�شحة 

العامة.

ما  ظل  يف  ــراء  الإج هذا  وياأتي 

من  ال�شتثنائي  الو�شع  يفر�شه 

يف  املتحور  الفريو�س  اكت�شاف 

بالإ�شافة  القائمة،  احلالت  من  عدد 

القائمة  احلــالت  اأعــداد  ارتفاع  اإىل 

بفريو�س كورونا )كوفيد-19(.

اإىل  اجلميع  الــــوزارة  ودعــت 

ال�شادرة  التقيد بالتعليمات  �شرورة 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  من 

الر�شمية  لفريو�س كورونا واجلهات 

واللتزام  والتعاون  العلقة،  ذات 

من  واحلد  اجلميع  �شلمة  ل�شمان 

انت�شار الفريو�س.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
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»اإلصالح والتأهيل« يواصل االلتزام بإجراءات »كورونا« االحترازية

 »الداخلية«: توفير رصيد مجاني التصاالت 
النزالء الهاتفية بالتعاون مع »بتلكو«

أك��د وكي��ل وزارة الداخلي��ة رئي��س 
لجن��ة حقوق اإلنس��ان الش��يخ ناصر 
ب��ن عبدالرحم��ن آل خليف��ة العمل 
على تطوير متجر النزالء »الكانتين« 
وتطبيق آلي��ات إداري��ة جديدة، بما 
يلب��ي حاج��ات الن��زالء ومتطلباتهم 
بأفض��ل الس��بل، الفتًا إل��ى أنه في 
إط��ار العم��ل على تأمي��ن اتصاالت 
الن��زالء مع أهلهم وذويه��م وتعزيزًا 
أطلق��ت  المجتمعي��ة،  للش��راكة 
اإلدارة العام��ة لإلص��اح والتأهي��ل 
مبادرة بالشراكة مع شركة البحرين 
والاس��لكية  الس��لكية  لاتص��االت 
»بتلك��و« يتم بموجبها توفير رصيد 
مجاني باالتصاالت الهاتفية للنزالء، 
مثمنا دور شركة »بتلكو« في تنفيذ 
المب��ادرة وتعاونه��ا البن��اء ضم��ن 
النهوض بمسؤولياتها المجتمعية.

إن  الداخلي��ة،  وزارة  وكي��ل  وق��ال 
الوزارة ماضية ف��ي التطبيق الدقيق 
االحترازي��ة  لإلج��راءات  والح��ازم 
لمواجهة جائحة كورونا )كوفيد19( 
وتوفير الدعم الكامل لهذه التدابير 
الوقائي��ة، بما يس��هم ف��ي حماية 
صحة وسامة كافة منتسبي الوزارة، 
مشيرًا إلى أن اإلدارة العامة لإلصاح 
والتأهيل تواصل االلتزام بإجراءاتها 
الناجح��ة للحفاظ عل��ى صحة النزالء 
من خ��ال تعزيز التدابي��ر الوقائية 
ومتابع��ة الخدم��ات المقدمة، وفق 

ما يتطلبه قانون مؤسس��ة اإلصاح 
التنفيذي��ة  والئحت��ه  والتأهي��ل 
وبم��ا يتوافق مع المعايي��ر الدولية 

واشتراطات األمن والسامة.
وش��دد على االلتزام بقي��م ومعايير 
حقوق اإلنس��ان، باعتباره��ا جزءًا ال 
يتجزأ من منظومة العمل الش��رطي 
بش��كل ع��ام، وأداء مراك��ز اإلصاح 
والتأهي��ل بش��كل خ��اص، منوه��ًا 
إلى قي��ام اإلدارة بتحوي��ل عدد من 

الخدم��ات المقدمة إل��ى إلكترونية، 
مثل االتصال المرئي، وعقد جلسات 
والتوثي��ق  إلكتروني��ًا،  المحاك��م 
االستش��ارات  وتقديم  اإللكترون��ي، 
الطبية عن بعد، منع��ًا ألي احتكاك 
مباش��ر بالنزالء وبما يضمن حماية 
صحته��م وس��امتهم، إضاف��ة إلى 
تخصيص مبنى كمستشفى ميداني 
وتطبي��ق الحج��ر الصح��ي عل��ى أي 
نزي��ل مس��تجد قبل دخول��ه للمركز 

وإع��ادة توزي��ع النزالء ف��ي المباني 
وتفعيل بع��ض المبان��ي الجديدة، 
وتش��كيل فرق للتطهي��ر والتعقيم 
بالتنسيق مع الدفاع المدني وتوزيع 
للنزالء  الطبي��ة  المس��تلزمات  كافة 
العش��وائي  للفح��ص  وإخضاعه��م 
والقفازات  بالكمام��ات  وتزويده��م 
ومواد التعقيم وتوزيع أجهزة قياس 
درجة الحرارة على المداخل والمخارج 

ومرافق المراكز.

الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة

»األعلى للمرأة«: البحرين جاهزة 
لتصدير خبرتها في مجال 

التوازن بين الجنسين

أك��دت األمين الع��ام للمجلس األعل��ى للمرأة هال��ة األنصاري، 
جاهزية المجلس برئاس��ة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بن��ت إبراهي��م آل خليفة قرينة عاه��ل الباد المف��دى، لتصدير 
خبرتها في مجال تعزيز تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنس��ين، 
مش��يرة إل��ى أن التجربة البحريني��ة المتقدمة في ه��ذا المجال 
تمنحها بعدًا دوليًا، وتؤهل المملكة للدخول في عاقات شراكة 
متبادلة ومتكافئة مع الدول والمؤسسات الدولية المتقدمة في 

مجال التوازن بين الجنسين.
وخ��ال لقائها عن بع��د مع س��فير الجمهورية الفرنس��ية لدى 
البحرين جيروم كوش��ارد، أكدت األنصاري استعداد البحرين من 
خال مؤسس��ة المجل��س األعلى للمرأة للمش��اركة في »منتدى 
جيل المساواة« الذي تنظمه هيئة األمم المتحدة للمرأة وفرنسا 
ف��ي يونيو المقب��ل، الفتة إلى أهمية ه��ذا المنتدى في تكريس 
مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين حول العالم، ومعربة 
عن استعداد المجلس إلثراء محتوى ومناقشات هذا المنتدى بما 

لدى البحرين من تجربة دولية متميزة في هذا المجال.
واستمع الس��فير الفرنس��ي خال اللقاء إلى عرض حول مبادرات 
وبرامج المجلس األعلى للمرأة في إطار االختصاصات المنصوص 

عنها في المرسوم السامي لتأسيسه.
من جانبه أعرب السفير الفرنسي، عن إعجابه بالتجربة البحرينية 
المتميزة في مجال النهوض بالمرأة من خال مؤسسة المجلس 
األعلى للمرأة برئاس��ة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل الباد 
المفدى. وأكد خال اللقاء إلى أن ما حققته البحرين على الساحة 
الدولي��ة من حضور متميز في مختل��ف قضايا المرأة يجعل منها 
ش��ريكًا كفؤًا لباده في تبادل اآلراء والتج��ارب والخبرات، معربًا 
ع��ن التطلع لمزيد من التعاون المش��ترك على الصعيد الثنائي 

وأيضًا على الساحة الدولية في مختلف قضايا المرأة.

تطوير »الكانتين« وتطبيق آليات إدارية تلبي حاجات النزالء بأفضل السبل

وزير المواصالت لـ                 : 
50 رحلة يوميًا عبر مبنى المسافرين الجديد

أنس األغبش «

كش��ف وزير المواص��ات واالتصاالت، 
رئي��س مجل��س إدارة ش��ركة مط��ار 
البحري��ن كم��ال أحم��د، ع��ن أن عدد 
الرحات المغادرة والقادمة عبر مبنى 
المس��افرين الجديد بمط��ار البحرين 
الدول��ي ال��ذي تم تدش��ينه الخميس 
الماض��ي تبل��غ 25 رحلة ذه��اب و25 

رحلة قدوم يوميًا.
وأضاف ل�»الوطن«، أن كافة العمليات 
التش��غيلية في المبنى الجديد سارت 
بساس��ة كبي��رة وكان��ت أفضل من 
التوقع��ات، مبدي��ًا في الوقت نفس��ه 

ارتياحه من س��ير العم��ل في المطار. 
وأش��ار الوزي��ر، إلى أن ما س��اعد على 
سير العمل بساس��ة، كان سببه قلة 
ع��دد الرحات نتيجة في��روس كورونا 
)كوفي��د19(، كم��ا أن ع��دد الرحات 
والطائرات لم يتغي��ر بعد أن انتقلت 
من المبنى القديم إلى المبنى الجديد. 
ولف��ت إلى معظ��م ش��ركات الطيران 
العالمي��ة قامت س��ابقًا بتقليل عدد 

رحاته��ا العالمي��ة إلى جان��ب قيام 
بعض الدول باإلغاق بس��بب فيروس 
كورون��ا، وبالتالي فإن ع��دد الرحات 
ل��م يتغي��ر. وأك��د وزي��ر المواصات 
واالتصاالت، أنه ت��م تخصيص موقع 
)كوفيد19(  كورون��ا  لفح��ص  خ��اص 
للقادمي��ن عبر المط��ار مجهز بكامل 
المع��دات الطبي��ة، مبينًا أن مس��احة 
الموق��ع أكبر بكثير من مس��احته في 

المبن��ى القديم. وتبلغ مس��احة مبنى 
المسافرين الجديد، 4 أضعاف المبنى 
القدي��م، ويتمّي��ز تصميم��ه بطاب��ع 
بحريني أصيل وأجواء ترحيبّية حميمة. 
وت��م تجهي��ز المبنى الجدي��د بأحدث 
التقنيات العالمّية تدعمه بنية تحتّية 
جديدة فائقة الجودة، كما يساهم في 
مضاعفة الطاقة االستيعابّية للمطار 
لتصل إلى 14 مليون مس��افر س��نويًا، 

ويقدم تجربة سفر متطورة ومتكاملة 
تتي��ح أعلى معايي��ر الرفاهية والتمّيز 
دون أي عناء لمرت��ادي مطار البحرين 

الدولي كافة.
يذكر أن مبن��ى المس��افرين الجديد، 
اس��تدامة  اس��تراتيجيات  وفق  يعمل 
تس��اعد على تقليل استهاك الطاقة 
بفاعلي��ة  النفاي��ات  وإدارة  والمي��اه، 
أكب��ر، وتحس��ين مس��توى التهوي��ة 
ونوعية الهواء في المساحات الداخلية 
بالمبنى. وعاوة على ذلك، تم توظيف 
أفضل الممارس��ات البيئية واستخدام 
مواد مس��تدامة أثناء عملية تش��ييد 

المبنى للحد من مستويات التلوث.

سالسة كبيرة للعمليات التشغيلية فاقت التوقعات

قلة عدد الرحالت ساعدت على سير العمليات بسهولة 

موقع خاص لفحص »كورونا« بمساحه كبيرة

وزير المواصالت واالتصاالت

 خلف: تحويل 27 خدمة بلدية 
إلى »إلكترونية« تماشيًا مع رؤية 2030

أعلن وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطي��ط العمراني عص��ام خلف، 
عن االنته��اء من تحوي��ل 27 خدمة 
بلدي��ة إل��ى خدم��ات إلكترونية، في 
إطار سعي الوزارة لخدمة المواطنين 
ف��ي  والمس��تثمرين  والمقيمي��ن 
المملكة وتس��هيل إجراءات التقديم 
والمراجع��ة للخدم��ات البلدية والحد 
م��ن الحضور الش��خصي للعماء قدر 
اإلمكان لدى مراك��ز خدمات العماء 
الفعلي��ة والتابعة ألمان��ة العاصمة 

والبلديات األخرى.
وأوض��ح خلف أن التح��ول اإللكتروني 
يعد مشروعًا استراتيجيًا يتماشى مع 
رؤي��ة البحري��ن 2030 وبرنامج عمل 
يتوافق  2019-2022، كما  الحكومة 
تمامًا مع توجهات هيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية، مشيرًا إلى أن 
عملية تحويل الخدم��ات البلدية إلى 
إلكترونية تمت بالتنس��يق والتعاون 
م��ع هيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة 
اإللكتروني��ة، مش��يدًا بالدع��م الذي 

تقدمه للوزارة في هذا المجال.
وق��ال: »قام��ت ال��وزارة بوضع خطة 
عم��ل وتش��كيل فري��ق عم��ل تقني 

متخصص لتحوي��ل الخدمات البلدية 
إل��ى خدم��ات إلكتروني��ة وبالتعاون 
م��ع هيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة 
اإللكتروني��ة، حيث اس��تطاعت حتى 
اآلن م��ن تحويل إج��راءات تقديم 27 
خدم��ة بلدية وتوفيره��ا عبر الموقع 
اإللكترون��ي للوزارة عبر إنش��اء مركز 
خدمات عم��اء افتراض��ي، كما أنها 
تعم��ل عل��ى تحوي��ل المزي��د م��ن 
الخدمات البلدي��ة إلى خدمات رقمية 
ضمن بناء منصة موحدة الس��تيعاب 

جميع الخدمات البلدية في المستقبل 
القريب«. وأضاف: »وبخصوص مركز 
خدم��ة  فه��و  اإللكترون��ي  العم��اء 
اإللكترون��ي  الموق��ع  ف��ي  متوف��رة 
ل��وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
العمران��ي، حيث قامت  والتخطي��ط 
أكث��ر  بتحوي��ل  البلدي��ات  ش��ؤون 
تتطل��ب  الت��ي  اليدوي��ة  الطلب��ات 
الحضور الش��خصي للمراج��ع لمراكز 
خدم��ات العم��اء ف��ي بلدي��ة أمانة 
إل��ى  الث��اث  العاصم��ة والبلدي��ات 
طلب��ات إلكتروني��ة، ويت��م معاين��ة 
الطلب ودفع الرسوم وإصدار الرخصة 
 QR تقني��ة  باس��تخدام  إلكتروني��ًا 

Code بدون حضور المراجع«.
وأكد خلف أن ال��وزارة طرحت خطتها 
الكام��ل  الرقم��ي  التح��ول  باتج��اه 
خ��ال س��نة 2018. وقد ت��م تحديد 
تنفيذه��ا  المطل��وب  الخط��وات 
وتقس��يم الخطة إلى مرحلتين وهي 
المرحلة التحضيرية التي بدأتها في 
ش��هر أكتوبر لسنة 2018 قد انتهت 
بنجاح في شهر أغسطس 2019 حيث 
تمت دراس��ة مجموعة من الخدمات 
 17 وعدده��ا  الحالي��ة  واألنظم��ة 

وإعداد وثائق لجمي��ع هذه الخدمات 
واألنظمة مبنية على أس��اس الوضع 
AS-( القائ��م واإلج��راءات المتبع��ة

IS( وإعادة هندس��ة اإلجراءات والتي 
تهدف إلى تبسيط هذه اإلجراءات.

أم��ا المرحل��ة الثاني��ة فه��ي مرحلة 
باس��تخدام  األنظم��ة  تطوي��ر 
التقنيات الحديث��ة لتطوير الخدمات 
اإللكتروني��ة واالنتق��ال الكام��ل إلى 
الحوس��بة الس��حابية والتي س��توفر 
الوص��ول إل��ى الخدم��ات الحكومي��ة 
لجمي��ع العماء عن طري��ق اإلنترنت 
دون الحاجة إل��ى التوجه إلى المراكز 

الحكومية.
وأكد خل��ف أنه »تم ط��رح المناقصة 
الثانية للمش��روع  الخاصة بالمرحلة 
بتاري��خ 2020/12/31 للحصول على 
أفض��ل العروض من الش��ركات ذات 
الخب��رات الواس��عة في ه��ذا المجال 
لضم��ان تنفي��ذ المش��روع خال 24 
شهرًا وفق أعلى المعايير وباستخدام 
أحدث م��ا توصلت إلي��ه التكنولوجيا 
في مج��ال تطوير األنظم��ة الرقمية 
والخدم��ات  الس��حابية  والحوس��بة 

البلدية«.

