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 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ÜôYCG
 OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 ™«ªéH √RGõàYG øY ≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG
 ∞∏àîeh  áë∏°ùªdG  É`̀æ`̀JGƒ`̀b  »Ñ°ùàæe
 Oƒ¡L  øe  ¬fƒdòÑj  Éªd  á«æeC’G  Iõ¡LC’G
 OhòdGh ,á«æWƒdG ÉæJóMh ájÉªëd Iô«Ñc
 »`̀à`̀dG äGRÉ````é````fE’Gh äÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀μ`̀ª`̀dG ø``̀Y
 Gó«°ûe ,ºjôμdG É¡Ñ©°Th øjôëÑdG É¡à≤≤M
 π°UGƒàªdGh  ÜhDhó```̀dG  πª©dÉH  ¬àdÓL
 áëFÉL  á¡LGƒe  »a  ¬H  ¿ƒeƒ≤j  …ò`̀dG
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  π`̀LCG  øe  ,É`̀fhQƒ`̀c

.™«ªédG áeÓ°Sh
 »a  ¬àdÓL  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 øcôdG  ô«°ûªdG  ¢`̀ù`̀eCG  ájôaÉ°üdG  ô°üb
 óFÉ≤dG  áØ«∏N ∫BG  óªMCG  øH áØ«∏N ï«°ûdG
 ≥jôØdG ƒª°Sh ,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  ø`̀cQ  ∫hCG
 ≥jôØdGh ,»æWƒdG ¢SôëdG ¢ù«FQ áØ«∏N
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG
 äGOÉ`̀«`̀≤`̀dG ø`̀e GOó``̀Yh ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG ô``̀jRh
 Ö«WCG  ¬àdÓL ≈dEG  Gƒ©aQ øjòdG  ,á«æeC’G
 ô¡°T Ωhób áÑ°SÉæªH äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG

 ¬àdÓL  º¡dOÉH  ó`̀bh  ,∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¿É°†eQ
.áÑ°SÉæªdG √ò¡H »fÉ¡àdG

 øY ¬`̀à`̀dÓ`̀L Üô```̀YCG AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ∫Ó```Nh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ôjó≤Jh √ôμ°T

 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ≈∏Y AGQRƒ`````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó`̀¡`̀©`̀dG
 á°ü∏îªdG  á«æWƒdGh  á«fÉ°ùfE’G  Oƒ¡édG
 ≥jôa  ¬`̀JOÉ`̀«`̀b  »`̀a  √ƒª°S  É¡dòÑj  »`̀à`̀dG

 äÉÑ∏£àe  ™``e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG  »``a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áëFÉéd  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dGh  ø``̀gGô``̀dG  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG
 GQó≤e  ,(19-ó«aƒc)  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 ø«∏eÉ©dG  πμd  π«ÑædG  AÉ`̀£`̀©`̀dG  ¬àdÓL

 QOGƒ`̀μ`̀ dG ø`̀e á`̀ «`̀ eÉ`̀ eC’G ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG »`̀ a
 ,IófÉ°ùªdG  ¥ôØdGh  á«°†jôªàdGh  á«Ñ£dG
 º«©£à∏d á«æWƒdG á∏ªëdG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dGh
 AÉHƒdG  Gòg øe É¡∏gCGh øjôëÑdG  ájÉªëd
 ™«ªL  ∂`̀dò`̀c  ¬àdÓL  Gô`̀cÉ`̀°`̀T  ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 GhQOÉ``H  ø`̀jò`̀dG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG

.OÉ°†ªdG º«©£àdG òNCÉH
 áØ«∏N  ï«°ûdG  ¬àdÓL  πÑ≤à°SG  Éªc
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  øH
 QÉ°ûà°ùªdGh  ,á`̀jQƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG  áªμëªdG
 ÖFÉf  ø«æ«YƒÑdG  ø°ùM  ø`̀H  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ¢ù«FQ  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 π°†a øH »∏Y QƒàcódGh ,õ««ªàdG áªμëe
 ¬àdÓL  ÉHô©e  ,ΩÉ©dG  ÖFÉædG  ø«æ«YƒÑdG
 á«FÉ°†≤dG  äÉÄ«¡dG  AÉ°SDhôd  √ôjó≤J  øY
 »a  á°ü∏îªdG  á«æWƒdG  ºgOƒ¡L  ≈∏Y

.øWGƒªdGh øWƒdG áeóN
 ™∏£°†J  …ò`̀dG  º¡ªdG  Qhó`̀ dG  Gó`̀cDƒ`̀e
 ÇOÉÑe  õjõ©J  »a  á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG  ¬H
 ≈∏Y ®É``̀Ø``̀ë``̀dGh IGhÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dGh ∫ó``̀©``̀dG

.äÉjôëdGh ¥ƒ≤ëdG
(2¢U π«°UÉØàdG)
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á«æWƒdG IóMƒdG »ªëJ øeC’G Iõ¡LCGh áë∏°ùªdG ÉæJGƒb

 ôjRh  á°SÉFôH  ¢ùeCG  ¬YÉªàLG  »a  »fóªdG  ´É`̀aó`̀dG  ¢ù∏ée  åëH
 ∫BG  ¬∏dG  óÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  á«∏NGódG
 ™jQÉ°ûªdG  øe  GAõL  ¿ƒμJ  ¿CGh  á«eƒμëdGh  á°UÉîdG  ÅLÓªdG  áØ«∏N
 πeÉ°T  π«dO  QGó°UEG  ∫ƒM  RÉéjEG  ºjó≤J  ºJ  PEG  ;á«∏Ñ≤à°ùªdG  á«fÉμ°SE’G
 á∏ªM  ¥Ó`̀WEGh  AGƒ`̀jE’G  õcGôeh  ÅLÓªdÉH  á°UÉîdG  á«æØdG  äÉÑ∏£àª∏d
 á¡LGƒe  »a  ø`̀eB’G  ±ô°üàdG  á«Ø«μH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  ájƒYƒJ

 .áeÓ°ùdGh ájÉªëdG äGAGôLEG ò«ØæJh á∏ªàëªdG ±hô¶dG
 ÅLÓªdG ¿CG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ á«∏NGódG ôjRh ócCG ¥É«°ùdG Gòg »ah
 hCG Üô°ùJ …CG á¡LGƒªd »fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG á£îdG øe »°SÉ°SCG AõL
 πeÉ©à∏d áHƒ∏£ªdG äGAGôLE’G πeÉμJ á«ªgCG ≈∏Y GOó°ûe ,…hÉª«c çƒ∏J
 äGAGôLEG øe ócCÉàdG øª°†àJ á∏eÉ°T á£N ∫ÓN øe äÉjóëàdG √òg ™e
 á«æWƒdG  á«é«JGôà°S’G  åjóëJ  á∏°UGƒe  á«ªgCG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,áeÓ°ùdG
 ,á«bÉÑà°S’G  äÉgƒjQÉæ«°ùdGh  §£îdG  ™°Vhh  ÇQGƒ`̀£`̀dG  á¡LGƒªd

 ±hô¶dG  ¿EG  PEG  ,á«YÉ©°TE’G  ÇQGƒ£∏d  áHÉéà°S’G  áYô°S  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 áeRÓdG  ájõgÉédG  ÖLƒà°ùJ  É¡ÑMÉ°üJ  »àdG  äÉjóëàdGh  á«ª«∏bE’G

.É¡©e πeÉ©à∏d
 ´ÉªàL’G  ∫ÉªYCG  èFÉàf  ≈∏Y ¬YÉªàLG  π¡à°ùe »a ¢ù∏éªdG  ™∏WGh
 ¢ù«FQ á°SÉFôH çQGƒμdG á¡LGƒªd á«æWƒdG áæé∏dG ¬Jó≤Y …òdG ÇQÉ£dG
 á«fGôjE’G ájhƒædG õæ£f ICÉ°ûæe çOÉM äÉ°SÉμ©fG É¡°SQGóJh ΩÉ©dG øeC’G
 ,ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y á«Ñ∏°S äÉ«YGóJ øe ¬«∏Y ÖJôàj ób Éeh
 ¢ù∏éª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ñÉæªdG ¿hDƒ°ûd ¢UÉîdG çƒ©ÑªdG ócCG Éª«a
 …CG  ó°UQ  ºàj  ºd  ¬fCG  áæjO  øH  ∑QÉÑe  øH  óªëe  QƒàcódG  áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G
 øjôëÑdG áμ∏ªe OhóM øª°V áÄ«ÑdG hCG  ¢UÉî°TC’G ≈∏Y »YÉ©°TEG  ô£N
 ΩóYh ,IQƒcòªdG á«fGôjE’G ICÉ°ûæªdG ó©H ≈dEG Gô¶f ,á«ª«∏bE’G É¡gÉ«e hCG

 .iôée …CÉH É¡dÉ°üJG
(3¢U π«°UÉØàdG)

…hÉª«c çƒ``∏J hCG Üô``°ùJ …CG á¡LGƒe á``£N øe »``°SÉ°SCG Aõ``L Å``LÓªdG :á``«∏NGódG ô``jRh

á`̀«`̀ fÉ`̀μ`̀ °`̀ SE’G  ™`̀ jQÉ`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ dG  »``̀a  Å`̀ LÓ`̀ ª`̀ dG  êGQOEG  å`̀ ë`̀ H

 ¢†«ØîJ ≈``∏Y á«HÉ«f äÉ``¶ØëJ
ó``YÉ≤àdG ø``°S  ™``aQh ¢``TÉ©ªdG

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ´hô°ûe á°SGQO ∫Éªμà°SG ΩOÉ≤dG ø«æKE’G Ωƒj äÉeóîdG áæéd CGóÑJ
 ôjÉæj  »a  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ≈dEG  áeƒμëdG  ¬àdÉMCG  …òdG  óYÉ≤àdG  ¿ƒfÉb
 ¿CG  ó©H  ,¢UÉîdG  ´É£≤dGh  áeƒμëdG  »ØXƒe  óYÉ≤J  ¿CÉ°ûH  »°VÉªdG
 ≥«≤ëàdG áæéd øe AÉ¡àf’G ó©H Ée ≈dEG »eƒμëdG ¿ƒfÉ≤dG åëH äCÉLQCG
 …QÉ°üfC’G  óªMCG  ÖFÉædG  ó`̀cCGh  .óYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°U  ¿CÉ°ûH  á«fÉªdôÑdG
 áYƒªée âª∏°ùJ  áæé∏dG  ¿CG  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH äÉeóîdG  áæéd  ¢ù«FQ
 ÜGƒædG  É¡eób  »àdG  äGQÉ°ùØà°S’G  ¢†©H  ≈∏Y  á«eƒμëdG  OhOôdG  øe
 ºà«°S  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,óYÉ≤àdG  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ¿CÉ°ûH  áæé∏dG  AÉ°†YCG
 …QÉ°üfC’G  ∫Ébh  .áæé∏d  ΩOÉ≤dG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  OhOôdG  ∂∏J  á°ûbÉæe
 AÉ°†YCG  πÑb  øe  ´ÉªLEG  ¬Ñ°T  ∑Éæg  ¿EG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  íjô°üJ  »a
 ,¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  »a  äAÉL  »àdG  •É≤ædG  ¢†©H  πjó©J  ≈∏Y  áæé∏dG
 øY  %6  ∫ó©ªH  ¢TÉ©ªdG  ¢†«ØîJ  Iôμa  ¢†aQ  ƒg  •É≤ædG  ∂∏J  Rô`̀HCG
 60`H OóëªdG …OÉ«àY’G óYÉ≤àdG ø°S πÑb óYÉ≤àdG äGƒæ°S øe áæ°S πc
 ø«ØXƒª∏d  º∏X ¬«a  áæ°S  πc  øY áÑ°ùædG  ∂∏J  º°üN ¿CG  ÉØ«°†e ,áæ°S

.¬«a ô¶ædG IOÉYEG Öéjh
 ø°S  óæY  óYÉ≤àdG  ø°ùd  ≈``fOCG  óM  ™°Vh  á£≤f  ¿CG  É°†jCG  ô`̀cPh
 ø°S  ≠∏H  øe  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  á°UÉNh  ,¬∏jó©J  Öéj  ô`̀eCG  ƒg  ÉeÉY  55
 »àdG  á«ª°SôdG  ¬Jóe  πªcCG  óbh  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ≥«Ñ£J  óæY  ø«°ùªîdG
 ø«°ùªîdG ø°S ºJCG øe πc ≈æãà°ùj ¿CG Öéj ¬fEG ÓFÉb ,óYÉ≤àdG ≥ëà°ùJ
 óYÉ≤àdG ø°S ójóëàH á≤∏©àªdG á£≤ædG ∂∏J øe ¿ƒfÉ≤dG Gòg ≥«Ñ£J óæY

.áæ°S 55 óæY
(3¢U π«°UÉØàdG)

 É¡àØdÉîªd  óLÉ``°ùe  á``©HQCG  ≥∏Z
á`````jRGô`à`M’G äGAGô`````LE’G

 á©HQCG  ±É```bhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó©dG  IQGRh  â≤∏ZCG
 ø«ªFÉ≤dG »NGôJ ≈dEG Gô¶f á«HƒæédGh ¥ôëªdG »à¶aÉëe »a óLÉ°ùe
 óLÉ°ùªdG ∂∏J »a ájRGôàM’G äGAGôL’G ò«ØæJ »a óLÉ°ùªdG √òg ≈∏Y
 PÉîJG ∂dòch ∫ƒNódG óæY º«©£àdG IOÉ¡°T ¢üëØH á≤∏©àªdG á°UÉNh
 AÉL ∂dP ¿EG IQGRƒdG âdÉbh .ø«∏°üªdG ø«H óYÉÑà∏d IQô≤ªdG áaÉ°ùªdG
 IOÉÑ©dG  QhO »a IòîàªdG  ájRGôàM’G äGAGôLEÓd  á©HÉàªdG  Aƒ°V »a
 áeÉ©dG  áë°üdG  ßØëj  ÉªHh  á«æjódG  ôFÉ©°ûdGh  IÓ°üdG  AGOCG  ¿Éª°†d
 äÉWGôà°TÓd  á©HQC’G  óLÉ°ùªdG  áØdÉîe  ø«ÑJ  PEG  ,ø«∏°üªdG  áeÓ°Sh
 ≈∏Y  Gô£N  É¡«a  IÓ°üdG  AGOCG  ó©j  …ò`̀dG  πμ°ûdÉH  IQô≤ªdG  á«ë°üdG
 ≥jôØdG IQÉ°ûà°SG ó©H AÉL ≥∏¨dG QGôb ¿CG IQGRƒdG âaÉ°VCGh .ø«∏°üªdG
 øμªàJ  ≈àM ´ƒÑ°SCG  Ióe  ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG

 á`̀ «`̀ æ`̀ ©`̀ ª`̀ dG ¥ô````̀Ø````̀ dG
 ió````e ™```̀Ñ```̀à```̀J ø`````̀ e
 ihó``̀©``̀ dG QÉ``̀°``̀û``̀à``̀fG
 á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀H ΩÉ```̀«```̀≤```̀dGh
 ,ø«£dÉîªdG  ™`̀Ñ`̀à`̀J
 á«∏ª©H ΩÉ«≤dG ∂dòch
 øe  ócCÉàdGh  º«≤©àdG
 äGAGô`````̀LE’G PÉ``̀î``̀JG
 πμ°ûH  á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G
 √ò``̀g »```̀a í`̀ «`̀ë`̀ °`̀U
 É¡©°Vhh  óLÉ°ùªdG

.ò«ØæàdG ™°Vƒe
.á«∏NGódG ôjRh |

Ö«°üîàdG äBÉ``°ûæe º¶©e ôeO õ``æ£f ô«éØJ :»fGôjEG Ö``FÉf
äGôéØàªdG øe ÉeGôLƒ∏«c 150`H á∏ªëe êQÉîdG øe äó«YCG ájhƒf IóMh

 ¢ù«FQ  ¬`̀ qLh  :âf.á«Hô©dG
 á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG çƒ``ë``Ñ``dG õ``̀cô``̀e
 ¢ù∏ée  »`̀a  ÖFÉædG  ¿Gô``̀jEG  »`̀a
 »`̀fÉ`̀cGR É`̀°`̀VQ »`̀∏`̀Y iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 Iójó°T äGOÉ≤àfG AÉ©HQC’G ¢ùeCG
 »a  ø``̀eC’G  Iõ`̀¡`̀LCG  ≈`̀ dEG  áé¡∏dG
 çOÉëdG á«Ø∏N  ≈`̀∏`̀Y  ,OÓ``̀Ñ``̀dG
 õ`̀æ`̀£`̀f ICÉ``̀°``̀û``̀æ``̀e »```̀a ô```̀ «```̀NC’G

.ájhƒædG
 ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  »``̀ fÉ``̀ cGR Oó``̀°``̀Th
 º¶©e ô«eóJ »a ÖÑ°ùJ çOÉëdG
 ,OÓÑdG  »a  Ö«°üîàdG  äBÉ°ûæe
 ,á«fGôjEG  ΩÓ`̀YEG  QOÉ°üªd  É≤ah
 ô«eóJ  hCG  ±ÓJEG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 Oô£dG  Iõ¡LCG  øe  ±’BG  á©°†H

.…õcôªdG
 Ió`̀Mh  ¿CG  É`̀°`̀†`̀jCG  ∞`̀°`̀û`̀ch
 ≈dEG  â∏≤ of  á©°ùdG  á«dÉY  ájhƒf
 ó©H ìÓ`̀ °`̀UEÓ`̀ d  OÓ``̀Ñ``̀dG  êQÉ```̀N
 150`H  á∏ªëe  äó«YCGh  ,É¡∏£Y
 ,äGôéØàªdG  ø`̀e  ÉeGôLƒ∏«c
 º°†j  Öàμe  »`̀a  É¡Ñ°üf  º``̀Jh

 Oó`̀°`̀T É``̀ª``̀c ,á`̀ °`̀ SÉ`̀ °`̀ ù`̀M OGƒ`````̀e
 áæL  âëÑ°UCG  ¿Gô``̀jEG  ¿CG  ≈∏Y

.¢ù«°SGƒé∏d
 π«FGô°SEG  ¿Gô``̀ jEG  âª¡JGh
 Ö`̀jô`̀î`̀J  AGQh  ±ƒ```̀bƒ```̀ dÉ```̀H
 Ωƒ«fGQƒ«dG  Ö«°üîàd  ™æ°üe

 ΩÉ≤àf’ÉH  IóYƒàe  ,õæ£f  »`̀a
.ájhƒædG É¡à£°ûfCG ∞«ãμJh

 ∫hDƒ`````̀ °`````̀ù`````̀e OÉ```````````````````̀aCGh
 áØ«ë°üd »μjôeCG  »JGQÉÑîà°SG
 IƒÑY ¿CÉH  zõªjÉJ  ∑Qƒ`̀jƒ`̀«`̀f{
 π`̀NGO  ≈`̀ dEG  É¡Ñjô¡J  º`̀J  áØ°SÉf

 øY Égô«éØJ  ºJh  õæ£f  ICÉ°ûæe
.ó©H

 ∫hDƒ```°```ù```ª```dG ±É`````̀ °`````̀VCGh
 õæ£f ô«éØJ ¿CG »JGQÉÑîà°S’G
 ø««FÉHô¡μdG  ø`̀«`̀eÉ`̀¶`̀æ`̀dG  ô``̀eO

.»WÉ«àM’Gh »°SÉ°SC’G

.ájhƒædG õæ£f ICÉ°ûæe |

.á«æeC’G äGOÉ«≤dGh á«∏NGódG ôjRhh »æWƒdG ¢SôëdG ¢ù«FQh ΩÉ©dG óFÉ≤dG ¬FÉ≤d ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL |

 äÉ``ÑcôªdG ô``«`jÉ`©`e OÉ```ª`à`YG
 π`Ñ`≤`ª`dG  ƒ```«`dƒ`j  á``«FÉHô¡μdG

:≥dÉÿGóÑY »∏Y Öàc
 øH  ø«°ùëdGóÑY  .O  áeGóà°ùªdG  ábÉ£dG  áÄ«g  ¢ù«FQ  ∞°ûc
 ≥ah  á«FÉHô¡μdG  äÉÑcôªdG  ô«jÉ©e  OÉªàYG  ºà«°S  ¬fCG  GRô«e  »∏Y
 IQÉéàdG  IQGRh  πÑb  øe  ÉgOGóYEG  ºJ  »àdG  ô«jÉ©ªdGh  äÉØ°UGƒªdG
 ºJ  ¬`̀fCG  GócDƒe  ,πÑ≤ªdG  ƒ«dƒj  ô¡°T  ∫ÓN  áMÉ«°ùdGh  áYÉæ°üdGh
 ¢üîJ  á∏eÉ°T  á«æWh  á«é«JGôà°SG  OGó``̀YE’  …QÉ°ûà°SG  ø««©J

.Égô«Zh øë°ûdG äÉ£ëe øcÉeCG ójóëàH á«FÉHô¡μdG äGQÉ«°ùdG
 ∫É°üJ’G  õcôe  ¬ª¶f  …òdG  »eƒμëdG  RÉéjE’G  ∫ÓN ±É°VCGh
 ÉæμªJ{ :¢ùeCG  Ωƒj áeGóà°ùªdG  ábÉ£dG  áÄ«g ™e ¿hÉ©àdÉH  »æWƒdG
 á«æWƒdG  á£î∏d  óªà©ªdG  »æWƒdG  ±ó¡dG  øe  %70  ≥«≤ëJ  øe
 IQOÉÑe 16 RÉéfEG ºJ ¬fCG  Éë°Vƒe ,z2025 ΩÉ©d IOóéàªdG ábÉ£∏d
 GRô«e  ∫É`̀bh  .ábÉ£dG  IAÉØμd  á«æWƒdG  á£îdG  øe  22  π°UCG  øe
 πé°S  çGóëà°SG  »a  á≤£æªdG  ∫hO  π`̀FGhCG  øe  âfÉc  øjôëÑdG  ¿EG
 ábÉ£dG  äGOÉ¡°T  QGó°UEGh  ,IOóéàªdG  ábÉ£∏d  »°UÉ°üàNG  …QÉéJ
 6 ≈∏Y ÉHQóàe 264 øe ôãcCG ÖjQóJ ºJ ¬fCG ≈dEG Gô«°ûe ,IOóéàªdG
 øY GRô«e ∞°ûch .á«°ùª°ûdG ábÉ£dG áª¶fCG ìGƒdCG Ö«côàd äÉ©aO
 ä’Éée »a QÉªãà°S’G ≈dEG á«ÑæLC’G äÉcô°ûdG øe ô«Ñc OóY ¬LƒJ
 Ö«côàd  á∏gDƒe É¡°†©H  ¿CG  GócDƒe  ,øjôëÑdG  »a  IOóéàªdG  ábÉ£dG
 ø«dhÉ≤ªdG  øe  ó«Øà°ùJ  ±ƒ°S  iô`̀NCGh  á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG  ìGƒ`̀ dCG

 .IOóéàªdG ábÉ£dG áª¶fCG Ö«côàd ø«∏gDƒªdG ø««æjôëÑdG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

6:02 QÉ£aE’G

3:55 ∑É°ùeE’G

 Ö``dÉ£j  ¿hÉ``©àdG  ¢``ù∏ée
 äÉ°VhÉØe »``a á``cQÉ°ûªdÉH
¿Gô`````jEG ∫ƒ````M É```æ`«`«`a

 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  ±ôéëdG  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ìÓ`̀a  ∞`̀jÉ`̀f  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó``̀cCG
 ¢ù∏ée ∫hO ácQÉ°ûe  IQhô°V ¢ùeCG  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd
 áªFGódG  ∫hódG  ø«H Éæ««a  »a  ájQÉédG  äÉ°VhÉØªdG »a  ¿hÉ©àdG
 èeÉfôH  ¿CÉ°ûH  ¿Gô`̀jEG  ™e  (1+4  áYƒªée)  É«fÉªdCGh  ájƒ°†©dG

.…hƒædG ¿GôjEG
 πc á«LQÉN AGQRh ≈dEG  É¡¡Lh πFÉ°SQ »a ,±ôéëdG Oó°Th
 É«fÉ£jôHh  É°ùfôah  ø«°üdGh  É«°ShQh  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  øe
 øeCG õjõ©J »a »°ù«FQ ºgÉ°ùe{ ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ¿CG ≈∏Y ,É«fÉªdCGh

.zÉgQGô≤à°SGh á≤£æªdG
 ’CG  Öéj Éæ««a  »`̀a  ¿B’G  á`̀jQÉ`̀é`̀dG  äÉ°VhÉØªdG ¿CG  ó``̀ cCGh
 πª°ûJ  ¿CG  Öéj  πH  ,»`̀fGô`̀jE’G  …hƒædG  èeÉfôÑdG  ≈∏Y  ô°üà≤J
 á«à°ù«dÉÑdG  ïjQGƒ°üdGh  QGô≤à°SÓd  ´õYõªdG  »fGôjE’G  ∑ƒ∏°ùdG

.äGô«°ùªdGh
 Ö«°üîJ iƒà°ùe ™aQ ¿GôjEG ¿ÓYEG ¿CG øe ΩÉ©dG ø«eC’G QòMh
 á≤£æªdG  ø``̀eC’  ≥∏≤eh  ô«£N  ô°TDƒe{ %60  ≈``̀dEG  Ωƒ`̀«`̀fGQƒ`̀«`̀dG
 Gòg √ÉéJ ¬JÉ«dhDƒ°ùe πªëàH »dhódG ™ªàéªdG ÉÑdÉ£e ,zºdÉ©dGh

.»ªdÉ©dGh »ª«∏bE’G º∏°ùdGh øeCÓd Oó¡ªdGh ô«£îdG Qƒ£àdG
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 ÖMQ ,´ÉªàL’G ájGóH »ah
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  á«∏NGódG  ô`̀jRh
 ,AÉ`̀ °`̀†`̀YC’É`̀ H »`̀ fó`̀ª`̀ dG ´É``̀ aó``̀ dG
 ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¿CG ≈dEG Égƒæe
 ôWÉîªdG  á°SGQO  QÉWEG  »a  »JCÉj
 É``¡``JÉ``°``SÉ``μ``©``fGh á``̀«``̀ª``̀«``̀∏``̀bE’G
 á``̀eÓ``̀°``̀S ≈```̀∏```̀Y á``̀∏``̀ª``̀ à``̀ë``̀ª``̀ dG
 §£Nh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 áeÓ°ùdG  á`̀jÉ`̀ª`̀M  äGAGô``````̀LEGh

.áeÉ©dG
 »a ,¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ™`̀∏`̀WG ó``̀bh
 èFÉàf  ≈∏Y  ,¬YÉªàLG  π¡à°ùe
 …òdG  ÇQÉ£dG  ´ÉªàL’G  ∫ÉªYCG
 á¡LGƒªd á«æWƒdG áæé∏dG ¬Jó≤Y
 øeC’G  ¢ù«FQ  á°SÉFôH  çQGƒμdG
 äÉ°SÉμ©fG  É`̀¡`̀°`̀SQGó`̀Jh  ,ΩÉ`̀©`̀dG
 ájhƒædG  õæ£f  ICÉ°ûæe  çOÉ``̀M
 ¬«∏Y  ÖJôàj  ób  É`̀eh  á`̀«`̀fGô`̀jE’G
 ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀ °`̀S äÉ```«```YGó```J ø```̀e

 ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀Sh á`̀ë`̀°`̀U
 ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  QÉ°TCG  å«M
 á`̀«`̀ª`̀gC’ á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG á``̀ °``̀SGQO ≈```̀ dEG
 ¿hõîªdG  »a  áeÉ©dG  ájõgÉédG
 ≥jôa  π«μ°ûJh  »é«JGôà°S’G
 ¥Ó`̀WEGh  äGAGô```̀LE’G  á©LGôªd
 Qƒ¡ªédG  á«Yƒàd  á«eÓYEG  á£N

.á«YÉ©°TE’G çOGƒëdG ¿CÉ°ûH
 QƒàcódG  ó``̀cCG  ,¬à¡L  ø``eh
 á`̀æ`̀jO ø```H ∑QÉ```Ñ```e ø```H ó`̀ª`̀ë`̀e
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d ¢`̀UÉ`̀î`̀ dG çƒ`̀©`̀Ñ`̀ª`̀dG
 …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀ Fô`̀ dG ñÉ``æ``ª``dG
 ºd  ¬fCG  ,áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d
 »YÉ©°TEG  ô£N  …CG  ó`̀°`̀UQ  ºàj
 áÄ«ÑdG  hCG  ¢``UÉ``î``°``TC’G  ≈`̀∏`̀Y
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  Ohó``̀M  øª°V
 kGô`̀¶`̀f  ,á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G  É`̀¡`̀gÉ`̀«`̀e  hCG
 á`̀«`̀fGô`̀jE’G ICÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG ó`̀©`̀H ≈``̀ dEG
 …CÉH  É¡dÉ°üJG  ΩóYh  ,IQƒcòªdG

 πc  PÉîJG  kGócDƒe  ,»FÉe  iôée
 ó°Uôd  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 πeÉ©àdGh  ,»YÉ©°TEG  çƒ∏J  …CG

.çOGƒëdG √òg πãe ™e
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  QÉ`̀°`̀TCG  ó`̀bh
 á`̀«`̀ª`̀gCG ≈````dEG »``fó``ª``dG ´É``̀ aó``̀ dG
 äÉ`̀jƒ`̀à`̀ °`̀ù`̀e ≈``̀∏``̀Y ±ƒ````̀bƒ````̀dG
 äGAGô``LE’Gh  áeÉ©dG  ájõgÉédG
 ÉªH  áeÓ°ùdG  ájÉªëd  áHƒ∏£ªdG
 ø«æWGƒªdG  ájÉªM  ¬`̀fCÉ`̀°`̀T  ø`̀e
 ø``̀eB’G  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dGh  ø«ª«≤ªdGh
 ,ôWÉîªdGh  äGójó¡àdG  πc  ™e

 ∞∏àîe  äGOGó`̀©`̀à`̀°`̀SG  á`̀°`̀SGQOh
 á`̀Yô`̀°`̀S å``̀«``̀M ø```̀e äÉ```¡```é```dG
 ≈`̀∏`̀Y IQó````̀≤````̀dGh á``̀HÉ``̀é``̀à``̀°``̀S’G
 øe  áeƒ¶æe  QÉ```̀WEG  »`̀a  π`̀ª`̀©`̀dG
 …CG AGƒàM’ ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG

.äGô«¨àe
 ´É`̀aó`̀dG  ¢ù∏ée  å`̀ë`̀H  É`̀ª`̀c
 ,¢`̀ù`̀eCG  ¬YÉªàLG  »`̀a  ,»`̀fó`̀ª`̀dG
 á«eƒμëdGh  á°UÉîdG  ÅLÓªdG
 ™jQÉ°ûªdG  øe  GAõL  ¿ƒμJ  ¿CGh
 å«M  ,á«∏Ñ≤à°ùªdG  á«fÉμ°SE’G
 QGó°UEG  ∫ƒM  ,RÉéjEG  ºjó≤J  ºJ

 á«æØdG  äÉÑ∏£àª∏d  πeÉ°T  π«dO
 õ`̀cGô`̀eh Å`̀LÓ`̀ª`̀dÉ`̀H á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 ájƒYƒJ á∏ªM ¥ÓWEGh ,AGƒjE’G
 á«Ø«μH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d
 á¡LGƒe  »`̀a  ø```̀eB’G  ±ô`̀°`̀ü`̀à`̀dG
 ò«ØæJh  á`̀∏`̀ª`̀à`̀ë`̀ª`̀dG  ±hô``̀¶``̀dG
 ,áeÓ°ùdGh  ájÉªëdG  äGAGô``̀LEG
 ≈∏Y  πª©dG  QÉ`̀L  ¬`̀ fG  Éë°Vƒe
 …ò```̀dGh π``«``dó``dG Gò```̀g QGó```̀°```̀UEG
 á«æØdG  äÉ`̀Ø`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG  øª°†àj
 õcGôeh  ÅLÓª∏d  á«à°ùLƒ∏dGh
.É¡JGõ«¡éJh É¡Ø«æ°üJh AGƒjE’G

 ó``̀cCG ,¥É`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG Gò```̀g »```̀ah
 ÅLÓªdG  ¿CG  ,¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 áeÉ©dG  á£îdG øe »°SÉ°SCG  AõL
 …CG á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d »`̀fó`̀ª`̀dG ´É`̀aó`̀∏`̀d
 ,…hÉ`̀ª`̀«`̀c  çƒ``̀∏``̀J  hCG  Üô`̀°`̀ù`̀J
 π`̀eÉ`̀μ`̀J á``̀«``̀ª``̀gCG ≈`̀ ∏`̀ Y GOó``̀°``̀û``̀e
 πeÉ©à∏d  áHƒ∏£ªdG  äGAGô``̀LE’G
 ∫Ó`̀N ø`̀e äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG √ò``̀g ™`̀e
 ó`̀cCÉ`̀à`̀dG  øª°†àJ  á∏eÉ°T  á`̀£`̀N
 Éàa’ ,á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG  äGAGô````̀LEG  ø`̀e
 åjóëJ  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈``̀ dEG
 á``«``æ``Wƒ``dG á``̀«``̀é``̀«``̀JGô``̀à``̀°``̀S’G

 ™`̀°`̀Vhh ÇQGƒ``̀£``̀ dG á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d
 äÉ``gƒ``jQÉ``æ``«``°``ù``dGh §``̀£``̀î``̀dG
 ≈``̀dEG á`̀aÉ`̀ °`̀VE’É`̀H ,á`̀«`̀bÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀S’G
 ÇQGƒ`̀£`̀∏`̀d á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀S’G á`̀Yô`̀°`̀S
 ±hô¶dG  ¿G  å«M  ,á«YÉ©°TE’G
 »àdG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀ dGh  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G
 ájõgÉédG ÖLƒà°ùJ ,É¡ÑMÉ°üJ

.É¡©e πeÉ©à∏d áeRÓdG
 ∫É¨°TC’G  ô`̀ jRh  ó`̀cCG  Éª«ah
 Å``LÓ``ª``dG ´ƒ``̀ °``̀Vƒ``̀e ™```°```Vh
 å`̀jó`̀ë`̀J ∫Ó```̀N QÉ``̀Ñ``̀à``̀Y’G »``̀a
 á`̀«`̀ª`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG äÉ```̀WGô```̀à```̀°```̀T’G

 AÉHô¡μdG  ô`̀jRh  QÉ°TCG  ,»fÉÑª∏d
 §£îdG  á©LGôe  IQhô`̀°`̀V  ≈`̀ dEG
 ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀Jh »``̀YÉ``̀ ª``̀L π``̀μ``̀°``̀û``̀H

 .á©jô°ùdG áHÉéà°S’G
 ÜôYCG ,´ÉªàL’G ΩÉàN »ah
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ,á«∏NGódG  ôjRh
 √ô`̀μ`̀°`̀T ø```Y »``̀fó``̀ª``̀dG ´É```̀aó```̀dG
 ¢ù∏éªdG  AÉ`̀ °`̀†`̀YC’  √ô`̀jó`̀≤`̀ Jh
 π`̀ °`̀UGƒ`̀ à`̀ dG ≈``̀∏``̀Y º``̀¡``̀°``̀Uô``̀Mh
 ¬fCÉ°T øe Ée πc ∫ƒM ≥«°ùæàdGh
 áeÓ°ùdGh  øeC’G  ä’ó©e  IOÉjR
 .ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªéd

¢ù∏éªdG ¢ù«FQ á«∏NGódG ôjRh á°SÉFôH

á``°UÉîdGh á«eƒμëdG Å``LÓªdG äÉØ``°UGƒe åëÑj »``fóªdG ´É``aódG ¢``ù∏ée
ø``«``æ``WGƒ``ª``dG á``̀ eÓ``̀ °``̀ S ≈``̀∏``̀ Y á``∏``ª``à``ë``ª``dG É``̀¡``̀JÉ``̀°``̀SÉ``̀μ``̀©``̀fGh á``̀ «``̀ ª``̀ «``̀ ∏``̀ bE’G ô``̀ WÉ``̀ î``̀ ª``̀ dG á````̀ °````̀SGQO

 ôjRh áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG ¢SCGôJ
 ,¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ,¢ùeCG  »fóªdG ´ÉaódG ¢ù∏ée ¢ù«FQ á«∏NGódG
 ,§ØædG  ôjRh  ácQÉ°ûªH  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ó≤Y  …òdG
 ôjRh  ,»fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ôjRh
 ôjRh  ,ΩÓ``̀YE’G  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô`̀jRh  ,áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG
 ¢UÉîdG  çƒ©ÑªdG  ,ΩÉ©dG  øeC’G  ¢ù«FQ  ,AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ¿hDƒ°T

.áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ñÉæªdG ¿hDƒ°ûd

 á≤FÉa  IPÉà°SC’G  áë°üdG  IôjRh  âdÉb
 ô¡°T  ∫ƒ∏M  ™e  ¬`̀fEG  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH
 ™ªàéªdG  OGô``̀aCG  áaÉc  ø`̀e  π`̀eCÉ`̀f  ¿É°†eQ
 »©ªàéªdG  ∑ƒ∏°ùdÉH  ΩGõàd’G  »æjôëÑdG
 ó`̀«`̀≤`̀à`̀dG á`̀ ∏`̀ °`̀UGƒ`̀e ∫Ó```̀N ø``̀e »```̀YGƒ```̀dG
 øe  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdGh  äGQGô`̀≤`̀ dÉ`̀ H
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG
 áë°U ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG π``̀LCG ø`̀e É``fhQƒ``c
 ,¿É°†eQ  ô¡°T  ∫Ó`̀N  ™«ªédG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh
 ∫ÓN á«JÉ«ëdG QƒeCÓd á∏eÉ°T äAÉL å«M
 ≈∏Y ≈≤ÑJ  Ée  ¬fCG  IócDƒe  ,π«°†ØdG  ô¡°ûdG
 π«°†ØdG  ô¡°ûdG  »`̀a  á«æjôëÑdG  Iô`̀°`̀SC’G
 äGQGô`̀≤`̀dÉ`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G  »`̀a  QGôªà°S’G  ƒ`̀g
 ≈∏Y  ¢UôëdGh  ,ájRGôàM’G  äGAGôLE’Gh
 …ó°üà∏d  ádhòÑªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  óaQ
 á«dhDƒ°ùªdG QÉ©°ûà°SG ∫ÓN øe ¢Shô«Ø∏d
 äÉjóëJ  RhÉéàd  Égõjõ©Jh  á«©ªàéªdG

.ìÉéæH ¢Shô«ØdG
 áë°üdG IQGRh âgƒf ,ôNBG ÖfÉL øe
 »æWƒdG ≥jôØdG äÉ«°UƒJ ´ÉÑJG á«ªgCG ≈dEG
 ¿ƒμ«d  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG
 ,zΩGõ`̀ à`̀ dGh  á`̀jÉ`̀ª`̀M{  ô¡°T  ¿É`̀°`̀†`̀eQ  ô¡°T
 QÉ£aE’G äÉ©ªéJ QÉ°üàNG IQhô°†H ∂dPh
 ¢ùØf  »a  áª«≤ªdG  IóMGƒdG  Iô°SC’G  ≈∏Y
 ¢ùdÉéªdGh  äÉ≤Ñ¨dG  áeÉbEG  ΩóYh ,∫õæªdG
 QÉ£aEG  ó`̀FGƒ`̀e  á`̀eÉ`̀bEG  Ωó`̀Yh  ,á«fÉ°†eôdG
 áeÉbEG  ΩóYh  ,áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a  ºFÉ°üdG
 Ωó`̀Yh  ,´GOƒ````̀ dGh  ¿ƒ`̀YÉ`̀bô`̀≤`̀dG  äÉ©ªéJ
 ,äÉ`̀bô`̀£`̀dG »`̀a º`̀FÉ`̀°`̀ü`̀dG QÉ``̀£``̀aEG ™`̀ jRƒ`̀J
 É¡JÉ©jRƒJh ô£ØdG IÉcR ∑É°ûcCG ∫GóÑà°SGh

.á«fhôàμdE’G äÉ≤«Ñ£àdGh äÉ°üæªdÉ`H
 ¿hÉ©J  ≈∏Y  áë°üdG  IQGRh  âdƒYh
 äGAGôLE’ÉH ™ªàéªdG OGôaCG áaÉc ΩGõàdGh
 ¢Shô«a  á¡LGƒªd  ájRGôàM’Gh  á«FÉbƒdG

 ,∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫Ó`̀N  É`̀fhQƒ`̀c
 äÓªëdG  ò«ØæJ  á∏°UGƒe  ≈``̀dEG  Iô«°ûe
 π«°†ØdG  ô¡°ûdG  ∫ÓN  áØãμªdG  á«°û«àØàdG
 ≥ëH á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  äGAGô``````̀LE’G PÉ``̀î``̀JGh
 ∂dP Ö∏£àj ób Ée ÖfÉL ≈dEG ..ø«ØdÉîªdG
 íFGƒ∏dG  ™°Vhh  äGOÉ`̀°`̀TQEGh  á«YƒJ  øe
 ÜÉë°UCG  á«Yƒàd  ájQhô°†dG  äÉª«∏©àdGh
 á«Ø«μH  ø«æWGƒªdGh  ájQÉéàdG  äÓëªdG

.¢Shô«ØdG øe ájÉbƒdG
 É¡à∏°UGƒe  áë°üdG  IQGRh  äó``̀ cCGh
 Oƒ¡édGh  ájRGôàM’G  äGAGô``LE’G  ™«ªL
 äÓªëdG  ∞«ãμJ  áæª°†àªdG  á`̀«`̀HÉ`̀bô`̀dG
 ó«cCÉàd  á«HÉbôdG  äGQÉ`̀jõ`̀dGh  á«°û«àØàdG
 ô«HGóàdGh  ájÉbƒdG  ä’ƒcƒJhôH  ≥«Ñ£J
 äÓ`̀ª`̀ë`̀ dG  ¿CG  ká`̀ æ`̀ «`̀ Ñ`̀ e  ,á````jRGô````à````M’G
 ájòZC’G äÓëeh ºYÉ£ªdG ≈∏Y á«°û«àØàdG
 äÉYOƒà°ùªdGh  ájQÉéàdG  äÉ©ªéªdGh
 äÓëeh  á«FÉ°ùædG  π«ªéàdG  äÉfƒdÉ°Uh
 Iôªà°ùe  …OGƒ`̀æ`̀ dGh  á«dÉLôdG  ábÓëdG
 ∂dPh  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™e  ≥«°ùæàdG  »a
 øe ó`̀cCÉ`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y ¢`̀Uô`̀ë`̀dG ø`̀e É`̀ kbÓ`̀£`̀fG
 ø«∏eÉ©dGh  äÓ`̀ë`̀ª`̀dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ΩGõ`̀ à`̀ dG
 ,á«ë°üdG §HGƒ°†dGh äÉWGôà°T’ÉH É¡«a
 äGAGô```̀LE’Gh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  ò``̀NCGh
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 IQOÉ°üdG  äÉ¡«LƒàdG  IÉYGôeh  ,ÉfhQƒc
 …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ø`̀Y
 á∏°UGƒe  π```̀LCG  ø`̀e  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 ø°ùëàdG  ≥«≤ëJh  »ë°üdG  øeC’G  õjõ©J
 »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀ ∏`̀Y Oƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG

.»FÉbƒdGh
 √ò`̀g  ¿CG  ≈```̀ dEG  IQGRƒ``````̀dG  äQÉ```̀°```̀TCGh
 ±ó`̀¡`̀ dGh ,á``̀jRGô``̀à``̀MG »``g äGAGô``````̀LE’G
 ≈`̀ dEG  á`̀à`̀a’  ,™ªàéªdG  á`̀jÉ`̀ª`̀M  ƒ`̀g  É¡æe

 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  á`̀«`̀ª`̀gCG
 ≥jôØdG  ìhô`̀H  πª©dGh  äÉ¡édG  áaÉc  ™e
 áeÓ°Sh  øWƒdG  Gòg  ßØëj  ÉªH  óMGƒdG
 ájƒdhC’G ≈∏Y IQGRƒdG äOó°Th ,¬«æWGƒe
 ∞JÉμàdGh  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 IOóée  ,É¡æY  ≈æZ  ’  »`̀à`̀dG  »©ªàéªdG
 äGAGô````LE’É````H ΩGõ```̀à```̀d’G ≈````̀dEG É``̀¡``̀Jƒ``̀YO
 ó©J »àdG äÉª«∏©àdG ≥«Ñ£Jh ájRGôàM’G
 ≈dEG Oƒ≤jh áeÓ°ùdG øª°†j É k«æWh É kÑLGh

.»aÉ©àdG
 ™ªàéªdG  ¿CG  IQGRƒ````̀dG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh

 ∂dP  âÑKCG  óbh  ,z´Gh  ™ªàée{  »æjôëÑdG
 ájÉªëd  äGAGô``LE’É``H  ¬eGõàdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 »a  É¡∏eCG  ø`̀Y  áHô©e  ,¬©ªàéeh  ¬°ùØf
 ™e ¿É°†eQ ô¡°T »a äGRGôàM’G á∏°UGƒe
 äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’G IQhô°V ≈∏Y ó«cCÉàdG
 ô«jÉ©e  ≥«Ñ£J  ¢Uƒ°üîH  IQOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG
 äÉeÉªμdG  ΩGóîà°SGh »YÉªàL’G óYÉÑàdG
 ,á«°üî°ûdG  áaÉ¶ædG  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh
 ä’Éë∏d  ’EG  ∫õæªdG  øe  êhô`̀î`̀dG  Ωó`̀Yh
 á≤∏¨ªdG øcÉeC’G ÖæéJh §≤a ájQhô°†dG

.¿ÉμeE’G Qób áªMOõªdGh

 ΩGõ``̀ à``̀ d’G á`̀ ∏`̀ °`̀ UGƒ`̀ e á``«``ª``gCG ó``̀ cDƒ``̀ J á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG Iô`````jRh
É`̀ fhQƒ`̀ c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d  …ó°üà∏d  äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  äGAGô```̀LE’É```̀H

 á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh  ≈≤àdG
 IQGOEG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  á«YÉªàL’G
 ó«°ùdG  ,πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g
 ,¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  øH  π«ªL
 ¢ù«FQ  ,IQGRƒ```̀ dÉ```̀ H  ¬`̀Ñ`̀à`̀μ`̀e  »``̀a
 ø««bƒ≤ëdG á«©ªL IQGOEG ¢ù∏ée
 QÉÑédG  óÑY  QƒàcódG  á«æjôëÑdG
 øe  OóY  Qƒ°†ëH  ,Ö«£dG  óªMCG

.á«©ªédG IQGOEG ¢ù∏ée AÉ°†YCG
 πÑ°S  åëH  ºJ  AÉ≤∏dG  ∫ÓNh
 ∑ôà°ûªdG »FÉæãdG ¿hÉ©àdG õjõ©J
 »a á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dGh IQGRƒ``````̀dG ø`̀«`̀H
 ,ácôà°ûªdG  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe
 »YƒdG ô°ûæH ≥∏©àj Ée kÉ°Uƒ°üNh
 ∫ÉéªdG  »a  »fƒfÉ≤dGh  »bƒ≤ëdG
 .á«YÉªàL’G  ájÉªëdGh  ,»dÉª©dG
 ¿Gó«ªM  OÉ°TCG  ¥É«°ùdG  Gòg  »ah
 ø`̀«`̀«`̀bƒ`̀≤`̀ë`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀L Oƒ``¡``é``H
 »YƒdG ô°ûf π«Ñ°S »a á«æjôëÑdG

 ≈∏Y  á«bƒ≤ëdG  ÇOÉÑªdGh  º«≤dÉH
 ,»`̀dhó`̀dGh  »∏ëªdG  øjó«©°üdG
 äGQÉ°ûà°S’Gh  äÉeóîdG  ºjó≤Jh
 kÓ°†a  ,á`̀«`̀bƒ`̀≤`̀ë`̀dGh  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 RGôHEG  »a  á∏YÉØdG  É¡àcQÉ°ûe  øY
 »a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  äGõ`̀é`̀æ`̀e
 ¥ƒ`̀≤`̀M ≈``̀∏``̀Y ®É``̀Ø``̀ë``̀dG ∫É``̀é``̀e

 ôgGõdG  ó¡©dG  Gò`̀g  »`̀a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM

 .ióØªdG OÓÑdG
 ¢ù«FQ  Üô``̀YCG  ,º¡ÑfÉL  ø`̀e
 á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCGh
 øY á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ø`̀«`̀«`̀bƒ`̀≤`̀ë`̀dG

 á«ªæàdGh πª©dG IQGRƒd ºgôjó≤J
 º`̀«`̀¶`̀æ`̀J á``̀Ä``̀«``̀gh á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 É`̀ª`̀gOƒ`̀¡`̀L ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀dG ¥ƒ``°``S
 ¿ƒ``̀°``̀Uh á``̀jÉ``̀ª``̀ë``̀d á``̀ dhò``̀Ñ``̀ª``̀ dG
 »a  É`̀ª`̀gQhOh  á«dÉª©dG  ¥ƒ≤ëdG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J
 IQƒ£àªdG  á«dÉª©dG  ø«fGƒ≤dGh

 πª©dG  ô«jÉ©e  ™e  ≥aGƒàJ  »àdG
 áëaÉμªH  ≥∏©àj  É`̀eh  ,á`̀«`̀dhó`̀dG
 øe Égô«Zh ,¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G
 áª¶fC’Gh  äGQOÉÑªdGh  ø«fGƒ≤dG
 ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G ¥ƒ``̀≤``̀M Rõ``̀©``̀J »``̀à``̀dG
 ô«aƒJh ¢UÉN ƒëf ≈∏Y ∫Éª©dGh

.º¡d á«YÉªàL’G ájÉªëdG

á«æjôëÑdG ø««bƒ≤ëdG á``«©ªéd …ƒYƒàdG QhódÉH ó«``°ûj ¿Gó«ªM

 ΩÉ°üY  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG  ó```̀cCG
 ô```̀jRh ∞``̀∏``̀N ¬``̀∏``̀dGó``̀Ñ``̀Y ø```̀H
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G
 ¿CG  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh
 »a  kÉ`̀eó`̀b  á«°VÉe  áeƒμëdG
 ™jQÉ°ûªdG  ò«ØæàH  QGôªà°S’G
 ,á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀ dGh á`̀ jô`̀ jƒ`̀£`̀ à`̀ dG
 â`̀HÉ`̀ã`̀dG è`̀¡`̀æ`̀ dG ó``̀cDƒ``̀j É`̀ª`̀e
 á``∏``°``UGƒ``ª``d »``̀©``̀°``̀ù``̀dG »````̀a
 ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e
 §£îdG  πc  ò«ØæJ  ∫Ó`̀N  øe
 »a  Ö°üJ  »àdG  ™jQÉ°ûªdGh
 ,ø«æWGƒªdGh  øWƒdG  ídÉ°U
 ∫Ó¨à°S’G  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ∂``̀dPh
 á«dÉªdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  πμd  πãeC’G
 πμH  É`̀¡`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀Jh  á`̀MÉ`̀à`̀ª`̀ dG
 ºYój É`̀ª`̀H  ,á`̀«`̀∏`̀YÉ`̀ah IAÉ`̀Ø`̀c
 ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  ±Gó``̀gCG
 Iô`̀°`̀†`̀M IOÉ``̀«``̀≤``̀H á`̀∏`̀eÉ`̀ °`̀û`̀ dG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 á©HÉàªdGh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG

 Ö`̀MÉ`̀°`̀U ø```̀e Iô``ª``à``°``ù``ª``dG
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH

 .AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 kAÉ`̀æ`̀H ¬```̀fCG ≈```̀ dEG QÉ``̀ °``̀ TCGh
 ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG á```̀eõ```̀M ≈``̀∏``̀Y
 ºJ  »àdG  ≈``̀dhC’G  ájôjƒ£àdG
 ,2018  ƒ«dƒj  »`̀a  É`̀¡`̀bÓ`̀WEG
 á°SÉFôH  AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¿EÉa
 »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀ °`̀ ù`̀ dG Ö``̀MÉ``̀°``̀U

 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh
 ≈∏Y Gô`̀NDƒ`̀e ≥`̀ aGh AGQRƒ``̀dG
 øe  á«fÉãdG  áeõëdG  πjƒªJ
 äGP  ájôjƒ£àdG  ™jQÉ°ûªdG
 73 áæª°†àªdG …ó∏ÑdG ™HÉ£dG
 ƒëæH Qó≤J á«fGõ«ªH É kYhô°ûe
 øe »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 42
 OQGƒ`̀ª`̀dG  ¥hóæ°U  äGOGô```̀ jEG
 ¿CG É kØ«°†e ,ácôà°ûªdG ájó∏ÑdG
 AÉ°ûfEG  ≈∏Y  õcôJ  ™jQÉ°ûªdG
 á`̀eÉ`̀©`̀dG ≥``̀aGô``̀ª``̀dG ø``̀e Oó```̀Y
 É¡àfÉ«°Uh á«∏NGódG  ¥ô£dGh
 ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀e ≈```````̀dEG á```̀ aÉ```̀ °```̀VEG
 å«M  ,á`̀jô`̀°`̀†`̀ë`̀dG  á«ªæàdG
 ájôjƒ£àdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¿EG
 É`̀ k≤`̀ «`̀ Kh É```̀ kWÉ```̀Ñ```̀JQG §``̀Ñ``̀Jô``̀J
 º¡°ùJh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdÉH
 á`̀°`̀†`̀¡`̀f »```̀a ∫É``̀ ©``̀ a π`̀μ`̀ °`̀ û`̀ H
 ±Gó``̀gC’  kÉ≤«≤ëJ  ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 ájOÉ°üàb’G  øjôëÑdG  á`̀jDhQ
 äÉLÉ«àM’  á«Ñ∏Jh  2030

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

QÉæjO ¿ƒ«∏e 42 áª«≤H

 øe á«fÉãdG áeõëdG øª°V ÉYhô``°ûe 73 ìôW
»eóîdG ™HÉ£dG äGP ájôjƒ£àdG ™jQÉ``°ûªdG

.∫É¨°TC’G ôjRh |

ÜÉjO ó«dh :Öàc
 áæéd  ¢ù«FQ  …QÉ°üfC’G  óªMCG  ÖFÉædG  ócCG
 âª∏°ùJ  áæé∏dG  ¿G  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  äÉeóîdG
 ¢†©H  ≈∏Y  á«eƒμëdG  OhOô``̀ dG  ø`̀e  áYƒªée
 AÉ°†YCG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  É¡eób  »`̀à`̀dG  äGQÉ°ùØà°S’G
 »ØXƒªd  óYÉ≤àdG  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ¿CÉ°ûH  áæé∏dG
 ºàà°S ¬fG ≈dEG Éàa’ ,¢UÉîdG ´É£≤dGh áeƒμëdG
 ΩOÉ≤dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó`̀N  OhOô``̀ dG  ∂∏J  á°ûbÉæe

.ΩOÉ≤dG ø«æK’G Ωƒj äÉeóîdG áæé∏d
 QÉ`̀Ñ`̀NCG{``̀d  íjô°üJ  »`̀a  …QÉ`̀°`̀ü`̀f’G  ∫É``̀bh
 πÑb  øe  Gôjô≤J  â≤∏J  ób  áæé∏dG  ¿EG  :zè«∏îdG
 ¿CÉ°ûH  á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd
 …ƒàëj ôjô≤àdG  ¿G äócCG  å«M óYÉ≤àdG  ¿ƒfÉb
 áæé∏dG  iô`̀J  »àdG  •É≤ædG  øe  áYƒªée  ≈∏Y
 ÉØ«°†e ,ájQƒà°SO ΩóY á¡Ñ°T É¡H ¿CG á«©jô°ûàdG
 øe á°SGQO πëe É°†jCG  ¿ƒμà°S •É≤ædG √òg ¿G
 ™°Vh  π`̀LG  ø`̀e  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  áæéd  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  πÑb

.¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿CÉ°ûH πeÉc Qƒ°üJ
 ∑Éæg ¿G ≈dEG äÉeóîdG áæéd ¢ù«FQ QÉ°TCGh
 πjó©J ≈∏Y áæé∏dG AÉ°†YCG πÑb øe ´ÉªLEG ¬Ñ°T
 ,¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe »a äAÉL »àdG •É≤ædG ¢†©H
 ¢†«ØîJ  Iô`̀μ`̀a  ¢`̀†`̀aQ  »`̀g  •É≤ædG  ∂∏J  Rô``̀HCG

 äGƒæ°S  øe  áæ°S  πc  øY  %6  ∫ó©ªH  ¢TÉ©ªdG
 OóëªdGh  …OÉ«àY’G  óYÉ≤àdG  ø°S  πÑb  óYÉ≤àdG
 πc øY áÑ°ùædG ∂∏J º°üN ¿G ÉØ«°†e ,áæ°S 60`H
 ô¶ædG  IOÉ`̀YEG  Öéjh  ø«ØXƒª∏d  º∏X  ¬«a  áæ°S

.¬«a
 ø°ùd ≈fOCG  óM ™°Vh á£≤f ¿G É°†jCG  ôcPh
 ,¬∏jó©J Öéj ôeCG ƒg ÉeÉY 55 ø°S óæY óYÉ≤àdG
 ø«°ùªîdG  ø°S  ≠∏H  øe  ≈dG  áÑ°ùædÉH  á°UÉNh
 ¬Jóe  πªcCG  óbh  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ≥«Ñ£J  óæY  áæ°S
 Öéj ¬fG ÓFÉb ,óYÉ≤àdG ≥ëà°ùJ »àdG á«ª°SôdG
 óæY áæ°S ø«°ùªîdG ø°S ºJCG øe πc ≈æãà°ùj ¿G
 á≤∏©àªdG  á£≤ædG  ∂∏J  øe  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ≥«Ñ£J
 ¿G  GócDƒe  ,áæ°S  55  óæY  óYÉ≤àdG  ø°S  ójóëàH
 IOÉjõdG ±ô°U IQhô°†H É°†jCG áμ°ùªàe áæé∏dG

.QÉæjO 1500 øY º¡ÑJGQ π≤j øªd ájƒæ°ùdG
 QƒeC’G  øe  ¿G  …QÉ°üf’G  ÖFÉædG  í°VhCGh
 »g  Égò«ØæJ  IQhô°†H  áæé∏dG  ÖdÉ£à°S  »àdG
 ≈dEG Éàa’ ,óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U »a ÖfÉLC’G êÉeOEG
 …òdGh ,Ö∏£ªdG Gòg ≈∏Y É«HÉ«f ÉYÉªLG ∑Éæg ¿G
 ≥jOÉæ°ü∏d  Éª¡e  Gó`̀aGQ  πãª«°S  ¬≤«Ñ£J  ºJ  GPEG
 …QGƒ`̀à`̀c’G  õé©dG  ø`̀e  Gô«Ñc  GAõ`̀L  πë«°Sh

.É«dÉM óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U »a OƒLƒªdG

óYÉ≤àdG ¿ƒfÉb ≈∏Y áª¡e äÓjó©J åëÑJ äÉeóîdG áæéd

 ¢`̀TÉ`̀©`̀ª`̀ dG ¢`̀†`̀«`̀Ø`̀î`̀J ≈`̀ ∏`̀ Y äÉ`̀ ¶`̀ Ø`̀ ë`̀ J
ó`̀ YÉ`̀≤`̀ à`̀ ∏`̀ d  ≈```````̀ fOCG  ó```̀ M  ™```̀°```̀Vh  hCG



 øH  óLÉe  QƒàcódG  á°SÉFôH
 á«HôàdG  ô```̀jRh  »`̀ª`̀«`̀©`̀æ`̀dG  »`̀∏`̀Y
 AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  º«∏©àdGh
 ¢ù∏ée  ó≤Y  ,øjôëÑdG  á©eÉL
 IQhO  ´É`̀ª`̀à`̀LG  á©eÉédG  AÉ`̀æ`̀eCG
 Iô°ûY  áæeÉãdG  ájOÉ©dG  √OÉ≤©fG
 π``̀jô``̀HCG  14)  AÉ````̀©````̀ HQC’G  Ωƒ````̀j
 øH  π`̀«`̀ª`̀L  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H  ,(2021
 πª©dG ôjRh ¿Gó«ªM »∏Y óªëe
 øªjCGh  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 ¿hDƒ°T  ôjRh  ójDƒªdG  ≥«aƒJ  øH
 øH  óªMCGh  ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG
 áeóîdG RÉ¡L ¢ù«FQ ójGõdG ójGR
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG PÉ``̀à``̀°``̀SC’Gh ,á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG
 ¢ù«FQ  Iõ`̀ª`̀M  ∞`̀°`̀Sƒ`̀j  ¢`̀VÉ`̀jQ
 Qƒ`̀à`̀có`̀dGh ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀eÉ`̀L
 ô`̀jó`̀ª`̀dG á`̀©`̀ª`̀L ∑QÉ``̀Ñ``̀e ó`̀ª`̀ë`̀e
 IQGRƒH  ¢SQGóªdG  ¿hDƒ°ûd  ΩÉ©dG
 IQƒàcódGh  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ΩÉ©dG ø«eC’G »°Tƒ∏ÑdG óªëe ≈æe
 ájOÉªàY’Gh  º««≤à∏d  óYÉ°ùªdG
 º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  áfÉeC’ÉH

 âæH  á∏ØW  áî«°ûdGh  ,»`̀dÉ`̀©`̀dG
 Qƒ`̀à`̀có`̀ dGh  ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e
 .¿É``̀Mô``̀ °``̀S ó``̀ª``̀ë``̀e Qƒ``̀°``̀ü``̀æ``̀e
 ¢ù∏éªdG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  qπ`̀¡`̀à`̀°`̀SG  ó``̀bh
 äÉ``̀jBG ≈`̀ª`̀°`̀SCG ™`̀aô`̀H ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 IOÉ«≤dG ≈dEG  äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG
 Ö©°Th  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh  Ió`̀«`̀°`̀Tô`̀dG
 á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H ,ø``jô``ë``Ñ``dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 ,∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ƒ`̀∏`̀M

 ¿CG  ¬`̀JQó`̀b  â∏L  ≈dƒªdG  kÓFÉ°S
 áμ∏ªe  ≈∏Y  ºjôμdG  ô¡°ûdG  ó«©j
 É¡Ñ©°Th  É`̀¡`̀JOÉ`̀«`̀bh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.äÉcôÑdGh øªo«dGh ô«îdÉH
 ¢ù∏éªdG  π`̀≤`̀à`̀fG  É`̀gó`̀©`̀Hh
 ´ÉªàL’G ô°†ëe ≈∏Y ábOÉ°üª∏d
 øe  ™°SÉàdG  »a  ó≤©æªdG  ≥HÉ°ùdG
 ≈∏Y  ´Ó`̀W’Gh  ,2020  ôÑª°ùjO
 øe  √ò«ØæJ  ºJ  É`̀eh  πª©dG  ô«°S

.≥HÉ°ùdG ´ÉªàL’G äGQGôb
 á©eÉédG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ω qó``̀ b  ó``̀bh
 ôjƒ£J  á£îd  kÓ°üØe  kÉ`̀°`̀Vô`̀Y
 â°Vô oY  »àdG  øjôëÑdG  á©eÉL
 ôjƒ£àd  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ΩÉ``eCG
 OƒæH kÉMQÉ°T ,ÖjQóàdGh º«∏©àdG
 π°UGƒàd ,¬«dEG »eôJ Éeh á£îdG
 ÖfGƒédG  »`̀a  É¡eó≤J  á©eÉédG
 ≥«Ñ£Jh  ,á«ãëÑdGh  á«ªjOÉcC’G

.á«ªdÉ©dG äÉ°SQÉªªdG π°†aCG
 á©eÉédG  ¢ù∏éªdG  ∞`̀ q∏`̀ch
 á«fƒfÉ≤dG  äGhOC’G  ∫Éªμà°SÉH
 πc  »a  íFGƒ∏dG  QGó°UE’  áeRÓdG
 RÉ¡L  ≈`̀dEG  É¡dÉ°SQEGh  ä’ÉéªdG
 ¢Vô©à°SG  Éªc  .á«fóªdG  áeóîdG
 äGôcòeh  äÉcGô°ûdG  ¢ù∏éªdG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JGh º`̀gÉ`̀Ø`̀à`̀dG
 ™e É¡©«bƒJ á©eÉédG Ωõà©J »àdG
 äÉ°ù°SDƒªdG  äÉjôÑch äGQGRƒdG
 .ábÓ©dG äGP á«ªdÉ©dGh á«æWƒdG
 äGƒ£îdÉH  ¢ù∏éªdG  OÉ°TCG  óbh
 øjôëÑdG  á©eÉL  ÉgòNCÉJ  »àdG

.»ªjOÉcC’G ¿CÉ°ûdÉH AÉ≤JQÓd
 ¬YÉªàLG  ¢ù∏éªdG  ºààNGh
 øjôëÑdG á©eÉL á«fGõ«e OÉªàYÉH
 ø«ª∏©ª∏d  ø``jô``ë``Ñ``dG  á``«``∏``ch
 -  2021  ø«à«dÉªdG  ø«àæ°ù∏d
 IQGRh  º`̀«`̀ª`̀©`̀J  ≥```̀ah  Ω2022
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 á«fGõ«ªdG  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  ¢Uƒ°üîH

.ádhó∏d áeÉ©dG

64Ω2021 πjôHCG 15 - `g1442 ¿É°†eQ 3 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15728) Oó©dG

 øH ∞`̀«`̀£`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y Qƒ``̀à``̀có``̀dG iô`````̀LCG
 ¢ùeCG  ,á«LQÉîdG  ô`̀ jRh  ,»`̀fÉ`̀jõ`̀dG  ó`̀°`̀TGQ
 IQGRh  »Ñ°ùàæe  ™e  ,™`̀HGô`̀dG  ΩÉ©dG  AÉ≤∏dG
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G ∫É`̀°`̀ü`̀J’G ô`̀Ñ`̀Y ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ô¡°T ∫ƒ`̀ ∏`̀M á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H  ∂```̀ dPh ,»``Fô``ª``dG

 .∑QÉÑªdG ¿É°†eQ
 AÉ≤∏dG  ∫ÓN á«LQÉîdG ôjRh ™aQ óbh
 Iô°†M  ≈`̀dEG  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  ¢üdÉN
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ÖMÉ°U  ≈`̀dEGh  ,ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG  »dh áØ«∏N
 áaÉch  ,ºjôμdG  »æjôëÑdG  Ö©°ûdG  ≈``̀dEGh
 ¬∏dG  ÓFÉ°S  ,á«LQÉîdG  IQGRh  »Hƒ°ùæe
 øª«dG ôaGƒH áÑ°SÉæªdG √òg ó«©j ¿CG ≈dÉ©J
 ≈∏Y ¬fÉëÑ°S º©æj ¿CGh ,äÉcôÑdGh ô«îdGh
 á©aôdGh  ¿É`̀eC’Gh  øeC’ÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.QÉgOR’Gh
 √ôjó≤J  øY  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  Üô`̀YCGh
 É¡dòÑj  …òdG  á°ü∏îªdG  Oƒ¡é∏d  √RGõàYGh
 …òdG  õ«ªàªdG  AGOC’Gh  ,IQGRƒ``̀ dG  ƒØXƒe
 ΩÉ¡ªdG  RÉéfE’  ó`̀MGh  ≥jôØc  ¬H  ¿ƒeƒ≤j
 G kó«°ûe  ,QGóàbGh  IAÉØc  πμH  º¡«dEG  á∏cƒªdG
 áμ∏ªe äÉã©H ¬H  âeÉb  …òdG  º¡ªdG  QhódÉH
 IOƒ``̀Y  π«¡°ùàd  êQÉ``̀î``̀dG  »``̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ,øWƒdG ¢VQCG ≈dEG ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG
.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL πX »a
 á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG ô``````̀jRh ¢``̀Vô``̀©``̀à``̀ °``̀SGh
 áfhB’G »a IQGRƒdG É¡à≤≤M »àdG äGRÉéfE’G
 πªY ¢TQh øe AÉ¡àf’G ºJ å«M ,Iô«NC’G
 AÉæHh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á£îdG
 √òg äÉ«°UƒJh äÉ«Fôe πμH äÉfÉ«H IóYÉb
 ≥«KƒJh  ™«ªéJh  ó°UQ  ºJ  Éªc  ,¢`̀TQƒ`̀dG
 É¡àØ°TQCGh  á«dhO  á«bÉØJG  1700  øe  ôãcCG

 ,äÉ«bÉØJ’G  √ò¡d  á°UÉN  áeƒ¶æe  øª°V
 ¥Ó`̀WEG  ≈∏Y  ôªà°ùªdG  πª©dG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG
 »àdG á`̀«`̀ dB’G è`̀eGô`̀Ñ`̀dG ø`̀e Ió`̀jó`̀L á`̀eõ`̀M
 πª©dG π«¡°ùJh á«LÉàfE’G IOÉjR ≈dEG ±ó¡J

.ø«ØXƒªdG ≈∏Y
 ¿CG ≈```̀ dEG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀ dG ô```̀ jRh QÉ```°```TCGh
 IOÉYEG  πMGôe  ∫Éªμà°SG  Oó°U  »a  IQGRƒ`̀dG
 É¡JÉÄ«gh IQGRƒdG º«¶æJ ôjƒ£Jh á∏μ«¡dG
 á«°SÉeƒ∏HódG  º`̀YO  ôjƒ£J  á£N  ò«ØæJh

 QhÉëe  áKÓK  ≈∏Y  Ωƒ≤J  »àdG  á«æjôëÑdG
 á«ªæàdGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  ΩÓ°ùdG  »gh
 QÉgOR’Gh  QGô≤à°S’G  ≥«≤ëàd  áeGóà°ùªdG
 áfÉμe  õjõ©Jh  Iô`̀gOõ`̀eh  á`̀æ`̀eBG  áÄ«H  »`̀a