وزير األشغال

وزير الكهرباء: القيادات 
الوطنية المساهم األول في 
االرتقاء بالخدمات الحكومية

الكهرباء  أكد وزير شؤون 
المب��ارك،  وائ��ل  والم��اء 
على أن القيادات الوطنية 
ف��ي مختل��ف  الحكومي��ة 
ووزارات  مؤسس��ات 
المحرك  ه��ي  المملك��ة، 
األول  والمساهم  الرئيس 
ف��ي االرتق��اء بالخدم��ات 
المقدم��ة  الحكومي��ة 
للمواطني��ن، عبر اتباعها 
الحكومي  الوطن��ي  للنهج 
باألجن��دة  وااللت��زام 
الحكومي��ة الرامي��ة إل��ى 

تلبية التطلع��ات الوطنية، من خال رفع ج��ودة وكفاءة قطاع 
العمل المؤسس��ي المحلي بما يس��هم في رفع مستوى وجودة 
الخدمات المقدمة. جاء ذلك خال اللقاء االفتراضي الذي جمعه 
بخريجي البرامج القيادية بمعهد اإلدارة العامة »بيبا«، والذي 

حمل عنوان »مستقبل العمل الحكومي«.
وأوض��ح المب��ارك أن المرحل��ة الحالي��ة التي يمر به��ا العالم 
أجم��ع والقط��اع العام المحل��ي على وجه الخص��وص، تتطلب 
تكاتف وتش��بيك الجهود الحكومية الرامية إلى تلبية تطلعات 
واحتياج��ات المواطنين، مش��يرًا إلى أن المس��ؤولية تقع على 

عاتق القيادات الوطنية في مختلف مؤسسات المملكة.
من جانبه، أش��ار المدي��ر العام لمعه��د اإلدارة العامة »بيبا« 
الدكتور رائد بن ش��مس، إلى أن القي��ادات الوطنية الحكومية 
الي��وم مرجع رئي��س ومص��در إداري مله��م لارتق��اء بالعمل 
الحكومي، م��ن خال خبراته��م اإلدارية المتنوع��ة وتجاربهم 
الثري��ة، التي سيس��هم نقله��ا للمتدربي��ن وخريج��ي البرامج 
القيادية في معهد اإلدارة العامة »بيبا«، في فتح آفاق واسعة 
لهم وتوظي��ف التج��ارب والممارس��ات اإلداري��ة الناجحة، في 
الخروج بمبادرات ومش��اريع حكومية جدي��دة ومبتكرة تواكب 
متطلبات المرحلة الحالية والطم��وح الوطني الرامي إلى جعل 

الخدمات الحكومية خدمات متقدمة.

وزير الكهرباء



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني
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»ُكوُنوا َعلى َحَذٍر«
َقصيدٌة مهداة إلى شعب البحرين الكريم برجاء االلتزام بالواجب الوطني 

للوقاية من فيروس كورونا
الَبَصُر َي��ن��َف��ِع  َل��م  إن  ال��َم��رِء  ف��ي  َخ��ي��َر  ال 

َي��ع��َت��ِب��ُر ل��ي��َس  اَلٍه  َوال��َع��ق��ُل  ��م��ُع  َوال��سَّ
ُم��س��ِرَع��ًة األوَض�����اَع  َأَرى  ِإنِّ����ي  َق����وِم  َي���ا 

اِء َت��س��َت��ِع��ُر ي َوَن�����اَر ال�����دَّ ���َردِّ َن���ْح���َو ال���تَّ
ُك���وُن���وا َع��َل��ى َح�����َذٍر َف��َوض��ُع��َن��ا َخ��ِط��ٌر

َينَتِشُر َس���وَف  »ُك���ُروَن���ا«  َت��ُك��ُن��وا  َل��ْم  إْن 
َوَم��َض��وا َأهِلَنا  ِم��ن  َق��َض��وا  ال��ِذي��َن  َيكِفي 

ُق����ْل ِل���ي ِب���َربِّ���َك َم����اذا َب��ع��ُد َن��ن��َت��ِظ��ُر
َف���االل���ِت���َزام ِب��َم��ا ِي��وِص��ي ال��َف��ِري��ُق َغ���َدا  

الَخَطُر  َينَتِهي  ��ى  َح��تَّ ���ُروَرِة  ال���ضَّ َأق��َص��ى 
��َن��ُك��م ُت��َح��صِّ ِك��ي  َج����اَءْت  ال��ّل��َق��اَح��اِت  إنَّ 

َفُر الظَّ َتْطِعيِمَنا  َف��ي  اإلَش��اَع��اِت  َدُع���وا 
َم���َدًى االن��ت��ش��اَر  َزاَد  ���َه���اُوِن  ال���تَّ ُك��ْث��ُر 

��ه��ِل ِي��ن��َح��ِدُر ��ي��ِل َن��ْح��َو ال��سَّ َف��َص��اَر َك��ال��سَّ
��َع َواب���َق���وا ف��ي َم��َن��اِزِل��ُك��م ��َج��مُّ َدُع����وا ال��تَّ

ال��َح��َذُر َيقَتِضي  ��ا  َم��مَّ ال��َخ��وِف  َف��َه��اِج��َس 
َغ�����َدًا ال��َف��ِري��ِق  َت��َع��اِل��ي��َم  َأَط��ع��َن��ا  اَذا 

َع��ل��َى ال���َوَب���اِء َج��ِم��ي��َع��ًا س���وَف َن��ن��َت��ِص��ُر 1
ُرُه ِب���ِه ال��َخ��ب��ي��ُروَن َف�����اْت�����َب�����ْع َم���ا ُي���َق���رِّ

ِم��ن َت��وِص��َي��اٍت َو م��ا َق��ال��ْت ِب���ِه ال��نُّ��ُذُر
ُخ�����ُذوا َب���َق���وِل َأِط����بَّ����اٍء َف�����ُه��ْم َن�����َذُروا

َل��َن��ا ال��نُّ��ُف��وَس َوَك���م ِم��ن َأج��ِل��َن��ا َس��ِه��ُروا
َق���ْد َق����اَل َربُّ�����َك ال ُت��ل��ُق��وا ِب��أن��ُف��ِس��ُك��م

َف���أَت���ِم���ُروا اهلِل  أم����ُر  ال���َم���َه���اِل���ِك،  إل���ى 
أوَج��َب��َه��ا اهلِل  َش�����ْرُع  ���بِّ  ال���طِّ َوَط����اَع����ُة 

اِء ال َت����ِزُروا َف�����ِوزَر َع�����ْدَوًى ِب���َه���َذا ال�����دَّ
َو ان��ُظ��ْر ِل��َش��ع��ٍب َت��َم��اَدى َغ��ي��َر ُم��ْك��َت��ِرٍث

َق���ْد َم���اَت َخ��ل��ٌق َك��ِث��ي��ٌر ِم��ن��ُه َف��اع��َت��ِب��ُروا
َوِل���ل���ِق���َي���اَدِة ُج���ه���ٌد َق����د َغ�����َدا َم��ث��َ�ً

َك���ْم ِم���ن ِب�����ٍد ِب���ِإع���َج���اٍب َل���ُه َن���َظ���ُروا
ِل��َم��ا ِل��ل��َج��ِم��ي��ِل  َردٌّ  ال���نَّ���اِس  َف���واِج���ُب 

��رِّ، ُم��ق��َت��َدُر َأْع��َط��ى َم��ِل��ي��ٌك، َل�����َرْدِء ال��ضُّ
واِج��َب��ُه َي����ْرَع  َل���ْم  ِإْن  ال��م��رِء  ف��ي  َخ��ي��َر  ال 

ال��ِع��َب��ُر ِب���ُه  ُت���ْج���ِدي  َوال  َج���ُه���واًل  َي��ب��ُدو 
َس����َم���ُة ال���نَّ���اِس َواأَلح����َب����اِب َواِج��ُب��َن��ا

َف���� َت���ُق���وُل���وا َس��ِئ��ْم��َن��ا إنَّ�����ُه ال���َق���َدُر
َوال ال��ُم��ه��ِم��ِل��ي��ن  ُع����ذَر  اهلُل  َي��ق��َب��ُل  ال 

ُأِم���ُروا ِب��ِه  م��ا  ِف��ْي  ِبِعْصَياِنِهم  َي��رَض��ى 
َت��ِه��ُن��وا َوال  أِع���زَّاِئ���ي  َج��ِم��ي��َع��ًا  ُك���وُن���وا 

َف���َع���زُم َش��ع��ٍب َع��ِظ��ي��ٍم َل��ي��َس َي��ن��َك��ِس��ُر
1- الفريق: هو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

د. عبد اهلل أحمد منصور آل رضي

  بدء إيقاف تقديم الخدمات 
الداخلية بالمطاعم 3 أسابيع من اليوم

أك��دت وزارة الصناعة التجارة والس��ياحة ضرورة التزام كاف��ة المطاعم ومحال 
بيع األطعمة والمش��روبات ومقاه��ي الشيش��ة باإلضافة إلى ردهات المطاعم 
الموج��ودة في المجمعات التجاري��ة وغيرها بوقف تقدي��م جميع خدماتها في 
األماك��ن الداخلية والمغلقة، مع اس��تمرارية تقديم الخدم��ات الخارجية، وذلك 
ابتداًء من اليوم األحد الموافق 31 يناير الجاري حتى 20 فبراير 2021، مش��ددة 
على ضرورة مراعاة الطاقة االستيعابية وااللتزام بكافة االشتراطات واإلجراءات 
والتدابير الصحية المعمول بها والصادرة عن وزارة الصحة، إلى جانب اإلجراءات 
االحترازي��ة األخرى الواجب التقيد بها والمعلن عنها س��ابقًا، للحد من انتش��ار 

فيروس كورونا )كوفيد19(. 
وأوضحت الوزارة أن الس��ماح باس��تمرار المطاعم في تقديم الخدمات الخارجية 
يج��ب أن يكون وفق الضوابط واالش��تراطات المتمثلة ف��ي ضرورة عدم تجاوز 
الع��دد الكل��ي لألش��خاص ف��ي الحجز الواح��د 30 ش��خصًا، في حي��ن إن كانت 
الحجوزات متعددة فإنه يس��مح بتقديم الخدمة ألكثر من 30 ش��خصًا بحس��ب 
الطاقة االس��تيعابية لكل مطعم، مع أهمية تطبيق معايير التباعد االجتماعي 
المتمثل��ة في أال تقل المس��افة عن مترين بين كل طاول��ة واألخرى، وأال يزيد 
عدد األش��خاص عن 50% من الطاقة االستيعابية للطاولة على أال يتجاوز الحد 
األقص��ى للطاول��ة الواحدة 6 أش��خاص، إلى جان��ب اإلجراءات األخ��رى التي تم 
اإلع�ن عنها مس��بقًا، مؤكدًة أنه سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية ال�زمة حيال 

المخالفين، وذلك وفقًا لقانون الصحة العامة.
ويأتي هذا اإلجراء في ظل ما يفرضه الوضع االس��تثنائي من اكتشاف الفيروس 
المتح��ور في عدد من الح��االت القائم��ة، باإلضافة إلى ارتفاع أع��داد الحاالت 
القائمة بفيروس كورون��ا )كوفيد19(، وتدعو الوزارة الجميع إلى ضرورة التقيد 
بالتعليم��ات الصادرة ع��ن الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا 
والجه��ات الرس��مية ذات الع�قة، والتع��اون وااللتزام لضمان س���مة الجميع 

والحد من انتشار الفيروس.

ضرورة عدم تجاوز العدد الكلي لألشخاص في الحجز الواحد 30 شخصًا.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تؤكد على ضرورة التزام المطاعم 
ومحال بيع األطعمة والمقاهي وردهات المطاعم بضرورة إيقاف 

جميع الخدمات في األماكن الداخلية والمغلقة 

استمرار تقديم الخدمات الخارجية وفق الضوابط واالشتراطات المتمثلة في:

أن التقل المسافة عن مترين بين كل طاولة واألخرى.

أال يزيد عدد األشخاص عن %50 من الطاقة االستيعابية للطاولة.

أال يتجاوز الحد األقصى للطاولة الواحدة 6 أشخاص.

إلى جانب اإلجراءات األخرى التي تم اإلعالن عنها مسبقًا.

أهمية تطبيق معايير التباعد االجتماعي المتمثلة في:

اعتباًرا من يوم األحد الموافق 31 يناير الجاري
و حتى 20 فبراير 2021

2m

50%

((إن كانت الحجوزات متعددة فإنه يسمح بتقديم الخدمة ألكثر من 30
30 شخصًا بحسب الطاقة االستيعابية لكل مطعم)).
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2

زيادة الفحوصات وتعزيز عمليات تتبع أثر المخالطين

 المانع: فحص عشوائي بمناطق 
لرصد الحاالت المصابة بـ»كورونا« دون أعراض

أك��د وكيل وزارة الصحة د.وليد المان��ع، توجه الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا الختيار المناطق إلجراء الفحص العش��وائي، بما يس��هم في 
رص��د الح��االت القائمة التي ق��د ال تظهر عليه��ا األعراض، وبالتالي س��رعة 

الوصول للحاالت القائمة وسرعة ع�جها وتعافيها.
وأكد، م��ا يترتب من مخاطر ج��راء التهاون في تطبيق اإلج��راءات االحترازية 
للحد من انتش��ار الفيروس، موضحًا أن ذلك أدى إلى زيادة ملحوظة في نس��ب 
ومؤش��رات الح��االت القائمة ف��ي اآلونة األخيرة حيث س��جلت ع��دد الحاالت 

المصابة بالفيروس معدالت كبيرة عما كانت عليه في السابق.
وقال: »صحة وس�مة المواطنين والمقيمين أولوية دائمة، وال يجب التهاون 
فيها تحت أي ظرف من الظروف..من المؤس��ف الته��اون بهذا باألمر، وأصبح 
أمامن��ا تحٍد كبي��ر وأنه يج��ب التعامل معه بأعل��ى درجات من المس��ؤولية 
المجتمعي��ة من قبل الجميع، حيث إن رفع درجة االلتزام باإلجراءات االحترازية 

والتقيد بالتعليمات الصادرة هو الطريق األمثل لتقليل أعداد الحاالت«.
وأكد عل��ى أن اإلجراءات االحترازي��ة والتدابير الوقائي��ة والتعليمات الصادرة 
المعلن عنها منذ بدء التصدي للفيروس مستمرة، مبينًا بأنه يمكن من خ�ل 
مثل هذه اإلجراءات مواجهة مختلف الس���الت الخاص��ة بالفيروس باإلضافة 

إلى اإلقبال على التطعيم.
ولف��ت المانع، إل��ى الخطط الطارئة التي س��يتم تنفيذها م��ن أجل مواجهة 
التح��دي، والمتمثلة ف��ي زيادة وتي��رة الفحوصات وتعزيز عملي��ات تتبع أثر 

المخالطين، لسرعة الوصول للحاالت القائمة وسرعة ع�جها وتعافيها.
وأش��ار إلى اس��تمرار الجهود الوطنية للحد من انتش��ار في��روس كورونا، عبر 
وحدات الفحص المتنقلة بش��كل يومي وعش��وائي في عدة مواقع من ضمنها 
النوادي الرياضية واألس��واق المحلي��ة واألماكن العامة، لفح��ص المواطنين 

والمقيمين.
وحول الفئات التي ينطبق عليها الفحص العشوائي، بين أنها تشمل القاطنين 
ف��ي المنطقة التي تتواجد فيها وحدة الفحص المتنقلة أو العش��وائية، وزوار 
األس��واق المحلية التي تتواجد فيها وحدات الفحص العش��وائية. وكشف عن 
الفئ��ات التي ال تنطبق عليها الفحص العش��وائي والمتمثلة في المخالطين، 
والراغبين في إجراء فحوصات ما قبل الس��فر، وكذلك األش��خاص الذين تظهر 

عليهم أعراض الفيروس.
ودعا المانع، الراغبين في الحصول على فحص اختياري أو فحص ما قبل السفر، 
التوجه إلى المستش��فيات الخاص��ة المرخصة إلجراء ه��ذه الفحوصات، مبينًا 
بأن قائمة هذه المستش��فيات معلن عنها مس��بقًا ومنشورة على موقع وزارة 

الصحة الرسمي.
وشدد على مخاطر التجمعات وخصوًصا التجمعات غير المسؤولة التي ال يتم 
فيه��ا تطبيق كافة اإلج��راءات االحترازية، مؤكدًا أهمي��ة الوقاية من اإلصابة 
بالفيروس لما يتس��بب به من مخاطر كثيرة، على الصحة وخصوصًا على كبار 

السن والنساء واألطفال تحديدًا، لذا يجب رفع معايير الحذر قدر اإلمكان.

 نصف الطاقة االستيعابية 
حدًا أقصى لخدمات المطاعم الخارجية

 ال تقل المسافة عن مترين 
بين كل طاولة واألخرى

 عدم تجاوز العدد الكلي 
لألشخاص في الحجز الواحد 30 شخصًا

 اإلمارات ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد 
يفتتحان »الركن األخضر« في المحرق

افتتحت دولة اإلمارات ومركز الش��يخ 
إبراهيم ب��ن محمد آل خليفة للثقافة 
والبح��وث »الركن األخض��ر« المتفّرع 
عن المركز وذلك في مدينة المحرق، 
وذلك ضمن مش��روع ثقافي مشترك 
في إطار االتفاقي��ة الموقعة لتوثيق 
ع�ق��ات التع��اون الثقافي م��ع دولة 
اإلمارات والبحرين للحفاظ على اإلرث 

التاريخي المشترك للبلدين.
وش��ارك في افتت��اح الرك��ن األخضر، 
مجلس أمناء المركز برئاس��ة الشيخة 
م��ي بن��ت محم��د آل خليف��ة، ووف��د 
الثقاف��ة  وزي��رة  برئاس��ة  إمارات��ي 
والش��باب نورة الكعبي، وسفارة دولة 
اإلم��ارات ل��دى البحري��ن، وع��دد من 
أعضاء الس��لك الدبلوماسي وأصدقاء 

مركز الشيخ إبراهيم وداعميه.
وقال��ت رئيس��ة مجل��س أمن��اء مركز 
الش��يخ إبراهيم بن محم��د آل خليفة 
للثقاف��ة والبح��وث الش��يخة مي بنت 
محمد آل خليفة إن »»الركن األخضر« 
سيشكل إضافة نوعية للبنية التحتية 
الثقافي��ة ف��ي مدين��ة المح��ّرق وهو 
يش��كل نموذج��ًا ممي��زًا للحداثة في 
مدين��ة قديم��ة تحمل ف��ي عمارتها 
المعم��ار الحدي��ث الذي ينس��جم مع 

المشهد العمراني للمدينة، متوجهة 
لدول��ة  واالمتن��ان  الش��كر  بجزي��ل 
اإلم��ارات العربية المتحدة الش��قيقة 
الت��ي دعم��ت المش��روع ضم��ن عام 
االحتف��اء بذكرى المغفور له الش��يخ 
زاي��د بن س��لطان آل نهيان طّيب اهلل 
ث��راه«. كم��ا ش��كرت ن��ورة الكعبي 
وزيرة الثقافة والشباب على جهودها 
المتواصلة من أج��ل تعزيز الع�قات 
الثقافي��ة العريق��ة والتاريخي��ة فيما 
واإلم��ارات  البحري��ن  مملك��ة  بي��ن 

العربية المتحدة.