.á«dhódG áMÉ°ùdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe
 èeGôÑdÉH  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô``̀ jRh  OÉ``̀°``̀TCGh
 á«ªjOÉcCG ÉgôaƒJ »àdG Iõ«ªàªdG á«ÑjQóàdG
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀H  óªëe
 IQGRƒ`̀dG  »ØXƒe  ΩGõ`̀à`̀dGh  ,á«°SÉeƒ∏HódG
 á`̀«`̀eGõ`̀dE’G  á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG  º¡JÉYÉ°S  ΩÉ`̀ª`̀JEÉ`̀H
 ≈∏Y º`̀¡`̀°`̀Uô`̀M ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀j É`̀ª`̀e ,á`̀jƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG
 ºc  ,º¡FGOCÉH  AÉ≤JQ’Gh ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG
 á``jQGOE’G  äGQOÉÑªdG  ºjó≤J  »dGƒàH  OÉ°TCG
 ≈∏Y ∫ój Éªe IQGRƒdG »Hƒ°ùæe øe áª«≤dG
 º¡JÉMôà≤e  ºjó≤J  ≈∏Y  º¡°UôMh  º¡àÑZQ
 πª©dG  áÄ«H  ôjƒ£J »a ΩÉ¡°SEÓd  ºgQÉμaCGh

 .AGOC’G ø«°ùëJh
 ô``̀jRh çó``̀ë``̀J ,AÉ``̀≤``̀∏``̀dG ΩÉ``̀à``̀N »```̀ah
 ≈∏Y ¢`̀Uô`̀ë`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG ∫ƒ``̀M á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ∫OÉÑàªdG  ΩGô`̀à`̀M’Gh  AÉ£©dGh  IôHÉãªdG
 ô°UÉæY  É¡fCÉH  Gó`̀cDƒ`̀e  ,äGQó`̀≤`̀dG  ôjƒ£Jh
 πª©dÉH  AÉ≤JQÓd  áª¡eh  á«°ù«FQ  ÇOÉÑeh
 IQGRh  »``̀ a  …QGOE’Gh  »``°``SÉ``eƒ``∏``Hó``dG
 áë°üdG  ΩGhO  ™«ªé∏d  É«æªàe  ,á«LQÉîdG

.≥«aƒàdGh IOÉ©°ùdGh

IQGRƒdG á``∏μ«g IOÉ``YEG π``MGôe QGô``ªà°SG :á``«LQÉîdG ô``jRh
á``̀«``̀dhO  á``̀«``̀bÉ``̀Ø``̀JG  1700  ø```̀e  ô```̀ã```̀cCG  ≥``̀ «``̀ Kƒ``̀ Jh  ™``«``ª``é``Jh  ó``̀ °``̀ UQ

 »a  »æjôëÑdG  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  á«©ªL  âcQÉ°T
 iôL  ,zá«fÉ°ùfE’G  äÉ°VhÉØªdG{  ∫ƒM  πªY  á°TQh
 äÉª¶æªdG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG  äGQó```b  õjõ©J  É¡dÓN
 ∞∏àîe  ™e  ¢VhÉØàdG  äÉ«æ≤J  ∫Éée  »a  á«KÉZE’G
 äÉYGô°üdG  ΩGó`̀à`̀MG  ≥WÉæe  »`̀a  á∏YÉØdG  äÉ¡édG
 ≈``̀dEG á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ù`̀ fE’G äGó`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG ∫É``̀°``̀ü``̀jEG ±ó``¡``H

.áæμªe á«∏YÉa ≈°übCÉH ø«HƒμæªdGh øjQô°†àªdG
 á«Ø«c ≈`̀∏`̀Y ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  Ö`̀jQó`̀J iô``̀L É`̀ª`̀c
 π©éJ »`̀à`̀ dG  á`̀«`̀WGô`̀bhô`̀«`̀Ñ`̀dG  äÉ`̀Ñ`̀≤`̀©`̀dG  RÉ`̀«`̀à`̀LG
 ,kÉÑ©°U  kGôeCG  IóYÉ°ùª∏d  ø«LÉàëªdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG
 …ôà©J  »àdG  áμFÉ°ûdG  ´É°VhC’G  øY  á∏ãeCG  ºjó≤Jh
 Ö∏£àJh  ¿É«MC’G  øe  ô«ãc  »a  äGóYÉ°ùªdG  ºjó≤J
 ±Gô`̀WCG  É¡«a  ÉªH  áØ∏àîe  ±Gô``̀WCG  ™e  äÉ°VhÉØe

.í∏°ùªdG ´GõædG
 ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY á°TQƒdG √òg º«¶æJ iôLh
 á«dhódG áæé∏dG áã©H πÑb øe ΩÉjCG áKÓK Ióªd »FôªdG
 á«fÉª©dG  áÄ«¡dGh  ,âjƒμdG  »a  ô`̀ª`̀MC’G  Ö«∏°ü∏d
 äÉ«©ªéd  »`̀dhó`̀ dG  OÉ``ë``J’Gh  ájô«îdG  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d
 É¡ãH  iô``Lh  ,ô`̀ª`̀MC’G  ∫Ó`̀¡`̀dGh  ô`̀ª`̀MC’G  Ö«∏°üdG
 äÉ°VhÉØªdG  »a  ¢UÉ°üàN’G  õcôe  ƒjOƒà°SG  øe

.∞«æL »a á«fÉ°ùfE’G
 AGôÑîdG øe 20 øe ôãcCG πª©dG á°TQh â©ªLh
 …ô«îdGh  »fÉ°ùfE’G  ∫ÉéªdG  »a  ø««°UÉ°üàN’Gh

 äÉ«©ªé∏d  á«°VhÉØàdG  äGQó≤dG  õjõ©J  âaó¡à°SGh
 ôªMC’G ∫Ó¡∏d á«æWƒdG äÉÄ«¡dGh á«fÉª©dG ájô«îdG
 É¡«a  ∑QÉ°Th  ,»é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  »a
 øe πc »æjôëÑdG  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  á«©ªL ±ôW øe
 »∏Yh  …ô°üÑdG  óªëeh  »eô¡L  ôaƒ∏«f  IQƒàcódG

.¿óe óªMCG
 OÉëJ’G áã©H ¢ù«FQ ø«eCG …Rƒa QƒàcódG ∫Ébh
 ôªMC’G ∫Ó¡dGh ôªMC’G Ö«∏°üdG äÉ«©ªéd »dhódG
 ¿EG  ¬d  áª∏c  »a  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hó`̀d
 πeÉ°T ±óg ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG ≈dEG  ±ó¡J á°TQƒdG √òg
 IójÉëªdG  ájÉªëdG  ¿Éª°†d  á«fÉ°ùfE’G  äÉ°VhÉØª∏d
 áë∏°ùªdG  äÉ`̀YGõ`̀æ`̀dG  ø`̀e  øjQô°†àªdG  ø««fóª∏d
 øjõLÉY  GƒëÑ°UCG  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  øe  ºgô«Zh
 »a  ¬«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  ƒ`̀ë`̀æ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ,∫É`̀à`̀≤`̀dG  ø`̀Y
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¿ƒfÉbh »fÉ°ùfE’G »dhódG ¿ƒfÉ≤dG

.ø«ÄLÓdG ¿ƒfÉbh
 ¿ƒμj  ’CG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀°`̀TQƒ`̀dG  äõ``̀ cQ  É`̀ª`̀c
 ¿hóYÉ°ùªdGh  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  ∫ÉéªdG  »`̀a  ¿ƒ∏eÉ©dG
 øe º¡©æe ΩóY Öéj Éªc ,äÉYGõædG »a ø«aó¡à°ùe
 IóYÉ°ùªH  ΩGõàd’G  ™e  ,ø«HƒμæªdG  ≈`̀dEG  ∫ƒ°UƒdG
 ™e  ¢VhÉØà∏d  º¡JGQÉ¡e  ø«°ùëJ  »a  áKÉZE’G  ∫ÉªY
 ÇQGƒ`̀£`̀dG  ä’É``̀M  »`̀a  á∏YÉØdG  ±Gô```̀WC’G  ∞∏àîe

.á«fÉ°ùfE’G

 á`̀ °`̀ TQh »``̀ a ∑QÉ``̀°``̀û``̀J ô```̀ª```̀MC’G ∫Ó``̀ ¡``̀ dG
zá`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G äÉ`̀ °`̀ VhÉ`̀ Ø`̀ ª`̀ dG{ ∫ƒ``̀ M á``«``dhO

 IQGOEÉ``̀H  øjôëÑdG  äGó`̀°`̀Tô`̀e  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  øª°V
 ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒ```H  á«°VÉjôdG  á«HôàdG
 ..øjôëÑdG  äGó`̀°`̀Tô`̀e)  QÉ©°T  âëJ  òØæJ  »`̀à`̀dGh
 Qƒ°†ëHh  ,(RÉ``̀é``̀fEG  ..´ƒ`̀£`̀ J  ..A’h  ..AÉ`̀ª`̀à`̀fG
 IPÉà°SC’G  á«ª«∏©àdG  äÉeóî∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG
 ¿É°†eQ) á«æWƒdG á∏ªëdG ò«ØæJ ºJ ,Qhõæ©dG ájÉØc
 50  OGó``YEÉ``H  (»```YGh  ™ªàée  π`̀X  »`̀a  10  ô«îdG
 ºYód á«ë°Uh á«FGòZ OGƒe ≈∏Y â∏ªà°TG kÉbhóæ°U
 ,á«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G ™e ,áØØ©àªdG ô°SC’G
 »Yƒ£àdG ø¡∏ªYh äGó°TôªdG Qhód k’Éªμà°SG ∂dPh
 ,∞«æëdG  Éææjód  k’É`̀ã`̀à`̀eGh  ,¢SÉædG  IóYÉ°ùe  »`̀a

 IóYÉ°ùªH äGôgõdGh äGó°TôªdG óYh ≥∏£æe øeh
 º°ùb ¢ù«FQ äócCG óbh .±hô¶dG ™«ªL »a ¢SÉædG
 ¿CG  Oƒ©≤dG  áØ«£d  IQƒàcódG  IQGRƒdÉH  äGó°TôªdG
 äÉ°SQÉªe  π«é°ùJ  ø©£à°SG  øjôëÑdG  äGó°Tôe
 ô«îdG ¿É°†eQ á∏ªM º«¶æJ »a áªgÉ°ùª∏d áeó≤àe
 ∂dPh  ,»dGƒàdG  ≈∏Y  10``̀dG  É¡JQhO  »a  ΩÉ©dG  Gò¡d
 äGó°TôªdG  QhóH  »∏ëªdG  ™ªàéªdG  ∞«≤ãJ  ±ó¡H
 áeóîdGh »Yƒ£àdG πª©dG áaÉ≤K ô°ûf »a »°SÉ°SC’G
 AÉæKCG »ªdÉ©dGh »Hô©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y á«©ªàéªdG
 áØØ©àªdG  ô°SC’G  º`̀YO  ∫Ó`̀N  øe  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL

.±hô¶dG √òg ∫ÓN

øjôëÑdG äGó°Tôªd ô«îdG ¿É°†eQ á∏ªM ≥∏£J zá«HôàdG{

ó«ªëŸG ó«ª

:ô£°ùdG ∫hCG
 ,§≤a óMGh ´ƒÑ°SCG ∫ÓN ΩÉ©dG …CGôdG ™HÉJ
 §Ñ°V  øY  π≤j  ’  Ée  ,¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ƒ∏M  ™eh
 ó«°Uh  ™«Ñd  ø«ØdÉîe  ¢UÉî°TC’  çOGƒM  çÓK
 º°Sƒe  ô«Z  »`̀a  ájôëÑdG  AÉ`̀«`̀MC’Gh  ¿É`̀«`̀Hhô`̀dG
 π°ù∏°ùªdG  Gò`̀g  ôªà°ù«°S  ≈àe  ≈`̀ dEG  ...Égó«°U
 ¬Ñ°T ,á£«°ùHh ájOÉY áØdÉîe ¬fCÉch íÑ°UCG …òdG
 É¡d  »©ªàéªdG  ΩÉªàg’G  ¿CG  ≈°ûîfh ,á«YƒÑ°SCG
 ,záeÉªc  ¢ùÑd{  áØdÉîe  ôÑN  CGô≤j  ¬fCÉch  »°ùªj
 ÉgQGô°VCG ºZQ ,ÉgQGôªà°SGh ÉgQGôμJ ≈dG Gô¶f

 ??..ájôëÑdG IhôãdG ≈∏Y áª«°ùédG É¡JÉ«YGóJh

 ..z»ë°üdG ¿Éª°†dG{

:áYhô°ûªdG ä’DhÉ°ùàdGh
 óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  ó≤Y  ΩÉ`̀jCG  òæe
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH
 ¿Éª°†dG  ¥hóæ°U  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áë°ü∏d
 ôjôëJ AÉ``̀°``̀SDhQ ™`̀e É`̀«`̀eÓ`̀YEG  AÉ`̀≤`̀ d  ,»`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ≈dhC’G á∏MôªdG ≥«Ñ£J ¿CÉ°ûH ,á«∏ëªdG ∞ë°üdG
 ,ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ájGóH »ë°üdG ¿Éª°†dG ´hô°ûe øe

.OÓÑdG »a ø«ª«≤ªdG ÖfÉLC’G ≈∏Y
 ÖÑ°ùH  √DhÉ``LQG  ºJ  ób  ´hô°ûªdG  ¿CG  ∑Qó`̀f
 ôãcCG  ôNCÉàj  ’CG  πeCÉf  Éææμdh  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 …QGOEGh  »ÑW  ºbÉW  ≠jôØJ  º`̀J  ¿EGh  ,∂``dP  ó©H
 ô«NCÉàdG  ¿C’  ,±hô`̀¶`̀dG  âfÉc  Éª¡e  ,¬`̀d  »æah
 ¢ù∏ée  ¿CÉ`̀H  ≥ãfh  ,ô`̀ã`̀cCG  ¬àØ∏c  ´hô°ûªdG  »a
 ôeC’G  »dƒ«°S  »ë°üdG  ¿Éª°†dG  ¥hóæ°U  IQGOEG

.∞YÉ°†ªdG ¬eÉªàgG
 á∏ªM ø«°TóJ øY ¬«dEG IQÉ°TE’G âªJ Ée ÉªHQ
 ™e  ÉæeGõJ  »ë°üdG  ø«eCÉàdG  ´hô°ûªH  á∏eÉ°T
 ,Ö«Wh  »HÉéjEG  ô°TDƒe  ,ójóédG  ΩÉ¶ædG  ≥«Ñ£J
 …CGô`̀dG  ió`̀d  ä’DhÉ°ùàdG  áaÉc  ìô£j  ¿CG  ≈æªàf
 ÖfÉLCÓd á«dÉªdG áØ∏μdG ÖfÉL »a á°UÉN ,ΩÉ©dG
 ,É¡∏ªëà«°S  øeh  ,á«dõæªdG  ádÉª©dGh  ∫Éª©dGh
 »àdG á°UÉîdGh áeÉ©dG äÉ«Ø°ûà°ùªdGh õcGôªdGh

.´hô°ûªdG âëJ …ƒ°†æà°S
 áeõëdG  ≥`̀ ah  ø`̀WGƒ`̀e  …CG  ø«μªJ  ÖfÉéH
 »a êÓ©dG ∫Éæj ¿CG ´hô°ûª∏d á«eGõdE’G á«ë°üdG
 ,´ÉaódG  Iƒb  ≈Ø°ûà°ùeh  ,óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe
 ájQÉ«àNG áeRQ ¬jód ¿ƒμ«°S …òdG øWGƒªdG ¿CGh
 áaÉ°VE’ÉH  á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a  ≥ëdG  ¬d

.á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG ≈dEG
 Iô°VÉM ¿ƒμà°S IójóY áYhô°ûe ä’DhÉ°ùJ
 ™eh  ,zAÉØ°T{  ´hô°ûe  ∫ƒ`̀M  ΩÉ©dG  …CGô`̀ dG  óæY
 ¢SÉædG  ¿CG  ’EG  ,™`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dGh  äÉ`̀«`̀HÉ`̀é`̀jE’G  Iô`̀ã`̀c
 á«MGôédG  äÉ«∏ª©dG  øY  ∫AÉ°ùàà°S  É¡fCG  ó`̀H’
 øYh  ,É¡J’Ééeh  á«Ñ£dG  ájÉYôdGh  ,É¡YGƒfCGh
 øYh  ,êÓ`̀©`̀dGh  êQÉ`̀î`̀dG  »a  »ë°üdG  ø«eCÉàdG
 ,á∏eÉ©dG  ô«Z  äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG  ø`̀Yh  ,á«Ñ£dG  á```̀jhOC’G
 ÉgRhÉéJh  É¡à«∏YÉah  á«Ñ£dG  ôjQÉ≤àdG  ø`̀Yh
 ÉgRÉéfGh  É¡∏ªY  áYô°Sh  ,á«WGôbhô«ÑdG  á«dBÓd
 ø«eCÉàdG  äÉcô°T  QhO  øY  ∂dòch  .É¡àHÉéà°SGh
 äÉcô°T ™e áHôéJ É¡jód ¢SÉædÉa ,É¡JÉ«dƒÄ°ùeh
 ójó©dG É¡Hƒ°ûJ áHôéJ »gh ,äGQÉ«°ù∏d ø«eCÉàdG
 çOÉM ´ƒbh á¶ëd ihÉμ°ûdGh äÉ¶MÓªdG  øe
 ø«eCÉàdG  äÉcô°T  QhóH  Ωƒ«dG  ÉædÉH  Éªa  ,…Qhôe

.êÓ©∏d ¿É°ùfE’G áLÉM óæY
 »a  ¿ƒμ«°S  ÓeÉc  ´hô°ûªdG  ≥«≤ëJ  óYƒe
 ø«àæ°S  hCG  ,äGƒæ°S  çÓ`̀K  ó©H  …CG  2024  ΩÉ`̀Y
 ìÉéædG  πc  πeCÉfh  ..¿B’G  øe  GójóëJ  ∞°üfh
 á«bÉÑà°S’G  äÉHÉLE’Gh  ,ò«ØæàdG  óæY  ´hô°ûª∏d

.áYhô°ûªdG ä’DhÉ°ùà∏d

      :ô£°ùdG ôNBG
 ¿É°†eQ  øe  ådÉãdG  »a  :á«fÉ°†eQ  áeƒ∏©e
 ¬«∏Y  ¬∏dG  ≈∏°U  ¬∏dG  ∫ƒ`̀°`̀SQ  êô`̀N  ,``̀g  2  áæ°S
 ,QóH  ™bƒe  kGó°UÉb  IQƒqæªdG  áæjóªdG  øe  º∏°Sh
 ø«ª∏°ùªdG  ø«H ,iôÑμdG  QóH ácô©e äQGO å«M
 ¿É°†eQ ô¡°T øe ô°ûY ™HÉ°ùdG »a ,¢ûjôb QÉØch

.∑QÉÑ oªdG

malmahmeed7@gmail.com

áYhô°ûªdG ä’DhÉ°ùàdGh ..z»ë°üdG ¿Éª°†dG{

ø«eOÉ≤dG ø«eÉ©dG á«fGõ«eh ôjƒ£àdG §£N ¢ûbÉæj øjôëÑdG á©eÉL ¢ù∏ée

 á``̀¶``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dG â```ª```à```à```NG
 ∫Ó`̀°`̀ù`̀dG ™``̀ jRƒ``̀ J á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG
 äÉ«©ªédG  ≈`̀∏`̀Y  á«fÉ°†eôdG
 ô°SC’G  ≈`̀dEG  É¡dÉ°üjE’  ájô«îdG
 øe IQô`̀ °`̀†`̀à`̀ª`̀ dGh á`̀Ø`̀Ø`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 É¡©jRƒàH  ,É``̀fhQƒ``̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀L
 ,á«FGòZ  á∏°S  1000  øe  ôãcCG
 ájƒæ°ùdG  IOÉ`̀©`̀dG  øª°V  ∂``dPh
 á¶aÉëªdG  É¡«∏Y  äô``L  »`̀à`̀dG

 ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ƒ∏M  áÑ°SÉæªH
 á∏ªë∏d  kGOGó```̀à```̀eGh  ,∑QÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG
 á°SÉFôH  zô«N  Éæ«a{  á«æWƒdG
 óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S
 ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG
 ¿hDƒ`̀°`̀Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d
 AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÜÉÑ°ûdG
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG

.á«fÉ°ùfE’G
 á¶aÉëªdG  ß`̀aÉ`̀ë`̀e  ∫É``̀ bh
 øH »`̀ ∏`̀ Y ó`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG
 QƒØ°ü©dG  ø«°ùëdGóÑY  ï«°ûdG
 á©aódG  á¶aÉëªdG  º«∏°ùJ  iód
 5`d á«FGò¨dG ∫Ó°ùdG øe áãdÉãdG
 á«©ªL :»gh ájô«N äÉ«©ªL
 »æH  á«©ªL  ,ájô«îdG  áHÉ≤e
 ™jóÑdG á«©ªL ,ájô«îdG IôªL
 á«ÑæédG  á`̀«`̀©`̀ª`̀L  ,á`̀jô`̀«`̀î`̀ dG
 ¿É°SƒæL  á«©ªL  ,á`̀jô`̀«`̀î`̀dG
 º°üdG á«©ªéd áaÉ°VEG ,ájô«îdG
 ∞jô©àdG  õcôeh  ,  á«æjôëÑdG
 ™jRƒJ  IQOÉ`̀Ñ`̀e  ¿CG  ,ΩÓ`̀°`̀SE’É`̀H
 ∫Ó`̀N á`̀«`̀fÉ`̀ °`̀†`̀eô`̀dG ∫Ó``°``ù``dG
 kÉbÓ£fG  »JCÉJ  π«°†ØdG  ô¡°ûdG
 …ô`̀«`̀î`̀dG π`̀ ª`̀©`̀ dG õ`̀jõ`̀©`̀J ø``̀e
 ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ø`̀«`̀H »`̀∏`̀ aÉ`̀μ`̀ à`̀ dGh
 á`̀cGô`̀ °`̀û`̀ dG CGó``̀Ñ``̀ª``̀d kGó```̀«```̀cCÉ```̀Jh

 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e ™``̀e á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
.»fóªdG ™ªàéªdG

 QƒØ°ü©dG  ßaÉëªdG  É`̀YOh
 ≈```̀dEG á``̀jô``̀«``̀î``̀dG äÉ``«``©``ª``é``dG
 á¶aÉëªdG  á∏ªM  ™`̀e  ¿hÉ©àdG
 áëFÉL Ωõ¡æd ó«H kGój{ á«dÉª°ûdG
 ø«H á«YƒàdG ô°ûf »a zÉfhQƒc
 ìÉ≤∏dG  á«ªgCÉH  ™ªàéªdG  OGô`̀aCG
 íàah É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ó`̀°`̀V
 ä’DhÉ`̀ °`̀ ù`̀ J ≈`̀∏`̀Y Oô``∏``d QGƒ```̀M
 º¡JGQÉ°ùØà°SGh  ø«æWGƒªdG
 ™e ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dÉ`̀ H ìÉ`̀≤`̀ ∏`̀ dG ∫ƒ```̀M
 ≈∏Y  º¡ãMh  ,áë°üdG  IQGRh
 á«FÉbƒdG  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G
 ≈``̀dEG k’ƒ``̀ °``̀Uh á```jRGô```à```M’Gh

.á«©ªàéªdG áYÉæªdG ≥«≤ëJ
 ƒ∏ãªe  ô`̀Ñ`̀Y  ,º`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 ≠dÉH  ø`̀Y  ájô«îdG  äÉ«©ªédG
 º`̀¡`̀fÉ`̀æ`̀à`̀eG º`̀ «`̀¶`̀Yh º`̀gô`̀μ`̀ °`̀T
 √òg  ≈∏Y  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëª∏d
 øY ø«Hô©e ,ájô«îdG IQOÉÑªdG
 á°ù°SDƒª∏d  ºgôjó≤Jh  ºgôμ°T
 »a  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  √ò`̀g  ¥Ó``̀WEG
 QÉKBG  ∞«ØîJ  »a  âª¡°SCG  »àdG
 ô°SC’G  øe  ô«ãc  ≈∏Y  áëFÉédG

.áØØ©àªdGh IQô°†àªdG

zô«N  Éæ«a{  á∏ªM  øª°V  á«fÉ°†eQ  á∏°S  1000  øe  ôãcCG  ´RƒJ  zá«dÉª°ûdG{
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 á«FÉæédG  áªμëªdG  â°†b
 ÜÉ°T ¢ùÑëH áãdÉãdG iô¨°üdG
 ºJ  ¿CG  ó`̀©`̀H  ô`̀¡`̀°`̀TCG  áà°S  Ió``̀e
 ÉjóJôe  ΩÉ`̀Y  ¿Éμe  »a  ¬£Ñ°V
 ™`̀°`̀†`̀jh É`̀«`̀FÉ`̀°`̀ù`̀f É`̀fƒ`̀∏`̀£`̀æ`̀H
 ™°†jh  á«°VÉjQ  Qó°U  ádÉªM

. π«ªéàdG ≥«MÉ°ùe
 áWô°T  ∞jôY  ÖFÉf  ¿Éch
 ió`̀MEG  »`̀a  ¬∏ªY  Ö``LGh  ≈∏Y
 ógÉ°T  ó`̀b  á`̀eÉ`̀©`̀dG  äÉ``̀jQhó``̀dG
 áMGôH »a ¿ƒ°ù∏éj É°UÉî°TCG
 ´QÉ`̀°`̀û`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  π`̀£`̀J  áMƒàØe
 QGhó````̀dG ø``̀e Üô``≤``dÉ``H ΩÉ``̀©``̀dG
 øe ócCÉà∏d º¡«dEG ¬Lƒàa ™HÉ°ùdG
 áª«∏°S É¡fCG ø«ÑJh ,º¡JGAGôLEG
 ÖfÉédÉH  ógÉ°T  ∂`̀ dP  AÉ`̀æ`̀KCGh
 πNGóH  ¢ù∏éj  É°üî°T  ôNB’G
 ,áë°VGh ô«Z ¬ëeÓeh IQÉ«°S
 πNGóH  ¿CG  ø«ÑJh  ¬«dEG  ¬Lƒàa
 É¡Ñ°ûàe ¿Éch º¡àªdG  IQÉ«°ùdG
 äÉØ°UGƒe  ¬`̀«`̀∏`̀Yh  AÉ°ùædÉH
 ¬¡Lh  ≈∏Y  óLƒj  PEG  ,áÑjôZ
 á°UÉîdG  π«ªéàdG  ≥«MÉ°ùe
 ¢ùHÓe …óJôj ¿Éch ,AÉ°ùædÉH

 ’É£æHh  Qó°U  ádÉªM  á«FÉ°ùf
 ,á«æeC’G IQGOE’G ≈dEG ¬Ñ∏L ºàa
 AÉæKCG  ¬`̀fCÉ`̀H  º¡àªdG  ô`̀ bCG  å«M
 ÉeÉb  ¬≤jó°U  ¬`̀≤`̀aô`̀H  ¿É``̀c  É`̀e
 óªM  áæjóe  á≤£æªH  ∫ƒéàdÉH
 º¡àªdG ¿Éch ,IQÉ«°S ø«∏≤à°ùe
 ¬fCGh ,»eÉeC’G ó©≤ªdÉH ¢ù∏éj
 …óJôj  ¿É`̀ c  AÉ`̀ æ`̀ KC’G  ∂∏J  »`̀a
 ádÉªMh  (õæ≤d)  AÉ°ùf  ¢ùHÓe
 ™°†j ¿Éc Éªc ,á«°VÉjQ Qó°U
 ≈∏Y  á∏eÉc  π«ªéJ  ≥«MÉ°ùe

 πªëj ¿Éc ¬fCG øY Ó°†a ¬¡Lh
.á«FÉ°ùf áÑ«≤M

 ≈```̀dEG á``̀HÉ``̀«``̀æ``̀dG äó``̀ æ``̀ °``̀ SCG
 2021/2/13  »a  ¬fCG  º¡àªdG
 á«dÉª°ûdG á¶aÉëe øeCG IôFGóH
 ≈∏Y  ô«¨dG  kÉæ∏Y  ¢VôM  :k’hCG
 ≈∏Y  ∂`̀dPh  ,QƒéØdG  á°SQÉªe
 Éªc  ,¥GQhC’É`̀ H  ø«ÑªdG  ƒëædG
 ∂dPh ,AÉ«ëdÉH kÓîe kÓ©a ≈JCG

.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y
 IOÉªdG ¿EG áªμëªdG âdÉbh

 äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG  ¿ƒ`̀ fÉ`̀ b  ø`̀e  329
 øe  πc  ºjôéJ  ≈∏Y  â°üf  ób
 ≈∏Y ΩÉY ¿Éμe »a Éæ∏Y ¢VôM
 ,IQÉYódG  hCG  QƒéØdG  á°SQÉªe
 ¢†jôëàdG π«Ñb øe äôÑàYGh
 øª°†àJ  Iƒ``̀Yó``̀H  ¿Ó````̀YEG  π``̀c
 hCG IQÉYódG hCG QƒéØdÉH AGôZEG
 ¿Éch ,∂`̀ dP  ≈`̀ dEG  QÉ`̀¶`̀fC’G  âØd
 õ««ªàdG  AÉ°†b  »a  Qô≤ªdG  øe
 ¢†jôëàdG  ΩÉ`̀«`̀b  ô`̀jó`̀≤`̀J  ¿CG
 ±hô`̀¶`̀dG  »`̀a  ¬eÉ«b  Ωó``Y  hCG
 ádCÉ°ùe  ó`̀©`̀j  É¡«a  ™``̀bh  »`̀à`̀dG
 É¡«a  π°üØJ  ™FÉbƒdÉH  ≥∏©àJ

.áªμëªdG
 Éªd ¬```̀ fCG  ≈```̀ dEG  äQÉ```̀°```̀TCGh
 ≈``dEG Ió`̀æ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG º`̀¡`̀à`̀dG â`̀fÉ`̀c
 ’  É`̀WÉ`̀Ñ`̀JQG  á£ÑJôe  º¡àªdG
 ¿EÉ`̀a  º`̀K  øªa  ,áFõéàdG  πÑ≤j
 É¡≤M  »``̀a  π`̀ª`̀©`̀J  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG
 IOÉªdG  ¢üæH  kÓªY  •É`̀Ñ`̀JQ’G
 äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG  ¿ƒ``̀fÉ``̀b  ø``̀e  66
 áHƒ≤©dG áªjôL º¡«∏Y ™bƒJh
 º¡àdG  √òg  ¿CG  QÉÑàYÉH  ó°TC’G
 á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀L á``̀£``̀N É`̀¡`̀à`̀ª`̀¶`̀à`̀fG

 ¢Vô¨d  âÑμJQG  óbh  ,Ió`̀MGh
 âªμM ÜÉÑ°SC’G √ò¡∏a ,óMGh
 kÉjQÉÑàYG  kÉjQƒ°†M  áªμëªdG
 áà°S  Ió```̀e  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  ¢`̀ù`̀Ñ`̀ë`̀H
 ¬«dEG  Ö°ùf  ÉªY  ∂`̀dPh  ,ô¡°TCG
 äQó`̀bh  ,•ÉÑJQÓd  ΩÉ¡JG  øe
 ±É≤jE’ QÉæjO áFÉª°ùªN ádÉØc

.ò«ØæàdG

..êÉ«μªdG É©°VGh á«FÉ°ùf ¢ùHÓe ÉjóJôe ¬£Ñ°V ó©H

IQÉYódGh QƒéØdG ≈∏Y ¢†jôëàdG áª¡àH ÜÉ°ûd ô¡°TCG áà°S ¢ùÑëdG

 Ωƒ«dG  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  ó≤©J
 OGôaCG  áKÓK  ≈∏Y  ºμëdG  É¡«a  Qô≤ªdG  É¡à°ù∏L
 ≈`̀dEG  ΩÉª°†f’ÉH  ø«ª¡àe  Ió``̀MGh  Iô`̀°`̀SCG  ø`̀e
 QGô°VE’G  ¢Vô¨H  »`̀HÉ`̀gQE’G  z¢`̀û`̀YGO{  º«¶æJ
 á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©∏d èjhôàdGh ádhódG IóMƒH

.ájô«ØμàdG QÉμaC’G åHh
 á`̀jGó`̀H  ¿CG  á«°†≤dG  π«°UÉØJ  â`̀Ø`̀°`̀û`̀ch
 ó°UQ  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  â`̀fÉ`̀c  ø«ª¡àªdG  •ƒ`̀≤`̀°`̀S
 ø«dƒ¡éªdG  øe  Oó`̀Y  ΩÉ«b  á«æ©ªdG  Iõ`̀¡`̀LC’G
 ¢†©H ¿GQóL ≈∏Y äGQƒ°ûæe ≥°üdh ™jRƒàH
 äGQÉÑY  øª°†àJ  áeÉ©dG  ¥ô£dG  »ah  ∫RÉæªdG
 »`̀HÉ`̀gQE’G  z¢`̀û`̀YGO{  º«¶æJ  óéªJ  á`̀«`̀HÉ`̀gQEG
 »àdG  äÉjôëàdG  AGô`̀LEG  ºàa  ,√QÉ©°T  πªëJh
 º¡fCG  ø«ÑJ  øjòdG  ø«ª¡àªdG  ájƒg  øY  âØ°ûc
 »HÉgQE’G  ôμØdG  ¿ƒ≤æà©jh  áHGôb  á∏°U  ≈∏Y

 »a  πé°S  ¬`̀d  ∫hC’G  º¡àªdG  ¿CGh  ,Oó°ûàªdG
 ¬d ≥Ñ°Sh á«HÉgQE’G äÉª«¶æàdG QÉμaCG  ¥ÉæàYG
 QÉà°S âëJ ÉjQƒ°S ≈dEG  ôØ°ùdG 2013 ΩÉY »a

.á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùªdG ºjó≤J
 ∑Gò``̀ fBG  ΩÉ``̀b  ¬``̀ fCG  äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀dG  âØ°ûc  É`̀ª`̀c
 ∑QÉ°Th Iô°üædG á¡ÑL º«¶æJ ≈dEG  ΩÉª°†f’ÉH
 åH  á≤HÉ°S  Iôàa  »`̀a  ≈`̀dƒ`̀Jh  ¬aƒØ°U  øª°V
 ådÉãdGh  »fÉãdG  ø«ª¡àªdG  ∫ƒ≤Y  »a  √QÉμaCG
 »HÉgQE’G  ôμØdG  É≤æàYG  ¿CG  ≈dEG  Éª¡dÉN  ¬fƒμd
 øY á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G º`̀gQÉ`̀μ`̀aC’ è`̀jhô`̀à`̀dG GhQô```bh
 á«gGôμdG  ≈dEG  ƒYóJ  äGQƒ°ûæe  ™jRƒJ  ≥jôW
 Qƒ°ûæe  áYÉÑWh  áHÉàch  º`̀gQÉ`̀μ`̀aCG  ó«éªJh
 ¿CG  ø«ÑJ  Éªc  ,¢`̀û`̀YGO  º«¶æJ  QÉ©°T  πªëj
 OÉéjEG ¿’hÉëj ÉfÉc ådÉãdGh »fÉãdG ø«ª¡àªdG
 á«HÉgQE’G  äÉª«¶æàdG  ™e  π°UGƒà∏d  á∏«°Sh

.É¡à©jÉÑeh É¡aƒØ°U »a •GôîfÓd Gó«¡ªJ
 IRÉ``̀«``̀ë``̀H  ∫hC’G  º``̀¡``̀à``̀ª``̀dG  ±ô````̀à````̀YGh
 ∫ÓN  ¬``̀fCG  É kë°Vƒe  ,Égô°ûfh  äÉYƒÑ£ªdG
 äÉYÉªédG  á©HÉàªH  ºàgG  äÉ«æ«©°ùàdG  Iôàa
 ÉjQƒ°S  »a  çGó``̀MC’G  ájGóH  ™`̀eh  ,ájOÉ¡édG
 zó«MƒàdG  ábôa{  ≈ª°ùj  Ée  ™e  ∑QÉ°Th  ÖgP
 ≈`̀dEG  OÉ`̀Y  º`̀K  á«fÉ°ùfE’G  äGóYÉ°ùªdG  ºjó≤àd
 ø«ª¡àªdG QÉμaCÉH º∏Y ≈∏Y ¬fG ∫Ébh ,øjôëÑdG
 Éª¡°ûbÉæj  ¬``fCGh  ,ájOÉ¡édG  ådÉãdGh  »fÉãdG
 äÉª«¶æàdÉH  á≤∏©àªdG  äGóéà°ùªdG  »a  ÉªFGO
 áHÉàch  ÉgQÉμaCG  ô°ûæH  Éª¡æe  º∏Yh  ,ájOÉ¡édG
 ,¿GQóédG ≈∏Y QÉμaC’G ∂∏àd IójDƒªdG äGQÉÑ©dG
 äGQƒ`̀°`̀û`̀æ`̀e  á`̀YÉ`̀Ñ`̀W  ≈```̀ dEG  É`̀ª`̀¡`̀¡`̀Lh ¬```̀fCG  ’EG
 Éª¡©e ™jRƒàdÉH ΩÉbh ∫RÉæªdG ≈∏Y É¡©jRƒJh

.äGôªdG ióMEG »a

 ø`̀ «`̀ ª`̀ ¡`̀ à`̀ ª`̀ dG á``̀«``̀°``̀†``̀b »````̀a º```μ```ë```dG Ωƒ````̀ «````̀ dG
»```̀HÉ```̀gQE’G ¢``̀ û``̀ YGO º`̀«`̀¶`̀æ`̀J ≈````̀ dEG ΩÉ`̀ ª`̀ °`̀ †`̀ f’É`̀ H

 ø«ØXƒe á«°†b »a áªμëªdG áÄ«g Ωƒ«dG  ºμëJ ¿CG  Qô≤ªdG  øe Éªc
 ¢Uôb  ∞dCG  244  øe  Üô≤j  Ée  ¢SÓàNÉH  ø«ª¡àe  á«fÉª∏°ùdG  á«dó«°üH
 ∂dPh  ,á«fÉª∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùe  äÉ«dó«°U  øe  QÉæjO  ∞dCG  38  áª«≤H  »ÑW
 ,á©bGƒdG Oƒ¡°Th ø«ª¡àªdG ´Éaód ´Éªà°S’G øe áªμëªdG â¡àfG ¿CG ó©H
 É¡∏«μ°ûàH áªμëªdG äôeCG á«æa áæéd ôjô≤J ≈∏Y ´ÓW’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 πc »a ∞°ûàμªdG õé©dG áª«b ¿É«Hh OôédG á«dBG ójóëàd ôjQÉ≤J OGóYE’
 øe ¬æY ∫hDƒ°ùªdG  ójóëJh õé©dG  ∂dòd  á«dÉªdG  áª«≤dG  ¿É«Hh á«dó«°U
 iOCG  ¬àLhRh á«fÉª∏°ùdÉH »dó«°U ø«H »LhR ±ÓN ¿Éch .ø«ª¡àªdG
 »ÑW  ¢Uôb  ∞dCG  244  øe  Üô≤j  Ée  ¢SÓàNG  áªjôL  øY  ∞°ûμdG  ≈dEG
 â¡LƒJ å«M ,á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe äÉ«dó«°U øe QÉæjO ∞dCG 38 áª«≤H
 ≈∏Y AÓ«à°S’ÉH ¬àª¡JGh É¡LhR øY ÆÓHEÓd áWô°ûdG õcôe ≈dEG áLhõdG
 ¿Gô«édGh  ±QÉ©ªdGh  ÜQÉ`̀blC’G  ≈∏Y  É¡©jRƒJh  á«dó«°üdG  øe  á`̀jhOC’G
 »a É¡LhR É¡H ßØàëj »àdG ájhOC’G ¢†©H âeóbh á«ÑW äÉØ°Uh ¿hóH

.É¡ZÓH ≈∏Y Ó«dO ∫õæªdG

 á«dó«°üdG øe ájhOC’G ¢†©H òNCG OÉàYG ¬fCÉH ôbCG êhõdG AÉYóà°SÉHh
 ô`̀LC’G  ™`̀aGó`̀H  äGƒæ°S  Ió`̀Y  òæe  ¿Gô`̀«`̀é`̀dGh  ÜQÉ```̀bC’G  ≈∏Y  É¡©jRƒàd
 áëaÉμe  IQGOEG  ≈dEG  ÆÓÑdG  ádÉMEGh  äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  ó©Hh  ,ÜGƒãdGh
 ±Éæ°UCG »a õéY OƒLh øY á«æØdG ¿Éé∏dG ôjQÉ≤J âØ°ûc OÉ°ùØdG ºFGôL
 Üô≤J áª«≤H »ÑW ¢Uôb ∞dCG 244 QGó≤ªH á«Ñ£dG äÉ≤à°ûªdGh ájhOC’G
 áªjôédG »a πª©dG »a ¬∏«eR ´ƒ∏°V ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,QÉæjO ∞dCG 39 øe
 Ó©Øj  ºd  Éª¡fƒc  á©bGƒdG  øY  áë°üdG  IQGRƒ`̀H  ø«àØXƒe  á«dhDƒ°ùeh
 ΩÉeCG  ¿Éª¡àªdG  ±ôàYGh  .á`̀jhOC’G  ±ô°Uh  º∏°ùJ  ≈∏Y  áeRÓdG  áHÉbôdG
 Éª¡∏ªY  »fÉãdGh  ∫hC’G  ∫Ó¨à°SÉH  ΩÉ¡JG  øe  Éª¡«dEG  Ö°ùf  ÉªH  áHÉ«ædG
 á«∏ªY ÜÉ«Zh »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée äÉ«dó«°U ióMEÉH ø««f’ó«°üc
 ≈∏Y  ÉHCGóa  ≈∏YC’Gh  Iô°TÉÑªdG  Éª¡à«dhDƒ°ùe  πÑb  øe  OôédGh  áHÉbôdG
 É¡FÉ£YEGh »°üî°ûdG Éª¡dÉª©à°S’ ájhOC’G øe áØ∏àîe ´GƒfCG  ¢SÓàNG
 øeh É¡H ¿Óª©j »àdG á«dó«°üdG øe πc øe ∂dPh ,Éª¡aQÉ©eh Éª¡HQÉbC’

.Iô°TÉÑªdG ádhDƒ°ùªdG äGòd á©HÉJ iôNCG á«dó«°U

á«fÉª∏°ùdG øe »ÑW ¢Uôb ∞dCG 250 ¢SÓàNG á«°†b »a ºμëdGh ..

 ø¡ªdG  º«¶æàd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  áÄ«¡dG  âØ°ûc
 øe  âæμªJ  ób  áÄ«¡dG  ¿CG  á«ë°üdG  äÉeóîdGh
 …ô°ûÑdG  Ö£dG  ádhGõªH  á°ùÑ∏àe  IóaGh  §Ñ°V
 ∫ÓN  øe  ¢ü«NôJ  ¿hóH  »FÉ°ùf  ¿ƒdÉ°U  »a
 á«∏«ªéàdG  äÓNGóªdG  äÉeóN  ºjó≤J  ádhGõe

.íjô°üJ ¿hO øe (¢ùμJƒÑdG)h (Rô∏«ØdG)
 áÄ«¡∏d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  â`̀ë`̀ °`̀VhCGh
 ádÉëdG  ¿CG  ,áªgÓédG  »HòY  ºjôe  IQƒàcódG
 äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG  ø``̀e  kGOó````̀Y  âæª°†J  IQƒ``̀cò``̀ª``̀dG
 Ö£dG áæ¡e ádhGõe »a πãªàJ »àdGh ,á«fƒfÉ≤dG
 ádó«°üdG áæ¡e ádhGõeh ¢ü«NôJ ¿hóH …ô°ûÑdG
 »dó«°U õcôe AÉ°ûfEGh IQGOEGh ,¢ü«NôJ ¿hóH
 ¿hóH á«ë°U äÉeóN ºjó≤Jh ,¢ü«NôJ ¿hóH
 á«ë°U  á°ù°SDƒe  IQGOEG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,¢ü«NôJ

.¢ü«NôJ ¿hóH
 IQGOE’G ™e ≥«°ùæàdG ó©H ¬fCG  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 ≈∏Y  AÉæH  á«FÉæédG  ádOC’Gh  äÉ≤«≤ëà∏d  áeÉ©dG
 Ö£dG  áæ¡e  á°SQÉªe  ¿CÉ°ûH  äÉeƒ∏©e  OhQh
 »gh áØdÉîe πÑb øe ¢ü«NôJ ¿hóH …ô°ûÑdG
 ø≤M  äGAGô``̀LE’G  ∫ÓN  øe  á«°ùæédG  á«ÑæLCG
 øFÉμdG  ¿ƒdÉ°üdG  »a ∂dPh ¢ùcƒJƒÑdGh ô∏«ØdG

 §Ñ°†dG  ô°VÉëªH  âÑãªdGh  á«dó©dG  á≤£æªH
.»ª°SQ Qó°üªH áfÉ©à°S’G ó©H ∂dPh »FÉ°†≤dG

 »a  äÉØdÉîªdG  q¿CG  áªgÓédG  .O  äô``̀cPh
 …ô°ûÑdG  Ö£dG  áæ¡e  á`̀dhGõ`̀e  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  áØdÉîe
 »gh  …ô°ûÑdG  Ö£dG  áæ¡e  á°SQÉªe  ∫ÓN  øe
 ¿hó``̀H ¢`̀ù`̀cƒ`̀Jƒ`̀Ñ`̀dGh ô`̀∏`̀«`̀Ø`̀dG ø`̀≤`̀M AGô``̀LEÉ``̀ H
 kÉØdÉîe  ó©j  ∂dPh  ,áÄ«¡dG  øe  QOÉ°U  ¢ü«NôJ
 ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG øe (29) ºbQ IOÉªdG ΩÉμMC’
 áæ¡e  á`̀dhGõ`̀e  ¿CÉ°ûH  ,1989  áæ°ùd  (7)  º`̀bQ
 IQGOEGh AÉ°ûfEGh ,¿Éæ°SC’G ÖWh …ô°ûÑdG Ö£dG
 É¡«a á«ë°U äÉeóN ºjó≤J ºàj á«ë°U á°ù°SDƒe
 IOÉªdG  ΩÉμMC’ kÉØdÉîe ó©j Éªe ¢ü«NôJ ¿hóH
. 2015 áæ°ùd (21) ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG øe (25)

 á°üNôe  ô«Z  á`̀jhOCG  IRÉ«M  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 kÉØdÉîe ó©j Éªe áÄ«¡dG äÓé°ùH á∏é°ùe ô«Zh
 á«ÑW  IRÉ`̀LEG  IRÉ«M  kÉ°†jCGh  ,ádó«°üdG  ¿ƒfÉ≤d
 Éªe  áÄ«¡dG  øe  á∏é°ùe  ô«Zh  ¢ü«NôJ  ¿hó`̀H
 øY  IQOÉ°üdG  ø«fGƒ≤dGh  ΩÉμMCÓd  kÉØdÉîe  ó©j
 áHÉ«ædG  ≈`̀dEG  á«°†≤dG  πjƒëJ  ºà«°Sh  ,áÄ«¡dG
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  ∫Éªμà°S’  áeÉ©dG

.áeRÓdG

äÓ``NGóªdG  äÉ``eóN  Ωó``≤j  ¿ƒdÉ``°U  §Ñ``°V
¢`̀ü`̀«`̀``̀Nô`̀``̀J  ¿hO  ø`̀ ``̀ ``̀ e  á`̀``̀«`̀∏`̀«`̀ª`̀é`̀à`̀dG

 øjõîJh  êÉàfEGh  çGóëà°SG  ô¶M  ¿CÉ°ûH  á«æWƒdG  áæé∏dG  äó≤Y
 ∫hC’G  É¡YÉªàLG  áë∏°SC’G  ∂∏J  ô«eóJh  á«FÉ«ª«μdG  áë∏°SC’G  ∫Éª©à°SGh
 ó«°ùdG  á°SÉFôH  ,»FôªdG  »fhôàμdE’G  ∫É°üJ’G  ôÑY  ,É¡∏«μ°ûJ  IOÉYEG  ó©H
 ¢ù«FQ  á«LQÉîdG  ôjRh óYÉ°ùe  ,…ô°ShódG  ôÑL øH  π°ü«a  øH  ¬∏dGóÑY
 äGQGRƒ``̀dG  øY  ø«∏ãªªdG  áæé∏dG  AÉ°†YCG  ácQÉ°ûªH  ,á«æWƒdG  áæé∏dG
 IQGRhh  øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ`̀bh  á«∏NGódG  IQGRƒ`̀c  á«eƒμëdG  äÉ¡édGh
 äÓ°UGƒªdG  IQGRhh  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRhh  áë°üdG
 áÄ«gh  ,RÉ`̀¨`̀dGh  §Øæ∏d  á«æWƒdG  áÄ«¡dGh  áÄ«Ñ∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdGh

 .øjôëÑdG á©eÉLh AÉªdGh AÉHô¡μdG
 áæé∏dG  ¢ù«FQ  á«LQÉîdG  ôjRh  óYÉ°ùe  π≤f  ,´ÉªàL’G  ájGóH  »ah
 áë∏°SC’G  ∫Éª©à°SGh  øjõîJh  êÉàfEGh  çGóëà°SG  ô¶M  ¿CÉ°ûH  á«æWƒdG
 Gôjó≤J  á«LQÉîdG  ô``jRh  äÉ«ëJ  áë∏°SC’G  ∂∏J  ô«eóJh  á«FÉ«ª«μdG
 áæé∏dG  πªY  Iô«°ùe  º`̀YO  »a  á«eƒμëdG  º¡JÉ¡L  Oƒ¡édh  ºgOƒ¡éd
 ¢ù«FQ Ωóbh ,ºjôμdG ô¡°ûdG ∫ƒ∏M áÑ°SÉæªH AÉ°†YC’G CÉæg Éªc ,á«æWƒdG
 ,á«æWƒdG  áæé∏dG  ájƒ°†©d  ºgQÉ«àNG  ≈∏Y  AÉ°†YCÓd  áÄæ¡àdG  áæé∏dG

 áμ∏ªªd áàHÉãdG á°SÉ«°ùdG ó«cCÉJ »a ¢üî∏àJ »àdG áæé∏dG ájDhQ ócCG å«M
 πeÉ°ûdG  QÉ`̀eó`̀dG  áë∏°SCG  ´õ`̀f  ≈`̀ dEG  á«eGôdG  Oƒ¡édG  º`̀YO  »a  øjôëÑdG
 ±ó¡J áæé∏dG ádÉ°SQ ¿CG ≈dEG kGô«°ûe ,ÉgQÉ°ûàfG ™æeh É¡dÉ°üjEG πFÉ°Shh

 øe  óë∏d  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ™e  »dhódGh  »æWƒdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈dEG
.É¡dÉ°üjEG πFÉ°Shh πeÉ°ûdG QÉeódG áë∏°SCG QÉ°ûàfG

 áLQóªdG  äÉYƒ°VƒªdG  á«æWƒdG  áæé∏dG  âãëH  ,´ÉªàL’G  ∫ÓNh
 QhódGh  áæé∏dG  øY  á«Øjô©J  IòÑf  ºjó≤J  ºJ  å«M ,∫ÉªYC’G  ∫hóL ≈∏Y
 äÉeGõàd’G  ò«ØæJ  π«Ñ°S  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬`̀H  âeÉb  …ò`̀ dG  ô«ÑμdG
 Éªc  ,á«dhódG  äGógÉ©ªdGh  äÉ«bÉØJ’G  »a  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  á«dhódG
 ájQòdG  ábÉ£∏d  á«dhódG  ádÉcƒdG  »°ûàØe  IQÉ`̀jR  ôjô≤J  ¢VGô©à°SG  ºJ
 ±ó¡J  »àdGh  Ω2021  ôjGôÑa  3-2  øe  IôàØdG  ∫ÓN  øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 Éªc ,πeÉ°ûdG QÉeódG áë∏°SCG ´õf á«∏ª©d »dhódG ∫Éãàe’G øe ócCÉàdG ≈dEG
 äÉª¶æªdG  øe  á«æWƒdG  áæé∏dG  ≈`̀dEG  IOQGƒ``dG  äÉÑ∏£dG  ¢VGô©à°SG  ºJ
 Gòg  »a  É¡JÉ«Fôe  AGóHE’  á«æ©ªdG  äÉ¡é∏d  É¡àdÉMEGh  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G

 .¿CÉ°ûdG
 º¡eGõàdG ≈∏Y AÉ°†YC’G á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe ôμ°T ,ΩÉàîdG »ah
 É«æªàe ,äGRÉéfE’G √òg ≥«≤ëJ »a âª¡°SG »àdGh ádhòÑªdG ºgOƒ¡Lh

 .øjôëÑdG áμ∏ªªd á©aQ ¬«a Éªd ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO º¡d

 ô¶M  ¿CÉ°ûH  á«æWƒdG  áæé∏dG  π«μ°ûJ  ºJ  ¬fCG  ≈dEG  IQÉ°TE’G  QóéJh
 ô«eóJh  á«FÉ«ª«μdG  áë∏°SC’G  ∫Éª©à°SGh  øjõîJh  êÉàfEGh  çGóëà°SG
 ô¶M ¿CÉ°ûH  2009 áæ°ùd  (51) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG  ≈dEG  kGOÉæà°SG  áë∏°SC’G  ∂∏J
 ∂∏J ô«eóJh á«FÉ«ª«μdG áë∏°SC’G ∫Éª©à°SGh øjõîJh êÉàfEGh çGóëà°SG
 øjõîJh êÉàfEGh çGóëà°SG ô¶M á«bÉØJ’ kGò«ØæJ Qó°U …òdGh ,áë∏°SC’G
 âbOÉ°U  »àdGh  ,áë∏°SC’G  ∂∏J  ô«eóJh  á«FÉ«ª«μdG  áë∏°SC’G  ∫Éª©à°SGh
 ájƒ°†©dG π«μ°ûJ ¿ƒfÉb Qó°Uh .Ω1997 ΩÉ©dG »a øjôëÑdG áμ∏ªe É¡«∏Y
 á«æWƒdG äÉ¡édG ∞∏àîe øe Gƒ°†Y 11 ájƒ°†©H 2017 áæ°ùH á«dÉëdG

 .á∏°üdG äGP
 ô¶M áª¶æeh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ∫É°üJ’G á£≤f »g áæé∏dG ó©Jh
 á«dhódG äÉª¶æªdGh ájQòdG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒdGh á«FÉ«ª«μdG áë∏°SC’G
 äÉeƒ∏©ªdG  ∫OÉÑJ  É¡dÓN  ºàj  ,πeÉ°ûdG  QÉeódG  áë∏°SCÉH  ábÓ©dG  äGP
 »a ∂dPh ,äÉª¶æªdG É¡H Ωƒ≤J »àdG ¢û«àØàdG äÉ«∏ªY á©HÉàeh ,áeRÓdG
 ≥«°ùæàdÉHh øjôëÑdG áμ∏ªªd á«æWƒdG äÉ©jô°ûàdG ¬«∏Y â q°üf Ée OhóM

.áμ∏ªªdG »a á°üàîªdG äÉ¡édG ™e

á`̀«`̀FÉ`̀«`̀ª`̀«`̀μ`̀dG  á`̀ ë`̀ ∏`̀ °`̀ SC’G  çGó`̀ ë`̀ à`̀ °`̀ SG  ô`̀ ¶`̀ M  á`̀æ`̀é`̀∏`̀d  ∫hC’G  ´É``̀ª``̀à``̀L’G  OÉ``≤``©``fG
É``̀gQÉ``̀°``̀û``̀à``̀fG ™```̀æ```̀eh π``̀ eÉ``̀ °``̀ û``̀ dG QÉ````̀ eó````̀ dG á``̀ ë``̀ ∏``̀ °``̀ SCG ´õ`````̀f Oƒ``̀ ¡``̀ é``̀ d ø``̀ jô``̀ ë``̀ Ñ``̀ dG º`````̀YO ó```̀«```̀cCÉ```̀J
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 …Oƒ©°ùdG  å©àÑªdG  ≈∏Y  äGOÉ`̀°`̀TE’G  âdÉ¡fG
 PÉ≤fEG πLCG øe ¬JÉ«ëH ôWÉN Éeó©H »HôëdG ìƒf
 å«M  ,á«dGôà°SC’G  ó«dOCG  áæjóe  »a  ø°ùªdG  √QÉL
 á©eÉédG øe GóFÉY »HôëdG ¿Éch .¢SQójh ¢û«©j
 ò`̀NCGh  ,É«dGôà°SCG  »HƒæL  ó`̀«`̀dOCG  »a  ¬æμ°S  ≈`̀ dEG
 ™bh  ≈∏Y  ß≤«à°ùj  ¿CG  πÑb  á`̀MGô`̀dG  ø`̀e  É£°ùb
 ΩÓYEG  πFÉ°Sh Ö°ùëH ,QGƒédG  »a ICGôeG  ñGô°U
 IóYÉ°ùªdG áÑdÉW ñô°üJ ICGôªdG âfÉch .ájOƒ©°S
 CÉLÉØ«d  ,QhÉée  ∫õæe  »a  ¿Gô«ædG  âÑ°T  Éeó©H
 â«H  øe  óYÉ°üàJ  ¿É`̀Nó`̀dG  Ió`̀ª`̀YCG  ¿CÉ`̀H  »HôëdG
 »HôëdG  ∞≤j  º`̀dh  .É`̀eÉ`̀Y  94  ≠∏Ñj  …ò`̀ dG  √QÉ`̀L
 ≥jó°U  á≤aôH  Ióéæ∏d  Ög  πH  ,…ó``jC’G  ±ƒμàe
 »HôëdG  ∫hÉMh  .PÉ≤fE’G  ¥ôa  ∫ƒ°Uh  πÑb  ≈àM
 …ò`̀dG  ÜÉ`̀Ñ`̀dG  ø`̀e  ø°ùªdG  êGô``̀NEG  ¬≤jó°U  á≤aôH
 ÉeóæYh .∂dP  ¿hO âdÉM ¿Gô«ædG  øμd  ,¬æe ÓNO
 ¬LGôNEG  ø«æK’G  øe  GƒÑ∏W  PÉ≤fE’G  ∫ÉLQ  π°Uh
 »HôëdG  ¬∏©a  Ée  ƒgh ,ïÑ£ªdG  IòaÉf  ≥jôW øY

 á∏FÉY âHôYCGh .ìhôéH ¬àHÉ°UEG ≈dEG iOCG ∂dP øμd

 …Oƒ©°ùdG  ÜÉ°û∏d  Égôμ°T  øY  »dGôà°SC’G  ø°ùªdG

 PÉ≤fEG  π«Ñ°S  »a  áYÉé°Th  á«ë°†J  øe  ∫òH  Éªd

.º¡Ñjôb

 2022 »``a zó``°TGQ{ ô``ª≤dG ∞``°ûμà°ùe ≥``∏£J äGQÉ``eE’G

 øY »Ñ«©°ûdG É«g âHÉZ GPÉªd

 ¿É``°†eQ »a èeGôÑdG ºjó≤J
 øY  »Ñ«©°ûdG  É«g  á«àjƒμdG  áfÉæØdG  äôÑY
 ¿É°†eQ  »`̀a  É`̀é`̀eÉ`̀fô`̀H  É¡ªjó≤J  Ωó`̀©`̀d  É`̀¡`̀fõ`̀M
 äGƒæ°ùdG  ∫Ó`̀N  É¡JOÉY  ¢ùμY  ≈∏Y  ,…QÉ`̀é`̀dG
 ™bGƒe  ≈∏Y  Qƒ¡ªédG  ¿CG  áë°Vƒe  ,á«°VÉªdG
 ’ »gh º¡æY É¡HÉ«Z ÖÑ°S øY É¡dCÉ°ùj π°UGƒàdG
 ºjó≤àd IOÉ©dÉc É°VhôY É¡«≤∏J ΩóY ÖÑ°S ±ô©J
 »a  »Ñ«©°ûdG  É«g  âdÉbh  .¿É°†eQ  »a  èeGôH
 ºjó≤J  øY  ó©àHG  ¢†©ÑdG  ¿EG  á«fƒjõØ∏J  á∏HÉ≤e
 áë°Vƒe ,ÖÑ°ùdG ±ô©J ¿CG ¿hO øe É¡d ¢VhôY
 øY ∫CÉ°ùàd ÜGƒHC’G ¥ô£J ¿CG É≤∏£e ÖëJ ’ É¡fCG
 .Égô«¨H É¡dGóÑà°SG hCG É¡H áfÉ©à°S’G ΩóY ÖÑ°S
 IOƒLƒe π¶à°S É¡fCG á«àjƒμdG á∏ãªªdG âaÉ°VCGh
 ™bGƒe  ≈∏Y  É¡JÉëØ°U  ∫Ó`̀N  ø`̀e  É¡«Ñëe  ™`̀e
 É¡fCG ≈dEG Iô«°ûe ,Ö«¨J ødh áØ∏àîªdG π°UGƒàdG
 IQÉªY{  π°ù∏°ùe  ádƒ£H  »a  É¡àcQÉ°ûªd  Ió«©°S
 ΩƒéædG  øe  GOóY  ™ªéj  …òdG  zíjôdG  Ö¡e  »a
 ,…QƒædG ¢SÉÑY …Qƒ°ùdG ¿ÉæØdG ºgRôHCG ,Üô©dG
 äGƒæ≤dG  ió``MEG  ≈∏Y  Éjô°üM  ¢Vô©j  …ò``dGh

.ájô£≤dG

 äÉYÉ``°S  ∫ÓN IógÉ``°ûe  ¿ƒ``«∏e
 ≠jÉ°üdG ô¡``°S ÜÉ``°üàZG ó¡``°ûªd

 á≤∏ëdG  äQó°üJ
 π°ù∏°ùe  ø`̀e  á«fÉãdG
 »`̀à`̀dG z¢```̀ShhÉ```̀£```̀dG{
 ¬àdƒ£H  »`̀a  ∑QÉ`̀°`̀û`̀J
 á`̀jô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG á``fÉ``æ``Ø``dG
 ∫ÓN  ,≠jÉ°üdG  ô¡°S
 äÉcôëe  ô«°üb  âbh
 ó©H  ∂````dPh  ,å`̀ë`̀ Ñ`̀ dG
 ÜÉ``̀°``̀ü``̀à``̀ZG ó``̀¡``̀°``̀û``̀e

 ÜÉ°üàZ’G ó¡°ûe ó°üMh .≠jÉ°üdG É¡à«°üî°T äó°ùL »àdG zá«æeCG{
 çGóMCG QhóJ å«M ;¬°VôY øe §≤a äÉYÉ°S 7 ∫ÓN IógÉ°ûe ¿ƒ«∏e
 »àdG  áÑ«£dG  á«°üî°ûdG  ¢ùμ©J  É¡fCÉH  ΩÉY  πμ°ûH  áæ«eCG  á«°üî°T
 øY  â∏°üØfG  »àdG  É¡à≤«≤°Th  ÉgódGh  ≈∏Y  ¥ÉØfE’G  πLCG  øe  íaÉμJ
 IOÉ¡°ûdG ≈∏Y É¡dƒ°üMh É¡ª«∏©J ≈∏Y ¥ÉØfE’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,É¡LhR
 áaÉ¶ædG ∫ÉéªH πª©∏d πMÉ°ùdG ≥WÉæe ≈dEG IÉàØdG âÑgPh .á«©eÉédG
 ¢Vô©àJ É¡fCG ’EG ∫GƒeC’G ≈∏Y ∫ƒ°üëdG πLCG øe äÓØëdG ióMEG »a
 ™°Vh  ó©H  ¿ÉÑ°ûdG  øe  áYƒªée  πÑb  øe  ÉgôjóîJ  ó©H  ÜÉ°üàZÓd

.É¡H ¢UÉîdG ô«°ü©dG »a IOÉe

 ..É`̀¡`̀LhR  IÉ``ah  ø`̀e  ΩÉ``̀jCG  ó©H
 Oƒ`̀©`̀J å``̀«``̀HGõ``̀«``̀dEG á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ dG
á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG É``̀¡``̀JÉ``̀Ñ``̀LGh ≈````̀ dEG

 ó©H á«μ∏ªdG É¡JÉÑLGh ≈dEG É«fÉ£jôH áμ∏e å«HGõ«dEG áμ∏ªdG äOÉY
 âaÉ°†à°SGh .Ö«∏«a ô«eC’G IôÑfOEG ¥hO É¡LhR IÉah øe §≤a ΩÉjCG 4
 ø«dôÑeÉ°ûJ  OQƒ∏dG  óYÉ≤J  πØM  ÉeÉY  94  ôª©dG  øe  á¨dÉÑdG  áμ∏ªdG
 OQƒ∏dG  ±ô°ûjh  .á«fÉ£jôÑdG  zπ«e  »∏jO{  áØ«ë°U  ≥ah  ,π«H  ∫ôjEG
 É«∏©dG äÉæ««©àdG ™«ªL ≈∏Y »μ∏ªdG •ÓÑdG AÉæeCG ô«Ñc hCG ø«dôÑeÉ°ûJ
 .äGOQƒ∏dG  ¢ù∏éeh  áμ∏ªdG  ø«H  ∫É°üJ’G  IÉæb  ƒgh  ,Iô`̀°`̀SC’G  »a
 áμ∏ªdG  äOÉ`̀Y  ,ø«YƒÑ°SCG  Ió`̀e  »μ∏ªdG  OGóëdG  ¿Ó`̀YEG  øe  ºZôdÉHh
 ø««μ∏ªdG øjóYÉ°ùªdG QÉÑc óMCG ƒgh π«H ∫ôjEG OQƒ∏dG ™jOƒàd GôμÑe
 ø«dhDƒ°ùªdG  ó`̀MCG  ∫É`̀bh  .áeóîdG  øe  ÉeÉY  14  ó©H  óYÉ≤àj  …ò`̀dG
 QGôªà°SG ™e ø«YƒÑ°SCG  OGóëdG âæ∏YCG  áμdÉªdG  á∏FÉ©dG  ¿EG  :ø««μ∏ªdG
 âcQÉ°Th  .±hô¶∏d  áªFÓªdG  äÉÑ°SÉæªdÉH  ΩÉ«≤dG  »a  Iô°SC’G  OGôaCG
 »ª°SQ çóM ∫hCG »a å«HGõ«dEG áμ∏ªdGh Ö«∏«a ô«eC’G áæHG ¿BG Iô«eC’G
 á«∏μdG  ôªJDƒe  ≈`̀dEG  ƒjó«ØdG  ôÑY  âª°†fG  PEG  ,ÉgódGh  IÉ`̀ah  òæe  É¡d

.ÇQGƒ£dG Ö£d á«μ∏ªdG

:ájOƒ©°ùdG »a ΩÉ©dG »àØªdG

ºFÉ``°üdG ô£Øj ’ ÉfhQƒc ìÉ``≤d 
 áÄ«g  ¢ù«FQ  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªª∏d  ΩÉ©dG  »àØªdG  í°VhCG
 óÑY  ï«°ûdG  AÉàaE’Gh  á«ª∏©dG  çƒëÑ∏d  ΩÉ©dG  ¢ù«FôdG  AÉª∏©dG  QÉÑc
 .ºFÉ°ü∏d Gô£Øe ¢ù«d ÉfhQƒc ìÉ≤d ¿CG ,ï«°ûdG ∫BG ¬∏dGóÑY øH õjõ©dG
 ,∫GDƒ°S  ≈∏Y  GOQ  ,ï«°ûdG  ∫BG  ¬∏dG  óÑY  øH  õjõ©dG  óÑY  ï«°ûdG  ∫Ébh
 ΩÓ°ùdGh  IÓ°üdGh  ¬∏d  óªëdG{  :?ºFÉ°ü∏d  Gô£Øe  ÉfhQƒc  ìÉ≤d  πg
 ¢ù«d  ¬`̀fC’  ,ºFÉ°ü∏d  Gô£Øe  ¢ù«d  É`̀fhQƒ`̀c  ìÉ≤d  ,¬∏dG  ∫ƒ°SQ  ≈∏Y
 ¢ù«∏a π°†©dG ≥jôW øY ≈£©j ìÉ≤d ƒgh ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG ≈æ©ªH

.zô£ØªH

É«dGôà°SCG »a ¿Gô«ædG øe Éæ``°ùe ¢ü∏N ´Éé``°T …Oƒ©``°ùH äGOÉ``°TEG

zAÉHô¡μdG ¥hóæ°U{`H ¢û©°ûY ôFÉW PÉ≤fE’ ΩÓ¶dG »a Éeƒj 45 ¢û«©J ájóæg ájôb

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

…hƒædG ìÓ°ùdG ¿GôjEG ∑ÓàeG øY IQƒ£N π≤j ’ z»YÉ©°TE’G Üô°ùàdG{
 ÜôbCG »fGôjE’G …hƒædG ∞∏ªdG ∫ƒM Éæ««a äÉ°VhÉØe ¿ƒμà°S ..∂°T ÓH
 …hƒædG ∞∏ªdG{ á°ûbÉæe ¢ù«dh ,(∫ÉªYC’G ∫hóL) …CG äÉ°VhÉØªdG πμ°T ≈dEG
 ÉμjôeCGh ,Üô¨∏d ÉgRGõàHG øe ¿GôjEG äó©°U ∂dòdh ,kÉ«dÉM Éæ««a »a z»fGôjE’G
 áÑ°ùæH Ωƒ«fGQƒ«dG Ö«°üîàH AóÑdG{ É¡à«f ∫hC’G ¢ùeCG Ωƒj É¡fÓYEÉH ,kGójóëJ
 90 áÑ°ùf ≈dEG  áYô°ùH ∫É≤àf’G ÉgQhó≤ªH ¿ƒμ«°S ºK øeh ,záFÉªdG  »a 60
 ΩÉîdG  ¿ó©ªdG  Gòg  ΩGóîà°S’  áHƒ∏£ªdG  ä’ó©ªdG  »gh  ,ôãcCGh  áFÉªdG  »a
 50`H ôÑcCG É¡JQób …õcôe OôW RÉ¡L ∞dCG ±É°†«°S ¬fCGh ,ájôμ°ùY ¢VGôZC’
 ∫GóÑà°SG  øY  kÓ°†a  ,(õæ£f)  πYÉØe  »a  IOƒLƒªdG  ä’B’G  øe  áFÉªdG  »a
 ™ªéªdG  Gò`̀g  »a  »°VÉªdG  ó`̀MC’G  Ωƒ`̀j  ™`̀bh  QÉéØfG  AGô`̀L  IôeóªdG  ä’B’G
 »a çOÉëdG Gòg ∞∏N ±ƒbƒdÉH π«FGô°SEG ¿GôjEG ¬«a âª¡JG …òdGh ,…hƒædG