م��ن جهته��ا، قال��ت وزي��رة الثقافة 
والش��باب ن��ورة الكعب��ي: »يعبر هذا 
األخوي��ة  الع�ق��ات  ع��ن  المش��روع 
التاريخية بين دولة اإلمارات ومملكة 
البحري��ن في ظل خصوصية الع�قات 
راس��خة  رواب��ط  إل��ى  المس��تندة 
وتاريخ مش��ترك، مع وح��دة المصالح 
والتعاون البناء لما فيه خير الشعبين 
ف��ي  المش��روع  يحم��ل  الش��قيقين. 
تفاصيل��ه وم�محه قي��م وإرث الوالد 
المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن 
س��لطان آل نهيان من خ�ل مكونات 

الركن األخضر الت��ي تعكس بالبيئة 
والزراعة وتوسيع الرقعة الخضراء في 
اإلم��ارات، إضافة إلى العناصر األخرى 
المرتبط��ة بالترويج للف��ن والثقافة 

العربية والخليجية«.
وأضاف��ت الكعبي: »س��يتحول الركن 
األخضر إلى منص��ة معرفية للترويج 

للثقافة والفن الخليجي والعالمي«.
بدوره، أعرب سفير دولة اإلمارات لدى 
البحرين الشيخ سلطان بن حمدان بن 
زايد آل نهيان، عن س��عادته بافتتاح 
مبن��ى »الرك��ن األخضر« ف��ي مدينة 
ترميم��ه وخضوع��ه  بع��د  المح��رق 
ألعمال إعادة تصميم داخلي في إطار 
االتفاقي��ة الموقع��ة لتوثيق ع�قات 
التعاون الثقافي بي��ن دولة اإلمارات 
ومملك��ة البحرين الش��قيقة للحفاظ 
المش��ترك  التاريخ��ي  اإلرث  عل��ى 
للبلدي��ن. وأكد الس��فير ف��ي تصريح 
به��ذه المناس��بة أن افتت��اح »الركن 
األخضر« يعتبر المشروع الثاني الذي 
تس��اهم فيه دولة اإلمارات بالتعاون 
مع مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل 
خليف��ة للثقافة والبح��وث بعد إعادة 
ترميم وافتتاح »نزل الس�م« يوم 26 

أكتوبر 2019.

حميدان: دور كبير للسفير التونسي 
في تعزيز عالقات التعاون

التق��ى وزير العمل والتنمية االجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم 
س��وق العمل جميل حمي��دان، في مكتبه، س��فير الجمهورية التونس��ية 
الش��قيقة لدى البحرين سليم الغرياني، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله 
الدبلوماس��ي في المملكة. وأش��اد حميدان بالجهود التي بذلها الس��فير 
الغرياني أثناء فترة عمله، منوهًا بدوره في تعزيز الع�قات القائمة بين 

البلدين الشقيقين، ورفع مستوى التعاون المشترك في كافة المجاالت.
 بدوره أعرب السفير التونسي عن شكره وتقديره للمسؤولين في مملكة 

البحرين، لما لقيه من دعم وتعاون أسهم في نجاح مهام عمله.

ما زلنا نتطلع ألن تكون »قمة العال« فاتحة خير على أبناء الخليج

علماء دين: من حق الصيادين البحرينيين السعي إلى الرزق
أك��د علم��اء دي��ن ف��ي البحري��ن، أن »حق 
الصيادين البحرينيين في السعي إلى الرزق، 
وال��ذي الذي يكتبه اهلل له��م والذي ال يحدد 
مقداره ومكانه وزمانه إال رب العباد، امتثااًل 
لق��ول اهلل تعالى في كتابه الكريم )َوَما ِمن 
َدآبٍَّة ِفي اأَلْرِض ِإالَّ َعَلى اهلّلِ ِرْزُقَها(، كما قال 
��َماِء  جل وع� في س��ورة الذاريات:}َوِفي السَّ
��َماِء َواأْلَْرِض  ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن* َفَوَربِّ السَّ
ْثَل َم��ا َأنَُّكْم َتنِطُقوَن{ صدق اهلل  ِإنَُّه َلَحقٌّ مِّ

العظيم.
وقال��وا في بي��ان »إنه ومن منطل��ق واجبنا 
الش��رعي، نعل��ن نحن مجموعة م��ن علماء 
الدي��ن ف��ي البحري��ن، تأكيدن��ا عل��ى حق 
الصيادي��ن من أبن��اء المملكة ف��ي العمل 
بموجب اآلية الكريمة )فامشوا في مناكبها 
وكل��وا م��ن رزقه وإلي��ه النش��ور( صدق اهلل 

العظيم. من خ�ل الس��عي لني��ل الرزق عبر 
قيامه��م باإلبح��ار بقواربهم س��عيًا للرزق، 
الذي يكتب��ه اهلل لهم والذي ال يحدد مقداره 

ومكانه وزمانه إال رب العباد«.
وأضاف��وا »وألن البحر واس��ع والرزق من عند 
اهلل، دون س��واه وألن عاداتنا نحن أهل دول 
الخلي��ج العرب��ي ف��ي التكام��ل والتواصل، 
باعتب��ار أننا أبن��اء مجتمع واح��د، كان الزمًا 
أهمي��ة إع��ادة األوض��اع المتع��ارف عليها 
ألجيال متعاقبة في موضوع الصيد في مياه 
الخليج العربي بما يجعل الرزق حقًا للجميع، 
من خ�ل السماح للبحارة البحرينيين بالصيد 
ف��ي المياه القطري��ة إلى الح��دود القطرية 
- اإلماراتي��ة وبالمقاب��ل الس��ماح للبح��ارة 
القطريي��ن، الصي��د في المي��اه البحرينية«. 
وأكدوا أن البحر، كان وال يزال بالنسبة ألهل 

البحري��ن، أحد أهم مصادر ال��رزق من خ�ل 
الصيد، ال��ذي يعتبر مهن��ة بحرينية أصيلة 
توارثته��ا األجي��ال، ومياه الخلي��ج العربي، 
كان��ت مفتوحة لكل أبنائه من البحارة وهي 

مصدر الرزق لهم.
وأوضح��وا أنه »من ه��ذا المنطل��ق، باركنا 
دع��وة حكومة البحرين ب��أن يتم التفاوض 
مع اإلخ��وة في دول��ة قطر على ه��ذا األمر، 
ب��ل كان��ت البحري��ن، كريمة ف��ي تعاملها 
م��ع أبنائها البحارة، الذي��ن تعرضوا ألضرار 
وخس��ائر جراء قي��ام قطر بالقب��ض عليهم 
فت��رات  قواربه��م  واحتج��از  ومحاكمته��م 
طويلة ما أدى إلى قطع أرزاقهم، وهم الذين 
يعولون أس��رًا بالكامل والبحر مصدر رزقهم 

الوحيد، فمن يرضى أن يكون قاطع رزق؟.
وأضاف البيان »كنا وما زلنا نتطلع ألن تكون 

»قمة الع���« المباركة، فاتحة خير على كل 
أبناء الخليج، ألنها ش��كلت بادرة للمصالحة 
ولم الش��مل وهو أمر نثمن��ه ونقدره ونعتز 
ب��ه، حيث يع��زز كوننا أمة واح��دة تجمعها 
وحدة العقي��دة واللغة بل ووح��دة المصير 

المشترك«. 
ومصداقًا لقوله تعالى في س��ورة آل عمران 
ِ َجِميًعا َواَل  اآلي��ة 103: )َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهللَّ
َتَفرَُّقوا( متطلعين إلى أن تكون »روح الع�« 
أساس��ًا، لتس��هيل أمور الناس، ومن بينهم 
أهلنا الصيادون الذين يجوبون البحر س��عيًا 
للرزق، ع��ل اهلل يكرمهم بالخي��ر، فيعودون 

ألهلهم متهللين مستبشرين.
وأكدوا على حق أهلنا الصيادين، في سعيهم 
للرزق، وكلنا أمل وتطلع في أن يعمل اإلخوة 
في دولة قط��ر أن يكونوا عونًا لهم، فالرزق 

م��ن اهلل والبحر للجميع، ال أن يس��هموا في 
قط��ع أرزاقهم وتش��تيت أس��رهم. فاألخوة 
تبقى س��لوكًا وممارس��ة عل��ى أرض الواقع 

وليس كلمات وشعارات.
الموقعون:

1- الشيخ مجيد العصفور
2- د.هشام الرميثي

3- الشيخ أحمد المخوضر
4- السيد شبر العلوي

5- الشيخ علي مطر
6- السيد جميل المصلي

7- السيد شبر السيد البوري
8- الشيخ أحمد الذوادي

9- ياسر السيد محسن الساري
10- الشيخ سامي الب�دي

11- الشيخ محمد المحمود
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 ولي العهد رئيس الوزراء 
وملفاته االقتصادية

عن��وان مقالتي الي��وم ليس بجدي��د، حيث لم أج��د أفضل منه 
لمناقش��ة أهم حدثي��ن اقتصاديين ب��رزا مطلع الع��ام 2021، 
بعد س��نة ثقيلة مليئة بخيبات أمل اقتصادية عالمية نظرًا لما 
يعيشه المستثمرون من تحديات تجارية ضاغطة على مستوى 

العالم.
إال أن م��ا لف��ت انتباهي، إيجابية صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل ورعاه، خالل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مؤخرًا، بإعاة إحياء 
برنامج التوظيف بحلته الجديدة في أول تحدٍّ لمحاربة االنحسار 

االقتصادي بسبب تفشي جائحة كورونا )كوفيد19(.
خل��ق برنام��ج يضم 25 ألف وظيف��ة يعني يمكنه ض��خ موازنة 
كاملة بقيمة 120 مليون دينار لمدة 3 سنوات »2023-2021«، 
لكن بعملية حسابية بسيطة وبفائدة ترجح كفة البحريني على 
األجنب��ي فقط، أوض��ح أن كل 120 مليون دين��ار إنفاق حكومي 
من ضمن برامج الدعم االقتصادية لتنش��يط الس��وق المحلية، 
يقابلها 120 مليون دينار مماثلة تضخ من جانب المؤسس��ات 
التجاري��ة والش��ركات والقط��اع الخاص بحصيل��ة إجمالية بين 

الطرفين تبلغ قيمتها ربع مليار دينار حقيقية جديدة.
هناك وجوه ش��ابة تدخل الس��وق البحريني��ة، تتحول إلى طبقة 
عاملة كادحة، تؤس��س إطارًا اجتماعيًا جديدًا مستقاًل وتساهم 
أيضًا في تنشيط االقتصاد عبر االقتراض واإلنفاق واالستثمار، 
بداًل م��ن أن تصطف في طاب��ور المعونات وانتظ��ار صرف بند 
المساعدات، ما يعزز إدماج طبقة الشباب والخريجين الجامعيين 
وإلحاقهم بطبقة الموظفين والمس��اهمين في تنشيط الدورة 

االقتصادية.
ال تقتص��ر فائدة الربع مليار دين��ار الحقيقية الجديدة على دعم 
االقتصاد المحلي فحس��ب، أو حتى التأسيس االجتماعي الناجح 
لتأهيل طاقات الش��باب، بل تس��اهم أيضًا في تغذية صناديق 
التقاعد بطريقة ذكية جدًا، تحت مس��ؤولية رب العمل بس��بب 
طمعه في الفوز بممي��زات برنامج التوظيف، حيث من المتوقع 
تغذيه صناديق التقاعد بقرابه 48 مليون دينار صافية إضافية 
بضربة واحدة موفقة من بنات أفكار صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس الوزراء، خالل دورة الثالث سنوات األولى من بداية 
برنامج التوظيف في نسخته الثانية »2021-2023« وهو ليس 

بجديد على ذكاء وحكمة سموه.
الغزل االقتصادي، بين األقالم االقتصادية واإلعالم، وبين حديث 
الس��احة، لم نجد جميعًا س��وى المبادرات االقتصادية لصاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء والتي تنعكس إيجابًا 
على االقتصاد البحريني، حيث إن من الواضح أن سموه المحرك 
والدينامو في الس��احة البحرينية ودائمًا سموه هو السباق ألية 

مبادرات اقتصادية أو حكومية.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

فبراير شهر القوة
الليلة س��يهل بإذن اهلل تعالى هالل فبراير. ولهذا الشهر لدى 
مملك��ة البحرين، قيادة وحكومة وش��عبًا قيمة فضلى، ففيه 
تأسس��ت قوة دفاع البحري��ن التي تحتفل الجمع��ة المقبلة 

بمرور 53 عامًا على تأسيسها.
قوة دفاع البحرين تأسست في العام 1968 في العهد الزاهر 
للمغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
أمي��ر البالد الراح��ل طيب اهلل ث��راه »معلنة بداي��ة انطالقة 
حضارية بارزة في تاريخ البحرين المعاصر، آخذة على عاتقها 
مهمة حماية إنجازاتها العظيمة، وحفظ نهضتها الشاملة.. 
حيث جاء إنشاء قوة دفاع البحرين مع تطور البحرين الحضاري 
واتس��اع نهضتها االقتصادية واالجتماعية كمطلب أس��اس 
يحق��ق األه��داف الوطنية الس��امية ف��ي بناء مجتم��ع حديث 
متطور يواكب متطلبات العصر ويقوم على دعائم راسخة من 
القوة والمنعة من أجل الوصول إلى مزيد من الرفعة والتقدم 
واالزدهار لبحرين المس��تقبل المزهر المش��رق« كما جاء في 

أدبيات هذه المؤسسة العسكرية العريقة.
مه��م هنا اإلش��ارة إلى أنه ت��م وضع اللبنات األساس��ية لهذا 
الصرح الدفاعي الش��امخ بإش��راف مباش��ر ورعاية كريمة من 
ل��دن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى القائد األعلى حفظه اهلل ورعاه، حيث قام 
جاللته بإعداد القوة العس��كرية فور تخرجه من كلية »مونز« 
الحربية للضب��اط في المملكة المتحدة، وظل جاللته حريصًا 
في كل حين على توفير الظروف المناسبة لمنتسبي قوة دفاع 
البحرين ليقوموا بأداء واجبهم ومهامهم »للدفاع عن الوطن 
والحف��اظ على اس��تقراره ومكتس��باته ومنجزات��ه الحضارية 
والتنموي��ة«... »فحقق��ت هذه المؤسس��ة أهدافه��ا، وكانت 

دائمًا الحصن المنيع والدرع الواقي للوطن والمواطن«.
اليوم يدرك كل المواطنين أهمية هذه المؤسس��ة العسكرية 
الشامخة، ففي زمن يعاني من شح االستقرار وتمتلئ ساحته 
بالتهديدات التي مثالها ما يأتي من النظام اإليراني وأذرعه 
المنتش��رة في المنطقة نه��ارًا ولياًل يعمل ق��ادة ورجال قوة 
دف��اع البحري��ن على توفير الش��عور باألمان ال��ذي من دونه 

يضطرب الحاضر ويرتجف األمل وتهتز الثقة في المستقبل.