.á¡HÉ°ûe ä’hÉëe 3`d ¿B’G ≈àM πYÉØªdG Gòg ¢Vô©J óbh ,(õæ£f)
 øe  ¿GôjEG  ™æe  ≈∏Y Éæ««a  äÉ°VhÉØe  »a  õcôà°S  Iô«ãc  ’hO  ¿CG  ±ô©f
 ádCÉ°ùe  π«FGô°SEG  ôÑà©Jh  ,ºdÉ©dGh  º«∏bE’G  ∫hO  Oó¡j  …hƒf  ìÓ°S  ∑ÓàeG

.…ôμ°ù©dGh »°SÉ«°ùdG É¡æeCG Oó¡j kGôeCG …hƒf ìÓ°ùd ¿Gô¡W ∑ÓàeG
 »àdG  (ájhƒædG  á∏Ñæ≤dG)  øY  IQƒ£N  π≤J  ’  iô`̀NCG  ÖfGƒL  ∑Éæg  øμd
 ≥∏©àªdG  ÖfÉédG  ƒ`̀gh  ..∫É`̀μ`̀°`̀TC’G  øe  πμ°T  …CÉ`̀H  É¡JRÉ«M  ¿Gô``̀jEG  …ƒæJ
 √É«e »a ¿GôjEG øe ájhƒf äÉjÉØf âHô°ùJ Ée GPEG kGóL ô£îdG …hƒædG çƒ∏àdÉH
 ÖfÉédG  øe ∫ÉªgEG  AGôL hCG  ájôμ°ùY áHô°V AGôL AGƒ°S á≤£æªdG  AGƒLCGh
 äÓYÉØªdG  √ò`̀g  »a  á«HÉbôdGh  á«FÉbƒdG  Iõ¡LC’ÉH  ºμëàdG  »a  »`̀fGô`̀jE’G
 äÉfÉ°†«ØdGh  ø«cGôÑdGh  ∫R’õdÉc  á«©«ÑW  áKQÉc  ∫ÓN  øe  hCG  ,ájhƒædG
 Üô°ùJ  …CG  øe  øjQô°†àªdG  ∫hCG  ¿ƒμà°S  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hOh  ..IôeóªdG
 ∫hO º¶©e ¿CG GhôcòJh ,á≤£æªdG AGƒLCGh √É«e »a »fGôjE’G …hƒædG çƒ∏à∏d
 √É«ªdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d zá«∏ëàdG äÉ£ëe{ »a ôëÑdG √É«e ≈∏Y óªà©J è«∏îdG

.Üô°û∏d áëdÉ°üdG
 á«fÉHÉ«dG áeƒμëdG á«f ∫ƒM ¿ÉHÉ«dG »a ô«Ñc ∫Éé°S Qhój ΩÉjC’G √ògh
 »àdG  ájhƒædG  (Éª«°Tƒcƒa)  á£ëe  √É«e  øe  øW  ¿ƒ«∏e  øe  ôãcCG  ∞jô°üJ
 ,2011 ¢SQÉe 11 »a ¿ÉHÉ«dG Üô°V …òdG ô«ÑμdG »eÉfƒ°ùàdG AGôL äQô°†J
 ∂dòch  ø«°üdG  ¢VQÉ©Jh  ,É¡àédÉ©e  ó©H  …OÉ¡dG  §«ëªdG  »a  É¡Øjô°üJ

.äGƒæ°S ™Ñ°S òæe ∂dP ø««∏ëªdG ø««fÉHÉ«dG øjOÉ«°üdG äÉYƒªée

 √É«ªdG  ¿õîoJ  zAÉÑfC’G  ä’É`̀ch{  Ö°ùëHh
 á`̀«`̀fÉ`̀HÉ`̀«`̀dG á``jhƒ``æ``dG á`̀£`̀ë`̀ª`̀dG »``̀a á`̀Kƒ`̀∏`̀ª`̀dG
 ∞dCG øe ôãcCG »a øW 1^25 á¨dÉÑdGh ,áHƒμæªdG

 »fÉHÉ«dG AGQRƒdG ¢ù«FQ ∫Ébh ..¿ÉHÉ«dG ¥ô°T ∫Éª°T á£ëªdG Üôb èjô¡°U
 øe ÉfócCÉJ ób ¿ƒμf ¿CG ó©H ôëÑdG »a ±ô°üà°S √É«ªdG ¿EG{ ÉZƒ°S …ô«¡«°Tƒj
 Gòg ≈≤∏jh ..záeÓ°ùdG ô«jÉ©e øe ô«ãμH πbCG É¡«a á©°ûªdG OGƒªdG iƒà°ùe ¿CG
 Éª«°Tƒcƒa »a ø«YQGõªdGh ∑Éª°SC’G …OÉ«°U πÑb øe ájƒb á°VQÉ©e QÉ«îdG

.ø«μ∏¡à°ùªdG iód º¡JÉéàæe IQƒ°U »a ∂dP ôKDƒj ¿CG ¿ƒ°ûîj PEG
 Iô«Ñc äGƒ£îH É«LƒdƒæμJ IQƒ£àe ádhO ¿ÉHÉ«dG ¿CG  øe ºZôdG ≈∏Yh
 ≈∏Y  …hƒædG  çƒ∏àdG  ô«KCÉJ  øe  ¿ƒ≤∏b  ∑Éæg  ø«æWGƒªdG  ¿EÉ`̀a  ¿Gô`̀jEG  ≈∏Y
 »YÉ©°TEG  Üô°ùJh  ájhƒf  áKQÉc  øe  ¬∏«îàf  ¿CG  øμªj  …òdG  Éªa  ,º¡JÉéàæe
 ¿Éà°ùcÉHh  ¿Éà°ùfÉ¨aCGh  øª«dGh  ¥Gô©dGh  »Hô©dG  è«∏îdG  ∫hO  »a  çóëj
 »a  ájhƒf  áKQÉc  âKóM  GPEG  ,Oƒ°SC’G  ôëÑdG  ≈∏Y  á∏£ªdG  ∫hó`̀dGh  É«côJh
 á«aGô¨édG  OhóëdG  ≈∏Y  ™≤J  É¡ª¶©eh  ,Iô°ûàæªdG  á«fGôjE’G  äÓYÉØªdG

!?è«∏îdG ≈∏Y á∏£ªdG
 (ájhƒf á∏Ñæb) ∑ÓàeG øe ¿GôjEG  ™æe ≈∏Y §≤a ô°üà≤J ’ ádCÉ°ùªdG ¿PEG
 ∫ÉªàMG »a πãªàj ôÑcC’G  ô£îdG ÉªfEGh ,ºdÉ©dGh IQhÉéªdG  ∫hódG  É¡H Oó¡J
 ¢ù«d  ¢Vô©oj  ,á`̀«`̀fGô`̀jE’G  äÓYÉØªdG  »a  …hƒ`̀f  »YÉ©°TEG  Üô°ùJ  çhó`̀M
 iôNC’G  ∫hó`̀dGh  »Hô©dG  è«∏îdG  á≤£æe  ¿Éμ°S  πc  πH  ,¿Gô`̀jEG  ¿Éμ°S  §≤a
 ™°†J ’ ¿GôjEG »a (•Gôbƒ«ãdG) »dÓªdG ΩÉμëdG á«∏≤Yh ..¿GôjE’ IQhÉéªdG
 ¿CG  º¡d  ∞«μa  ,ø««fGôjE’G  ø«æWGƒªdG  áë°Uh  áeÓ°S  É¡JÉjƒdCG  º∏°S  »a
 ™e  ¿ƒaô°üàj  ±ƒ°Sh  ..?iô``̀NC’G  Üƒ©°ûdG  áë°Uh  áeÓ°S  »a  GhôμØj
 áëFÉL  QÉ°ûàfG  ™e  Gƒ∏©a  Éª∏ãe  kÉeÉªJ  »fGôjEG  …hƒf  »YÉ©°TEG  Üô°ùJ  …CG
 GƒcôJh  á«Ñ£dG  íFÉ°üædG  Gƒ∏ªgCG  PEG  ,ºdÉ©dGh  ¿Gô`̀jEG  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 GƒÑÑ°ùJh á«æjódG äÉÑ°SÉæªdGh IOÉÑ©dG QhO »a ¿ƒªMGõàjh ¿ƒ¶àμj ¢SÉædG
 QÉà¡à°S’G  Gò¡H  ..kÉ°†jCG  è«∏îdG  ∫hOh  ¿GôjEG  »a  AÉHƒ∏d  »KQÉc  QÉ°ûàfG  »a
 √òg ..áeOÉb á«fGôjEG  …hƒf áKQÉc …CG  ™e ¿ƒaô°üàj ±ƒ°S ô°ûÑdG  ìGhQCÉH

.IôªdG á≤«≤ëdG »g

 áª°ùH  ájô°üªdG  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  äCGó```H
 »a  É¡JÉ≤∏M  ≈`̀dhCG  ,AÉKÓãdG  Ωƒj  ,áÑgh
 G kô«ãc  ¬HÉ°ûJ  …ò`̀dG  ,zá`̀aGô`̀©`̀dG{  èeÉfôH
 »a zIQÉëdG ï«°T{ ≥HÉ°ùdG É¡éeÉfôH ™e
 ÜÉ«Z  »a  ∞∏àNGh  ,¿ƒª°†ªdGh  IôμØdG
 Ö°ùëH ,áaGô©dG hCG ¬°ùØf zIQÉëdG ï«°T{

 .»dÉëdG ¬ª°SG
 ÜÉjO  ÉjÉe  á«fÉæÑ∏dG  áfÉæØdG  â∏Mh
 ,è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  ø`̀e  ≈```̀ dhC’G  á≤∏ëdG  áØ«°V
 k’GDƒ°S  áÑgh  áª°ùH  á«eÓYE’G  â¡Lhh
 áÄjôédG É¡JÉëjô°üJ âfÉc GPEG  ÉªY É¡«dG
 Oôàd ,∫óédG IQÉKEG »a É k©ªW É¡≤∏£J »àdG
 É¡JÉëjô°üJ iôJ ’ É¡fEG á∏FÉb ÉjÉe É¡«∏Y
 É¡fC’  áÄjôL  ¢SÉædG  ÉgôÑà©j  πH  ,áÄjôL
 á«JÉ«ëdGh áª¡ªdG QƒeC’G ¢†©H ≈∏Y OôJ

 .á`̀fÉ`̀æ`̀a É`̀¡`̀fƒ`̀c ø``̀Y G kó``«``©``H á`̀MGô`̀°`̀ü`̀H
 ÉªH  ¿ƒMô°üj ø«fÉæØdG  Ö∏ZCG{  :â©HÉJh

 ¢û«©j  …òdG  ™ªàéªdG  hCG  ¢SÉædG  √ójôj
 ¬«a ¿hô`̀μ`̀ Ø`̀j É``e ¢`̀ù`̀«`̀dh ,¢`̀SÉ`̀ æ`̀ dG ¬`̀«`̀a
 á«≤«≤ëdG  º`̀gDhGQBG  ’h  ,ø«©e  ´ƒ°VƒªH
 ¬d ∂FÉ°T ´ƒ°Vƒe …CG »a É¡fhójôj »àdG

 .zIÉ«ëdÉH ábÓY
 øe âÑ∏W ¿CG ≥Ñ°S É¡fCG ÉjÉe âØ°ûch
 ÖeGôJ ódÉfhO ≥HÉ°ùdG »μjôeC’G ¢ù«FôdG
 É¡fCG  áæ«Ñe  ,É`̀μ`̀jô`̀eCG  ≈`̀ dEG  ôØ°ù∏d  zGõ`̀«`̀a{
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ∫ƒ`̀NO  ø`̀e  áYƒæªe
 É¡fCG  áë°Vƒe ,ÜÉgQE’G áª¡àH á«μjôeC’G
 ICÉéah  É`̀μ`̀jô`̀eC’  ôØ°S  Gõ«a  ∂∏ªJ  âfÉc
 âª∏Y  É¡∏«¨°ûàd  â©°S  ÉeóæYh  ,âØbƒJ
 É¡àaô©e  ¿hO  øe  ÜÉ`̀gQE’É`̀H  áª¡àe  É¡fCG

.ÖÑ°ùdG

 ó°TGQ øH óªëe õcôe ø∏YCG
 ≥`̀jô`̀a  ¿CG  »```̀HO  »``̀a  AÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀∏`̀d
 ±É°ûμà°S’  äGQÉ``̀eE’G  ´hô°ûe
 øe %50 RÉéfEG øe øμªJ ôª≤dG
 »``̀dhC’G  êPƒ`̀ª`̀æ`̀dG  AÉ`̀æ`̀H  á«∏ªY
 ,zó°TGQ{  ∞°ûμà°ùªdG  äƒHhô∏d
 AGô``````̀LEG »```̀ a CGó```̀ Ñ```̀ j ±ƒ```̀ °```̀Sh
 ájõgÉL  ¿Éª°†d  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G
 ∫ÓN  ,É¡∏ªëj  »àdG  äGó`̀©`̀ª`̀dG
 ó`̀cCGh  .á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  ∞«°üdG  ô¡°TCG
 »Øë°U  ô`̀ª`̀JDƒ`̀e  »`̀ a  ,õ`̀cô`̀ª`̀ dG
 RÉ``é``fEG  ¿CG  ,AÉ```̀ ©```̀ HQC’G  ¢``̀ù``̀eCG
 ,á©jô°S  ≈£îH  ºàj  ´hô°ûªdG
 ¥Ó```WEG ó``Yƒ``e º`̀jó`̀≤`̀J Qô``̀≤``̀Jh
 ΩÉY  »`̀a  íÑ°ü«d  ∞°ûμà°ùªdG
 .2024  ΩÉ``̀Y  ø``e  k’ó```̀H  2022
 ô`̀jó`̀e ¢``̀ù``̀jô``̀dG ¿É``̀fó``̀Y ∫É````̀bh
 ¿EG  z2117  ï`̀jô`̀ª`̀dG{  è`̀eÉ`̀fô`̀H
 ácô°T  ™e  á«bÉØJG  ™bh  õcôªdG
 …QÉ`̀é`̀à`̀dG  »FÉ°†ØdG  ¥Ó````WE’G

 »àdG  ,z¢ù«Ñ°S  …BG{  á«fÉHÉ«dG
 π«°UƒJ äÉeóN ºjó≤J ≈dƒàà°S
 á°UÉîdG  äGó`̀©`̀ª`̀dGh  ádƒªëdG
 ìƒª£dG  »JGQÉeE’G  ´hô°ûªdÉH
 ôÑà©oj  …òdG  ,ôª≤dG  ±É°ûμà°S’

 º`̀dÉ`̀©`̀dG  »``̀a  ¬``Yƒ``f  ø``̀e  ∫hC’G
 ∞`̀Xƒ`̀f{ :±É```°```VCGh .»`̀Hô`̀©`̀ dG
 ∞°ûμà°ùªdG  RÉ`̀é`̀fE’  ÉæJGôÑN
 »°Sóæg  ≥jôa  ∑Éæ¡a  ,(ó`̀°`̀TGQ)
 ≥jôah  ™jQÉ°ûªdG  IQGOE’  ôNBGh

 Ö``̀fGƒ``̀é``̀dG á```̀°```̀SGQó```̀d »``ª``∏``Y
 Oó©dG  ¿ƒμàjh  ,áª¡ª∏d  á«ª∏©dG
 øe  ≥jôØdG  AÉ°†YC’  »dÉªLE’G
 øe  º¡æe  %40  ,kÉ`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀e  50

.zAÉ°ùædG

 »dÉ£jE’G z»ªæjôL{ ™bƒe ∞°ûc
 ,ájóæ¡dG  …OƒcÉJƒH  ájôb  ¿Éμ°S  ¿CG
 øe ,Éeƒj 45 Ióe ΩÓ¶dG »a Gƒ°TÉY
 ,…óæg  ø`̀HhQ  ôFÉW  ¢ûY  PÉ≤fEG  π`̀LCG
 .zAÉHô¡μdG  ¥hóæ°U{  π`̀NGO  ô≤à°SG
 øe á`̀fƒ`̀μ`̀e á`̀jô`̀b »``̀g …Oƒ``̀cÉ``̀Jƒ``̀H
 π«eÉJ áj’h »a ™≤J §≤a ’õæe 120
 ¿Éª°V  º`̀à`̀j  ,ó`̀æ`̀¡`̀dG  »HƒæéH  hOÉ``̀f
 ìÉÑ°üe  35  ∫Ó``̀N  ø``̀e  É`̀ ¡`̀ JAÉ`̀ °`̀VEG
 ºμëJ  IóMh  á£°SGƒH  π¨°ûJ  ´QÉ°T
 ¥hóæ°U  π`̀NGO  IOƒ`̀Lƒ`̀e  á«FÉHô¡c
 .»`̀dÉ`̀£`̀jE’G  ™bƒª∏d  É`̀≤`̀ah  ,»`̀fó`̀©`̀e
 ôFÉW  Qôb  AÉHô¡μdG  ¥hóæ°U  πNGOh
 »a  AóÑdGh  ¬°ûY  ™æ°U  …óæg  øHhQ
 ájô≤dG  ¿Éμ°S  óéj ºdh .¬°†«H  ¢ù≤a
 ájÉªëd  iô``NCG  á∏«°Sh  …CG  ájóæ¡dG
 ΩGóîà°SG Ωó©H ’EG ,√QÉ¨°Uh ôFÉ£dG

 45 Ióe ΩÓ¶dG »a ¢û«©dGh AÉHô¡μdG
 ô«Z  á°ü≤dG  √òg  Oô°Sh  .ÓeÉc  Éeƒj
 ôFÉ£dG OƒLh ßM’ øe ∫hCG ájOÉ©dG

 ∫hDƒ°ùªdG  ,É`̀LGQ  ƒHGQÉc  ,¢û©dG  ºK
 »a  ´QGƒ°ûdG  í«HÉ°üe  IAÉ`̀°`̀VEG  øY
 É«eƒj  AÉ°ùe  6`dG  áYÉ°ùdG  »a  ájô≤dG

 Qô`̀bh .¿É``̀eõ``̀dG ø`̀e ó`̀≤`̀Y ø`̀e ô`̀ã`̀cC’
 π«é°ùJh  Qƒ`̀°`̀ü`̀dG  •É`̀≤`̀à`̀dG  ,É```̀LGQ
 ¿Éμ°ùd  ™°VƒdG  QÉ¡XE’  ƒjó«a  ™£≤e
 áYƒªée  ≈∏Y  É`̀¡`̀∏`̀°`̀SQCG  º`̀K  ,¬`̀à`̀jô`̀b
 Öàch  ,ájô≤dÉH  á°UÉN  zÜÉ`̀°`̀ù`̀JGh{
 πëdG  ƒ`̀g  QGƒ`````fC’G  AÉ``̀Ø``̀WEG  ¿EG  º`̀¡`̀d
 Gó«©H  ô«£«°S  ôFÉ£dG  ¿C’  ó«MƒdG
 …ô°ûH  Oƒ``̀Lh  …CG  ¬````̀cGQOEG  Oô`̀é`̀ª`̀H
 ºgPÉ≤fEG º¡«∏Y ¿CGh ,¬°ûY øe Üô≤dÉH
 ¿CG ø`̀e º`̀Zô`̀dG ≈`̀∏`̀Yh .á`̀≤`̀jô`̀W …CÉ``̀H
 ≈∏Y  Gƒ°VôàYG  ájô≤dG  ¿Éμ°S  ¢†©H
 AGƒ°VCG  AÉØWEG  ¿CG  áéëH  ,ìGô`̀à`̀b’G
 ¿EÉa ,º¡d ÉLÉYREG ÖÑ°ùj ób ´QGƒ°ûdG
 ¬MGôàbG Gƒ∏Ñb º¡ª¶©e ¿EG ∫Éb ÉLGQ
 ≈∏Y ôFÉ£dG IóYÉ°ùªd AGó©°S GƒfÉch
 Ahóg  »a  ¬NGôa  á«HôJh  ¢û«°û©àdG

 .¿ÉeCGh

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aakgroup.net

 º«©£J

 »a ø`̀«`̀Ñ`̀ZGô`̀dG ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G OGó```̀YCG äCGó``̀ H
 ≈àM  ójGõàJ  ¬`̀d  ó«YGƒe  ò`̀NCG  »`̀ah  º«©£àdG
 á≤«≤ëdGh .ø«ªà¡ªdG QÉ¶fCG IOÉjõdG √òg âàØd
 É`̀gPÉ`̀î`̀JG º`̀J »`̀à`̀dG Ió`̀jó`̀©`̀dG äGAGô`````̀LE’G ¿CG
 â`̀JBG  ó`̀b  º«©£àdG  ≈∏Y  ø«æWGƒªdG  ™«é°ûàd
 Gòg  »a  á∏°UGƒªdG  º¡ªdG  øe  QÉ°Uh  ÉgQÉªK
 »a  ø«ÑZGôdG  OGó``YCG  IOÉ`̀jR  π`̀LCG  øe  ≥jô£dG
 QÉ«îdG  ƒg  íÑ°UCG  ób  º«©£àdG  ΩGOÉe  º«©£àdG
 AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò``g  ø`̀e  ™ªàéªdG  ájÉªëd  π`̀°`̀†`̀aC’G
 ∫ƒM  ¬JÉHÉ°UEG  ô°ûæj  ∫GRÉ``̀e  …ò``dG  »ªdÉ©dG
 äÉ«aƒdG  ó°üëjh  äGOÉ°üàb’G  π£©jh  ºdÉ©dG
 ¢SÉædG  IÉ«M  ∂Hôjh  ´õØdGh  ±ƒîdG  ô°ûæjh
 øe  Aõ`̀L  ƒ`̀g  …ò``̀dG  π°UGƒàdG  ø`̀e  º¡©æªjh

.IÉ«ëdG √òg »a º¡FÉægh º¡JOÉ©°S
 ø«æWGƒªdG  â`̀Ñ`̀ qZQ  »`̀à`̀dG  Qƒ````̀eC’G  ø``̀eh
 âëª°S »àdG äGQGô≤dG º«©£àdG »a ø«ª«≤ªdGh
 í`̀jhGô`̀à`̀dG  äGƒ`̀∏`̀ °`̀U  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H  ø«ª©£àª∏d
 Ö`̀∏`̀ZCG ¢`̀Uô`̀ë`̀j äGƒ`̀ ∏`̀ °`̀U »```̀gh á`̀©`̀ª`̀é`̀dGh
 Gòg ºJ ƒd GòÑMh É¡«∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ôÑcCG á°UôØdG âfÉμd GPEG ,¿É°†eQ øe ô¡°T πÑb
 º«©£àdG  »a  ø«ÑZGôdG  ¢UÉî°TC’G  øe  ójõªd
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh  ¬«∏Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dGh
 AGOCGh  ™eGƒédGh  óLÉ°ùªdG  ∫ƒ`̀NO  »a  ≥ëdG
 ¢Uôëj ôeCG ƒgh ,™ªédGh íjhGôàdG äGƒ∏°U
 Éæjód ø«ª∏°ùªdGh áeÉY ø«ª∏°ùªdG ™«ªL ¬«∏Y
 äÉYÉ≤dG  ∫ƒNóH  ¢SÉæ∏d  ìÉª°ùdG  ∂dòch  ,áaÉc
 ΩÉ«bh  á«°VÉjôdG  øcÉeC’Gh  ºYÉ£ª∏d  á«∏NGódG
 åjóëdÉH  ¿ƒ`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  É¡H  ≥ãj  äÉ«°üî°T
 ¬fCGh  ¬H  ¿ƒë°üæj  º¡fCGh  º«©£àdG  á«ªgCG  øY
 AÉ`̀Hh  ø`̀e  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ájÉªëd  π`̀ °`̀†`̀aC’G  QÉ`̀«`̀î`̀dG

.√QÉ£NCGh ÉfhQƒc

 ÜÉ```````̀gQE’É```````̀H á```̀ª```̀¡```̀à```̀e ÜÉ``````````̀jO É`````̀jÉ`````̀e
É````̀μ````̀jô````̀eCG ∫ƒ``````````̀NO ø``````̀e á````̀Yƒ````̀æ````̀ª````̀eh
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د. عبداحل�سني مريزا

فر�ص ا�شتثمارية ل�شركات حملية وعاملية يف »الطاقة املتجددة«.. مريزا:

ا�شترياد املركبات الكهربائية قريًبا والتو�ّشع يف ا�شتخدام »الهيدروجني الأخ�شر«

�ضارة جنيب:

الدكتور  امل�ضتدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س  اأفاد 

عبداحل�ضني مريزا باأنه مت تعيني ا�ضت�ضاري لإعداد 

ا�ضرتاتيجية وطنية للمركبات الكهربائية، لتحديد 

والأ�ضعار،  باملحطات  املرتبطة  التفا�ضيل  جميع 

املعنية، مو�ضًحا  مع اجلهات احلكومية  بالتعاون 

انتهت  وال�ضياحة  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  اأن 

ال�ضيارات  وا�ضرتاطات  موا�ضفات  دليل  اإعداد  من 

الكهربائية، و�ضيتم العمل بالالئحة الفنية بدًءا من 

يوليو القادم، و�ضيكون بالإمكان ا�ضترياد هذا النوع 

من املركبات قريًبا.

الذي نظمه  ال�ضحايف  الإيجاز  جاء ذلك خالل 

مركز الت�ضال الوطني، يوم اأم�س »الأربعاء«، حول 

الطاقة،  وكفاءة  املتجددة  للطاقة  الوطنية  اخلطة 

اأف�ضل  حالًيا  تدر�س  الهيئة  اأن  اإىل  مريزا  اأ�ضار  اإذ 

اأن  مو�ضًحا  الأخ�ضر،  الهيدروجني  ا�ضتخدامات 

الهيدروجني،  من  حالًيا  م�ضتخدمة  اأنواع   3 هناك 

ويتم احل�ضول على الأخ�ضر بف�ضله من املياه وهو 

نظيف و�ضالح للتخزين اأو ال�ضتخدام كوقود، اأما 

فيتم ف�ضله  الرمادي  اأو  الأزرق  الثاين وهو  النوع 

من امل�ضتقات النفطية، والنوع الثالث الأ�ضفر ناجت 

عن امل�ضاريع النووية، و�ضيكون الرتكيز يف مملكة 

البحرين على الهيدروجني الأخ�ضر.

واأكد اأن العديد من ال�ضركات املحلية والعاملية 

املتجددة  الطاقة  جمال  يف  ال�ضتثمار  اإىل  ت�ضعى 

واأنه  البحرين،  مملكة  يف  الطاقة  كفاءة  ورفع 

موؤخًرا  الهيئة  عقدتها  التي  اللقاءات  خالل  من 

�ضت�ضتثمر عدد من تلك ال�ضركات يف املرحلة الثانية 

للمباين  ال�ضم�ضية  الألواح  تركيب  م�ضروع  من 

احلكومية، ومت ح�ضر املباين احلكومية التي ميكن 

ال�ضم�ضية  الطاقة  اأنظمة  لرتكيب  منها  ال�ضتفادة 

على اأ�ضطحها، وقد بلغ عددها 535 مبًنى.

بالتعاون  امل�ضتدامة،  الطاقة  هيئة  »اإن  وقال: 

مع وزارة الرتبية والتعليم، قامت بطرح مناق�ضة 

عامة لرتكيب اأنظمة الطاقة ال�ضم�ضية على اأ�ضطح 

من  كم�ضروع جتريبي  حكومية،  مدار�س   8 مباين 

تتحّملها  م�ضاريف  اأو  ا�ضتثمارية  تكلفة  اأي  دون 

املدار�س  هذه  �ضمت  اإذ  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

اأنظمة  لرتكيب  ت�ضمينها  مت  مبنى   20 الثماين 

املناق�ضة، وذلك  عليها من خالل  ال�ضم�ضية  الطاقة 

مقابل تعرفة تطرحها ال�ضركات املتقدمة بالعطاءات 

من  اأقل  التعرفة  تكون  اأن  على  املناق�ضة،  على 

التعرفة احلكومية، وبذلك من املتوقع اأن تنخف�س 

 ،%30 بنحو  املدار�س  هذه  على  الكهرباء  تكلفة 

برتكيب  باملناق�ضة  الفائزة  ال�ضركة  تقوم  بحيث 

ال�ضيانة  اأعمال  وتاأمني  واإدارته  ومتويله  النظام 

على مدى 20 عاًما«.

اأرا�ٍس  اأن الهيئة ب�ضدد توفري  واأو�ضح مريزا 

مب�ضاحات كافية لرتكيب اأنظمة الطاقة ال�ضم�ضية، 

م�ضاحة  فوق  وما  ميغاوات   50 اإنتاج  يتطلب  اإذ 

10 اآلف مرت مربع، كما تتطلع العديد من �ضركات 

اخلطة  مبادرات  يف  امل�ضاركة  اإىل  الطاقة  كفاءة 

الوطنية، خا�ضة توليد الطاقة من الرياح.

التي  الدول  اأوىل  من  »البحرين  اأن  اإىل  واأ�ضار 

متنح �ضهادة الطاقة املتجددة، وقد اأعطانا جمل�س 

الوزراء �ضالحية منح هذه ال�ضهادة ملنتجي الطاقة 

جتاري  �ضجل  ا�ضتحداث  من  وانتهينا  املتجددة، 

الطاقة  جمال  يف  العاملني  للم�ضت�ضارين  منف�ضل 

جهود  مع  التكامل  اإىل  الهيئة  وت�ضعى  املتجددة، 

بالتقنيات  املجتمعات  وتوعية  العام،  القطاع 

القطاع  دعم  اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضتويات،  على جميع 

مع  اتفاقية  الهيئة  وقعت  اأن  �ضبق  وقد  اخلا�س، 

متكني و7 بنوك للتعاون يف هذا املجال«.

املتجددة،  للطاقة  الوطنية  للخطة  وبالن�ضبة 

لتاأهيل  تدريبية  دورات   6 الهيئة  »نظمت  قال: 

وبلغ  ال�ضم�ضية،  الطاقة  األواح  تركيب  الأفراد على 

منهم  جنح  م�ضتفيًدا،   314 امل�ضتفيدين  جمموع 

224 فرًدا، وبالتايل خلقت تلك الدورات التدريبية 

هناك  اأن  اإىل  لفًتا  وواعدة«،  جديدة  عمل  فر�س 

حتقيق  يف  ي�ضاهمان  الآن  البحرين  يف  م�ضنعني 

خالل  من  املتجددة،  للطاقة  الوطنية  الأهداف 

منظومة الطاقة ال�ضم�ضية.

وقال: »اخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة، تهدف 

العام  بحلول   %6 بن�ضبة  الكفاءة  حت�ضني  اإىل 

للطاقة  الوطنية  اخلطة  اأهداف  اأبرز  اأما   ،2025

العام  املتجددة رفع ال�ضتخدام بن�ضبة 5% بحلول 

 .2035 العام  بحلول   %10 وبن�ضبة   ،2025

�ضيوفر  تنفيذ هذه اخلطط  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 

على احلكومة مبالغ كبرية، و�ضيكون هناك خليط 

الطاقة  على  العتماد  من  بدلً  الطاقة  ل�ضتخدام 

البحرين  وا�ضتطاعت  كامل،  ب�ضكل  الأحفورية 

ن�ضبة  لتحقيق  املطلوبة  املوافقات  على  احل�ضول 

املتجددة،  للطاقة  الأول  الوطني  الهدف  من   %70

اإذ مت البدء يف تنفيذ عدد من املبادرات املدرجة يف 

اخلطة الوطنية للطاقة املتجددة واخلطة الوطنية 

لكفاءة الطاقة«.

اأنه  امل�ضتدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س  واأ�ضاف 

جمال  يف  رائدة  م�ضاريع  عدة  اإجناز  يف  البدء  مت 

بالإ�ضافة  اخل�ضو�س،  وجه  على  املتجددة  الطاقة 

امل�ضاريع  من  عدد  على  عليا  جهات  موافقة  اإىل 

اجلاري  العام  خالل  التنفيذ  حيز  �ضتدخل  التي 

مبادرات  احلكومة  تبني  جانب  اإىل  املقبل،  والعام 

ومقرتحات قدمتها هيئة الطاقة امل�ضتدامة للتغلب 

مبادرة  مثل  امل�ضاحة،  حمدودية  حتديات  على 

امل�ضاحات  وا�ضتخدام  املباين  اأ�ضطح  من  ال�ضتفادة 

التحتية كرتكيب  البنية  م�ضاريع  امل�ضغلة يف  غري 

الألواح ال�ضم�ضية على خزانات املياه وفوق املمرات 

اخلدمية لأنابيب توزيع املياه ودمج حلول الطاقة 

الرتفيهية  املرافق  وت�ضاميم  اجل�ضور  املتجددة يف 

كاحلدائق واملنتزهات.

الوطنية  اخلطة  اأّن  مريزا  الدكتور  واأو�ضح 

للطاقة املتجددة تتمحور حول 3 �ضيا�ضات رئي�ضة، 

و7 م�ضاريع، واأّن الهدف الوطني ي�ضتهدف زيادة 

للطاقة  الكلّي  املزيج  من  املتجددة  الطاقة  ن�ضيب 

يعادل حوايل 250 ميغاواط  اأي مبا  بن�ضبة %5، 

بحلول 2025، وبن�ضبة 10% بحلول عام 2035، 

الأكرب  اجلزء  ال�ضم�ضية  الطاقة  م�ضاريع  ت�ضّكل  اإذ 

من هذه الن�ضب؛ نظًرا للموقع اجلغرايف والظروف 

املناخية املوؤاتية لذلك.

وتابع: »مت اإطالق دليل املباين اخل�ضراء، وهو 

اختياري للمباين اجلديدة، وذلك �ضمن 22 مبادرة 

الطاقة؛  كفاءة  لرفع  الوطنية  اخلطة  يف  وردت 

بهدف توفري 230 مليون دينار بحريني �ضنوًيا«.

ا عاًما يف ذروة الكهرباء  وتوقع مريزا انخفا�ضً

كلفة  اأن  كما  املتجددة،  الطاقة  ا�ضتخدام  بف�ضل 

الكهرباء واملاء �ضتنخف�س على املواطنني واملقيمني 

اإنتاج الكهرباء  يف امل�ضتقبل، م�ضرًيا اإىل اأن اإجمايل 

يف البحرين يف الوقت احلايل يبلغ حوايل 3920 

الغاز  حمطات  من  يومًيا  الطاقة  من  ميغاوات 

الطبيعي.

واملخلفات  ال�ضم�ضية  الطاقة  »ا�ضتخدام  وقال: 

نف�ضه،  الإنتاج  ويحقق  للغاز،  بدياًل  يًعد  وغريها 

�ضيتيح  املتجددة  للطاقة  الأمثل  وال�ضتخدام 

ال�ضرتاتيجية  امل�ضاريع  يف  الغاز  من  ال�ضتفادة 

الكربى«.

واأو�ضح اأن اأبرز اأهداف الهيئة ت�ضمني الطاقة 

وال�ضرتاتيجيات  اخلطط  جميع  يف  املتجددة 

يف  ال�ضتثمار  وت�ضجيع  امل�ضتقبلية،  وامل�ضاريع 

الفنية  وامل�ضورة  الدعم  وتقدمي  النظيفة،  الطاقة 

الإجنازات يف  للوزارات والقطاع اخلا�س، ور�ضد 

جميع  على  الطاقة  كفاءة  ورفع  القطاعات،  �ضتى 

امل�ضتويات، وتقليل الهدر واحلفاظ عليها وحتقيق 

الوفورات املالية.

وقال: »اإن التحول اإىل الطاقة املتجددة �ضرورة 

حتمية يف اإطار حتركات عاملية غري م�ضبوقة، واإن 

الوكالة الدولية للطاقة املتجددة ناق�ضت م�ضتجدات 

الذي  الجتماع  خالل  املجال  هذا  يف  التطورات 

عقدته موؤخًرا، وقد بلغت قيمة ال�ضتثمار يف الطاقة 

املتجددة 820 مليار دولر يف العام املا�ضي، ومن 

املتوقع اأن يرتفع اإىل 2 ترليون دولر خالل العامني 

اأهداف �ضفرية  لديها  الدول  القادمني، والعديد من 

املتجددة  الطاقة  اأن  كما  الكربونية،  لالنبعاثات 

بديلة للطاقة الأحفورية«.

اإليها  نتطلع  التي  النتائج  اأبرز  من  اإن  وقال 

حتقيق اللتزامات الدولية ململكة البحرين، وي�ضمل 

ذلك برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، واأهداف التنمية 

امل�ضتدامة خا�ضة الهدفني املرتبطني بالبيئة والطاقة 

للت�ضدي  باري�س  اتفاقية  اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضتدامة، 

لتغري املناخ، والتي توؤكد تقليل النبعاثات الغازية 

الدول  جامعة  واتفاقية   ،%2-1.2 اإىل  اجلو  يف 

�ضياغة  اإىل  الأع�ضاء  الدول  دعت  التي  العربية 

اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضتدامة،  للطاقة  وطنية  خطط 

اللتزامات املحلية، اإذ اإن الروؤية القت�ضادية ململكة 

البحرين ت�ضري اإىل تنويع م�ضادر الطاقة وم�ضادر 

احلكومة  عمل  برنامج  ورد يف  عما  ف�ضالً  الدخل، 

بهذا ال�ضاأن، والبحرين ملتزمة بتطبيق كل ذلك.

الدكتور مريزا يرّحب بالتعاون مع �شركتي 

Olio البحرينية وWellvision الهولندية

ال�شّحة: تعليق الدرا�شة مبدر�شتي الروابي وجابر بن حيان

برئا�ضة وزير الرتبية والتعليم رئي�س جمل�س 

النعيمي،  علي  بن  ماجد  البحرين  جامعة  اأمناء 

انعقاده  دورة  اجتماع  اجلامعة  اأمناء  عقد جمل�س 

اأبريل   14 الأربعاء  اأم�س  ع�ضرة،  الثامنة  العادية 

حميدان  علي  حممد  بن  جميل  بح�ضور   ،2021

بن  واأمين  الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير 

والريا�ضة،  ال�ضباب  �ضوؤون  وزير  املوؤيد  توفيق 

واأحمد بن زايد الزايد رئي�س جهاز اخلدمة املدنية، 

رئي�س  حمزة  يو�ضف  ريا�س  الدكتور  والأ�ضتاذ 

جمعة  مبارك  حممد  والدكتور  البحرين،  جامعة 

الرتبية  بوزارة  املدار�س  ل�ضوؤون  العام  املدير 

الأمني  البلو�ضي  حممد  منى  والدكتورة  والتعليم، 

العام امل�ضاعد للتقييم والعتمادية بالأمانة العامة 

ملجل�س التعليم العايل، وال�ضيخة طفلة بنت حممد 

اآل خليفة، والدكتور من�ضور حممد �ضرحان.

برفع  الجتماع  املجل�س  رئي�س  ا�ضتهّل  وقد 

القيادة  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�ضمى 

مملكة  و�ضعب  املوقرة،  واحلكومة  الر�ضيدة، 

املبارك،  رم�ضان  �ضهر  حلول  مبنا�ضبة  البحرين، 

الكرمي  ال�ضهر  يعيد  اأن  قدرته  جلت  املوىل  �ضائالً 

باخلري  و�ضعبها  وقيادتها  البحرين  مملكة  على 

والُيمن والربكات. بعدها انتقل املجل�س للم�ضادقة 

التا�ضع  يف  املنعقد  ال�ضابق  الجتماع  حم�ضر  على 

من دي�ضمرب 2020، والطالع على �ضري العمل وما 

مت تنفيذه من قرارات الجتماع ال�ضابق.

ا مف�ضالً خلطة  وقد قّدم رئي�س اجلامعة عر�ضً

تطوير جامعة البحرين التي ُعر�ضت اأمام املجل�س 

بنود  �ضارًحا  والتدريب،  التعليم  لتطوير  الأعلى 

تقدمها  اجلامعة  لتوا�ضل  اإليه،  ترمي  وما  اخلطة 

اأف�ضل  يف اجلوانب الأكادميية والبحثية، وتطبيق 

املمار�ضات العاملية.

الأدوات  با�ضتكمال  اجلامعة  املجل�س  وكلّف 

املجالت  يف  اللوائح  لإ�ضدار  الالزمة  القانونية 

كافة، واإر�ضالها اإىل جهاز اخلدمة املدنية.

ومذكرات  ال�ضراكات  املجل�س  ا�ضتعر�س  كما 

اجلامعة  تعتزم  التي  التعاون  واتفاقيات  التفاهم 

توقيعها مع الوزارات وكربيات املوؤ�ض�ضات الوطنية 

والعاملية ذات العالقة.

»اأمناء جامعة البحرين« ي�شتعر�ص اخلّطة 

التطويرية للجامعة وميزانيتها للعامني القادمني

علي  بن  عبداحل�ضني  الدكتور  ا�ضتقبل 

مبكتبه  امل�ضتدامة،  الطاقة  هيئة  رئي�س  مريزا 

 Olio يف مرفاأ البحرين املايل، وفًدا من �ضركة

البحرينية تتقدمه الدكتور عائ�ضة �ضامل املبارك 

موؤ�ض�س ال�ضركة ورئي�س جمل�س الإدارة، و�ضامل 

�ضالح املبارك املدير التنفيذي، واملهند�س خالد 

البديوي. ويف بداية اللقاء رحب الدكتور مريزا 

باحل�ضور، م�ضيًدا بن�ضاط ال�ضركة على امل�ضتوى 

املحلي والعاملي يف جمالت تكنولوجيا الطاقة 

ا�ضتخدام  خالل  من  الطاقة  وكفاءة  املتجددة 

والربوتات،  الإ�ضطناعي  الذكاء  تقنيات  اأحدث 

الجنازات  حول  مرئًيا  ا  عر�ضً لهم  قدم  كما 

التي حتققت يف قطاع الطاقة املتجددة وكفاءة 

اململكة  قطعته  الذي  الكبري  وال�ضوط  الطاقة 

املتجددة  للطاقة  الوطنية  الأهداف  حتقيق  يف 

وكفاءة الطاقة، وهو ما يرتجم اهتمام القيادة 

الر�ضيدة بت�ضجيع ال�ضتفادة من الطاقة النظيفة 

مبادئ  تعزيز  اأجل  من  ا�ضتخداماتها؛  وتفعيل 

التنمية ال�ضاملة.

امل�ضتدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س  وا�ضتمع 

دورها  عن   Olio �ضركة  وفد  من  �ضرح  اىل 

بالتعاون  امل�ضتدامة  الطاقة  تكنولوجيا  يف 

ال�ضرتاتيجي مع �ضركات عاملية يف هذا املجال، 

ومنتجات  حلول  ابتكار  على  ال�ضركة  تعمل  اإذ 

يف  ت�ضهم  اأن  �ضاأنها  من  ذكية  تكنولوجية 

يف  البحرين  ململكة  الوطنية  الأهداف  حتقيق 

جمال الطاقة النظيفة، كما اطلع الدكتور مريزا 

 Wim Van De قدمه  مرئي  عر�س  على 

 Wellvision الرئي�س التنفيذي ل�ضركة Well
ا�ضرتاتيجي مع �ضركة  الهولندية، وهي �ضريك 

Olio البحرينية، احتوى على اآخر امل�ضتجدات 
يف  املدجمة  ال�ضم�ضية  الطاقة  خاليا  تقنية  يف 

مملكة  يف  مرة  لأول  تطبيقها  واإمكانية  املباين 

البحرين لتح�ضني كفاءة الطاقة.

مع  امل�ضتمر  التن�ضيق  �ضوء  يف 

اأ�ضدرت وزارة  وزارة الرتبية والتعليم، 

ال�ضحة قراًرا يق�ضي بتعليق الدرا�ضة يف 

اإىل  الروابي اخلا�ضة )الرو�ضة(  مدر�ضة 

تاريخ 21 اأبريل اجلاري، ومدر�ضة جابر 

تاريخ  اإىل  للبنني  البتدائية  حيان  بن 

اتخاذ  يتم  اأن  على  اجلاري،  اأبريل   22

الدرا�ضة  ملوا�ضلة  الالزمة  الإجراءات 

جلميع الطلبة عن بعد خالل هذه الفرتة. 

الوكيل  عن  ال�ضادر  القرار  ون�س 

التاأكيد  على  العامة  لل�ضحة  امل�ضاعد 

اإل  املدر�ضتني  فتح  يعاد  ل  اأنه  على 

العامة  ال�ضحة  اإدارة  تتاأكد  اأن  بعد 

جديدة  قائمة  حالت  ت�ضجيل  عدم  من 

من  والتاأكد  املذكورة،  الفرتة  خالل 

للحالت  املقّررة  العزل  مدة  ا�ضتكمال 

القائمة وخمالطيهم بناًء على الإجراءات 

الحرتازية والربوتوكول املتبع ال�ضادر 

من قبل الفريق الوطني الطبي للت�ضدي 

لفريو�س كورونا.

العامر  اأحمد  النائب  دعا 

امل�ضاريع  من  امل�ضتفيدين 

اللتزام  اإىل  الإ�ضكانية 

التي  اخلا�ضة  بال�ضرتاطات 

مع  الإ�ضكان،  وزارة  حّددتها 

الالزمة  املوافقات  اأخذ  �ضرورة 

اأي  اإجراء  يف  الرغبة  حال  يف 

البناء،  لتعديل  هند�ضي  تغيري 

من  حق  التو�ضعة  اأن  اإىل  م�ضرًيا 

�ضريطة  املنتفع،  املواطن  حقوق 

األ يكون ذلك على ح�ضاب �ضالمة 

اأ�ضرته. وا�ضتقرار 

وزارة  اأن  العامر  واأكد   

حق  تعار�س  ل  الإ�ضكان 

وحداتهم  يف  بالتو�ضع  املنتفعني 

ال�ضكنية، بل حر�ضت على توفري 

وفنية  هند�ضية  خيارات  عدة 

الإ�ضرار  دون  التو�ضعة  ل�ضمان 

تكاتف  �ضرورة  موؤكًدا  بالوحدة، 

والتقيد  املواطنني  جميع  والتزام 

با�ضرتاطات البناء القانونية؛ من 

اأجل دميومة املناطق ال�ضكنية يف 

�ضورتها  يعك�س  ومبا  اململكة، 

كنموذج ح�ضاري يحتذى به.

وزارة  اأن  العامر  واأو�ضح   

الإ�ضكان تنّظم حما�ضرات جلميع 

ال�ضكنية  الوحدات  من  املنتفعني 

ت�ضرح  للعقد،  توقيعهم  قبل 

الفنية  اجلوانب  جميع  خاللها 

على  يجب  التي  والقانونية 

�ضمنها  ومن  بها،  التقيد  املنتفع 

التغيريات  اأعمال  مبا�ضرة  عدم 

ا�ضت�ضدار  قبل  الوحدة  يف 

اأن  اإىل  م�ضرًيا  البناء،  رخ�ضة 

يخلفها  التي  الهند�ضية  الأخطاء 

�ضلًبا  توؤثر  القانوين  غري  البناء 

وتعّر�س  املنزل،  جودة  على 

قاطنيه للحوادث اخلطرية، منها 

املخالفني  لدى  وقوعه  يتكّرر  ما 

يف  اأخطاء  ب�ضبب  كاحلرائق 

ناهيك  الكهربائية،  التو�ضيالت 

عن خماطر �ضقوط اجلدران.

العامر  اأحمد  النائب  واأ�ضاد   

امل�ضتقبلية  والت�ضّورات  باخلطط 

الإ�ضكان  وزارة  و�ضعتها  التي 

للدفع  اجلهود  تكثيف  بهدف 

من  والتقليل  الإ�ضكانية  بالعملية 

م�ضدًدا  الطويلة،  النتظار  قوائم 

املواطنني  تقّيد  �ضرورة  على 

و�ضعتها  التي  بال�ضرتاطات 

�ضالمة  على  للمحافظة  الوزارة؛ 

ال�ضكنية. الوحدات 

اللتزام بال�شرتاطات واجب وطني.. العامر:

تعديـــــل الوحــــــدة ال�شكنيــــــة حــــــٌق للمواطـــــــن

وزير الرتبية والتعليم

اأحمد العامر
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»�لعدل«: غلق �أربعة م�ساجد حماية 

للم�سلني ولتعقب �نت�سار �لعدوى

»�ملهن �ل�سحية«: �سبط �سالون يقدم 

خدمات �ملد�خالت �لتجميلية دون ترخي�ص

�لقائد: ��ستحد�ث حمفظة �إلكرتونية 

خلدمات دفع �ملعامالت �حلكومية

اأعلنت وزارة العدل وال�ض�ؤون الإ�ضالمية والأوقاف اأنه 

دور  املتخذة يف  الحرتازية  لالإجراءات  املتابعة  �ض�ء  يف 

العبادة ل�ضمان اأداء ال�ضالة وال�ضعائر الدينية ومبا يحفظ 

اأربعة  تبينّ خمالفة  فقد  امل�ضلي،  و�ضالمة  العامة  ال�ضحة 

يعد  الذي  بال�ضكل  املقررة  ال�ضحية  لال�ضرتاطات  م�ضاجد 

اأداء ال�ضالة فيها خطًرا على امل�ضلي.

تنفيذ  يف  امل�ضاجد  هذه  على  القائمي  لرتاخي  ونظًرا 

املتعلقة  وخا�ضة  امل�ضاجد  تلك  يف  الحرتازية  الإجراءات 

بفح�س �ضهادة التطعيم عند الدخ�ل وكذلك اتخاذ امل�ضافة 

بعد  ال�زارة  قررت  فقد  امل�ضلي،  بي  للتباعد  املقررة 

ا�ضت�ضارة الفريق ال�طني الطبي للت�ضدي لفريو�س ك�رونا 

ملدة  واجلن�بية  املحرق  م�ضاجد يف حمافظتي  اأربعة  غلق 

انت�ضار  مدى  تتبع  من  املعنية  الفرق  تتمكن  حتى  اأ�ضب�ع 

القيام  وكذلك  املخالطي،  تتبع  بعملية  والقيام  العدوى 

الحرتازية  الإجراءات  اتخاذ  من  والتاأكد  التعقيم  بعملية 

ب�ضكل �ضحيح يف هذه امل�ضاجد وو�ضعها م��ضع التنفيذ.

واخلدمات  املهن  لتنظيم  ال�طنية  الهيئة  ك�ضفت 

متلبنّ�ضة  وافدة  �ضبط  من  متكنت  قد  الهيئة  اأن  ال�ضحية 

مبزاولة الطب الب�ضري يف �ضال�ن ن�ضائي بدون ترخي�س 

التجميلية  املداخالت  خدمات  تقدمي  مزاولة  خالل  من 

)الفيلرز( و)الب�تك�س( دون ت�ضريح.

مرمي  الدكت�رة  للهيئة،  التنفيذي  الرئي�س  واأو�ضحت 

من  عدًدا  ت�ضمنت  املذك�رة  احلالة  اأن  اجلالهمة،  عذبي 

الطب  مهنة  مزاولة  تتمثل يف  والتي  القان�نية،  املخالفات 

بدون  ال�ضيدلة  مهنة  ومزاولة  ترخي�س  بدون  الب�ضري 

ترخي�س،  بدون  �ضيديل  مركز  واإن�ضاء  واإدارة  ترخي�س، 

اإدارة  اإىل  اإ�ضافة  ترخي�س،  بدون  �ضحية  خدمات  وتقدمي 

م�ؤ�ض�ضة �ضحية بدون ترخي�س.

العامة  الإدارة  مع  التن�ضيق  بعد  اأنه  اإىل  واأ�ضارت 

معل�مات  ورود  على  بناء  اجلنائية  والأدلة  للتحقيقات 

ب�ضاأن ممار�ضة مهنة الطب الب�ضري بدون ترخي�س من قبل 

الإجراءات حقن  من خالل  اجلن�ضية  اأجنبية  خمالفة وهي 

مبنطقة  والكائن  �ضال�ن  يف  وذلك  والب�ت�ك�س،  الفلت 

بعد  وذلك  الق�ضائي  ال�ضبط  مبحا�ضر  واملثبت  العدلية 

ال�ضتعانة مب�ضدر ر�ضمي.

قان�ن  خمالفة  يف  املخالفات  اأننّ  اجلالهمة  د.  وذكرت 

مزاولة مهنة الطب الب�ضري من خالل ممار�ضة مهنة الطب 

بدون  والب�ت�ك�س  الفيلر  حقن  باإجراء  وهي  الب�ضري 

ترخي�س �ضادر من الهيئة، وذلك ُيعد خمالًفا لأحكام املادة 

 1989 ل�ضنة   )7( رقم  بقان�ن  املر�ض�م  من   )29( رقم 

ب�ضاأن مزاولة مهنة الطب الب�ضري وطب الأ�ضنان، واإن�ضاء 

فيها  �ضحية  خدمات  تقدمي  يتم  �ضحية  م�ؤ�ض�ضة  واإدارة 

من   )25( املادة  لأحكام  خمالًفا  يعد  مما  ترخي�س  بدون 

املر�ض�م بقان�ن )21( ل�ضنة 2015.

واحلك�مة  املعل�مات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 

الإلكرتونية حممد علي القائد على ما ت�ليه مملكة البحرين 

من اهتمام وحر�س م�ضتمر مل�اكبة التط�رات التكن�ل�جية 

وتعزيز البيئة الرقمية بكل املق�مات والأ�ضا�ضيات الداعمة 

الدفع  م�ا�ضلة  ومهم يف  دور حم�ري  من  ت�ضكله  ملا  لها، 

مملكة  حر�س  اإىل  م�ضريا  القت�ضادية،  التنمية  بعجلة 

الأنظمة  من  مزيد  ا�ضتحداث  يف  ال�ضتمرار  على  البحرين 

الإلكرتونية اجلديدة التي تعمل وفق اأ�ض�س ومعاير معينة 

احلك�مية  اخلدمات  وج�دة  كفاءة  تط�ير  يف  ي�ضهم  مبا 

املتاحة للجميع. 

ولفت القائد اإىل اأن الت�جهات احلالية ململكة البحرين 

التح�ل  لدعم  الرقمي  التح�ل  وترية  ت�ضريع  ت�ضتهدف 

الإلكرتوين للخدمات واملدف�عات احلك�مية من خالل ت�فري 

قن�ات دفع اإلكرتونية بديلة للتح�ضيل النقدي، و�ضيتم بناء 

التي  جل�ضته  يف  ال�زراء  جمل�س  م�افقة  وبعد  ذلك  على 

عقدت م�ؤخرا برئا�ضة �ضاحب ال�ضم� امللكي الأمري �ضلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء حفظه 

املعامالت  دفع  خلدمات  اإلكرتونية  حمفظة  ا�ضتحداث  اهلل 

احلك�مية اإلكرتونيا لالأفراد وال�ضركات. 

ثمن دور »�لإ�سكان« يف توفري �خلدمات �لإ�سكانية لالأهايل.. خليفة بن علي:

منو مت�سارع يف معدل �مل�ساريع �لإ�سكانية باملحافظة �جلنوبية

»بيل« تنّظم منا�سبة ممّيزة �حتفاًء ببدء �لإنتاج �لدويل للطائرة �ملروحية �لهجومية 

AH-1Z وفد بحريني ي�سارك يف حفل خا�ص باإنتاج طائرة

م�سرًي� �إىل �أهمية �لوعي بدور �لتطعيم يف �حلد من �نت�سار �لفريو�ص 

�ملانع يدعو �إىل تغيري �ل�سلوك �لجتماعي لوقف �لزيادة يف �لإ�سابات

علي  بن  خليفة  ال�ضيخ  �ضم�  التقى 

املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن 

يعق�ب  بن  با�ضم  باملهند�س  اجلن�بية 

احلمر وزير الإ�ضكان عرب تقنية الت�ضال 

املرئي »عن بعد«، بح�ض�ر العميد عي�ضى 

املحافظة  حمافظ  نائب  الدو�ضري  ثامر 

كال  يف  امل�ض�ؤولي  من  وعدد  اجلن�بية 

من  جملة  �ضم�ه  تناول  حيث  اجلانبي، 

الأهايل  باحتياجات  املتعلقة  امل�ا�ضيع 

الإ�ضكانية يف عدد من امل�ضاريع املقامة اأو 

املزمع اإن�ضاوؤها يف نطاق املحافظة.

�ضم�  اأثنى  الجتماع،  بداية  ويف 

من  حتقق  ما  على  اجلن�بية  حمافظ 

مكت�ضبات واإجنازات يف املجال الإ�ضكاين 

ح�ضرة  واهتمام  دعم  بف�ضل  وذلك 

اآل  امللك حمد بن عي�ضى  �ضاحب اجلاللة 

�ضم�ه  مثنيا  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

على متابعة �ضاحب ال�ضم� امللكي الأمري 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

مل�ضتجدات  اهلل  حفظه  ال�زراء  جمل�س 

اإن�ضاء املدن وامل�ضاريع الإ�ضكانية املختلفة 

باعتباره  امل�اطن  تطلعات  يحقق  مبا 

الركيزة الأ�ضا�ضية لعملية التنمية والبناء 

باأن  �ضم�ه  من�ها  البحرين،  مملكة  يف 

مت�ضارعا  ت�ضهد من�ا  اجلن�بية  املحافظة 

املدرجة  الإ�ضكانية  امل�ضاريع  معدل  يف 

اأول�ية  تعد  والتي  التنفيذ  قائمة  على 

ق�ض�ى لدى اأهايل املحافظة.

بعدها، اطلع �ضم�ه على عر�س مرئي 

الإ�ضكانية  امل�ضاريع  عن  الإ�ضكان  ل�زارة 

مدينة  م�ضروع  مقدمتها  ويف  القائمة 

خليفة، الذي يعد من اأهم واأبرز امل�ضاريع 

الإ�ضكانية النم�ذجية نظرا لتميز م�قعة 

ي�ضمله  وما  العمرانية  ت�ضاميمه  وفرادة 

خلدمة  اأ�ضا�ضية  وخدمات  مرافق  من 

عم�م قاطنيه، من�ها باأن امل�ضروع ي�ضهد 

وترية عمل مت�ضارعة بف�ضل جه�د وزارة 

الهدف  اإجنازه وفق  اإىل  الرامية  الإ�ضكان 

من  حثيثة  مبتابعة  اإلية  ال��ض�ل  املراد 

املحافظة لتحقيق تطلعات الأهايل.

وقد ا�ضتمع �ضم�ه اإىل �ضرح يت�ضمن 

الإ�ضكانية  امل�ضاريع  وم�ضتجدات  خطط 

املحافظة  يف  تنفيذها  املزمع  اجلديدة 

وادي  البحري،  �ضملت:  والتي  اجلن�بية 

باأن  �ضم�ه  م�ؤكدا  احلجيات،  ال�ضيل، 

يف  مقربة  على  تقف  اجلن�بية  املحافظة 

لالأهايل،  الإ�ضكانية  الحتياجات  متابعة 

مع  الدائم  الت�ا�ضل  خالل  من  وذلك 

الأهايل واطالعهم امل�ضتمر على م�ضتجدات 

الدورية  اللقاءات  عرب  القائمة  امل�ضاريع 

واجل�لت  معهم،  املت�ا�ضلة  الفرتا�ضية 

امليدانية املتعاقبة.

اجلن�بية  حمافظ  �ضم�  ثمن  كما 

الإ�ضكان  ب�زير  متمثلة  ال�زارة  متابعة 

مثنيا  لل�زارة،  والفني  الإداري  والطاقم 

والتنم�ي  املح�ري  ال�زارة  دور  على 

�ضم�ه  م�ؤكدا  امل�اطني،  خلدمة  الرامي 

املقامة  الإ�ضكانية  امل�ضاريع  جملة  باأن 

اإ�ضادة  تعد حمط  اجلن�بية  املحافظة  يف 

نظري اهتمام ال�زير املت�ا�ضل يف الطالع 

على احتياجات املحافظة الإ�ضكانية.

بن  با�ضم  املهند�س  عرب  جانبه  من 

�ضكره  عن  الإ�ضكان  وزير  احلمر  يعق�ب 

ال�ضيخ  �ضم�  واهتمام  ملتابعة  وتقديره 

خليفة بن علي اآل خليفة حمافظ املحافظة 

اجلن�بية يف الت�ا�ضل والتن�ضيق اخلدمي 

م�ضتجدات  اآخر  على  لل�ق�ف  امل�ضرتك 

املحافظة  يف  املقامة  الإ�ضكانية  امل�ضاريع 

ومتابعة  اإي�ضال  يف  �ضم�ه  وحر�س 

احتياجات م�اطني املحافظة.

حممد  املهند�س  قدم  اللقاء،  وخالل 

اخلدمات  اإدارة  مدير  النعيمي  عي�ضى 

الهند�ضية وال�ضتثمار بالإنابة باملحافظة 

متابعة  ح�ل  مرئيا  عر�ضا  اجلن�بية 

طريق  عن  ال�اردة  امل�اطني  طلبات 

للمحافظة،  الإلكرتوين  الت�ا�ضل  م�اقع 

اأبرز  ح�ل  مرئي  عر�س  اإىل  بالإ�ضافة 

بها  يق�م  التي  امليدانية  الزيارة  نتائج 

اجل�لت  خالل  اخلدمي  الر�ضد  فريق 

امليدانية مل�ضروعي مدينة خليفة الإ�ضكاين 

وكذلك  واحلجيات،  ال�ضــيل  ووادي 

متابعة اخلطــط العامة يف مدينة خليفة 

التي تلبي احتياجات امل�اطني واملقيمي 

يف املدينة.

البحرين  مملكة  من  وفًدا  »بيل«  �ضركة  ا�ضت�ضافت 

املروحية   1Z-AH لطائرات  الإنتاج  بدء  مبنا�ضبة 

الهج�مية والتي يتم �ضنعها كجزء من برنامج املبيعات 

 Foreign Military Sales -( الأجنبية  الع�ضكرية 

FMS(. وقد جال ال�فد يف مرافق اإنتاج »بيل« مبدينة 
اأماريلنّ� يف ولية تك�ضا�س الأمريكية للتعرنّف على خط 

التي  املروحية  الطائرة  هيكل  على  والت�قيع  الإنتاج 

�ضتن�ضم اإىل »�ضالح اجل� امللكي البحريني« وذلك كجزء 

من املرا�ضم الحتفالية.

الرئي�س  تعليًقا على هذا، قال مايك دي�ضالت، نائب 

وفد  ا�ضت�ضافة  »ي�ضرنّفنا   :»1-H »بيل  برنامج  ومدير 

املمينّزة  اللحظة  هذه  واإينّاه  وم�ضاركتنا  البحرين  مملكة 

من عملية اإنتاج طائرة 1Z-AH. وي�ضكنّل احتفال الي�م 

القدرات  ت�فري  من  اأكرث  تقرنّبنا  جديدة  بارزة  خط�ة 

ل�ضالح  املروحية   )Viper( )فايرب(  لطائرة  رة  املتط�نّ

مملكة البحرين«.

لتلبية   1Z Viper-AH بت�ضميم  »بيل«  قامت 

يف  القتالية  واملهام  الع�ضكرية  احلمالت  متطلنّبات 

�ضاحات املعارك باأيامنا احلالية وذلك �ضمن جممل نطاق 

منتظم  ب�ضكل  »فايرب«  وحتافظ  الع�ضكرية.  العمليات 

على �ضرعة هج�مية عالية الفعالية من مرافق العمليات 

املتقدنّمة حيث تتمينّز بانخفا�س ب�ضمتها الل�ج�ضتية دون 

فقدان القدرات القتالية.

عن  ا  اأي�ضً الي�م  »يعربنّ  قائالً:  دي�ضالت  واأ�ضاف 

في )بيل(  اللتزام الكبري الذي يتمتنّع به الآلف من م�ظنّ

وفريق )فايرب( ح�ل العامل والذين يفخرون جًدا لت�فري 

قد  الدفاع  وزارة  وكانت  الدوليي«.  ل�ضركائنا  الدعم 

 16-Lot منحت »بيل« عقد ت�ضنيع وت�ضليم 12 طائرة

بدء  »بيل«  وتت�قنّع  البحرين.  ل�ضالح مملكة   1Z-AH
ت�ضليم املروحيات يف اأواخر 2021.

وكيل  املانع  وليد  الدكت�ر  رفع 

ال�طني  الفريق  ع�ض�  ال�ضحة  وزارة 

ك�رونا  لفريو�س  للت�ضدي  الطبي 

اإىل  التربيكات،  واأطيب  التهاين  اأ�ضدق 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى 

الأمري  امللكي  ال�ضم�  �ضاحب  واإىل 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

رئي�س جمل�س ال�زراء، مبنا�ضبة حل�ل 

عز  امل�ىل  �ضائالً  املبارك،  رم�ضان  �ضهر 

الكرمية  املنا�ضبة  هذه  يعيد  اأن  وجل 

على اجلميع بال�ضحة وال�ضعادة، وعلى 

والأمن  باخلري  تنعم  وهي  البحرين 

والأمان.

على  ال�ضحة  وزارة  وكيل  واأكد 

اهتمام  من  امل�قرة  احلك�مة  ت�ليه  ما 

�ضالمة  حفظ  اأجل  من  حثيثة،  ومتابعة 

جائحة  من  واملقيمي  امل�اطني  واأمن 

باأن  متنياته  بالغ  عن  معرًبا  ك�رونا، 

تتمكن مملكة البحرين من ال��ض�ل اإىل 

ك�رونا يف  جائحة  من  التعايف  مرحلة 

اأقرب فر�ضة باإذن اهلل، معرًبا عن فخره 

من�ذج  تقدمي  ا�ضتطاعت  اململكة  باأن 

خالل  من  الفريو�س،  مكافحة  يف  رائد 

واإجراءات  ا�ضتباقية  خلط�ات  اتخاذها 

الفرتة  ط�ال  النجاح  حققت  احرتازية 

املا�ضية من التعامل مع اجلائحة.

الكرمي  ال�ضهر  اأن  اإىل  املانع  واأ�ضار 

يحمل معه اخلري، ويجب على املجتمع 

البحريني ا�ضتثمار هذه الفر�ضة بتغيري 

مبا  الجتماعية  ال�ضل�كيات  اأمناط 

الفريو�س  انت�ضار  من  احلد  يف  ي�ضهم 

امل�ضطردة  الزيادة  ظل  يف  ا  خ�ض��ضً

ت�ضكله  وما  القائمة،  احلالت  عدد  يف 

العامة،  لل�ضحة  وتهديد  حتدي  من 

والأمناط  العادات  تغيري  يت�جب  لذلك 

لتت�افق مع ما متر به البالد من ظروف 

ب�ضبب  العامل  دول  مع  ا�ضتثنائية 

وكيل  و�ضدد  ك�رونا،  جائحة  تداعيات 

التام  اللتزام  �ضرورة  على  ال�ضحة 

واملتعلقة  م�ؤخًرا  ال�ضادرة  بالقرارات 

ب�ضكل خا�س ب�ضهر رم�ضان، مبا ي�ضهم 

ويحفظ  الفريو�س  انت�ضار  من  احلد  يف 

تعترب  والتي  اجلميع  و�ضالمة  �ضحة 

باأهمية  واملتمثلة  كبرية،  اأهمية  ذات 

الكبرية  العائلية  التجمعات  جتنب 

يف  ودورها  التجمعات  تلك  خلط�رة 

انتقال الفريو�س وهي من الأ�ضباب التي 

يف  الأوىل  املرتبة  واحتلت  ر�ضدها  مت 

انت�ضار الفريو�س ونقل العدوى.

م�ا�ضلة  على  اجلميع  املانع  وحث 

اجله�د خالل رم�ضان للحد من انت�ضار 

فريو�س ك�رونا، وال�ضتمرار يف تطبيق 

والتدابري  الحرتازية  الإجراءات  كل 

حفظ  يف  ي�ضهم  مبا  وتكثيفها  ال�قائية 

�ضحة و�ضالمة اجلميع.

عدم  �ضرورة  اإىل  املانع  ودعا 

امل�ضاد  التطعيم  اأخذ  يف  التهاون 

الفر�ضة  واغتنام  ك�رونا،  لفريو�س 

هذه  على  للجميع  اأتيحت  التي  الثمينة 

املفدى  امللك  جاللة  من  الطبية،  الأر�س 

ال�ضامية  وت�جيهاته  ورعاه،  اهلل  حفظه 

ال�ضحية  والرعاية  التطعيمات  لت�فري 

واملقيمي،  امل�اطني  جلميع  املجانية 

مبا ميكن البحرين من تخطي اجلائحة.

واأكد املانع اأن وعي اجلميع باأهمية 

اأجل  من  ومهم  اأ�ضا�ضي  مطلب  التطعيم 

واملحافظة  الفريو�س  انت�ضار  من  احلد 

م�ضت�يات  من  اإليه  و�ضلنا  ما  على 

مميزة يف التعامل مع اجلائحة، م�ضرًيا 

بناء  من  التطعيمات  به  ت�ضهم  ما  اإىل 

انت�ضار  من  والتقليل  جماعية  مناعة 

مملكة  اأن  م�ضيفا  والأوبئة،  الأمرا�س 

احلثيثة  جه�دها  م�ضتمرة يف  البحرين 

للتطعيم،  ال�طنية  احلملة  مل�ا�ضلة 

لفريو�س  امل�ضاد  التطعيم  لأخذ  وذلك 

ك�رونا والتي مت التاأكد من ماأم�نيتها.