السلك القضائي البحريني في ظالل الجائحة
األرقام واإلحصائيات التي كش��ف عنها المستش��ار عبداهلل بن 
حس��ن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس 
األعلى للقضاء مؤخرًا ليست عابرة، بل يجب التوقف عندها مليًا 
عل��ى اعتبار أنها تحكي قصة تميز وإنج��از بحرينية بامتياز في 
ظل جائحة اس��تثنائية بكافة المقاييس عطلت كل ش��يء في 

العالم بما في ذلك سير الدعاوى والعمل القضائي.
إن منج��زات القضاء البحريني األخيرة لم تقتصر على وجه واحد 
م��ن أوجه هذا القطاع المهم إلرس��اء العدال��ة، بل الجميل في 
األم��ر أن منجزات��ه كانت على أكثر من صعيد س��واء أكان ذلك 
على صعيد س��رعة حس��م القضايا في جمي��ع المحاكم بما في 
ذلك محكمة التمييز وتقصير أمد التقاضي أو من حيث متابعة 
تنفي��ذ األح��كام وانخفاض مع��دل التراكم الس��نوي للدعاوى 
الجارية أو من جانب التفتيش والتدريب القضائي والتي كانت 
إحصائياته��ا جميعًا تثلج الصدر حقيق��ة وتدعونا لرفع القبعة 
تحية وإجالاًل لربان س��فينة القضاء البحريني الذي أوصلها إلى 

هذا المستوى من اإلنجاز.
فف��ي عام 2020 الذي تراجعت فيه العديد من القطاعات على 
مس��توى العالم كله وس��قطت أخرى في هوة المجهول بسبب 
جائح��ة كورون��ا )كوفيد19(، كان الس��لك القضائ��ي البحريني 
يواصل عمله بقوة وثبات ليحس��م ف��ي المحصلة نحو 64179 

دعوى بمعدل حسم سنوي بلغ %101.
وف��ي هذا العام نفس��ه الذي أغلق��ت فيه أب��واب المحاكم في 
العديد من الدول حتى المتقدمة منها وبعض الدول المجاورة 
التي ال تزال تعاني ويالت وتبعات أزمة الجائحة من حيث تراكم 
القضايا والتأخر في المداوالت والمرافعات وحسم القضايا، يتم 
الحدي��ث في البحرين عن تحقيق انخفاض ملموس في التراكم 
الس��نوي للدعاوى الجارية بواق��ع 27474 دع��وى، وبالمقارنة 
مع بداية عام 2017، حيث كان ع��دد الدعاوى الجارية 40021 
دعوى وصواًل إلى 12547 في أول يناير 2021، كما بلغ متوسط 

عمر الدعاوى الجارية 5 أش��هر، و67% من الدعاوى تحس��م في 
أقل من 3 أشهر و8% في أقل من 6 أشهر.

جان��ب آخر من ه��ذا المنجز يتمث��ل في مؤش��رات أداء محاكم 
التنفي��ذ، حيث تم تقديم أكث��ر من 531 ألف طلب جديد وصدر 
أكثر من 537 ألف قرار قضائي، أي إنه لم تتبق أي طلبات أمام 

محاكم التنفيذ تم تقديمها في عام 2020.
وعل��ى الرغم من هذه المنجزات الكبي��رة، إال أن القائمين على 
الس��لك القضائ��ي ف��ي البحرين ق��د أدركوا ض��رورة المتابعة 
والتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش س��واء من 
أج��ل الترقي��ة للدرجة األعل��ى أو للوقوف على مدى المس��توى 
الفني واإلداري للبعض اآلخر إدراكًا وتحقيقًا للعدالة في أسمى 
صورها، فقد حققت إدارة التفتيش القضائي في جميع الشكاوى 
الواردة إليها وعددها 354 ش��كوى وتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

حيالها.
كم��ا أدرك��وا أهمية التدري��ب القضائي فقد بلغ عدد س��اعات 
التدريب المس��تمر التي تم إنجازه��ا للقضاة في العام 2020، 
نحو 4415 ساعة تدريبية، استفاد منها 120 قاضيًا، في مختلف 
المحاكم المدني��ة والتجارية والعمالي��ة واإليجارية والجنائية 

والشرعية.
إن تمك��ن الس��لك القضائ��ي البحرين��ي من تحقي��ق كل هذه 
المنج��زات في ظل أوضاع اس��تثنائية كهذه الت��ي نمر بها هو 

مدعاة للفخر ويستحق اإلشادة والثناء.

* سانحة:
تحية وإج��الل وتقدير حملتني أس��رة بحريني��ة مكروبة أمانة 
توصيلها إلى قاضي محكمة التنفيذ األس��تاذ ناصر البوعينين 
ال��ذي أدرك مهام وظيفته الحقيقي��ة فأعمل روح القانون لفك 
كربة هذه األسرة بعد سنوات طويلة من الضيق.. فنعم الرجل 

المناسب في المكان المناسب.

كلنا قوة احتياطية من أجل هذا الوطن الغالي
تحتف��ل مملك��ة البحرين في الخامس م��ن فبراير من كل عام 
بذكرى تأس��يس ق��وة دفاع البحري��ن، هذه الق��وة التي وصف 
حض��رة صاحب الجاللة، عاهل البالد المفدى، المؤس��س لهذه 
القوة منتس��بيها ب�أنهم »البواس��ل« و»رمز الوحدة الوطنية« 

و»صمام األمان لألمن واالستقرار«. 
بالفعل انهم الجنود البواس��ل، وه��م رمز الوطنية، وهم صمام 
األم��ن واالس��تقرار لبحريننا الغالي��ة، هذه القوة التي تش��كل 
الحصن المني��ع وتحفظ أمن البحرين من بره��ا إلى جوها إلى 
حدودها البحرية. ليس هذا وحس��ب ب��ل إنها تقوم بدور فعال 
في الدفاع عن خليجنا العربي ضد كل من تس��ول له نفسه في 
إح��داث أي ضرر فيه، عبر اتفاقيات الدفاع الخليجي المش��ترك، 
حي��ث تعتبر مملك��ة البحرين أن ه��ذا االلتزام س��يظل عنوانًا 
لعالقتنا القوية مع دول الخليج العربية. ليس هذا وحس��ب بل 
تساهم قوة دفاع البحرين لمشاركاتها البارزة في الحفاظ على 
أمن واالس��تقرار اإلقليمي ومساندة األشقاء واألصدقاء، إضافة 

إلى دورها الكبير في حفظ األمن والسلم الدوليين.
اس��تطاعت ق��وة دف��اع البحرين خ��الل 53 عام��ًا الماضية من 
تحقي��ق نموًا مضطردًا في مختلف وحداتها وأس��لحتها لتكون 
عل��ى جاهزية عالية من االس��تعداد للحفاظ عل��ى أمن الوطن 
وس��المته والحف��اظ على م��ا حققت��ه المملكة م��ن منجزات 

حضارية.

* رأيي المتواضع: 
طالعتنا وس��ائل اإلعالم مؤخرًا عن بي��ان القيادة العامة لقوة 
دفاع البحرين بالبدء في »المرحلة األولى«، عن فتح باب التطوع 
للمدنيين لاللتحاق بالقوة االحتياطية، ونريد التأكيد هنا بأننا 
جميع��ا أهل البحرين المخلصين نش��كل حائ��ط صد ألوطاننا، 
وأننا جميعًا حتى وإن لم تنطبق علينا الشروط والمعايير نعتبر 
أنفسنا قوة احتياطية للدفاع عن هذا الوطن الغالي، وكلنا فداء 

لهذا الوطن الغالي.

m.albairamiii@gmail.com

@maria_daar

مريم أحمد

من زاوية أخرى

أال تريدون استعادة حياتكم؟!
فيروس كورونا المتحور اكتش��فت منه حاالت ف��ي البحرين، ومؤخرًا 
ارتفعت أعداد اإلصابة بشكل سلبي جدًا خالفًا لما كانت عليه الحاالت 
في األس��ابيع الماضي��ة والتي نزلت ألع��داد متدنية ج��دًا فيما مثل 

مؤشرًا إيجابيًا جدًا. 
لكن لألسف األعداد تزايدت، والفيروس المتحور أصبح له وجود لدينا، 
والحكوم��ة اضطرت التخاذ ق��رارات جديدة لمحاول��ة احتواء الحاالت 
وضب��ط األع��داد، وهي ليس��ت المرة األول��ى التي تتخ��ذ فيها هذه 
اإلجراءات، وليس��ت المرة األولى التي توجه فيه��ا الدعوات لاللتزام، 
وه��ذا يثبت لنا لألس��ف ب��أن هناك َمن م��ازال يهون م��ن خطر هذا 

الفيروس، وأن هناك َمن مازال ال يلتزم. 
المشكلة في عدم االلتزام أنه ال يؤثر على أفراد معينيين أو جماعات 
بذاته��ا بل هو يؤثر على الجمي��ع، والتأثير يمتد ليطال كافة جوانب 
الحي��اة على رأس��ها األعم��ال الحكومي��ة والخاصة، وحتى المش��اريع 
التجاري��ة، واآلن بع��د أن فتحت المطاعم والمقاه��ي وعاد أصحابها 
لالنتعاش قلياًل للحد من خس��ائرهم، هاهم اآلن يضطرون إلغالقها 

من الداخل واالكتفاء بتقديم الخدمة في الخارج. 
وإن أردن��ا حس��اب حج��م األض��رار الناتجة م��ن عدم االلتزام س��نجد 
أنها تمتد لتش��مل جوانب عديدة، ولن أنس��ى هنا تضرر أبنائنا في 
الم��دارس والروضات وحتى الجامعات بس��بب العودة للدراس��ة عن 
ُبع��د، والتي ال يمك��ن لها أن تكون بنفس قوة وتركيز الدراس��ة في 

المنشآت الدراسية. 
كل هذا يحصل رغم أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في عملية تطعيم األفراد 

م��ن خالل ما وفرته الدول��ة من عالجات ولقاح��ات مجانية، ورغم ما 
صرفته الحكومة على عمليات التوعية واإلرش��اد عبر وس��ائل اإلعالم 

وما نشرته في الشوارع والمنشآت من منشورات توعوية. 
المس��تغرب هنا من بع��ض األفراد الذين وكأنه��م ال يريدون إدراك 
حقيق��ة هامة معني��ة بهذا الفيروس العنيد، وهي أن االس��تهتار لن 
يقودنا لالنتصار عليه في مدى قريب، وحياتنا اليوم ليست كما كانت 
عليه قبل عام ونصف، بل كل ش��يء تأثر، أقله��ا انظروا لتأثر أبنائنا 
دراس��يًا، وانظروا لتأثر أصحاب المشاريع ممن يعتمدون في حياتهم 
على التجارة، والس��ؤال هنا: أال تريدون اس��تعادة حياتكم الطبيعية 

مثلما كانت؟!
إن كان البع��ض ال يهت��م، فإن هذا أمر مؤس��ف جدًا، ألن اس��تعادة 
حياتن��ا كما كانت يعني اس��تعادة الدولة بأكمله��ا لكافة عملياتها 
بش��كلها النموذج��ي، والت��ي من ورائه��ا ينتعش االقتص��اد، وتزيد 
إنتاجي��ة القطاعات، وأيضًا يس��تمر بن��اء األجيال واالس��تثمار فيها، 
وكل هذا يس��هم في استعادة االقتصاد لقوته، ويعزز إيرادات الدولة 

وينعكس إيجابيًا على الناس أنفسهم. 
ال تس��تصغر ما تقوم به من استهتار وتقول بأن الضرر سيقع عليك 
فقط، بل الضرر يكبر ويكبر لو كل شخص قام بنفس االستهتار الذي 
تق��وم به، بالتالي أنت وغيرك تجرمون في حق البقية الملتزمين، بل 
تجرمون في حق الدولة التي قامت وقدمت كل ش��يء لحماية الناس 
واس��تعادة الحياة كم��ا كانت عليه، وب��داًل من مس��اعدتها وتقدير 

جهودها، يقوم البعض بعناد واستهتار بإرجاعنا إلى الوراء.
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

غروب الشمس في خليج جوانابارا في ريو دي جانيرو بالبرازيل حيث سجلت المدينة لليوم الثالث على التوالي درجات حرارة مرتفعة بشكل قياسي. »إفي«
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جهود الفريق الوطني الطبي بزيادة فحوصات »كورونا« 
وتعزيــز تتبع أثــر المخالطيــن البد أن يقابلها مســؤولية 

مجتمعية تواجه االستهتار للحد من انتشار الفيروس.
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ذاكرة وطن

افتتاح معرض الطفل
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 »صب واي« أمام القضاء
 بسبب »شطائر تونة«

رفع��ت مجموع��ة م��ن األمريكيين ف��ي والي��ة كاليفورنيا دعوى 
قضائي��ة ضد مطاعم »ص��ب واي« للوجبات الس��ريعة، تتهمها 
فيه��ا بتقديم ش��طائر للزبائن عل��ى أنها تحتوي عل��ى التونة، 
لكنها ليس��ت كذلك. وتتضمن الدعوى القضائية الجماعية التي 
تم رفعها األس��بوع الماضي ضد عمالق الوجبات السريعة ومقره 
كونيتيك��ت، اتهامات للش��ركة باالحتيال واإلع��الن الكاذب حول 

محتوى شطائر التونة.

لم أدفع ثمن تهاون غيري؟
قررن��ا أن نلتقي م��ع مجموعة م��ن أصدقائنا لم نجتمع به��م منذ العام 
الماض��ي على أن نلت��زم باالحترازات الصحية، في م��كان مفتوح وجلوس 
متباعد وكمام��ات ومعقمات بالرغم من أننا جميع��ًا أخذنا اللقاح ومرور 
أس��بوعين عل��ى الجرعة الثاني��ة، ولكننا تراجعنا عن قرارنا بس��بب عودة 

ارتفاع األرقام، وبسبب التحذيرات الجديدة.
ما ذنب الملتزمين بالقوانين أن يدفعوا ثمن التزامهم بإطالة معاناتهم 
واستمرار حرمانهم، في حين أن المستهترين ال يبالون بالغرامة البسيطة 

التي يدفعونها ويكملون مسيرة عدم االلتزام؟
ما ذن��ب المحالت الملتزمة باإلج��راءات االحترازية أن يس��ري عليها قرار 
الغل��ق -إن تطلب األم��ر ذلك وعدنا للحظر- ليس��تووا بذلك مع المحالت 

والمؤسسات التي تهاونت في االلتزام؟
العقوبة ال بد من أن تكون رادعة وبشدة على المتهاونين، تمنعهم من 
قبل أو باألحرى تجعلهم يفكرون مرتين، فظرفنا يسمح باالستثناءات ورفع 
الغرامات وتغلي��ظ العقوبات؛ ألن منظر الكمامة التي تحت الذقن أصبح 
ش��ائعًا بين البحرينيين والوافدين وخاصة العمالة األجنبية، واجتماعات 
الش��باب أصبحت بال احترازات كعدد وكمكان وككمامات، وبناتنا ما ش��اء 
اهلل ع��دن للمناس��بات والجمعات ب��دون اهتمام باالحت��رازات، وإن بقينا 

هكذا فلن ننتهي وخاصة أن توافر اللقاح بطيء أكثر من المتوقع.
غالبي��ة المح��الت تهاونت في أخذ درج��ة الحرارة وموظفوه��ا أو عمالها 
يرت��دون الكمامة تحت الذقن. أس��مع هذه المالحظات كثيرًا وش��هدتها 
بنفس��ي، ف��إن أردنا أن نجت��از هذه المرحل��ة الجديدة بأم��ان فال بد من 
تش��ديد وتغليظ العقوبة ورفع قيم��ة الغرامة عل��ى المخالفين، وزيادة 
عدد المفتش��ين، بل إشراك المواطنين في الرقابة مع الجهات المختصة، 
امنحوا الناس صالحية التبليغ عن المستهترين، أعيدوا نشر أرقام التبليغ، 

وانشروا التحذير بلغات الجاليات األجنبية.
ما أود أن أقوله إن من يلتزم بالقوانين يدفع ثمن اس��تهتار من ال يلتزم 
بها، وهذا يس��ري على كثيرين يخسرون من إعادة الغلق مرة أخرى بسبب 
ته��اون أعداد كبي��رة م��ن البحرينين والوافدي��ن، في حين تلت��زم بقية 
المؤسسات بشدة بأخذ االحتياطات، فيعمم الغلق على جميع المؤسسات!
من غي��ر العدل أن يبقى المس��تهترون والمتهاون��ون بعقوبات مخففة 
نظير جرمهم الكبير؛ فالثمن الذي يدفعه الخاسرون من إعادة الغلق كبير 

قياسًا بالغرامات التي يدفعها المستهتر.
ورغ��م أن الدول��ة فعلت ما في وس��عها ف��ي التوعية والتحذي��ر والتنبيه 
وف��ي محاولة الحصول على اللقاح في ظ��ل تصارع الدول عليه، وفعلت ما 
في وس��عها للتخفيف من وطأة اآلثار الجانبية لهذا الوباء، فإن اس��تهتار 

البعض يدفع ثمنه الجميع وال يدفعونه وحدهم وهذا مناٍف للعدل.

 بيت التراث المعماري يدشن معرض 
جناح البحرين في إكسبو دبي اليوم

يدش��ن مرك��ز الش��يخ إبراهيم ب��ن محمد آل 
خليف��ة للثقاف��ة والبح��وث، مع��رض جن��اح 
البحري��ن في إكس��بو دب��ي، ضمن الموس��م 
الثقافي »محُكوموَن باألَم��ِل«، اليوم في بيت 
التراث المعماري، عند الساعة السابعة مساًء، 
م��ع األخذ بعين االعتبار اإلج��راءات االحترازية 

وقواعد التباعد االجتماعي ولبس الكمامات.
وم��ن المعروف أن جناح البحرين في إكس��بو 
دبي عب��ارة عن هيكل تجريب��ي خفيف الوزن 
يغطي مس��احة تبلغ حوالي 1000 متر مربع 
عل��ى ارتفاع 25 مترًا م��ع 127 أنبوبًا فوالذيًا 
رفيع��ًا، قط��ر كل منه��ا أق��ل من 12 س��م، 
بالتزام��ن مع األعم��ال الجارية ف��ي دبي في 
موق��ع البن��اء، ُيظهر المعرض، بش��كل عام، 
وطريق��ة البناء التي طّوره��ا فريق دولي من 
المتخصصين لهذا المبن��ى الفريد، الذي هو 
من تصميم السويس��ري كريس��تيان كيريز، 
الذي يع��د اس��مًا مهمًا ف��ي عال��م العمارة 
والتركي��ب،  بالبن��اء  المتعلق��ة  واألبح��اث 
حيث ينظ��ر كيريز إلى جناح البحرين كمس��ار 
الستكش��اف العالق��ات المترابط��ة م��ا بين 

اإلبداع والكثافة والفرص.