د. وليد املانع



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.
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ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111
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ملاذ� ال تبتكر هيئة �لكهرباء و�ملاء �أ�شاليب ت�شجع 

�ال�شتهالك  وتقليل  �لرت�شيد  على  �مل�شتهلكني  فيها 

لتقليل فاتورة �لدعم �حلكومي �لهائلة؟

تبت يد من يكتب على �لتو��شل �أن �الأطباء �شبب موت 

�لذين  من  يوميا  �لوفيات  من  عدد�  يرى  كوفيد،  مر�شى 

دخلو� للم�شت�شفيات، فيلقي �للوم على �الأطباء، وال يالحظ 

�الأيام  �مل�شت�شفى يف نف�س  �لذين خرجو� من  �ملت�شافني  �آالف 

على نف�س �أيدي �الأطباء.. تبت يد�ك وتع�شا لعقلك �لذي يقود يد�ك للكتابة.
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الأمريكي  الرئي�ص  اغتيال   -  1865

عليه  اأطلقها  بر�شا�شة  لينك�ن  اأبراهام 

ج�ن ويلك�ص ب�ث يف »م�شرح ن�رد« يف 

زوجته  مع  ي�شاهد  كان  حيث  وا�شنطن، 

ا م�شرحًيا. عر�شً

من  مطعم  اأول  افتتاح   -  1955

لل�جبات  ماكدونالدز  مطاعم  �شل�شلة 

ال�شريعة يف اإلين�ي بال�ليات املتحدة.

1961 - بدء الهج�م الأمريكي على 

غزو  خالل  هافانا  واأحياء  ك�با  مطارات 

خليج اخلنازير.

لكرة  الك�يت  منتخب   -  1976

القدم يف�ز بكاأ�ص بط�لة اخلليج الرابعة 

واملقامة يف دولة قطر.

بخالد  الإعدام  حكم  تنفيذ   -  1982

الإ�شالمب�يل وخم�شة من معاونيه بتهمة 

اأن�ر  حممد  امل�شري  الرئي�ص  اغتيال 

ال�شادات.

1983 - افتتاح ديزين لند يف مدينة 

ط�كي� حتت ا�شم ط�كي� ديزين لند.

وفاة �صاحب �أكرب  عملية 

�حتيــال مايل يف �لتاريـــخ

وراء  يقف  الذي  مادوف  برين  ت�يف 

اأكرب عملية احتيال مايل يف التاريخ بلغت 

عن  الدولرات  مليارات  ع�شرات  قيمتها 

82 عاما يف �شجن يف كارولينا ال�شمالية 

 150 بال�شجن  عق�بة  مي�شي  كان  حيث 

ال�شج�ن.  م�شلحة  اأفادت  ما  على  عاما 

لهذه  الهرمية  الحتيال  طريقة  وكانت 

يف  املال  اأو�شاط  يف  البارزة  ال�شخ�شية 

زبائن  من  املال  اأخذ  على  تق�م  ني�ي�رك 

الأم�ال  يعيد  اأو  اأرباحا  لي�زع  جدد 

عملية  ك�شفت  وقد  القدامى.  للم�شتثمرين 

خالل   2008 دي�شمرب  يف  هذه  الحتيال 

الأزمة املالية. وحكم على مادوف بال�شجن 

150 عاما يف 2019.

الفدرايل  املكتب  يف  م�ش�ؤول  واأفاد 

ر�شالة  بر�ص يف  فران�ص  وكالة  لل�شج�ن 

الكرتونية »ن�ؤكد اأن برنارد مادوف ت�يف 

ب�ترن  مركز  يف   2021 اأبريل   14 يف 

الطبي الفدرايل يف كارولينا ال�شمالية«.

رغم �جتياح كورونا.. �لهندو�س يغت�صلون من خطاياهم يف نهر �جلاجن

املتدّينني  والهندو�ص  بالرماد  امللطخني  الن�شاك  من  الآلف  مئات  تزاحم 

اأمل التخلّ�ص  اإىل مياه نهر اجلاجن خالل احتفال ديني، الأربعاء، على  للنزول 

الهند رقًما قيا�شًيا جديًدا لالإ�شابات  اأعلنت فيه  الذي  من خطاياهم، يف ال�قت 

بفريو�ص ك�رونا.

وبينما �شقت اأعداد كبرية طريقها نح� النهر، يف ي�م له مغزاه، لال�شتحمام 

يف مياه النهر خالل احتفال ك�مبه ميال الذي ي�شتمر اأ�شب�ًعا، ا�شطرت ال�شلطات 

اإىل �شحب اأحد الط�اقم املخت�شة باإجراء فح��ص ك�فيد-19.

وذكرت ال�شرطة اأن 650 األًفا من املتدّينني ا�شتحم�ا يف النهر، منذ �شباح 

التباعد  ق�اعد  يراعي  ل  من  على  غرامات  تفر�ص  ال�شلطات  واأن  الأربعاء، 

الجتماعي يف بع�ص الأماكن.

وقال رئي�ص ال�حدة الطبية اإن الإ�شابات قفزت يف املدينة متجاوزة 500 

ي�مًيا.  حالة   30 اإىل   25 من  ترتاوح  كانت  اأن  بعد  الحتفال،  بدء  منذ  ي�مًيا 

وحتّ�لت فنادق اإىل مراكز لعزل امل�شابني.

غري اأن حك�مة رئي�ص ال�زراء ناريندرا م�دي رف�شت اإلغاء الحتفال املقّرر 

اأن ي�شتمر ال�شهر كله؛ رمبا خ�شية رد فعل �شلبي من القيادات الدينية يف البلد 

الذي ميثل الهندو�ص اأغلبية فيه.

بعد غياب 20 عاًما.. �صريهان تفاجئ جمهورها يف رم�صان م�صري ي�صاعد �ل�صرطة يف �لقب�س على متهم خطري
 20 دام  غياب  بعد 

الفنانة  فاجاأت  عاما، 

جمه�رها  �شريهان 

اإعالن  يف  بظه�رها 

ا�شتعرا�شي  ترويجي 

الت�شالت  �شبكات  لإحدى 

يف م�شر.

�شريهان  وظهرت 

وبكامل  الط�يل  ب�شعرها 

رغم  ور�شاقتها  لياقتها 

على  ط�يلة  �شن�ات  مرور 

اآخر اأعمالها ال�شتعرا�شية. 

بطريقة  الإعالن  وجاء 

حتكي  ا�شتعرا�شية 

منذ  رحلتها  الفنانة  فيه 

ال�شهرة  وحلم  ال�شغر 

الكبري  باحلادث  مرورا 

الذي تعر�شت له يف العام 

اإىل  اأدى  والذي   1989

الفقري  عم�دها  يف  ك�شر 

و�ش�ل  عالجها،  ورحلة 

اإىل  ورج�عها  التعايف  اإىل 

جمه�رها ب�شكل اأق�ى.

تغريدة:  يف  وكتبت 

ثانية  كام  فيه  العمر  »ه� 

�شهر  اأو  و�شاعة  ودقيقة 

ومعكم  بكم  لأعي�ص  وعام 

وبينكم؟.. اأنا بعي�ص حلظة 

حلظة  �شادقة،  اإن�شانية 

قلبي  من  �شكر  انحناءة 

ودون  لكم جميعا  وعمري 

ترتيب ول ا�شتثناء، حلظة 

جميل  لرد  كثريا  انتظرتها 

�شبتمرب  من  رقبتي  يف 

كلها  م�شاعرى   ،2002

متلخبطة لكن �شعيدة«.

الفنانة  وغابت 

�شريهان عن الأعمال الفنية 

اإ�شابتها  بعد   2002 عام 

اللعابية  الغدد  ب�شرطان 

اأ�شر�ص  من  يعد  الذي 

اأن�اع ال�شرطان، وخ�شعت 

ل�شتئ�شال  دقيقة  جلراحة 

ال�رم يف فرن�شا.

اأحمد  امل�شري  اأ�شبح 

حديث  �شعبان  ح�شني 

و�شائل الإعالم يف ال�ليات 

�شاهم  بعدما  املتحدة، 

ب�شجاعة وذكاء يف القب�ص 

على متهم بارتكاب جرمية 

قتل.

ال�شرطة  وكانت 

الأمريكية يف منطقة ه�لت 

كاليف�رنيا،  ب�لية  اأفيني� 

اخلطري،  املتهم  تطارد 

وتلقت م�شاعدة من �شعبان 

 44( العمر  من  البالغ 

عاما(، مما اأدى اإىل القب�ص 

عليه.

ني�ز  »�شكاي  م�قع 

مع  ت�ا�شل  عربية« 

يف  روى  الذي  �شعبان، 

اإيقاعه  تفا�شيل  لنا  حديثه 

املجرمني  اأخطر  من  ل�احد 

مايكل  ويدعى  الأمريكيني، 

ريد.

قال �شعبان اإن ال�شرطة 

بعد  متكنت  الأمريكية 

القب�ص  من  مثرية  مطاردة 

عليه يف ال�شاد�ص من اأبريل 

اجلاري.

�شعبان  وي�شتطرد 

ال�ليات  يف  يعي�ص  الذي 

�شركة  وميلك  املتحدة 

اأ�شري  »كنت  �شاحنات: 

طبيعي  ب�شكل  طريقي  يف 

وف�جئت  �شاحنتي،  واأق�د 

ومروحيات  ب�شيارات 

تطارد  لل�شرطة  تابعة 

املتهم، ف�شاألت �شديقي عرب 

يل  قال  هذا؟  من  الهاتف: 

يف  متهم  خطري  جمرم  اإنه 

عنه  وتبحث  قتل  جرمية 

ال�شرطة منذ فرتة«.

وه�  �شعبان،  ويكمل 

حديثه:  اأطفال،  لثالثة  اأب 

بطريقة  �شريي  »وا�شلت 

طبيعية.

»�ل�صحة«: ت�صجيل 1175 �إ�صابة جديدة 

بفريو�س »كورونـــا« وتعـــايف 931 حالــــة

بلغ  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

 1175 ت�شجيل  اأظهرت  اأم�ص،  ي�م   18755 عددها 

وافدة،  لعمالة  حالة   416 منها  جديدة،  قائمة  حالة 

و689 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و70 حالة قادمة 

لي�شل  اإ�شافية،  حالة   931 تعافت  كما  اخلارج،  من 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 148093.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 91 حالة، 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

192 حالة، يف حني اأن 11211 حالة و�شعها م�شتقر 

من العدد الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 11302 

حالة قائمة.

�أطلقت �ململكة �لعربية �ل�شعودية خدمة جديدة للتحقق من �مل�شليات �ل�شاغرة يف �مل�شجد �لنبوي. ود�شنت وكالة �لرئا�شة �لعامة ل�شوؤون �مل�شجد 

�لنبوي يف �ملدينة �ملنورة �خلدمة �جلديدة تز�منا مع بد�ية �شهر رم�شان �ملبارك.وتتيح �خلدمة �لتقنية لقا�شدي �مل�شجد �لنبوي قبل �لو�شول �إليه 

�لتحقق من �مل�شليات �ل�شاغرة و�مل�شغولة و�إمكانية �ل�شالة بها، باأكرث من لغة.



05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Thu 15 Apr 2021  |  السنة 16  |   العدد 5605   |  الخميس 3 رمضان 1442هـ

 وزير األشغال: إنشاء مشاتل في جميع 
المحافظات وتكثيف المزروعات

قال وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي عص��ام خل��ف، إن إنش��اء ع��دد من 
المش��اتل الزراعي��ة ف��ي كل محافظ��ة يأت��ي 
به��دف زيادة اإلنت��اج الزراعي وإنش��اء مخزون 
م��ن المزروع��ات لتخ��دم توج��ه ال��وزارة ف��ي 
زيادة الرقعة الخضراء بالش��وارع والتقاطعات 
والحدائ��ق والمنتزهات، باإلضاف��ة إلى تكثيف 
المزروعات بجميع المناط��ق وتخفيف الضغط 
عل��ى المش��تل الرئيس لل��وزارة واالس��تفادة 
م��ن إنتاج ه��ذه المش��اتل التي م��ن الممكن 
أن تش��كل مخزون��ا زراعي��ا يس��تفاد منها في 
تحقيق اس��تراتيجية الوزارة في عملية التشجير 
والتخضي��ر وعملي��ة تكثيف المزروع��ات كجزء 
من مبادرات الوزارة في عملية تحسين المناخ، 
مشيرًا إلى وجود تنس��يق وتعاون مع المجلس 
األعلى للبيئة بش��أن أنواع المزروعات واألشجار 
المالئمة لمناخ وبيئة المملكة والتي تس��هم 
في تحس��ين المناخ وتخفيض درج��ات الحرارة 
والمحافظة على التنوع البيولوجي من النباتات 

المحلية.
جاء ذلك خالل زيارته إلى مشتل حديقة خليفة 
الكبرى ف��ي المحافظة الجنوبي��ة بمعية وكيل 
ال��وزارة لش��ؤون البلدي��ات الش��يخ محمد بن 
أحم��د آل خليفة ومدي��ر عام بلدي��ة المنطقة 
الجنوبية عاصم عبداللطيف وعدد من مسؤولي 
الوزارة لالطالع على انته��اء العمل من تجهيز 

المشاتل.
وأض��اف أن ال��وزارة أع��دت منظوم��ة متكاملة 
لزيادة أعمال التجميل والتش��جير والمزروعات 
ف��ي الحدائ��ق والش��وارع والميادي��ن العام��ة 
والتقاطع��ات، الفت��ًا إل��ى أن تكثي��ف أعم��ال 
التش��جير والتخضير يس��ير وفق اس��تراتيجية 
متكاملة لدى وزارة األش��غال وشؤون البلديات 
والتخطي��ط العمراني، مؤكدًا أن اس��تراتيجية 

ال��وزارة في التخضي��ر والتجمي��ل رافقها وضع 
عدد من المبادرات التي تسهم في توفير بيئة 
خضراء عبر تشجير الش��وارع العامة والداخلية 
للحفاظ على المنظر الجمالي والبيئي كجزء من 
أولوياتها في تحقيق التنمية المس��تدامة في 
المملكة، موضح��ًا أن البلدية تعمل حاليًا على 
االس��تعداد إلنتاج النباتات الموسمية لموسم 
الصي��ف، مؤكدًا أن لدى الوزارة خطة لتوس��عة 
المش��اتل وتخصي��ص مواق��ع أخرى مناس��بة 

إلنشاء مشاتل حسب الحاجة.
وتاب��ع خلف أن مش��تل حديقة خليف��ة الكبرى 
بالرف��اع يقام عل��ى مس��احة 2000 متر مربع، 
ويتمي��ز بوفرة األش��جار والش��جيرات ومختلف 
المزروعات، فيما يقام مش��تل الس��لمانية في 
الحديقة الس��لمانية على مساحة ألف متر مربع 
ويستفاد منه لزراعة فس��ائل النخيل التي يتم 
نقلها من نخيل الش��وارع والتقاطعات وغيرها 

ليت��م زراعته��ا بالمش��اريع المس��تقبلية بعد 
نموها للحجم المناس��ب، والتركيز على األشجار 
ذات القيم��ة العالي��ة لزراعته��ا في الش��وارع 
الرئيس��ية والميادين والحدائق، مشيرًا إلى أن 
جميع »البلديات« لديها اآلن مشاتل خاصة بها 
إضافة إلى المشتل الرئيس للوزارة وهو مشتل 
عذاري، مبينًا أن إنش��اء هذه المش��اتل يسهم 
بصورة كبيرة في تنفيذ استراتيجية الوزارة في 
أعمال تكثيف التشجير والتخضير وتقليل كلفة 
الزراع��ة، إضاف��ة التوجه لالعتم��اد الذاتي في 
إنتاج األش��جار التي تحتاجها الوزارة في تنفيذ 

إستراتيجيتها. 
يشار الى أن مشروع مشتل حديقة خليفة الكبرى 
تم بدء العمل فيه من خالل تركيب الحاضنات 
واإلكثار من زراعة األشجار والشجيرات بواسطة 
»العقل الطرفية« بنحو 2000 إلى 3000 عقلة 
طرفية وزراعة فسائل النخيل واألشجار الكبيرة.

 خلف: طرح 73 مشروعًا ضمن
 الحزمة الثانية التطويرية

أكد وزير األش��غال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس 
عص��ام بن عب��داهلل خل��ف أن الحكومة ماضي��ة قدمًا في االس��تمرار 
بتنفي��ذ المش��اريع التطويرية والتنموي��ة مما يؤك��د النهج الثابت 
في الس��عي لمواصلة مس��يرة البناء والتطوير من خالل تنفيذ كافة 
الخطط والمش��اريع التي تصب في صال��ح الوطن والمواطنين وذلك 
من خالل االستغالل األمثل لكافة الموارد المالية المتاحة وتوجيهها 
ب��كل كفاءة وفاعلية، بما يدعم أهداف المس��يرة التنموية الش��املة 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى، والمتابعة المس��تمرة من صاحب الس��مو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأش��ار إلى أن��ه بناًء على حزم��ة المش��اريع التطويري��ة األولى التي 
ت��م إطالقها ف��ي يوليو 2018، ف��إن مجلس الوزراء برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء واف��ق مؤخرًا على 
تموي��ل الحزمة الثانية من المش��اريع التطويرية ذات الطابع البلدي 
المتضمن��ة 73 مش��روعًا بميزاني��ة تقدر بنحو 42 ملي��ون دينار من 

إيرادات صندوق الموارد البلدية المشتركة.

 عبداللطيف: انتشار 
الحشرات بسبب وجود »عين« 

تغذي بحيرة البحير الراكدة
أحمد خالد «

طال��ب ممث��ل الدائرة الثالث��ة في مجل��س بلدي الجنوبي��ة عبداهلل 
عبداللطيف المس��ارعة في حل مشكلة انتش��ار البعوض بالمنطقة، 
وأرجع ذلك لوجود البحيرة الراكدة في وادي البحير ووجود عين تغذي 
ه��ذه البحيرة. ويق��ول عبداللطيف: »حتى اآلن ل��م يقوموا بحل هذه 
المش��كلة، ففي آخ��ر األيام وجدنا منبعًا مائيًا م��ن تحت األرض وقد 
تكون »عين« تغذي هذه البحيرة، وال يس��تطيعون إغالق هذا المنبع، 

ففي حال تم إغالقه فستكون األمور بخير«.
وأضاف قائاًل: »لو يتم االس��تفادة من هذه العين في ري المزارع وري 
الشوارع ليخف المياه عن المستنقعات الموجودة في الوادي«.  وقال: 
»ال يأت��ون ل��رش البحيرة في ح��ال كان هناك ه��واء أو مطر فنجلس 
وننتظرهم، أما وزارة الصحة فال تمتلك إال ش��خصين فقط ألداء هذه 
المهم��ة فأطالب منهم أن يقوموا بتوظيف الش��باب العاطلين ألداء 

هذه المهمة مادام أن هناك عجزًا في أداء المهمة وأداء الرش«.

 إنجاز ٪75 
من مشروع مد الكابالت 

الكهربائية لـ4 دوائر بـالجنوبية
أحمد خالد «

أعل��ن ممثل الدائرة الثالث��ة في مجلس بل��دي الجنوبية عبداهلل 
عبداللطيف أن نس��بة اإلنجاز بمش��روع مد الكاب��الت الكهربائية 
أألرضي��ة على ش��ارع ام النعس��ان وصلت إل��ى 75%، مؤك��دًا أن 

المشروع سينتهي مع نهاية الشهر الحالي.
وأش��ار إلى أن هذه الكيابل الكهربائية األرضية س��تغذي الدائرة 

الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. 
وأضاف: »س��يتم أيضًا تطوير ش��ارع أم النعس��ان إلى 3 مسارات 
بداًل من مس��ارين بالمستقبل، كما تم عمل توسعة مؤقتة على 
الش��ارع من أجل تس��هيل الحركة المرورية بالشارع بسبب أعمال 

الحفر التي تجرى حاليًا لمد الكيابل الكهربائية للدوائر األربع«.

9 مساجد بالدائرة الثامنة وتشطيبات ألول مسجد بالنويدرات

22 مسجدًا بـ»الجنوبية« خالل 2022-2021
سماهر سيف اليزل  «

كشف رئيس قسم الخدمات الهندسية 
والصيانة المهندس باألوقاف السنية 
 22 ع��ن  المعيل��ي  راش��د  عب��داهلل 
المحافظة  ف��ي  للمس��اجد  مش��روعًا 

الجنوبية للعامين 2022-2021.
وبين المعلي خ��الل اجتماع المجلس 
البل��دي الجنوبي أن للدائ��رة الثامنة 
بالمحافظ��ة الجنوبية نصيب األس��د 
ب� 9 مش��اريع للمس��اجد، أول مشروع 
هو مش��روع هدم وإعادة بناء مس��جد 
س��لمان الفارس��ي، وه��و ف��ي ط��ور 
استخراج تصاريح البناء، ومسجد رأس 
أب��و جرجور ال��ذي س��يكون عبارة عن 
مس��جد باإلضافة إلى وقف عبارة عن 
محاالت تجارية وشقق، ومسجد الزامل 
بمدين��ة خليف��ة، وتم الب��دء بتنفيذ 
المش��روع، ومس��جد الش��يخ علي بن 
جابر بمدينة خليف��ة تم االنتهاء من 
التخطيط وتم تحويله للمركز البلدي 
الش��امل، باإلضافة إل��ى جامع خليفة 
بن س��لمان الذي س��يكون المشاريع 
الضخم��ة بمدين��ة خليفة وس��يكون 
صرح��ًا معماري��ًا، والمش��روع حالي��ًا 
تحت الدراس��ة، ومسجد حمد الكعبي 
وهو مس��جد جاهز في انتظار تحديد 
موع��د لالفتت��اح ف األي��ام القادمة.  
وقال إن مس��جد الش��يخ عب��د اهلل بن 
حم��ود آل خليفة ف��ي البحير بالدائرة 
الثالث��ة وص��ل لمرحلة التش��طيبات 

النهائية، وأن هناك مشروع جديد في 
الدائ��رة الثالثة وهو جام��ع الجوهرة 
باإلضافة إلى قاعة للمناسبات، وبين 
أن المش��روع حالي��ًا في ط��ور إصدار 
الموافق��ات النهائي��ة تمهيدًا إلخراج 
تصاري��ح البناء، مش��يرًا إل��ى أن هذا 
المش��روع نموذجي قائم على ش��ارع 
حي��وي ب��ه مرك��ز لتحفيظ الق��رآن، 
وقاعة كبيرة للمناسبات وجامع يخدم 
الزحف العمراني بالمنطقة باإلضافة 

لمرتادي ممشى االستقالل. 
ومن المش��اريع الجديدة أيضًا والتي 
تم ترس��تيها مؤخرًا مسجد المغفور 
له حس��ن جناحي، ويحتوي المش��روع 
على قاعة للصالة وقاعة للمناس��بات 
ومركز لتحفيظ القرآن، مبينًا أنه بناء 
عل��ى التوجيهات الص��ادرة بااللتزام 
للمنارات  البحريني اإلسالمي  بالطابع 
س��يتم تغير تصاميم بعض المنارات 

التوجيه��ات،  ه��ذه  م��ع  لتتماش��ى 
وإع��ادة  ه��دم  لمش��روع  باإلضاف��ة 
بن��اء مس��جد اإلحس��ان ف��ي منطقة 
المس��جد  ه��دم  وس��يتم  الحجي��ات، 
وتوسعته، وأضاف أن مشروع مسجد 
الرفاع الش��مالي بدا العمل عليه في 
بداية أبريل، وس��يكون هذا المصلى 
يتس��ع ل��� 60 مصليًا، وم��ن المتوقع 
االنته��اء منه قريب��ًا. وأردف: »أنه تم 
الرابعة  للدائرة  تخصيص مشروعين 
بالمحافظ��ة الجنوبي��ة هما مش��روع 
مسجد جاسم المهزع، المتوقف حاليًا 
لظروف الجهة الممول��ة، وهو يعتبر 
من المش��اريع الكبيرة ف��ي المنطقة 
حيث يحوي على جامع ووقف وقاعتين 
للمناس��بات لخدمة منطقة الحجيات، 
وم��ن المتوق��ع االنته��اء من��ه خالل 
أربع شهور، ومش��روع مسجد شريفة 
المناعي بمنطقة النويدرات، وهو في 

ط��ور التش��طيبات النهائي��ة، ويخدم 
النوي��درات  منطق��ة  المس��جد  ه��ذا 
وسيكون المسجد األول فيها، وكذلك 
ت��م تخصي��ص مش��روعين للدائ��رة 
الخامسة، أولهما مشروع جامع مقبرة 
الحنيني��ة، ال��ذي ص��درت الموافق��ة 
النهائية عليه من قبل رئاسة مجلس 
الوزراء ومن المجلس األعلى للشؤون 
اإلس��المية، وال زال هذا المشروع في 
مرحلة التخطيط الستخراج تراخيص 
البناء، وس��تقوم إدارة األوقاف السنية 
على اإلش��راف على أعمال تنفيذ هذا 
المش��روع، وهذا المشروع هو البديل 
عن مس��جد المقبرة السابق، وسيتم 
الصالة على الجائز في هذا المسجد«.

الس��كانية  الكثاف��ة  أن  إل��ى  وأش��ار 
بالمنطقة تحتاج لمثل هذا المشروع 
إلى مش��روع  لخدمته��م، باإلضاف��ة 
مسجد الشيخ إبراهيم آل خليفة، الذي 
س��توصل فيه الكهرباء قريبًا، وأوضح 
أن أسباب تعطل هذا المشروع تعود 
لوجود عدد من المخالفات مما اضطر 
المتبرع��ة الس��تخراج تصري��ح جديد 
للبناء، ولكن سيتم االنتهاء منه خالل 
ش��هر رمض�ان. وفيما يخص الدائرة 
السادس��ة ق��ال إن��ه فس��يكون به��ا 
مش��روعين األول مس��جد الشيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة، وهو تحت اإلنشاء 
حاليًا، وه��و عبارة عن مس��جد ووقف 
وروض��ة لألطف��ال، ومش��روع صال��ة 

مناسبات بمسجد الفردوس.

 استحقاق مكافأة
 أعضاء المجالس من تاريخ العضوية

سماهر سيف اليزل  «

ص��وت مجلس بل��دي الجنوبية على الموافقة باإلجماع على مش��روع 
بقان��ون وارد إلضافة مادة جدي��دة رقم 11 مكرر إلى قانون البلديات 
الصادر بمرس��وم بقانون رقم »35« لس��نة 2001، مفادها حكم جيد 
يقضي باس��تحقاق أعضاء المجالس البلدي��ة المكافأة المقررة لهم 
من تاريخ اكتس��اب العضوية، وليس من تاريخ القس��م وذلك أس��وة 

بأعضاء مجلس النواب.
وأوض��ح المجل��س ضرورة المس��اواة بي��ن أعضاء المجل��س النيابي 
والمجلس البلدي، حيث إن المكافأة الشهرية هي أساس مكافأة على 
العضوي��ة قبل أن تك��ون مكافأة على العمل، ويفت��رض أن العضو 
يكتس��ب العضوية منذ إرس��ال ش��هادة العضوية ولي��س من تاريخ 
القس��م، مش��يرين إلى أن تاريخ القسم قد يتأخر لسبب ما مما يؤدي 

إلى أن ال يكون للعضو البلدي مدخول يعيله وأسرته.

 »بلدي الجنوبية«: 
 استمالك أرض إلنشاء وحدات 

سكنية بالدائرة الرابعة
سماهر سيف اليزل  «

طال��ب المجل��س البل��دي للمحافظ��ة الجنوبية بع��دم ممانعة وزير 
األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني على االقتراح برغبة 
الوارد من مجلس النواب بش��أن تملك األرض الواقعة في ش��ارع 77 
طريق 4614 بالقرب من ش��ارع االس��تقالل إلنش��اء وحدات س��كنية 

بالمحافظة الجنوبية. 
وبينت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي أن استمالك 
أرض إلنشاء وحدات إس��كانية يعد أحد أبرز الحلول الكفيلة بتقليص 
الطلبات المدرجة على قوائم االنتظار بزيادة المعروض من الوحدات 
الس��كنية، مش��يرة إلى أن هذا المقترح يس��اهم في تخفيف س��نوات 
االنتظ��ار الطويل��ة الت��ي يقضيها المواط��ن والتي تمتد 20 س��نة 
وأكثر، وأن المشاريع اإلسكانية بالمحافظة الجنوبية لن تغطي كافة 

الطلبات. 
وأوضحت أن المقترح يس��هم في توفير الس��كن المالئم للمواطنين 
المس��تحقين وتوفير الخدمات اإلسكانية بأفضل جودة وسرعة، كما 
أن المحافظة الجنوبية تشهد زيادة في الكثافة السكانية، األمر الذي 
يتطل��ب التوس��ع العمراني، الفتة إل��ى أنه تم أخذ مرئي��ات الدائرة 

الرابعة ولم تمانع على المقترح.

الدوسري: تعاون وطني ودولي مع الجهات 
المختصة للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل

أكد مس��اعد وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية 
بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال 
األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة عبداهلل 
الدوس��ري، أن رس��الة اللجنة تهدف إل��ى تعزيز 
التعاون الوطني والدول��ي مع الجهات المختصة 
للحد من انتشار أس��لحة الدمار الشامل ووسائل 

إيصالها.
جاء ذل��ك، خالل اجتماع اللجن��ة األول بعد إعادة 
تش��كيلها، عب��ر االتص��ال اإللكترون��ي المرئي، 
برئاس��ة الدوس��ري، بمش��اركة أعض��اء اللجن��ة 
الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية كوزارة 
الداخلية وقوة دفاع البحرين ووزارة الصحة ووزارة 
الصناع��ة والتجارة والس��ياحة ووزارة المواصالت 
والمجلس األعلى للبيئة والهيئة الوطنية للنفط 
والغاز، وهيئة الكهرباء والماء وجامعة البحرين. 
ونق��ل مس��اعد وزي��ر الخارجي��ة رئي��س اللجن��ة 
الوطنية، تحيات وزير الخارجية تقديرا لجهودهم 
ولجه��ود جهاته��م الحكومية في دعم مس��يرة 
عمل اللجنة الوطنية، كما هنأ األعضاء بمناس��بة 
حلول الشهر الكريم، وقدم التهنئة لألعضاء على 
اختيارهم لعضوية اللجنة الوطنية، حيث أكد على 
رؤي��ة اللجنة والتي تتلخص في تأكيد السياس��ة 
الثابتة لمملكة البحرين في دعم الجهود الرامية 

إلى نزع أس��لحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها 
ومنع انتشارها.

وبحثت اللجن��ة الموضوعات المدرجة على جدول 
األعم��ال، حي��ث تم تقدي��م نب��ذة تعريفية عن 
اللجنة والدور الكبير الت��ي قامت به البحرين في 
سبيل تنفيذ االلتزامات الدولية المنصوص عليها 

في االتفاقيات والمعاهدات الدولية.
كما تم اس��تعراض تقرير زيارة مفتشي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية للبحرين يومي 2 و3 فبراير 

والت��ي تهدف إل��ى التأكد من االمتث��ال الدولي 
لعملي��ة ن��زع أس��لحة الدم��ار الش��امل، كما تم 
اس��تعراض الطلبات الواردة إلى اللجنة الوطنية 
م��ن المنظم��ات اإلقليمي��ة والدولي��ة وإحالتها 
للجهات المعنية إلبداء مرئياتها في هذا الشأن. 
يذكر أنه تم تش��كيل اللجنة استنادًا إلى القانون 
رقم 51 لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج 
وتخزين واس��تعمال األسلحة الكيميائية وتدمير 
تلك األس��لحة، والذي صدر تنفيذًا التفاقية حظر 
اس��تحداث وإنتاج وتخزين واس��تعمال األس��لحة 
الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، والتي صادقت 
عليه��ا البحري��ن في الع��ام 1997. وصدر قانون 
تش��كيل العضوية الحالية بسنة 2017 بعضوية 
11 عض��وا م��ن مختل��ف الجه��ات الوطنية ذات 

الصلة. 
وتعد اللجنة، نقطة االتصال بين مملكة البحرين 
ومنظم��ة حظ��ر األس��لحة الكيميائي��ة والوكالة 
الدولية للطاق��ة الذرية والمنظمات الدولية ذات 
العالق��ة بأس��لحة الدمار الش��امل، يت��م خاللها 
تب��ادل المعلوم��ات الالزمة، ومتابع��ة عمليات 
التفتيش التي تقوم بها المنظمات، في حدود ما 
نصت عليه التشريعات الوطنية لمملكة البحرين 

وبالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة.

عبداهلل الدوسري



زيادة ملحوظة في عدد الطلبة المسجلين من خارج البحرين.. وزير التربية:

ترخيص 10 جامعات أجنبية.. 
وتشجيع االستثمار في التعليم العالي

مريم بوجيري «

كش��ف وزي��ر التربي��ة والتعلي��م د. ماجد النعيم��ي عن أن 
إجمال��ي عدد الجامع��ات األجنبية المرخصة ف��ي المملكة 
بلغ 10 جامع��ات من المملكة المتحدة والواليات المتحدة 
األمريكية وفرنسا، إلى جانب الترخيص لعدد من مؤسسات 
التعلي��م العالي الخاصة الجديدة، وهي الجامعة األمريكية 
والجامع��ة البريطاني��ة - البحري��ن وكلية فاتيل لتش��جيع 
االس��تثمار في التعلي��م العالي وجعله مركزًا الس��تقطاب 
الطلبة من خارج البحرين، مؤكدًا أن إجمالي عدد المدارس 
الحكومي��ة التي تط��رح التعلي��م الفني والمهن��ي للبنين 
والبن��ات للع��ام الدراس��ي الحال��ي 2020-2021، بل��غ 11 

مدرسة موزعة على مختلف محافظات المملكة.
وأك��د النعيم��ي ف��ي رده على س��ؤال برلمان��ي للنائب د. 
عبداهلل الذوادي أنه تم تطوير المحتوى العلمي في العديد 
من الكتب الدراس��ية لمختلف المراحل واستحداث عدد من 
الكتب الدراس��ية الجديدة، حي��ث بلغ عدد تلك الكتب خالل 
الع��ام الدراس��ي 2020-2021، 60 كتاب��ًا تع��زز مهارات 
اإلب��داع واالبتكار وتضم��ن بعضها إدخال م��ادة البرمجة 

والروبوتيك والذكاء االصطناعي.
وبين أن مؤسس��ات التعلي��م العالي ف��ي المملكة حققت 
زيادة ملحوظة في عدد الطلبة المسجلين من خارج البحرين 
للدراس��ة، في حين يستهدف مشروع تطوير التعليم الفني 

الذي يهدف الستقطاب وتدريب خريجي المرحلة اإلعدادية 
من أصح��اب المعدالت التراكمي��ة المنخفضة، إضافة إلى 
طلبة الثانوية المتعثرين في دراس��تهم على مهن حرفية 

تلبي احتياجات سوق العمل.
وأش��ار إلى أن البحرين حقق��ت قفزة نوعية ف��ي التصنيف 
العالم��ي الختب��ارات تحصي��ل الطلبة إلى متوس��ط وعاٍل 

مقارنة بالدورات السابقة، كما حققت المركز الثاني عربيًا 
وال�42 دوليًا في اختبارات الدراس��ة الدولية لقياس التقدم 

في مهارات القراءة )بيرلز 2016( للصف الرابع االبتدائي.
وق��ال: »قامت األمان��ة العام��ة لمجلس التعلي��م العالي 
بمس��ح وطن��ي لمه��ارات التوظي��ف المنبثق م��ن تحديد 
األولويات العامة والذي أكد تسليط الضوء على مواصفات 

الخريجين المطلوبة من قبل أصحاب العمل والتي تتواكب 
مع التكنولوجيا الحديثة التي يطلبها س��وق العمل وشمل 
المس��ح الوطني )قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الخدمات المالية، والقطاع 
العام، وقطاع التصنيع والبن��اء، وقطاع التعليم والتدريب، 
وقط��اع الخدم��ة واالبت��كار وقط��اع النفط والغ��از(، حيث 
بينت نتائج المس��ح تش��خيص أهم التحديات التي تواجه 
القطاع��ات المختلف��ة وأه��م المه��ارات الت��ي يحتاجه��ا 
س��وق العمل والتي يجب أن يكتس��بها خريجو مؤسس��ات 
التعليم العالي«. وبين النعيمي أنه تم توجيه مؤسس��ات 
التعليم العالي بمراجعة وتحديث المقررات الدراس��ية بما 
يتوافق مع التطورات العلمية الحديثة واس��تحداث البرامج 
العلمي��ة التي طرأت عل��ى الصعيد العلم��ي بما يتفق مع 
متطلب��ات س��وق العمل وعم��ل موازنة بي��ن التخصصات 
اإلنسانية المشبعة في سوق العمل والتخصصات العلمية 
المطلوبة، كما تم إلزام مؤسس��ات التعليم العالي بتوفير 
البني��ة التقني��ة اإللكتروني��ة وتوظي��ف أح��دث توجه��ات 
تكنولوجيا التعليم الحديثة، إلى جانب دمج مفهوم الذكاء 
االصطناعي ف��ي العديد م��ن البرامج التعليمي��ة للكليات 
المختلفة، كما تم إلزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة 
بتخصيص نسبة 30% من مجمل إيراداتها السنوية للبحث 
العلم��ي إلى جانب أي مبالغ أخرى ترغب مؤسس��ة التعليم 

العالي الخاصة في اإلسهام بها لهذا الغرض.