في إطار الموسم الثقافي »محُكوموَن باألَمِل«

 غالية بنعلي تحيي أمسية 
»حضرة عشق« بمركز الشيخ إبراهيم غدًا

إبراهي��م  الش��يخ  مرك��ز  يلتق��ي 
ب��ن محم��د آل خليف��ة للثقاف��ة 
التونس��ية  بالفنان��ة  والبح��وث، 
غالية بنعلي، في أمس��ية غنائية 
عنوانه��ا »حض��رة عش��ق«، حيث 
س��تتغنى بمختارات م��ن أغانيها 
الكالس��يكية العربي��ة والغربي��ة 
ف��ي ح��وار متناغ��م، وذلك ضمن 
»محُكوم��وَن  الثقاف��ي  الموس��م 
باألَمِل« غدًا عند الس��اعة الثامنة 
مس��اًء، في مقر المرك��ز، بحضور 
30 ش��خصًا م��ن المهتمي��ن، مع 
لإلجراءات  االعتب��ار  بعي��ن  األخذ 
التباع��د  وقواع��د  االحترازي��ة 
االجتماعي ولبس الكمامات، كما 
سيتم أيضًا بث األمسية عبر رابط 

صفحة المركز على اليوتيوب.
وتج��در اإلش��ارة إل��ى أن غالي��ة 
بنعلي، المعروفة باسم »صانعة 

أساطيرها« كما وصفتها صحيفة 
نيوي��ورك تايم��ز، ب��دأت الفنانة 
التونس��ية البلجيكي��ة مس��يرتها 
الفنية عام 1992 كمغنية وكاتبة 
وملحنة وفنانة تشكيلية ورسامة 

ومصممة وممثلة.

باإلضاف��ة إلى أنها تم��زج أنواعًا 
مختلف��ة من الموس��يقى، رابطة 
بذل��ك الثقاف��ات المختلف��ة بين 
إحي��اء القدي��م وتأصي��ل الجديد 
بي��ن  للخل��ط  طبيعي��ة  نتيج��ة 

النقيضين اللذين عاشتهما.
الثقاف��ة  س��فيرة  الري��ح،  ابن��ة 
العربية حفيدة أم كلثوم، ليس��ت 
سوى بعض األلقاب التي حصلت 

عليها خالل مسيرتها.
ُصنف��ت حفالته��ا من بي��ن أول 
عش��رة »أكث��ر الع��روض الحي��ة 
ش��هرة في ع��ام 2013« من قبل 
صحيفة نيويورك تايمز، وحصلت 
الموس��يقى«  على »جائ��زة عالم 
م��ن  عالمي��ة  أغني��ة  ألفض��ل 
المس��تقلة  البريطانية  المنظمة 
في ع��ام 2008، »أفضل ممثلة« 
»جائ��زة في إس��بانيا ف��ي يونيو 

 Women 2016 من قبل مؤسسة
 Les »وق��د رش��حتها for Africa
 2017  MagritteDu Cinema
واعدة  أفضل ممثل��ة  »لجائ��زة« 
»عن دورها في الفيلم التونسي« 
As I Open My Eyes »للمخرجة 
بوزيد  ليلى  الش��ابة«  التونس��ية 
»و حصل��ت مؤخ��رًا عل��ى جائ��زة 
مهرج��ان  م��ن  ممثل��ة  أفض��ل 
 Ecran Noir - السينما األفريقية
عن دوره��ا في فيلمه��ا »فتوى« 
للمخرج التونسي الكبير »محمود 

بن محمود«.
كما أن رصيدها الفني غني بأكثر 
من 9 ألبومات موسيقية والعديد 
الموس��يقية  التعاون��ات  م��ن 
أف��الم،  خمس��ة  المختلف��ة، 
مصرية،  تلفزيوني��ة  مسلس��الت 

معارض موسيقية ولوحات.

غالية بنعلي

وزير التربيه يفتح معرض الطفل في فبراير عام 1977
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العدد
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األنصاري: تجربة البحرين في التوازن بين الجنسين تمنحها بعدا دوليا
أكـــدت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
للمرأة هالة األنصـــاري جهوزية المجلس 
برئاســـة قرينـــة العاهـــل صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفـــة لتصدير خبرتها في مجال تعزيز 
تكافـــؤ الفرص والتوازن بين الجنســـين، 
البحرينيـــة  التجربـــة  أن  إلـــى  مشـــيرة 
المتقدمـــة في هذا المجـــال تمنحها بعًدا 
المملكـــة للدخـــول فـــي  دولًيـــا، وتؤهـــل 
عالقـــات شـــراكة متبادلـــة ومتكافئة مع 
الـــدول والمؤسســـات الدوليـــة المتقدمة 

في مجال التوازن بين الجنسين.
وخـــالل لقـــاء لهـــا عـــن بعـــد مـــع ســـفير 
مملكـــة  لـــدى  الفرنســـية  الجمهوريـــة 
أكـــدت  كوشـــارد،  جيـــروم  البحريـــن 
األنصاري اســـتعداد مملكـــة البحرين من 
خـــالل مؤسســـة المجلس األعلـــى للمرأة 

للمشـــاركة فـــي “منتدى جيل المســـاواة” 
الذي تنظمه هيئـــة األمم المتحدة للمرأة 
وفرنســـا فـــي يونيـــو المقبـــل، الفتـــة إلى 
أهميـــة هـــذا المنتـــدى في تكريـــس مبدأ 
تكافـــؤ الفـــرص والتوازن بين الجنســـين 
اســـتعداد  عـــن  معربـــة  العالـــم،  حـــول 
المجلس إلثراء محتوى ومناقشات هذا 
المنتـــدى بمـــا لـــدى البحريـــن مـــن تجربة 

دولية متميزة في هذا المجال.
ونوهت األنصـــاري خالل اللقاء بالجهود 
النشـــطة التـــي يبذلهـــا الســـفير كوشـــارد 
لتحقيـــق مزيـــد من التميز فـــي العالقات 
مختلـــف  فـــي  الفرنســـية  البحرينيـــة 
المجـــاالت بما فيها االقتصادية والعلمية 
والثقافيـــة، معربـــة عـــن فخـــر المجلـــس 
مـــع  بالتعـــاون  الدائـــم  للمـــرأة  األعلـــى 
الجمهورية الفرنسية في مختلف قضايا 

المرأة، مع تأكيد حرص المجلس للمضي 
قدمـــا فـــي تفعيل المبـــادرات المشـــتركة 
ذات الصلـــة بالمرأة بيـــن مملكة البحرين 
والجمهورية الفرنســـية، وعرض الجهود 

الوطنية وتبادل أفضل الممارسات.
واســـتمع الســـفير الفرنســـي خالل اللقاء 
وبرامـــج  مبـــادرات  حـــول  عـــرض  إلـــى 
إطـــار  فـــي  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
فـــي  عنهـــا  المنصـــوص  االختصاصـــات 
المرســـوم الســـامي لتأسيســـه، واإلشارة 

إلى امتالك البحرين استراتيجية وخطة 
وطنية لنهوض المـــرأة البحرينية يجري 
تطويرها باستمرار، إضافة إلى مبادرات 
المجلس على الساحة الدولية من خالل 
العالقـــات الثنائية والمتعـــددة مع الدول 

أو عبر منظمة األمم المتحدة.
الجمهوريـــة  أعـــرب ســـفير  مـــن جانبـــه، 

الفرنســـية لـــدى مملكة البحريـــن جيروم 
كوشارد عن إعجابه بالتجربة البحرينية 
المتميـــزة في مجال النهوض بالمرأة من 
خـــالل مؤسســـة المجلس األعلـــى للمرأة 
برئاســـة صاحبـــة الســـمو الملكـــي قرينـــة 

جاللة ملك مملكة البحرين.
وأكـــد خـــالل اللقاء أن مـــا حققته مملكة 

مـــن  الدوليـــة  الســـاحة  علـــى  البحريـــن 
حضـــور متميز في مختلف قضايا المرأة 
يجعـــل منهـــا شـــريكا كفـــوًءا لبـــالده في 
تبادل اآلراء والتجارب والخبرات، معربا 
عـــن التطلع لمزيد من التعاون المشـــترك 
على الصعيد الثنائي وأيضا على الساحة 

الدولية في مختلف قضايا المرأة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

السفير الفرنسي: 
توسيع التعاون 

الثنائي في مختلف 
قضايا المرأة

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة الـــوزارات والجهـــات العامة بـــأن المحكمـــة الصغـــرى الجنائية 
أصـــدرت حكمـــا بإدانة تســـعة متهمين في قضية إدخال ســـلع انتقائية دون ســـداد 
الضريبة المســـتحقة عليها واســـتيراد وبيع مواد عشبية محظورة فضال عن مزاولة 
نشـــاط تجاري من دون ترخيص، وبمعاقبتهم بالحبس لمدد تراوحت من ســـنة إلى 
3 سنوات وبإبعاد األجانب منهم نهائيا عن البالد إضافة إلى تغريم أحدهم 5 آالف 

دينار ومصادرة المواد الممنوعة محل الواقعة والمبالغ النقدية المضبوطة.
وكانـــت النيابـــة العامة قد تلقت بالغا مـــن اإلدارة األمنية عن قيام المتهمين بجلب 
ســـجائر ومواد عشـــبية تســـتخدم كبديل لتدخين التبغ من الخـــارج ويتم إخفاؤها 
بعيـــدا عـــن أعين رجال الجمـــارك؛ بغرض التهرب مـــن دفع الضرائـــب المقررة عليها 
وفـــور وصولهـــا يقومـــون باســـتالمها ونقلهـــا لمخـــازن معدة مســـبقا لالحتفـــاظ بها 

وتوزيعها على منصات البيع بمملكة البحرين.

الحبس لـ 9  تهربوا من “الضريبة االنتقائية”
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سمو محافظ الجنوبية تبرع بعدد من الكراسي المتحركة لكبار السن

ما تقوم به “رعاية الوالدين” يوثق أسمى قيم اإلنسانية

التقـــى الرئيـــس الفخـــري لجمعيـــة 
البحريـــن لرعاية الوالدين محافظ 
الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، عبـــر 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي عـــن بعد، 
البحريـــن  إدارة جمعيـــة  بمجلـــس 
لرعايـــة الوالدين، بحضـــور رئيس 
مجلس اإلدارة أحمد البنا وحســـن 
إدارة  مجلـــس  مـــن  وعـــدد  كمـــال 

الجمعية.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، اطلع ســـمو 
أنشـــطة  علـــى  الفخـــري  الرئيـــس 
وبرامـــج الجمعية مـــع بداية العام 
الجديـــد٢٠٢١، مشـــيدا ســـموه بما 
تســـهم به جمعيـــة البحرين لرعاية 
الوالديـــن من جهـــود قّيمة لخدمة 
فئـــة كبـــار الســـن من خـــالل العمل 
بهـــدف  واالجتماعـــي؛  الخيـــري 
تقديم الرعاية بصورتها اإلنسانية.
كمـــا أكـــد ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي بن خليفـــة آل خليفة، حرص 
فـــي  المســـتمر  وتواصلـــه  ســـموه 
تقديـــم المبادرات الكفيلـــة برعاية 
كبار السن، إذ تبرع سموه بعدد من 
الكراسي المتحركة الجديدة لكبار 
الســـن، إضافـــة إلـــى مجموعة من 
الهدايـــا والمســـتلزمات األساســـية 
لمنتســـبي الجمعيـــة مـــن فئـــة كبار 

السن؛ تقديًرا لعطائهم.
وأشـــار ســـموه إلى أن مـــا تقوم به 
الجمعيـــة مـــن أنشـــطة وفعاليـــات 

وما تقدمه من أنواع الرعاية لكبار 
السن يوثق أسمى القيم اإلنسانية 

والمسؤولية االجتماعية.
مـــن جانبهـــم، رفع رئيـــس مجلس 

ومنتســـبي  وأعضـــاء  اإلدارة، 
الجمعيـــة جزيـــل الشـــكر والعرفان 
علـــي  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  لســـمو 
آل خليفـــة علـــى هـــذه اللفتـــة، وما 

يقدمه ســـموه من دعم ومســـاندة 
لفئة كبار الســـن، وإسهامات سموه 
القّيمـــة فـــي المجـــال االجتماعـــي 

واإلنساني.

عوالي - المحافظة الجنوبية

وقف خليفة
للوفــاء رجــال، وللقــادة والحكمــاء شــيم وخصــال، ولعــل فــي المكرمــة 
الملكية السامية والجليلة بإنشاء وقف المغفور له بإذن هللا تعالى خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة لألعمــال الخيريــة، ما يوكــد المعــدن األصيل الذي 
يتحلــي بــه قادتنا وأولياء أمورنا، وعلى ذلــك االعتراف الراقي بالجميل 
بمــا أنجــزه األميــر الراحل خليفة بن ســلمان من أعمال خيرية وإنســانية 

تجاوزت الحدود لتصل إلى كل بني البشر في أرجاء المعمورة. 
لقد جاشــت في صدورنا المعاني الخالــدات، والمآثر والفضائل والعظات 
ونحــن نقــف أمــام الوفــي األكبــر والرائد األعلــى حضرة صاحــب الجاللة 
الملــك حفظــه هللا ورعــاه، وجاللتــه يؤكــد يومــا بعد اآلخر لشــعبه وأمته 
الرشــيدة بــأن هللا ال يضيــع أجر من أحســن عمــال، وأن جاللته بتأســيس 
ذلــك الوقــف الخيــري الــذي يحمــل اســم األب الراحــل خليفة بن ســلمان 
طيــب هللا ثــراه، إنمــا يعطي ألمته درســا في الحب والوفــاء؛ ليعلم جيل 
بعــد جيــل أن بالدنــا ال تنســى رجالهــا، وأن قادتنــا األحــالم ال يغضــون 
الطرف عن مآثر العظماء، وال عن منجزات األوفياء، فخليفة بن ســلمان 
ســيظل فــي ضميــر أمته مثال يحتــذى، وقدوة قلما يجــود الزمان بمثلها، 
وأســوة حســنة لمن يريد أن يتربى على فعل الخير، وعلى العطاء للغير، 

والدفع بعجلة المجتمع قدما إلى األمام. 
ولعــل فــي حــرص العاهل المفــدى على أن يكون وقف خليفة بن ســلمان 
لألعمــال الخيريــة بمجلــس أمناء يترأســه فلــذة كبد الفقيــد الغالي نجله 
الوفــي نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة آل 
خليفــة  وبعضويــة ونيابــة رئيــس مــن عصــب الراحــل العظيم مــا هو إال 
تخليــد أعظم لذكــراه وتأكيد جديد من ملك القلوب عاهل البالد المفدى 
بأن بالدنا ستظل دائما وأبدا مخلصة لرجالها، وفية ألبناء شعبها، حامية 
لتــراث ومآثــر أبنائهــا، إنه غيض مــن فيض لوطن إذا أحــب ال يكره، وإذا 
أنجــب ال يتخلــى، وإذا أفــاض بالحــب والعطاء فإنــه ال يفيض إال بالحب 

والعطاء.
شــكرا لــك يا صاحــب الجاللة، دمت لبالدك وشــعبك مثــال يحتذى ورمًزا 
للوفاء والعطاء، ورحمة هللا على فقيدنا الكبير خليفة بن ســلمان طيب 
هللا ثــراه، وعزاؤنــا فــي أعماله ومنجزاته التي ســتظل خالــدة أبد الدهر، 
وفــي وقــف أعــز بــه مليُكنا فقيَدنا بعــد رحيله، فالخيــر كل الخير ال يأتي 

إال من أهل الخير.

د. عبداهلل الحواج

وكيل الداخلية: مراكز “التأهيل” تواصل تطبيق اإلجراءات االحترازية
ــات إلــكــتــرونــيــة ــدمـ ــزالء... وخـ ــنـ ــلـ ــي لـ ــان ــج ــات م ــم ــال ــك ــد م ــي رص

أكـــد وكيـــل وزارة الداخليـــة رئيـــس 
لجنـــة حقوق اإلنســـان الشـــيخ ناصر 
بن عبدالرحمـــن آل خليفة أن الوزارة 
ماضيـــة قدمـــا فـــي التطبيـــق الدقيق 
االحترازيـــة  لإلجـــراءات  والحـــازم 
وتوفيـــر  كورونـــا  جائحـــة  لمواجهـــة 
الدعم الكامل لما تتطلبه هذه التدابير 
الوقائية، بما يسهم في حماية صحة 

وسالمة جميع منتسبي الوزارة.
وأوضح أنه في هـــذا اإلطار، تواصل 
والتأهيـــل  لإلصـــالح  العامـــة  اإلدارة 
االلتزام بإجراءاتها الناجحة للحفاظ 
خـــالل  مـــن  النـــزالء  صحـــة  علـــى 
ومتابعـــة  الوقائيـــة  التدابيـــر  تعزيـــز 
الخدمـــات المقدمة، وفق مـــا يتطلبه 
قانـــون مؤسســـة اإلصـــالح والتأهيل 
والئحتـــه التنفيذية وبمـــا يتوافق مع 
المعاييـــر الدولية واشـــتراطات األمن 

والسالمة.
وشـــدد علـــى االلتـــزام بقيـــم ومعايير 
حقـــوق اإلنســـان؛ باعتبارهـــا جزءا ال 
يتجزأ مـــن منظومة العمل الشـــرطي 
اإلصـــالح  مراكـــز  وأداء  عمومـــا، 
والتأهيـــل خصوصـــا، منوهـــا في هذا 
الســـياق إلـــى قيـــام اإلدارة بتحويـــل 
إلـــى  المقدمـــة  الخدمـــات  مـــن  عـــدد 
إلكترونية، مثل االتصال المرئي، عقد 

جلســـات المحاكم إلكترونيا، التوثيق 
االستشـــارات  وتقديـــم  اإللكترونـــي، 
الطبيـــة عـــن بعـــد؛ منعـــا ألي احتكاك 
مباشـــر بالنـــزالء وبما يضمـــن حماية 
إلـــى  إضافـــة  وســـالمتهم،  صحتهـــم 
تخصيص مبنى كمستشـــفى ميداني 
وتطبيـــق الحجـــر الصحـــي علـــى أي 
نزيـــل مســـتجد قبـــل دخولـــه للمركـــز 
وإعـــادة توزيـــع النـــزالء فـــي المباني 
الجديـــدة،  المبانـــي  بعـــض  وتفعيـــل 
والتعقيـــم  للتطهيـــر  فـــرق  وتشـــكيل 
بالتنســـيق مع الدفاع المدني وتوزيع 
للنـــزالء  كافـــة  الطبيـــة  المســـتلزمات 
العشـــوائي  للفحـــص  وإخضاعهـــم 
والقفـــازات  بالكمامـــات  وتزويدهـــم 
أجهـــزة  وتوزيـــع  التعقيـــم  ومـــواد 
قيـــاس درجة الحـــرارة على المداخل 

والمخارج ومرافق المراكز.

وأشـــار وكيـــل وزارة الداخليـــة إلـــى 
العمـــل علـــى تطويـــر متجـــر النـــزالء 
إداريـــة  آليـــات  وتطبيـــق  “الكانتيـــن” 
جديـــدة، بمـــا يلبـــي حاجـــات النـــزالء 
ومتطلباتهـــم بأفضـــل الســـبل، منوها 
إلـــى أنه فـــي إطار العمـــل على تأمين 
اتصـــاالت النزالء مع أهلهـــم وذويهم 
وتعزيزا للشراكة المجتمعية، أطلقت 

والتأهيـــل  لإلصـــالح  العامـــة  اإلدارة 
مبادرة بالشـــراكة مع شـــركة البحرين 
والالســـلكية  الســـلكية  لالتصـــاالت 
)بتلكـــو( يتـــم بموجبها توفيـــر رصيد 
مجاني باالتصـــاالت الهاتفية للنزالء، 
تنفيـــذ  فـــي  “بتلكـــو”  بـــدور  مشـــيدا 
ضمـــن  البنـــاء  وتعاونهـــا  المبـــادرة 

النهوض بمسؤولياتها المجتمعية.

الشيخ ناصر بن عبدالرحمن
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المنامة - وزارة الخارجية

لدى  البحرين  مملكة  سفير  أعــرب 
جمهورية الهند عبدالرحمن القعود 
لقيادة  البحرين  مملكة  تقدير  عن 
الهند  جمهورية  وشعب  وحكومة 
ــهـــودهـــم فــي  الـــصـــديـــقـــة؛ عـــلـــى جـ
لتحقيق  الثنائية  العالقات  تعزيز 
ــيــن  ــشــعــب ــديـــن وال ــلـ ــبـ تـــطـــلـــعـــات الـ
الصديقين، منوهًا بما يجمع مملكة 
الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة الــهــنــد من 
يسعى  وطــيــدة  تاريخية  صــداقــة 
ــبــلــدان لــمــواصــلــة تــعــزيــزهــا على  ال
القعود  ــال  الــمــســتــويــات. وقـ كــافــة 
فــي لــقــاء مــع إذاعــــة عــمــوم الهند 
عــالــًيــا  تــثــمــن  الــبــحــريــن  مملكة  إن 
جمهورية  مــع  والتنسيق  الــتــعــاون 
الهند فيما يتعلق بمواجهة جائحة 
كورونا )كوفيد 19(، ما يمثل نجاًحا 
العالقات  تطوير  زيادة  جديًدا في 
أن  وأضـــاف  البلدين.  بين  القائمة 
إجــراءات  اتخذت  البحرين  مملكة 

اســـتـــبـــاقـــيـــة لـــلـــتـــصـــدي لــفــيــروس 
كورونا، بتوجيهات من عاهل البالد 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
فريق  وجــهــود  خليفة،  آل  عيسى 
رئيس  العهد  ولي  بقيادة  البحرين 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  الــــــوزراء 
خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
ــتــي يــقــوم بها  مــنــوهــا بــالــجــهــود ال
األمامية،  الصفوف  فــي  العاملون 
ما أظهر قدرة مملكة البحرين على 
مواجهة هذه الجائحة وفق أفضل 

الممارسات العالمية.

القعود: تعاون مع الهند لمواجهة “كورونا”

َقصيدٌة مهداة إلى شعب مملكة البحرين الكريم، ودعوة 
لاللتزام بالواجب الوطني للوقاية من فيروس “كورونا”.

الـــَبـــَصـــُر ــِع  ــ ــَف ــ ــن ــ َي ــم  ــ ــ َل إن  ــرِء  ــ ــ ــَم ــ ــ ال فــــي  َخــــيــــَر  ال 
ــُر ــ ــِب ــ ــَت ــ ــع ــ َي ــَس  ــ ــيـ ــ لـ اَلٍه  َوالــــــَعــــــقــــــُل  ــــــمــــــُع  َوالــــــسَّ

ُمــــســــِرَعــــًة األوَضــــــــــــــاَع  َأَرى  ِإنِّـــــــــي  َقـــــــــوِم  َيــــــا 
ــُر ــ ــِع ــ ــَت ــســ ــ اِء َت ي َوَنــــــــــــــاَر الــــــــــــــدَّ ـــــــــَردِّ َنــــــْحــــــَو الـــــــــتَّ

ُكــــــــوُنــــــــوا َعــــــَلــــــى َحـــــــــــــَذٍر َفـــــَوضـــــُعـــــَنـــــا َخـــــِطـــــٌر
ــُر ــِشـ ــَتـ ــنـ َيـ َســــــــوَف  “ُكـــــــُروَنـــــــا“  ــوا  ــ ــوُنـ ــ ــُكـ ــ َتـ ــْم  ــ ــ َلـ إْن 

ــوا ــ ــَضـ ــ ــا َوَمـ ــ ــَن ــ ــِل ــوا ِمـــــن َأهــ ــ ــَضـ ــ ــي الـــــِذيـــــَن َقـ ــِفـ ــكـ َيـ
َقــــــــــْل لِــــــــي ِبـــــــــَربِّـــــــــَك َمــــــــــــاذا َبــــــعــــــُد َنــــنــــَتــــِظــــُر

َفـــــــااللـــــــِتـــــــَزام ِبـــــَمـــــا ِيــــــوِصــــــي الــــــَفــــــِريــــــُق َغـــــــَدا 
ــُر )1( ــَطـ ــَخـ ــي الـ ــِه ــَت ــن ـــى َي ــتَّ ـــــُروَرِة َحـ َأقـــَصـــى الـــــضَّ

ـــَنـــُكـــم ُتـــَحـــصِّ ِكــــــي  َجــــــــــــاَءْت  الـــــلِّـــــَقـــــاَحـــــاِت  إنَّ 
ـــَفـــُر ــا الـــظَّ ــَنـ ــِمـ ــيـ ــِعـ ــْطـ َدُعـــــــــوا اإلَشـــــــاَعـــــــاِت َفـــــي َتـ

َمــــــــًدى االنــــــتــــــشــــــاَر  َزاَد  ــــــــَهــــــــاُوِن  الــــــــتَّ ُكـــــــْثـــــــُر 
ــــهــــِل ِيــــنــــَحــــِدُر ــِل َنـــــْحـــــَو الــــسَّ ــ ــي ــ ــسَّ ــ ــال ــ َفــــــَصــــــاَر َك

ــم ــ ــُكـ ــ ــاِزلِـ ــ ــَنـ ــ ــي َمـ ــ ــَع َوابـــــــَقـــــــوا فـ ــ ـ ــمُّ ــ ــَجـ ــ ـ ــتَّ ــ َدُعـــــــــــوا الـ
ــَذُر ــ ــَحـ ــ ــــا َيـــقـــَتـــِضـــي الـ ــَس الـــــَخـــــوِف َمــــمَّ ــ ــاِجـ ــ ــَهـ ــ َفـ

َغـــــــــــًدا ــِق  ــ ــ ــِريـ ــ ــ ــَفـ ــ ــ الـ ــَم  ــ ــ ــي ــ ــ ــالِ ــ ــ ــَع ــ ــ َت َأَطــــــعــــــَنــــــا  إَذا 
ــُر ــ ــِص ــ ــَت ــ ــن ــ َعـــــلـــــَى الـــــــــَوَبـــــــــاِء َجــــِمــــيــــًعــــا ســـــــــوَف َن

ُرُه ِبـــــــه الـــــَخـــــبـــــيـــــُرون َفـــــــــاْتـــــــــَبـــــــــْع َمـــــــا ُيــــــــَقــــــــرِّ
ــــــُذُر ِمـــــــن َتــــــوِصــــــَيــــــاٍت َومـــــــــا َقـــــــاّلـــــــْت ِبـــــــه الــــــنُّ

ـــــــــاٍء َفـــــــــــُهـــــْم َنـــــــــــــَذُروا ُخـــــــــــــُذوا َبـــــــَقـــــــوِل َأِطـــــــــبَّ
ــا َســـــِهـــــُروا ــ ــَنـ ــ ــِلـ ــ ـــــُفـــــوَس َوَكـــــــــم ِمــــــن َأجـ ــا الـــــنُّ ــ ــَنـ ــ َلـ

ِبــــأنــــُفــــِســــُكــــم ُتـــــلـــــُقـــــوا  ـــــــــــــَك ال  َربُّ َقـــــــــــاَل  َقــــــــــْد 
َفــــــــأَتــــــــِمــــــــُروا هللِا  أمـــــــــــُر  الـــــــَمـــــــَهـــــــالِـــــــِك  إلـــــــــى 

أوَجـــــَبـــــَهـــــا هللِا  َشـــــــــــــْرُع  ـــــــبِّ  الـــــــطِّ َوَطــــــــــاَعــــــــــُة 
َتـــــــــــِزُروا اِء ال  ِبـــــــَهـــــــَذا الـــــــــــــدَّ َعـــــــــــــْدًوى  َفـــــــــــــِوزَر 

ــِرٍث ــ ــَتـ ــ ــْكـ ــ ــَر ُمـ ــ ــيـ ــ َوانـــــــُظـــــــْر لِــــَشــــعــــٍب َتـــــــَمـــــــاَدى َغـ
ــٌق َكــــِثــــيــــٌر ِمــــنــــه َفــــاعــــَتــــِبــــُروا ــ ــلـ ــ َقــــــــْد َمـــــــــاَت َخـ

َولِـــــــــلـــــــــِقـــــــــَيـــــــــاَدِة ُجـــــــهـــــــٌد َقـــــــــد َغــــــــــــــَدا َمــــــَثــــــاًل
َكــــــــــْم ِمــــــــن ِبــــــــــــالٍد ِبـــــــِإعـــــــَجـــــــاٍب َلــــــــه َنـــــــَظـــــــُروا

لِــــَمــــا ــِل  ــ ــيـ ــ ــِمـ ــ ــَجـ ــ ــلـ ــ لِـ َردٌّ  ــــــــاِس  الــــــــنَّ َفـــــــــواِجـــــــــُب 
ــــــرِّ ُمـــــقـــــَتـــــَدُر َأْعـــــــَطـــــــى َمـــــِلـــــيـــــٌك َلـــــــــــــــَرْدِء الــــــضُّ

واِجــــَبــــه َيـــــــــْرَع  َلـــــــْم  ِإْن  الـــــمـــــرِء  فــــي  َخــــيــــَر  ال 
ــُر ــ ــَبـ ــ ــْعـ ــ الـ ِبـــــــه  ُتـــــــْجـــــــِدي  َوال  َجـــــــُهـــــــوالً  ــُدو  ــ ــ ــبـ ــ ــ َيـ

ــا ــ ــ ــَن ــ ــ ــُب ــ ــ ـــــــاِس َواأَلحـــــــــــَبـــــــــــاِب َواِج َســـــــالَمـــــــُة الـــــــنَّ
ـــــــــــــُه الــــــــَقــــــــَدُر َفـــــــــال َتــــــــُقــــــــوُلــــــــوا َســــــِئــــــْمــــــَنــــــا إنَّ

َوال ــن  ــ ــيـ ــ ــِلـ ــ ــِمـ ــ ــهـ ــ ــُمـ ــ الـ ُعـــــــــــــذَر  هللُا  َيــــــقــــــَبــــــُل  ال 
ــا ِبـــــــِه ُأِمــــــــــُروا ــ ــم ِفـــــــْي مـ ــ ــِه ــ ــاِن ــ ــَي ــ ــْص ــ ــِع ــ َيـــــرَضـــــى ِب

ــوا ــ ــُنـ ــ ــِهـ ــ َتـ َوال  اِئـــــــــي  أِعـــــــــزَّ َجــــِمــــيــــَعــــا  ُكــــــــوُنــــــــوا 
ــُر ــ ــِس ــ ــَك ــ ــن ــ َفــــــــَعــــــــزُم َشــــــعــــــٍب َعـــــِظـــــيـــــٍم َلــــــيــــــَس َي

د. عبداهلل أحمد منصور آل رضي

)1( الفريق: هو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

“ُكوُنوا َعلى َحَذٍر”

“التجارة”: إيقاف خدمات المطاعم باألماكن الداخلية
ــا خــارجــيــا ــه ــم ــدي ــق ــرار ت ــ ــم ــ ــت ــ ــوم... واس ــ ــ ــي ــ ــ ــن ال ــ بــــــدءا م

ــارة  ــتـــجـ والـ الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  أكــــــدت 
ــاحـــة ضـــــــرورة الــــتــــزام جــمــيــع  ــيـ والـــسـ
ــال بـــيـــع األطـــعـــمـــة  ــ ــحـ ــ الـــمـــطـــاعـــم ومـ
إضافة  الشيشة  ومقاهي  والمشروبات 
في  الــمــوجــودة  المطاعم  ردهـــات  إلــى 
بوقف  وغــيــرهــا،  التجارية  المجمعات 
تــقــديــم جــمــيــع خــدمــاتــهــا فــي األمــاكــن 
تقديم  استمرار  مع  والمغلقة،  الداخلية 
ــاًرا من  ــبـ ــتـ الـــخـــدمـــات الـــخـــارجـــيـــة، اعـ
الــجــاري وحتى  يناير   31 الــيــوم األحــد 
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بجميع  وااللــتــزام  االستيعابية  الطاقة 
والتدابير  واإلجـــــراءات  االشــتــراطــات 
عن  والـــصـــادرة  بها  المعمول  الصحية 
اإلجـــراءات  جانب  إلــى  الصحة،  وزارة 
بها  التقيد  الواجب  األخرى  االحترازية 
انتشار  من  للحد  سابقا،  عنها  والمعلن 

فيروس كورونا )كوفيد 19(. 
وأوضحت الوزارة أن السماح باستمرار 
المطاعم في تقديم الخدمات الخارجية 
ــضــوابــط  ــتــوجــب أن يـــكـــون وفــــق ال ي
ضـــرورة  فــي  المتمثلة  واالشــتــراطــات 
عـــدم تــجــاوز الــعــدد الــكــلــي لألشخاص 
فــي الــحــجــز الـــواحـــد 30 شــخــصــا، في 

حــيــن إن كــانــت الــحــجــوزات مــتــعــددة 
من  ألكثر  الخدمة  بتقديم  يسمح  فإنه 
30 شخصا بحسب الطاقة االستيعابية 
معايير  تطبيق  أهمية  مع  مطعم،  لكل 
ال  بــأن  والمتمثلة  االجتماعي  التباعد 
تقل المسافة عن مترين بين كل طاولة 
ــرى، وأال يــزيــد عـــدد األشــخــاص  ــ واألخـ
االستيعابية  الــطــاقــة  مــن   %  50 عــن 
الحد األقصى  أال يتجاوز  للطاولة على 
للطاولة الواحدة 6 أشخاص، إلى جانب 
ــراءات األخـــرى الــتــي تــم اإلعــالن  ــ اإلجـ
اتخاذ  سيتم  أنــه  مــؤكــدًة  مسبًقا،  عنها 
اإلجـــــراءات الــقــانــونــيــة الــالزمــة حيال 

المخالفين وفقا لقانون الصحة العامة.
ويأتي هذا اإلجراء في ظل ما يفرضه 
ــن اكــتــشــاف  ــع االســـتـــثـــنـــائـــي مــ ــوضــ ــ ال
الفيروس المتحور في عدد من الحاالت 
ــاع أعـــداد  ــفـ ــقــائــمــة، إضـــافـــة إلـــى ارتـ ال

الحاالت القائمة بفيروس كورونا. 
إلـــى ضـــرورة  الجميع  الـــــوزارة  ودعـــت 
الفريق  من  الصادرة  بالتعليمات  التقيد 
ــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس  الــوطــنــي ال
كورونا والجهات الرسمية ذات العالقة، 
ــزام لــضــمــان ســالمــة  ــتــ ــ والـــتـــعـــاون واالل

الجميع والحد من انتشار الفيروس.

المنامة - الصناعة والتجارة

عبدالرحمن القعود

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

يـــدشـــن مـــركـــز الــشــيــخ إبــراهــيــم 
لــلــثــقــافــة  بـــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة 
والــبــحــوث، الــيــوم، مــعــرض جناح 
ــي مــعــرض  ــكــة الـــبـــحـــريـــن فــ مــمــل
ــن الـــمـــوســـم  ــمـ ــو دبـــــــي، ضـ ــبـ ــسـ إكـ
ــِل”،  ــاألَمـ الــثــقــافــي “مــحــُكــومــوَن بـ
فــي بيت الــتــراث الــمــعــمــاري، عند 
بعين  األخــذ  مع  مساًء،   7 الساعة 
االعــتــبــار اإلجــــراءات االحــتــرازيــة 
وقواعد التباعد االجتماعي ولبس 

الكمامات.
الــمــعــروف أن جــنــاح مملكة  ومــن 
عبارة  دبــي،  إكسبو  فــي  البحرين 
الوزن  خفيف  تجريبي  هيكل  عن 
 1000 يغطي مساحة تبلغ حوالي 
متر مربع على ارتفاع 25 متًرا مع 
ــا رفــيــًعــا، قطر  127 أنــبــوًبــا فــوالذًي
سنتيمترا،   12 مــن  أقــل  منها  كــل 
في  الجارية  األعمال  مع  بالتزامن 

دبي في موقع البناء.

تدشين معرض جناح البحرين في “إكسبو دبي”

اإلمارات ومركز الشيخ إبراهيم يفتتحان “الركن األخضر” في المحرق
مـــي آل خليفـــة: إضافـــة نوعيـــة للبنيـــة التحتيـــة الثقافيـــة فـــي المحـــّرق

الشيخ  ومــركــز  ــارات  اإلمــ دولـــة  افتتحت 
للثقافة  خليفة  آل  محمد  بــن  إبــراهــيــم 
عن  المتفّرع  األخــضــر”  “الــركــن  والبحوث 
بمملكة  المحرق  المركز، وذلك في مدينة 
مشترك  ثقافي  مشروع  ضمن  البحرين، 
لتوثيق  الــمــوقــعــة  االتــفــاقــيــة  إطــــار  فـــي 
ــاون الــثــقــافــي مـــع دولـــة  ــعـ ــتـ عـــالقـــات الـ
على  للحفاظ  البحرين  ومملكة  اإلمــارات 

اإلرث التاريخي المشترك للبلدين.
وشارك في افتتاح الركن األخضر، مجلس 
بنت  مــي  الشيخة  برئاسة  المركز  أمــنــاء 
برئاسة  إماراتي  ووفد  خليفة،  آل  محمد 
اإلمــارات  بدولة  والشباب  الثقافة  وزيــرة 
نورة الكعبي، وسفارة دولة اإلمارات لدى 
مملكة البحرين، وعدد من أعضاء السلك 
الشيخ  مــركــز  وأصـــدقـــاء  الــدبــلــومــاســي 

إبراهيم وداعميه.
ــهــذة الــمــنــاســبــة قــالــت رئــيــســة مجلس  وب
إبراهيم بن محمد آل  أمناء مركز الشيخ 
مي  الشيخة  والــبــحــوث  للثقافة  خليفة 
بنت محمد آل خليفة إن “الركن األخضر” 
التحتية  للبنية  نوعية  إضــافــة  سيشكل 
يشكل  وهو  المحّرق  مدينة  في  الثقافية 
نموذًجا مميًزا للحداثة في مدينة قديمة 
تحمل في عمارتها المعمار الحديث الذي 
للمدينة،  الــعــمــرانــي  المشهد  مــع  ينسجم 
لدولة  واالمتنان  الشكر  بجزيل  متوجهة 
التي  الشقيقة  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
ــام االحــتــفــاء  ــمــشــروع ضــمــن عـ دعــمــت ال
بذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان )طّيب هللا ثراه(. 
كــمــا شــكــرت الــشــيــخــة مـــي بــنــت محمد، 
المتواصلة  جــهــودهــا  على  الكعبي  نـــورة 
من أجل تعزيز العالقات الثقافية العريقة 
البحرين  مملكة  بين  فيما  والــتــاريــخــيــة 

واإلمارات العربية المتحدة.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت الــكــعــبــي “يــعــبــر هــذا 
المشروع عن العالقات األخوية التاريخية 
البحرين  ومــمــلــكــة  ــارات  ــ اإلمــ ــة  ــ دول بــيــن 
المستندة  العالقات  خصوصية  ظل  في 
مع  مشترك،  وتاريخ  راسخة  روابــط  إلــى 
فيه  لما  البناء  والتعاون  المصالح  وحــدة 
خير الشعبين الشقيقين. يحمل المشروع 
الوالد  وإرث  قيم  تفاصيله ومالمحه  في 

ــد بن  ــ الــمــؤســس الــمــغــفــور لــه الــشــيــخ زاي
ســلــطــان آل نــهــيــان مـــن خـــالل مــكــونــات 
ــر الـــتـــي تــعــكــس بــالــبــيــئــة  ــضـ ــن األخـ ــركـ الـ
في  الخضراء  الرقعة  وتوسيع  والــزراعــة 
األخــرى  العناصر  ــى  إل إضــافــة  اإلمــــارات، 
المرتبطة بالترويج للفن والثقافة العربية 

والخليجية “.
إلى  األخضر  الركن  “سيتحول  وأضــافــت 
والفن  للثقافة  للترويج  معرفية  منصة 
الخليجي والعالمي من خالل إقامة ندوات 
الثقافة  صــون  فــي  تساهم  ومــهــرجــانــات 
المستقبل“،  ألجيال  وتحفظها  الخليجية 
مؤكدة أن مشروع الركن األخضر يتماشى 
مع سياسة دولة اإلمــارات وحرصها على 
الحفاظ على التراث الثقافي، مشيرة إلى 
عريًقا،  تاريًخا  تمتلك  المحرق  مدينة  أن 
قــرون  مــدى  على  المدينة  حكاية  يـــروي 
من الزمن باعتبارها مركًزا للتنوير ومنارة 

للفن اإلسالمي القديم والمعاصر.
وبــدوره، أعرب سفير دولة اإلمــارات لدى 
بن  حــمــدان  بــن  سلطان  الشيخ  البحرين 
زايد آل نهيان، عن سعادته بافتتاح مبنى 
بعد  المحرق  مدينة  في  األخضر”  “الركن 
إعــادة تصميم  ترميمه وخضوعه ألعمال 
ــفــاقــيــة الــمــوقــعــة  ــلـــي فـــي إطــــار االت داخـ
بين  الثقافي  الــتــعــاون  عــالقــات  لتوثيق 
الشقيقة  البحرين  اإلمارات ومملكة  دولة 
المشترك  التاريخي  اإلرث  على  للحفاظ 

للبلدين. 
المناسبة  بهذه  تصريح  في  السفير  وأكــد 
أن افتتاح “الركن األخضر” يعتبر المشروع 

اإلمــارات  دولــة  فيه  تساهم  الــذي  الثاني 
بــالــتــعــاون مــع مــركــز الشيخ إبــراهــيــم بن 
بعد  والبحوث  للثقافة  خليفة  آل  محمد 
يوم  السالم”  “نزل  وافتتاح  ترميم  إعــادة 
مي  الشيخة  بحضور   2019 أكتوبر   26
الثقافة  ــرة  ووزيـ خليفة،  آل  محمد  بنت 
الكعبي،  نــورة  ــارات  اإلمـ بدولة  والشباب 
رمزّية  له  األخضر”  “الركن  بيت  إن  وقال 
فكرة  ــَرت  أزهـ وطبيعية،  وجمالية  فنية 
تــرمــيــمــه وإعـــــــادة تــصــمــيــمــه فـــي إطـــار 
بن سلطان  زايد  الشيخ  بمئوية  االحتفال 
آل نهيان )طيب هللا ثراه(، واختيار مدينة 
ــمــحــرق عــاصــمــة لــلــثــقــافــة اإلســالمــيــة.  ال
المتميزة  العالقات  المشروعان  ويجسد 
ــشــعــبــيــن الــشــقــيــقــيــن،  بــيــن الــبــلــديــن وال
على  الــحــفــاظ  عــلــى  حرصهما  ويـــؤكـــدان 

اإلرث التاريخي والثقافي الخليجي.
ــركــن األخــضــر إلـــى مكتبة  وســيــتــحــول ال
البحرين  مملكة  فــي  الفن  بأرشفة  تعنى 

وحفظ  الفنية  الوثائق  وبترميم  عموما 
الكتب واللوحات الفنية. 

عمودية  حديقة  على  المبنى  ويــحــتــوى 
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
ــوع من  األوســــط وتــحــتــوي عــلــى 200 نـ
ــاتــات غــالــبــيــتــهــا مـــن الــمــنــاطــق شبه  ــب ــن ال
االستوائية والصحراوية حول العالم مثل 
األوســط  والــشــرق  المتوسطي،  الــحــوض 
يميزها  ومــا  إفريقيا  وجنوب  وأستراليا 
حياة  تجسيد  على  وقدرتها  تجددها  هو 
اإليناع  فعل  الناس  فيها  يراقب  متكاملة 
الــعــام وهــو رمــز فني بيئي  خــالل موسم 
مستدام ينتصر لالنسجام ما بين الطبيعة 

واإلنسان والمدينة.
مــبــنــى الـــركـــن األخـــضـــر هـــو مـــن تصميم 
آن  “ستوديو  الهولندية  الهندسية  الشركة 
هــولــتــروب”، وقـــام اســتــوديــو عــمــار بشير 
لإلبداع الفني بالتصميم الداخلي للمبنى. 
األخضر”  “الركن  إنشاء  في  واسُتخدمت 
في  لــلــخــرســانــة  الــمــفــتــوح  الــصــب  عملية 
أحدها  سيخصص  التي  األربعة،  طوابقه 
وآخر  القديمة،  والكتب  اللوحات  لترميم 
قبيل  المبنى  وحظي  الثقافي،  للترويج 
في  المتخصصين  أهم  باهتمام  افتتاحه 
عالم الهندسة المعمارّية، إذ وضعت مجّلة 
El Croquis الصادرة باللغتين اإلنجليزية 
واإلسبانية، التي تعنى بالتصاميم وأعمال 
غالف  على  العالمية،  المعمارّية  الهندسة 
عددها الصادر حديًثا صورة لمبنى “الركن 

األخضر”.

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

المانع: عداد “كورنا” إلى ارتفاع بسبب... التهاون
ــاء الــمــخــالــطــيــن ــفـ ــتـ ــعــمــل عــلــى زيــــــادة الـــفـــحـــوصـــات واقـ ســن

ما  المانع  وليد  الصحة  وزارة  وكيل  أكــد 
في  الــتــهــاون  ــراء  جـ مخاطر  مــن  يترتب 
ــتـــرازيـــة للحد  تــطــبــيــق اإلجـــــــراءات االحـ
ــيـــروس كـــورونـــا )كــوفــيــد  مـــن انــتــشــار فـ
زيـــادة  إلـــى  أدى  ذلـــك  أن  مــوضــًحــا   ،)19
الحاالت  ومــؤشــرات  نسب  في  ملحوظة 
القائمة في اآلونة األخيرة، إذ سجل عدد 
الـــحـــاالت الــمــصــابــة بــالــفــيــروس مــعــدالت 
الــســابــق.وقــال  فــي  عليه  كــان  عما  كبيرة 
وســالمــة  “صــحــة  الــصــحــة  وزارة  وكــيــل 
وال  دائمة،  أولوية  والمقيمين  المواطنين 
من  ظــرف  أي  تحت  فيها  التهاون  يجب 
التهاون  المؤسف  “مــن  وتــابــع  الــظــروف”. 
بــهــذا بــاألمــر، وأصــبــح أمــامــنــا تــحــدٍّ كبير. 
من  درجــات  بأعلى  معه  التعامل  ويجب 
الجميع،  قبل  من  المجتمعية  المسؤولية 
ــة االلـــتـــزام بـــاإلجـــراءات  إذ إن رفـــع درجـ
الصادرة  بالتعليمات  والتقيد  االحترازية 
هو الطريق األمثل لتقليل أعداد الحاالت”.
ــرازيـــة  ــتـ االحـ اإلجـــــــــراءات  أن  وأوضــــــح 

الصادرة  والتعليمات  الوقائية  والتدابير 
لفيروس  التصدي  بــدء  منذ  عنها  المعلن 
أنه  مبينا  مستمرة،   )19 )كوفيد  كــورونــا 
يمكن مــن خـــالل مــثــل هـــذه اإلجــــراءات 
ــــســــالالت الــخــاصــة  مـــواجـــهـــة مــخــتــلــف ال
ــى االقـــبـــال على  ــ ــة إل ــافـ بــالــفــيــروس إضـ

التطعيم.
الخطط  إلى  “المانع”  الصحة  ولفت وكيل 
أجــل  مــن  تنفيذها  سيتم  الــتــي  الــطــارئــة 
زيــادة  فــي  والمتمثلة  الــتــحــدي،  مواجهة 
تتبع  عمليات  وتعزيز  الفحوصات  وتيرة 
الوصول  لسرعة  وذلــك  المخالطين،  أثــر 
للحاالت القائمة وسرعة عالجها وتعافيها.
الوطنية  الــجــهــود  اســتــمــرار  إلـــى  وأشــــار 
ــا، عبر  للحد مــن انــتــشــار فــيــروس كــورون
يومي  بشكل  المتنقلة  الفحص  وحـــدات 
وعــشــوائــي فــي مــواقــع عـــدة مــن ضمنها 
المحلية  ــواق  ــ واألسـ الــريــاضــيــة  الـــنـــوادي 
ــعــامــة، لــفــحــص الــمــواطــنــيــن  واألمـــاكـــن ال
الوطني  الفريق  توجه  مبينا  والمقيمين، 

كورونا الختيار  لفيروس  للتصدي  الطبي 
الــمــنــاطــق بــمــا يسهم فــي رصـــد الــحــاالت 
القائمة )التي قد ال تظهر عليها األعراض( 
وبــالــتــالــي يــســاعــد فـــي ســرعــة الــوصــول 
للحاالت القائمة وسرعة عالجها وتعافيها.
الفحص  عليها  ينطبق  التي  الفئات  وعن 
في  القاطنين  تشمل  أنها  بين  العشوائي 
الفحص  فيها وحدة  التي توجد  المنطقة 
األســواق  وزوار  العشوائية،  أو  المتنقلة 
المحلية التي توجد فيها وحدات الفحص 
الــعــشــوائــيــة.  إلــى جــانــب ذلــك كشف عن 
الفحص  عليها  تنطبق  ال  الــتــي  الــفــئــات 

المخالطين،  فــي  والمتمثلة  الــعــشــوائــي 
قبل  ما  فحوصات  إجــراء  في  والراغبين 
الــســفــر، وكــذلــك األشــخــاص الــذيــن تظهر 

عليهم أعراض الفيروس.
ودعا وكيل الوزارة الراغبين في الحصول 
قبل  مــا  فحص  أو  اختياري  فحص  على 
السفر، التوجه إلى المستشفيات الخاصة 
المرخصة إلجراء هذه الفحوصات، مبينا 
عنها  معلن  المستشفيات  هــذه  قائمة  أن 
مسبقا ومنشورة على موقع وزارة الصحة 

الرسمي.
مخاطر  على  الصحة  وزارة  وكيل  وشدد 
الــتــجــمــعــات خــصــوًصــا الــتــجــمــعــات غير 
تطبيق  فــيــهــا  يــتــم  ال  الـــتـــي  الــمــســؤولــة 
اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة، مــؤكــًدا أهمية 
الــوقــايــة مــن اإلصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 
على  كثيرة،  مخاطر  مــن  بــه  يتسبب  لما 
الصحة خصوصا على كبار السن والنساء 
رفع معايير  لذا يجب  واألطفال تحديًدا، 

الحذر قدر اإلمكان.

وليد المانع

المنامة - وزارة الصحة
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للتواصل: 17111483

وقف خليفة بن سلمان لألعمال الخيرية.. قبس الخير والعطاء
لقـــد عـــرف عن “آل خليفـــة الكرام” حـــكام البحرين بذل الخيـــر والعطاء 
والكـــرم وتقديم العون، وإقامة المشـــاريع الخيرية التي القت إشـــادات 
دولية مســـتحقة، وإصدار سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه أمره الملكي 
الســـامي بإنشـــاء “وقف خيري باســـم المغفور له بإذن هللا تعالى ســـيدي 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، 
لإلنفـــاق علـــى األعمال الخيرية فـــي جميع أوجه الخيـــر، ويكون للوقف 
مجلس أمناء يشـــكل برئاســـة ســـيدي ســـمو الشـــيخ علي بـــن خليفة آل 
خليفـــة” تأكيـــد على أن الوقف في البحرين ممارســـة راســـخة منذ زمن 
طويـــل، وعلـــى القيـــم االجتماعية المتماســـكة التي يعرف بهـــا المجتمع 
البحرينـــي والجهـــود المتضافـــرة المتعاونة علـــى تحقيق الخيـــر والنفع 

للجميع.
لقد كان سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
طيب هللا ثراه، مدرسة ما بعدها مدرسة في قيم العون اإلنساني وكرم 
الخلـــق وبســـط اليـــد، ومواقفـــه اإلنســـانية واألبوية ال تعـــد وال تحصى، 

وتعجز الكلمات عن تصويرها، ولم تقتصر مواقفه اإلنسانية على حدود 
الوطن، إنما أحاط سموه طيب هللا ثراه كل محتاج ومعوز في كل بقعة 
من األرض ســـمع عنه أو قرأ قضيته في الصحف الرعاية والعناية. كان 
القائـــد والوالد خليفة بن ســـلمان طيب هللا ثـــراه قدوة الجميع في عمل 
الخيـــر والبـــر واإلحســـان، وله مكانـــة عظيمة رفيعة فـــي كل دول العالم 

قاطبة على اختالف دياناتها وأجناسها.
خليفـــة بن ســـلمان طيب هللا ثراه، صنع الفرحة فـــي بيوت كثيرة كانت 
ضائعة في أحشـــاء المعاناة واأللم، وأزاح بعطفه وحنانه ويده البيضاء 
جباال من الهموم كانت جاثية على صدور أمهات وآباء وأبناء وجماعات 
وطوائـــف بـــكل التصنيفـــات، ومد جنـــاح الحنان والمحبـــة ليحتضن كل 

الوطن وأبناءه المواطنين.
إن “وقف خليفة بن سلمان لألعمال الخيرية” سيكون القبس الذي  «

يومض بالخير والعطاء، فهو يحمل اسم الرجل العظيم واإلنسان الكريم 
سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب 

الله ثراه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ذكرى الشهيد الحمادي و “المقترحات العقيمة”
أربعة أعوام مرت على ذكرى استشهاد فقيد الوطن هشام الحمادي  «

رحمـــه هللا، أحـــد ضبـــاط وزارة الداخلية األوفياء، والـــذي طالته أيادي 
الغـــدر والخيانـــة والعمالـــة، لكنـــه يظل حًيـــا بذاكـــرة الوطـــن، واألحباء 
واألقرباء واألصدقاء، ومن ترك األثر الجميل والخير في نفوسهم، وما 

أكثرهم.
وتجسد ذكرى الشهيد الحمادي، محطة استذكار لكل الشهداء األوفياء، 
مـــن رجال األمن ومنتســـبي قـــوة دفـــاع البحرين، بدعوة مســـتمرة بأن 
تكـــون قبورهم روضة من رياض الجنـــة، وأن تكون مرتبتهم الفردوس 

األعلى.
تشـــرفت قبـــل أيام وبمعية رؤســـاء التحرير وعدد مـــن كتاب الرأي  «

الذيـــن أعتـــز بهـــم، بـــأن نكـــون ضيوًفا علـــى ســـعادة وزيـــر المواصالت 
واالتصاالت كمال بن أحمد محمد، والذي قادنا مشكوًرا في جولة رائعة 
فـــي دهاليـــز مبنى المطار الجديـــد الذي يمثل بعبقـــه الجميل وتصميمه 
المذهـــل وروح البحريـــن النابضـــة فـــي كل أركانـــه، أيقونـــة المحرق بل 

البحرين نفسها.
فالمطـــار بحلتـــه الجديدة تحفة مذهلـــة، بكل المقاييس، كمـــا أنه يمثل 
واجهـــة حضاريـــة للبحريـــن، فـــي الداخـــل والخـــارج، منافســـا أعـــرق 
المطـــارات في الخليج والمنطقة، فشـــكًرا لمـــن حقق قصة النجاح هذه، 

وشكًرا للشقيقة اإلمارات على دعمها المستمر للبحرين.
تســـاؤالت غاضبـــة يطرحهـــا المواطنون عـــن جدوى طلـــب النواب  «

صرف إعانات للمحروقات واألطفال في الوقت الذي تعاني فيه الدولة 
من أزمة دين عام غير مســـبوقة. هـــذه المقترحات العقيمة من الصعب 
تنفيذهـــا، والنواب أول من يعرف ذلـــك، واألصلح تضافر الجهود بينهم 
للمحافظة على مكتســـبات المواطنين الراهنة، ورفع منســـوبها، بدال من 

تضييع الوقت.
تزايـــد عـــدد اإلصابات بفيروس كورونا يجســـد االســـتهتار من قبل  «

البعـــض، والذيـــن ال يـــرون بطـــرف عيـــن إعالنـــات الشـــوارع والصحف 
ومنصـــات السوشـــال ميديـــا عـــن مخاطـــر الفيـــروس القائمـــة، وأيًضـــا 
تأكيـــدات المؤتمرات الصحافية المنتظمة التـــي ينظمها فريق البحرين 

بشكل شبه أسبوعي.
على الدولة التوجه لمزيد من الحزم لاللتزام باإلجراءات االحترازية،  «

وبتغليظ العقوبات والغرامات إن وجب ذلك، خصوًصا مع تفشي 
الفيروس المتحور عالمًيا.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الحيـــاة الزوجية بيـــن الرجل والمرأة تقوُم على المـــودة والرحمة، وال فضَل 
لشريٍك في مؤسسة الزواِج على شريكه بالرغم من االمتيازاِت التي اْختص 
بهـــا الرجـــل كالقوامة وامتالك العصمـــة، والتي ُتعُد تكليفًا للرجل ال تشـــريفًا 
لـــه، ليْبُلـــَوُه أيشـــكُر أْم يكفر، وغالبًا ما يســـتغُل الرجُل هـــذه الحقوق بصورٍة 
مؤســـفة، فيهـــدر كرامة الزوجـــة وُيمِعن في التحكم، ويسترســـل في إلحاِق 
األذى النفســـي والجســـدي بهـــا، وقد يســـلبها حريتهـــا ويقطع صلتهـــا بأهلها؛ 
فتصبـــَح مهيضـــة الجنـــاح بـــال واٍل وال ســـند، ومـــع هـــذا كلـــه يتوقـــُع الرجل 
والمجتمـــع أْن تســـتمَر المرأُة دوَن شـــكوى في تحمِل مســـؤولياتها الزوجية 
واأُلســـرية كفرٍض واجٍب ال يجوُز لها تركـــه، بل ومن المعيب أن تتخلى عن 

زوجها وأسرتها وتتسم باألنانية.
وليس تحيزًا القول إنَّ المرأَة ُتضحي كثيرًا بدافِع عاطفِتها وغريزِة األمومة 
التـــي تمتـــاُز بهـــا؛ فتتحمل األذى مـــن أجِل أبنائهـــا، كما تتســـلُح بالصبر على 
الظلم الذي قد تتعرُض له، إلرضاِء المجتمع الذي ينظُر للمطلقة نظرًة دونية 

ويسُمها بوسِم العار.
حيـــن تلجـــُأ المرأُة أخيـــرًا لطلِب الطـــالق، فلُيْعَلـــم بأنها لجأْت لكـــيِّ جراِحها 
أخيرًا كآخِر العالج. ال تطلُب المرأة االنفصال وهي الطرُف الخاسر والحلقة 
األضعـــف، إالّ لوجـــوِد أســـباٍب دامغة ال تقبُل النقد، ومع ذلك يســـتنكُر الرجُل 

رغبتها في إنهاء العالقة، ويتمعُن في إذاللها ويميل إلنكاِر طلبها في التخلي 
َن أنهـــا تقوُم على  عـــن المؤسســـِة الزوجية الفاشـــلة التي أسســـاها معـــًا وتبيَّ
أساســـاٍت واهيـــة. ال يقبل الرجُل فكرة تخلي امرأتـــه عنه، وإن كانت حياُته 
معها مستحيلة، أو كان ُيذيقها ألواَن الُذلِّ والهوان، فيجنح إلى تعليقها على 

شماعِة الزواج المهترئة، فال هي متزوجٌة حقًا، وال هي مطلقة تمامًا.

ويبدو أنَّ المرأة أقوى من الرجل في هذا الشأن؛ فهي التي تجرؤ على طلب  «
الطالق والُخلع، متخذًة القرار الذي ال يجرؤ الرجُل على اتخاذه، وربما تكوُن 

تلك المبادرُة الُشجاعُة من ِقبِل المرأة، ُمهينًة بالنسبة للرجل؛ إْذ كيف تتبجُح 
الزوجة بطلِب الخالِص والتعبير عن نفورها من الذاِت العلية، التي تنتقُم 
منها برفِض التفريق، فتذرُها كالمعلقة، فال هي تبدأ حياًة جديدة، وال هي 

تتمتُع بحقوق الزوجية، ثم ال تجُد الزوجُة ُبداً من بّثِ شكواها للقضاء وتبدأ 
مشاوير القضايا والمحاكم التي ال تنتهي، وسياسة لّيِ األذرِع التي يمارسها 

الطرُف األقوى على الطرِف األضعف، والتهم الزائفة التي ُيلقى بها على الزوجة 
الُمعلَّقة، وإجبارها على التنازِل عن حقوقها وربما عن رؤيِة أبنائها، وألنَّ القانوَن 
يخدمه، يظلُم الرجُل المرأَة حتى ال تصبح أمامها ثغرٌة تستطيع النفاذ منها، إال 
بالتنازل عن كّلِ أو بعِض حقوقها للخروج من هذا الجحيم بالطالق أو االنتحار. 

المرأة وصية الرجل، فاستوصوا بالنساِء خيرا، “فإمساٌك بمعروف أو تسريٌح 
بإحسان”.

هدى حرم

أو تسريٌح بإحسان

صدر عن صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد أمر 
ملكي بإنشـــاء “وقف خليفة بن ســـلمان لألعمال الخيرية”، ويأتي هذا األمر 
تقديـــًرا للدور الوطني واإلنســـاني لســـمو األمير الراحل الـــذي قدم للبحرين 
وشـــعبها الكثيـــر مـــن األعمال واإلنجـــازات، وجعل مـــن البحرين اســـًما عالًيا 

يتردد في سماء جميع األمم.
وعـــاش “الراحـــل” حياتـــه ُمجاهًدا من أجـــل البحرين التي حظيت وشـــعبها 
بالكثيـــر مـــن جهده الوطني وســـخائه اإلنســـاني، وألجل ذلك فهو يســـتحق 
منـــا جميًعا الكثير والكثيـــر، وُيمثل هذا الوقف لفتة خالـــدة لمواقف الراحل 
الكبير خليفة بن سلمان، وإن رحل عنا فأعماله الجليلة جعلته من الخالدين 
الذيـــن تغيب أجســـادهم ويبقون أحياء في قلوب وضمائـــر الناس بأفعالهم 
وعطاءاتهـــم الال محـــدودة. ويهدف هذا الوقف لتحقيـــق المنفعة في أوجه 
الِبر واإلحسان تقرًبا لوجهه تعالى وثواًبا لمن ُوِضَع باسمه، وهو من األعمال 
المســـتحبة في الديـــن، والكثير مـــن المؤمنين يوقفون مـــا مكنهم فيه ربهم 
لخدمة بالدهم وشعوبهم، وبذلك يستمر فضلهم في حياتهم وبعد رحيلهم. 

و”طيب لله ثراه” من أولئك الذين ال يغيب فضلهم وال ُينسى إحسانهم.

والوقـــف مشـــروع إســـالمي اســـتثماري يحصـــن المحتاجيـــن مـــن الفقـــراء 
والمســـاكين مـــن الفقر ويحميهم من الحاجة فـــي األوقات الصعبة، وهو من 
األعمال المحببة في اإلسالم طوًعا ابتغاء رضوانه تعالى، ويكون ذخًرا لمن 
ُســـمي باســـمه في اآلخرة. ووقف “سمو األمير الراحل” ســـُيحقق الكثير من 
المنافع للمحتاجين والفقراء والمتعففين وســـيكون لهم غطاء آمنا يحميهم 
من تقلبات الدهر اجتماعًيا واقتصادًيا، واستمراًرا لحياة الكثيرين من أفراد 

المجتمع جيال بعد آخر.
إن “وقف سمو األمير خليفة بن سلمان” ستخصص له الكثير من الموارد  «

التي ستنفق في سبيله، ولمختلف حاجات الحياة من معيشة وتعليم وعالج 
المرضى وتسيير جميع حاجات الناس في البحرين، وللكثير من الخدمات 

االجتماعية والعمرانية واإلنسانية في البحرين، وقد يمتد لخارج البحرين من 
أقطار الخليج العربي والدول العربية واألجنبية األخرى، فالوقف خطه ممدود 

غير محدود، وعنوانه اإلنفاق في سبيل الله، وهو جزء ال يتجزأ من اللمسات 
اإلنسانية التي حباها الله تعالى في نفس “سمو األمير الراحل” في حياته 
العامرة بالخير والفضل، ولن يتوقف عطاؤه بعد رحيله “رحمه الله تعالى 

وأسكنه فسيح جناته”.

عبدعلي الغسرة

وقف سمو األمير خليفة بن سلمان

تحدي اليوم الرياضي بجامعة البحرين
مع ما نمر به من ظروف اســـتثنائية إثر جائحة كورونا، كان توجيه 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد باالهتمـــام باليوم الرياضـــي والعمل به 
عـــن بعـــد، ويالها مـــن دعوة جميلـــة، فاالهتمـــام بالرياضـــة يجب أن 
يســـتمر تعايشا مع جميع األوضاع، والرياضة اآلن أهم من أي وقت 
مضـــى فهـــي المخـــرج والمتنفـــس باإلضافـــة إلـــى أنهـــا المدخل إلى 
الصحة العامة التي نحن بأمس الحاجة لها حاليا لمجابهة األمراض 
وخصوصـــا مـــا يتعلق بجائحـــة كوفيد، وقد ارتـــأت جامعة البحرين 
برئاســـة البروفيســـور ريـــاض حمزة في توجيه ســـمو الشـــيخ خالد 
مـــا هـــو أعمق بكثير مـــن كونه يومـــا رياضيا، فالجامعـــة ومن خالل 
شـــبكة اإلنترنت واالتصـــاالت تعمل على قدم وســـاق لتقديم ما هو 
أنســـب للشـــباب البحرينـــي وفي حلـــة مغايـــرة عما تـــم تقديمه في 
السابق، كون الجامعة رافدا وشريكا أساسيا في بناء ثقافة األفراد، 
وال نعنـــي هنـــا الثقافة المعلوماتية فحســـب بل تتســـع في مفهومها 
لتشـــمل التأســـيس الرياضي واالهتمام بالصحة البدنية، وقد تجلى 
ذلك واضحا خالل الســـنوات الماضية في كم األنشـــطة التي قدمها 
الطلبـــة والطالبات ممن ال ينتمـــون لكلية العلوم الصحية والرياضية 
وهـــو دليل قاطع علـــى مدى أهمية الرياضة لدى الشـــباب البحريني 

من الجنسين.

ومضة

دعوة حقيقية للمشاركة في تحدي اليوم الرياضي بجامعة البحرين،  «
فاالشتراك فيه ال يخص الجامعة أو منتسبيها فحسب، فاألفكار 

المطروحة التي ترتبط بتكوين الفرق وتحديات األفراد عبر الفضاء الحر 
ستخلق جوا حقيقيا وسعيدا في عدد كبير من األسر البحرينية، فال 

يخلو بيت من منتسب بجامعة البحرين، وهكذا هي األدوار المنوطة 
بالمؤسسات التعليمية كبناء الشخصية واألثر والعمل الجماعي 

واالهتمام باإلبداع واالبتكار وهو ما سيعمل على خلق جيل يستطيع 
التكيف والتعايش مع أي ظروف كانت، تحية لكل المشاركين من 

اليوم لوقت إعالن النتائج.

سمر األبيوكي
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