د. عبداهلل الذوادي د. ماجد النعيمي
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تعليق الدراسة بالروابي الخاصة 
وجابر بن حيان االبتدائية للبنين

ق��ررت وزارة الصحة، تعليق الدراس��ة في مدرس��ة الروابي الخاصة 
»الروضة« إلى 21 أبريل الجاري، ومدرسة جابر بن حيان االبتدائية 
للبني��ن إلى 22 أبريل الجاري، على أن يت��م اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لمواصلة الدراس��ة لجميع الطلبة عن بعد خالل هذه الفترة، وذلك 

في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم.
ون��ّص القرار الص��ادر عن الوكيل المس��اعد للصح��ة العامة، على 
التأكي��د على أنه ال يعاد فتح المدرس��تين إال بع��د أن تتأكد إدارة 
الصحة العامة من عدم تس��جيل حاالت قائمة جديدة خالل الفترة 
المذك��ورة، والتأك��د من اس��تكمال م��دة العزل المق��ررة للحاالت 
القائم��ة ومخالطيهم بناء على اإلج��راءات االحترازية والبروتوكول 
المتبع الص��ادر من قبل الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس 
كورون��ا )كوفيد-19(، إضافة إل��ى انتهاء المدرس��تين من تعقيم 
كافة مرافقهما قبل اس��تئناف الدراسة والتأكد من خلوهما تمامًا 
من أي نواقل للعدوى، وإصدار إذن بفتحهما من اإلدارة المختصة.

في ندوة بمشاركة الصين وروسيا والهند وسلوفينيا وإندونيسيا

 »الرقابة المالية« يعرض تجربة 
البحرين في مواجهة »كورونا« 

عرض دي��وان الرقاب��ة المالي��ة واإلدارية بندوة 
دولي��ة، تجربة البحرين ف��ي التعامل مع فيروس 
كورونا »كوفي��د 19«، والتحدي��ات التي واجهت 

عمليات التدقيق والتفتيش أثناء الجائحة.
وق��دم مدير تدقي��ق في إدارة الرقاب��ة النظامية 
أحم��د بطي، ورق��ة عمل ح��ول اإلج��راءات التي 
اتخذته��ا البحري��ن لمواجه��ة الفي��روس والتي 
تضمنت اإلجراءات الصحي��ة واالحترازية والدعم 
المال��ي لالقتص��اد الوطن��ي ولقطاعات الس��وق 
المختلف��ة وللمواطني��ن، والتي خفف��ت من آثار 
الجائحة على المواطنين وعلى الشركات واألعمال 

بمختلف أنواعها.
وأش��ار خالل الن��دوة التي نظمه��ا الجهاز األعلى 
للرقابة المالية والمحاسبة الروسي، وهو الرئيس 
الحالي للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة 
المالية العامة والمحاس��بة )اإلنتوس��اي(، تحت 
عن��وان »كوفي��د -19: دعم األعم��ال والصناعة، 
والرقمنة وتطوير االبت��كار« عبر تقنية االتصال 
المرئ��ي، إلى اإلجراءات والتدابي��ر التي أتخذتها 

البحرين في مواجهة الوباء.
وأك��د بط��ي أن البحري��ن تعامل��ت م��ع الجميع 

سواسية سواء مواطنين أو مقيمين، حيث قدمت 
الرعاية الصحية بالكام��ل مجانًا وللجميع، فضاًل 
عن توفير 5 أن��واع من اللقاح��ات )التطعيمات( 
مجان��ًا أيض��ًا، وفتحت المج��ال لألف��راد باختيار 

اللقاح الذي يفضلونه.
وتاب��ع »تزام��ن ذلك م��ع تعزيز وتطوي��ر البنية 

المعلوم��ات  بتكنولوجي��ا  المتعلق��ة  التحتي��ة 
لتسهيل العمل عن ُبعد )من المنزل(.

وذكر بط��ي أن البحرين ش��كلت نموذج��ًا ناجحًا 
ومميزًا في مواجهة الجائحة وإدارة األزمة، يحتذى 
به على مس��توى المنطقة والعالم، مستش��هدًا 
بإش��ادات دولية بهذا الخص��وص حيث نقل عن 
صن��دوق النقد الدول��ي قوله »تحرك��ت البحرين 
بس��رعة لمعالجة اآلث��ار الصحي��ة واالجتماعية 
واالقتصادي��ة لوب��اء »كورونا«، وحماي��ة األرواح 
وس��بل العيش. س��اعدت االس��تجابة الس��ريعة 
والمنس��قة جيدًا على الحد من انتشار الفيروس، 
وتوجي��ه الدعم المالي لمن هم في أمس الحاجة 

إليه«.
وبحث��ت الن��دوة الت��ي ش��ارك فيه��ا أكث��ر من 
200 ش��خص يمثل��ون األجه��زة العلي��ا للرقابة 
والمحاس��بة في كل من البحرين والصين وروسيا 
وس��لوفينيا والهند وإندونيسيا، تجارب الدول في 
مواجه��ة الوباء، وتدقيق إج��راءات دعم األعمال، 
ومدى أثر الجائحة على الوضع االقتصادي بشكل 
ع��ام وعلى مختل��ف قطاعات الصناع��ة واألعمال 

السيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أحمد بطي

وكالء المالية الخليجيون 
يبحثون إيجاد تعريف موحد 

للمنتج الوطني

ناق��ش وكالء وزارات المالية ب��دول مجلس التعاون ل��دول الخليج 
العربية متابع��ة تنفيذ القرارات المالي��ة واالقتصادية، إلى جانب 
بحث س��بل تعزيز العمل الخليجي المش��ترك، وإيجاد تعريف موحد 
للمنتج الوطني »الخليجي«، إضافًة إلى وضع مش��روع قواعد منش��أ 
خليجية موحدة. كما بحث الوكالء دعم آليات اعتماد وتنفيذ قرارات 
العمل المش��ترك في اإلط��ار االقتص��ادي للجنة التع��اون المالي 
واالقتص��ادي ومتابعة س��ير برنامج الوح��دة االقتصادية بين دول 
المجل��س. جاء ذلك خالل مش��اركة وكيل الوزارة للش��ؤون المالية 
يوس��ف حمود أم��س عن ُبعد ف��ي أعمال االجتماع الس��تين للجنة 
وكالء وزارات المالي��ة بدول مجلس التع��اون لدول الخليج العربية، 
بمش��اركة األمين العام المساعد للش��ؤون االقتصادية والتنموية 

باألمانة العامة ووكالء وزارات المالية بالدول األعضاء. 

اعتماد ميزانية الجامعة وكلية المعلمين

»أمناء جامعة البحرين« يستعرض الخطة 
التطويرية في الجوانب األكاديمية والبحثية

عق��د مجلس أمن��اء جامع��ة البحري��ن أمس 
اجتماع دورة انعقاده العادية الثامنة عش��رة 
برئاس��ة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس 
أمناء الجامعة الدكتور ماجد بن علي النعيمي.
والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  االجتم��اع  وحض��ر 
االجتماعي��ة جمي��ل بن محمد عل��ي حميدان، 
ووزي��ر ش��ؤون الش��باب والرياض��ة أيمن بن 
توفيق المؤيد، ورئيس جهاز الخدمة المدنية 
أحمد ب��ن زايد الزايد، ورئيس جامعة البحرين 
األس��تاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، والمدير 
التربي��ة  ب��وزارة  الم��دارس  الع��ام لش��ؤون 
والتعليم الدكتور محمد مبارك جمعة، واألمين 
العام المساعد للتقييم واالعتمادية باألمانة 
العامة لمجلس التعليم العالي الدكتورة منى 
محمد البلوشي، والشيخة طفلة بنت محمد آل 

خليفة، والدكتور منصور محمد سرحان.

وقد اس��تهّل رئيس المجل��س االجتماع برفع 
أس��مى آيات التهاني والتبري��كات إلى قيادة 
جاللة المل��ك المف��دى، والحكومة، وش��عب 
البحري��ن، بمناس��بة حل��ول ش��هر رمض��ان 
المب��ارك، س��ائاًل المول��ى جل��ت قدرت��ه أن 
يعيد الش��هر الكريم عل��ى المملكة وقيادتها 

وشعبها بالخير والُيمن والبركات.
وبعده��ا انتق��ل المجل��س للمصادق��ة على 
محضر االجتماع الس��ابق المنعقد في التاسع 
من ديسمبر 2020، واالطالع على سير العمل 
وما تم تنفيذه من قرارات االجتماع الس��ابق. 
وق��ّدم رئي��س الجامعة عرض��ًا مفصاًل لخطة 
تطوي��ر جامعة البحري��ن الت��ي ُعرضت أمام 
المجل��س األعلى لتطوي��ر التعليم والتدريب، 
ش��ارحًا بنود الخطة وما ترم��ي إليه، لتواصل 
الجامع��ة تقدمها ف��ي الجوان��ب األكاديمية 

الممارس��ات  أفض��ل  وتطبي��ق  والبحثي��ة، 
العالمية.

وكّل��ف المجلس الجامعة باس��تكمال األدوات 
القانوني��ة الالزم��ة إلصدار اللوائ��ح في كافة 
المجاالت وإرسالها إلى جهاز الخدمة المدنية.

كما اس��تعرض المجلس الشراكات ومذكرات 
التفاه��م واتفاقي��ات التع��اون الت��ي تعتزم 
الجامع��ة توقيعه��ا م��ع ال��وزارات وكبري��ات 
المؤسسات الوطنية والعالمية ذات العالقة. 
وأش��اد المجل��س بالخط��وات الت��ي تأخذها 

جامعة البحرين لالرتقاء بالشأن األكاديمي.
واختت��م المجلس اجتماع��ه باعتماد ميزانية 
جامعة البحري��ن وكلية البحري��ن للمعلمين 
للس��نتين الماليتي��ن 2021 - 2022م وف��ق 
تعمي��م وزارة المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي 

بخصوص اعتماد الميزانية العامة للدولة.

ضبط صالون يقدم خدمات 
المداخالت التجميلية دون ترخيص

كش��فت الهيئة الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدم��ات الصحية أن 
الهيئة قد تمكنت من ضبط وافدة متلبسة بمزاولة الطب البشري 
في صالون نس��ائي بدون ترخيص من خالل مزاولة تقديم خدمات 

المداخالت التجميلية »الفيلرز« و»البوتكس« دون تصريح.
وأوضحت الرئي��س التنفيذي للهيئة، الدكتورة مريم الجالهمة، أن 
الحالة المذك��ورة تضمنت عددًا من المخالف��ات القانونية، والتي 
تتمثل ف��ي مزاولة مهنة الطب البش��ري ب��دون ترخيص ومزاولة 
مهن��ة الصيدلة بدون ترخيص، وإدارة وإنش��اء مركز صيدلي بدون 
ترخيص، وتقديم خدمات صحية ب��دون ترخيص، إضافة إلى إدارة 

مؤسسة صحية بدون ترخيص.
وأشارت إلى أنه بعد التنسيق مع اإلدارة العامة للتحقيقات واألدلة 
الجنائي��ة بناء عل��ى ورود معلومات بش��أن ممارس��ة مهنة الطب 
البش��ري بدون ترخيص من قبل مخالفة وهي أجنبية الجنسية من 
خ��الل اإلجراءات حقن »الفل��ت« و»البوتوكس« وذل��ك في صالون 
والكائ��ن بمنطقة العدلي��ة والمثبت بمحاضر الضب��ط القضائي 

وذلك بعد االستعانة بمصدر رسمي.
وذك��رت أّن المخالف��ات ف��ي مخالفة قان��ون مزاول��ة مهنة الطب 
البش��ري. باإلضاف��ة إلى حي��ازة أدوي��ة غير مرخصة وغير مس��جلة 
بس��جالت الهيئة مما يع��د مخالفًا لقانون الصيدل��ة، وأيضًا حيازة 

إجازة طبية بدون ترخيص وغير مسجلة من الهيئة.

خالل جولة ميدانية لمسجد األمير زيد ومأتم الجبور ومقبرة صدد

»الجعفرية«: تطوير وتسريع الخدمات 
المقدمة للمساجد والمآتم والعقارات الوقفية

ق��ال مدي��ر إدارة األوق��اف الجعفري��ة محم��د 
عل��ى  العم��ل  تواص��ل  اإلدارة  إن  الحس��يني 
تطوير وتس��ريع الخدمات المقدمة للمس��اجد 
يحق��ق  بم��ا  الوقفي��ة،  والعق��ارات  والمآت��م 
الخي��ر والنماء للجه��ات الموقوف��ة عليها وفق 
القوانين واألنظمة، منوهًا إلى أهمية الش��راكة 
المجتمعية مع أصحاب األيادي البيضاء الراغبين 
في دعم دور العبادة وتهيئة كافة السبل إلنجاز 
المش��اريع من خالل التنس��يق م��ع المتبرعين 

وأهالي المنطقة.
جاء ذلك خالل قيام��ه بزيارة ميدانية لعدد من 

ق��رى المنطقة الغربية ش��ملت ق��رى المالكية 
وداركلي��ب وصدد، وذلك لالط��الع ميدانيًا على 
احتياج��ات دور العب��ادة والعق��ارات الوقفي��ة، 
بمعية النائب محم��ود البحراني وبحضور عدد 

من ممثلي المؤسسات األهلية.
وخ��الل الجول��ة، نقل الحس��يني تحي��ات رئيس 
األوق��اف الجعفري��ة يوس��ف الصال��ح وأعض��اء 
المجل��س ألهال��ي المناط��ق، مؤك��دًا أّن هذه 
الزيارات تعكس حرص إدارة األوقاف الجعفرية 
عل��ى تعزي��ز التواص��ل الميداني المباش��ر بما 

يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وش��ملت الجولة زيارة مس��جد األمير زيد ومأتم 
الجبور ومقبرة صدد، وتم تأكيد أهمية التنسيق 
والتعاون المشترك وتلبية تطلعات األهالي في 
إطار اختصاصات اإلدارة، وتذليل الصعاب التي 
تواج��ه المش��اريع الوقفية والخدم��ات الدينية 
ودور العب��ادة ومتابع��ة مراحل البن��اء لبعض 
المش��اريع قيد التشييد واالطالع على احتياجات 
األهال��ي من خ��الل التواصل المباش��ر، موجهًا 
األقس��ام ذات العالق��ة ب��اإلدارة التنفيذية إلى 
إعداد تقارير باالحتياج��ات المرصودة في ضوء 

الزيارة لمناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة.
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»الصناعة«: تكثيف الحمالت على 
المحالت والمطاعم والمقاهي

أك��د الوكي��ل المس��اعد للرقاب��ة والم��وارد ب��وزارة الصناعة 
والتجارة والس��ياحة عبدالعزي��ز األش��راف أن إدارة التفتيش 
بالوزارة تواصل تكثيف الحمالت التفتيش��ية والرقابية، وذلك 
للتأك��د من تطبيق المحالت والمطاعم والمقاهي واألس��واق 
االشتراطات واإلجراءات والتدابير الصحية الصادرة عن الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات ذات الصلة، 

بما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(.
ولفت األش��راف إلى أنه مع حلول شهر رمضان المبارك، نأمل 
من كاف��ة المح��الت التجاري��ة والمطاعم والمقاه��ي وأفراد 
المجتم��ع مواصلة إس��ناد ه��ذه الجه��ود من خ��الل االلتزام 
بالق��رارات والتعليم��ات للوص��ول إل��ى األهداف المنش��ودة، 
منوهًا إلى أن االلتزام والتقيد بالضوابط الواردة في القرارات 
الحكومية هي مسؤولية مش��تركة من قبل أصحاب المحالت 
التجاري��ة والمرتادي��ن، من أجل الحفاظ على صحة وس��المة 

الجميع خالل الشهر الكريم.
وأضاف أنه خالل شهر رمضان المبارك ومع تزايد اإلقبال على 
المطاعم ومقاهي تقديم الشيش��ة، تم إعداد خطة تفتيشية 
ش��املة تم تدش��ينها قبل عدة أيام، تس��تهدف هذه المحاًل 
بص��ورة خاص��ة، باإلضافة إل��ى المحالت واألس��واق التجارية 

للتحقق من سريان العمل باالشتراطات والتدابير الصحية.
وأشار إلى أن الزيارات الميدانية الرقابية والتوعوية مستمرة 
ف��ي كافة محافظات المملكة، وباألخ��ص األماكن التي تلقى 
إقب��ااًل كبيرًا من قبل المواطنين والمقيمين، وس��يتم تطبيق 
كاف��ة اإلج��راءات القانوني��ة واإلدارية المقررة ض��د المحالت 
المخالف��ة والتي قد تص��ل إلى إجراء الغلق اإلداري للمنش��أة 
والتحوي��ل إلى النيابة العام��ة، مقدمًا الش��كر الجزيل لكافة 
المواطني��ن والمقيمي��ن وأصح��اب المح��الت التجاري��ة على 
تعاونهم المستمر مع الوزارة وعلى دعمهم للجهود الوطنية 
لم��ا فيه خي��ر ومصلحة البحري��ن، منوهًا إل��ى أهمية تواصل 
الجمه��ور م��ع إدارة التفتيش ف��ي حال وج��ود أي تجاوزات أو 

بالغات بهذا الخصوص.

العمادي: تبني مبادرات مستدامة تثري القطاع العقاري بالمملكة

 »ديار المحرق« راٍع بالتينّي 
لقمة البحرين للمدن الذكية 2021

أعلنت دي��ار المحرق، الش��ركة الرائدة في قطاع 
التطوير العق��اري بالمملكة، مؤخرًا عن رعايتها 
البالتينية للنس��خة الخامس��ة من قم��ة البحرين 
للمدن الذكية تحت ش��عار »إعادة تعريف المدن 
الذكي��ة«، والتي ب��دأت النقاش��ات الجماعية لها 
بالفعل منذ تاريخ 7 أبريل والتي انعقدت بشكل 
افتراضي نظرًا إلى جائحة كورونا، على أن تنطلق 
الفعالي��ة الرس��مية بتاري��خ 10 و11 أكتوبر في 

المملكة.
وتوف��ر قم��ة البحري��ن للم��دن الذكي��ة منصة 
حواري��ة ته��دف إل��ى تطوي��ر حلول مس��تدامة 
وتعاوني��ة، حي��ث تأتي مش��اركة دي��ار المحرق 
كجزء من التزامه��ا بتعزيز المس��ؤولية البيئية 
للش��ركات ضمن القطاع العق��اري في المملكة، 
وبغية تش��جيع الممارس��ات األكثر استدامة عبر 
استضافة مناقشات حيوية لنقل الخبرات وتبادل 
المعرف��ة بين ذوي االختصاص بالقطاع. وعالوة 
على ما س��بق، تح��رص ديار المح��رق على رعاية 
الفعالية تماشيًا مع رؤيتها اإلستراتيجية الرامية 
نحو خلق مس��تقبل مستدام لسكانها وللمملكة، 
وذلك بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 

في البحرين.
وتم خالل الجلسة الحوارية األولى تناول موضوع 
أهمية التنمية الحضارية المس��تدامة، حيث أدار 
الجلسة وليد خلف بمشاركة نخبة من المتحدثين 
أبرزهم: الرئيس التنفيذي لش��ركة ديار المحرق 
أحم��د العم��ادي، ومس��ؤول إدارة برنامج األمم 
نعوم��ي  البش��رية  للمس��توطنات  المتح��دة 
هوجرفورست، ونائب رئيس جمعية المهندسين 

البحرينية محمد الخزاعي.
وتمح��ورت مواضيع الجلس��ة ح��ول أهمية تبني 
نهج ش��امل من أجل تحقيق التنمية المستدامة 
عند تش��ييد المدن الحديثة أو المشاريع األخرى. 
كما تطرق المتحدثون إلى ضرورة دراس��ة اآلثار 
البيئية واالقتصادية واالجتماعية عند إنش��اء أي 
مش��روع بغض النظر عن حجم��ه، باإلضافة إلى 

التنوي��ه إل��ى أهمية تعزي��ز الحوار م��ع الهيئات 
التنظيمية من أجل االرتق��اء بالقطاع التطويري 

بشكل عام ودفع عملية التنمية المستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق أحمد 
العم��ادي: »نحن فخ��ورون برعايتن��ا البالتينية 
لقم��ة البحرين للمدن الذكية، ونؤكد مس��اعينا 
الحثيث��ة لتبني مبادرات مس��تدامة من ش��أنها 
أن تس��اهم في إثراء القطاع العقاري في مملكة 
البحرين، ما ُيس��اهم في خلق مستقبل اجتماعي 
واقتصادي أكثر إش��راقًا. وتعد االس��تدامة إحدى 
الركائز المهمة للمخط��ط الرئيس لمدينة ديار 
المحرق، وهي مدرجة في كاف��ة جوانب المدينة 

البيئية واالجتماعية واالقتصادية«.
وأض��اف قائ��اًل: »ت��م تطبي��ق حل��ول خض��راء 
ومس��تدامة في جميع أنحاء المخطط الرئيس��ي 
ب��دءًا من عملي��ة التخطيط مرورًا بوض��ع البنية 
التحتي��ة حت��ى التكنولوجيا. وهو ما س��ينعكس 
في نهاية المطاف بشكل إيجابي على المقيمين 

والمس��تثمرين ومملك��ة البحري��ن ككل، ونحن 
نتطل��ع إلى توفي��ر مدين��ة نموذجي��ة متعددة 

االستخدامات ومتكاملة تمامًا«.
وُتع��د مدينة ديار المحرق إحدى أكبر المش��اريع 
الس��كنية المتكاملة في المملكة؛ فهي تحتضن 
مزيجًا فري��دًا من المرافق التجاري��ة والترفيهية 
والرعاية الصحية، ما ُيس��اهم ف��ي الحفاظ على 
القي��م العائلي��ة للمجتم��ع البحرين��ي وتقدي��م 
مجموعة متنوعة من الحلول الس��كنية المناسبة 
للحصول عل��ى نمط حياة عص��ري. وهي مجهزة 
بمراف��ق متنوع��ة تلب��ي االحتياج��ات اليومي��ة 
للقاطني��ن، منها على س��بيل المث��ال ال الحصر: 
التجاري��ة  والمجمع��ات  والحدائ��ق  المس��اجد 

والفنادق والمدارس والجامعات.
وتسلط قمة البحرين للمدن الذكية الضوء على 
أهمية تأثير التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية 
وفوائدها على الشركات ضمن القطاعات الحيوية 

كالعقاري والنقل واالتصاالت والتكنولوجيا.

 مؤشر البحرين العام 
يقفل بارتفاع 4.70 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام أمس عند مستوى 1,472.74 
بارتفاع وقدره 4.70 نقطة مقارنة بإقفاله الثالثاء، في 
حين أقفل مؤشر البحرين اإلسالمي عند مستوى614.01 

بانخفاض وقدره 0.52 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وتداول المس��تثمرون في بورصة البحرين 730.19 ألف 
س��هم، بقيمة إجمالي��ة قدرها 186.59 أل��ف دينار، تم 
تنفيذه��ا من خالل 46 صفقة، حيث ركز المس��تثمرون 
تعامالته��م على أس��هم قطاع البن��وك التجارية والتي 
بلغت قي�مة أسهمه المتداولة 119.82 ألف دينار أي ما 
نس��بته 64.22% من القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية 
قدره��ا 387.26 ألف س��هم، تم تنفيذه��ا من خالل 23 

صفقة.
وجاء بن��ك البحرين والكويت في المرك��ز األول إذ بلغت 
قيمة أس��همه المتداولة 86.67 ألف دينار أي ما نسبته 
46.45% من إجمالي قيمة األس��هم المتداولة وبكمية 
قدره��ا 179.57 ألف س��هم، ت��م تنفيذها م��ن خالل 6 

صفقات.
أم��ا المركز الثاني فكان لعقارات الس��يف بقيمة قدرها 
31.59 أل��ف دينار أي ما نس��بته 16.93% م��ن إجمالي 
قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 215 ألف سهم، 

تم تنفيذها من خالل 10 صفقات.
ثم جاء البنك األهل��ي المتحد بقيمة قدره�ا 25.89 ألف 
دينار أي ما نس��بته 13.88% من إجمالي قيمة األس��هم 
المتداولة وبكمية قدرها 97.68 ألف سهم، تم تنفيذها 

من خالل 15 صفقة.

عبر تطبيق اإلنستقرام طوال شهر رمضان الكريم

»البحرين الوطني« يبث برنامج مسابقات »نقصتنا« مباشرة
بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، 
أعلن بنك البحرين الوطني عن إطالق 
برنام��ج مس��ابقات فريد م��ن نوعه 
تحت عنوان »نقصتنا«، والذي سُيبث 
مباش��رة باس��تخدام خاصي��ة الاليف 
عبر قن��اة البن��ك الرس��مية بتطبيق 
اإلنس��تقرام. ويأتي ذلك تماشًيا مع 
وع��د البن��ك بالبقاء أق��رب لعمالئه 
ولتجدي��د أط��ر التواص��ل م��ع جميع 

الشركاء خالل هذا الشهر الفضيل.
وتعتم��د مب��ادرة »نقصتن��ا« نهجًا 
لتس��ليط  تس��عى  فهي  مجتمعي��ًا، 
الجمعي��ات  برام��ج  عل��ى  الض��وء 
الخيري��ة واإلنس��انية  والمؤسس��ات 
داخ��ل المملكة بهدف زي��ادة الوعي 
ح��ول دوره��ا الحي��وي. وعل��ى م��دار 
الشهر الفضيل، سيتم البث المباشر 
كل يومين م��ن المقاهي والمطاعم 
المحلي��ة المتعاونة مع بنك البحرين 
الوطني وذلك بغية االس��تمرار بدعم 

والمتوسطة.  الصغيرة  المؤسس��ات 
وسيش��هد ه��ذا أيض��ًا إقام��ة ع��دة 
مس��ابقات برعاي��ة برنام��ج »ادخ��ار 
الوطني«، والتي س��تمنح المشاركين 
فرص��ة الفوز بجائ��زة يومية قيمتها 

1,000 دينار بحريني.
تطبي��ق  مس��تخدمو  وس��يتمكن 
بن��ك البحري��ن الوطن��ي الجديد من 

المش��اركة في المس��ابقات اليومية 
للفوز بمجموعة  والتأه��ل  للبرنامج، 
متنوع��ة م��ن الجوائ��ز طوال ش��هر 
رمضان المبارك، حيث سيتم اإلعالن 

عن الفائزين في نهاية كل حلقة.
وسيقوم مدير االتصاالت المؤسسية 
ببنك البحرين الوطني هشام أبوالفتح 
بمش��اركة  البرنام��ج  باس��تضافة 

عدد م��ن أبرز اإلعالميي��ن والفنانين 
والمش��اهير البحرينيي��ن، باإلضاف��ة 
إلى مجموعة م��ن األفراد المتميزين 
ممن استمروا عبر مسيرتهم بتقديم 
مساهمات كبيرة للمجتمع البحريني.

ويس��عى البن��ك إلع��ادة إحي��اء أهم 
الصف��ات والخصائ��ص الرمضاني��ة 
كالعطاء الالمح��دود للمجتمع ككل. 
»نقصتن��ا«  برنام��ج  ج��اء  وعلي��ه، 
كمس��عى مجتمع��ي ش��امل، يحقق 
عددًا م��ن األه��داف عبر تبن��ي نهج 
متكام��ل ليك��ون أقرب إل��ى الجميع. 
الوطن��ي  البحري��ن  بن��ك  ويتطل��ع 
لنش��ر روح البهج��ة والعط��اء ط��وال 
ش��هر رمض��ان المبارك، مع تش��جيع 
الجمي��ع عل��ى متابع��ة البرنامج من 
راح��ة منازلهم حفاظ��ًا على صحتهم 
وس��المتهم، وذلك تماش��يًا مع وعد 
عالمت��ه التجارية بالبقاء بالقرب من 

عمالئه وإثراء حياة األجيال القادمة.

خالل تنظيم اللقاء السنوي للموظفين عن بعد

 الخياط: تطوير رقمنة خدمات »بيتك« المصرفية
 بالكامل وتوفير بيئة داعمة للموظفين

أك��د العض��و المنت��دب والرئيس 
التنفيذي لبيت التمويل الكويتي-

عبدالحكي��م  »بيت��ك«  البحري��ن 
اس��تطاع  »بيت��ك«  أن  الخي��اط 
تحقي��ق نتائ��ج جي��دة ف��ي ع��ام 
تأثي��رات  م��ن  بالرغ��م   ،2020
الجائح��ة، حي��ث ُيعزى ذل��ك إلى 
جهود جميع موظفي بيت التمويل 
الكويتي-البحري��ن، باإلضافة إلى 
البنية التحية القوي��ة لتكنولوجيا 
المعلوم��ات للبنك. وقال: »نتطلع 
إل��ى االس��تمرار في تعزيز س��بل 
اس��تفادتنا من الحل��ول الرقمية، 
ونهدف من خاللها لتطوير ورقمنة 
المصرفي��ة بالكامل، مع  خدماتنا 
توفي��ر بيئة عم��ل داعمة لتطوير 

أداء موظفينا«.
وذكر أن الع��ام الماضي كان عامًا 
الجمي��ع، وحرص  على  اس��تثنائيًا 
بي��ت التموي��ل الكويتي-البحرين 
عل��ى مواكب��ة التغّيرات الناش��ئة 
م��ن الجائح��ة وتدش��ين عدد من 
للعم��الء  الداعم��ة  المب��ادرات 
والموظفي��ن معًا، مش��يرًا إلى أن 
بي��ت التموي��ل الكويتي-البحرين 
ملتزم تمامًا بدوره تجاه المملكة 
والمجتمع، وس��يتابع القيام بدوره 
االقتص��اد  نش��اط  تعزي��ز  ف��ي 
البحريني الوطني وقطاع الخدمات 

المصرفية.
جاء ذلك خالل تنظيم بيت التمويل 
الكويتي-البحري��ن، أح��د البن��وك 
اإلس��المية الرائدة ف��ي المملكة، 
للموظفي��ن عبر  الس��نوي  اللق��اء 
وذلك  الداخل��ي،  االتص��ال  منصة 
بتاري��خ 24 فبراير 2021، حيث تم 
اس��تعراض أبرز نجاحات وإنجازات 
الكويتي  التموي��ل  موظفي بي��ت 
- البحري��ن لع��ام 2020، وعرض 
المس��تقبلية،  والخطط  األه��داف 
كما ت��م تكريم موظف��ي الخدمة 
الطويل��ة ممن أمضوا 5 و10 و15 
عامًا في العمل لدى بيت التمويل 
وتس��ليط  الكويتي-البحري��ن، 

الض��وء عل��ى الموظفي��ن الذي��ن 
حقق��وا إنج��ازات متمي��زة خ��الل 

العام.
وعّب��ر الخياط ع��ن امتنانه الكبير 
للجه��ود المتمّي��زة الت��ي قدمها 
موظف��و البنك خالل ع��ام 2020، 
الت��ي  التحدي��ات  م��ن  بالرغ��م 
فرضته��ا جائح��ة كورون��ا، وقال: 
»نتلقى دائم��ًا انطباعات إيجابية 
م��ن العمالء حول م��دى احترافية 
تعامله��م،  وُحس��ن  موظفين��ا 
ونح��ن نس��عد كثي��رًا بالتزامهم 
وإخالصه��م الكبير تجاه العمالء«، 
موجه��ًا خال��ص الش��كر والتقدير 
للحكوم��ة والفريق الوطني الطبي 

للتص��دي لفي��روس كورون��ا على 
الجائحة،  الجهود المستمرة خالل 
معربًا عن امتنانه لمجلس اإلدارة 
وأعض��اء اإلدارة التنفيذي��ة عل��ى 
دورهم الفّعال في دعم المبادرات 
واإلستراتيجيات التي حققها البنك 

خالل العام الماضي.
م��ن جهته��ا، قالت رئي��س إدارة 
الموارد البشرية في بيت التمويل 
زي��ن  س��ارة  الكويتي-البحري��ن 
العابدي��ن: »لق��د س��عينا خ��الل 
الع��ام الماض��ي لتعزي��ز خططنا 
اإلس��تراتيجية للم��وارد البش��رية 
وتنفيذ مبادرات جديدة من شأنها 
أن ُتس��اهم ف��ي دع��م وتمكي��ن 
جميع أعض��اء »بيتك« من التكيف 
م��ع الواق��ع المتغي��ر ومس��تقبل 
بيئة العمل الجدي��دة. وقد تمكنا 
من خالل ه��ذا اللق��اء االفتراضي 
م��ن اس��تعراض تلك المب��ادرات 
م��ع جميع أعض��اء بي��ت التمويل 
وتعري��ف  الكويتي-البحري��ن، 
ببرنام��ج  العم��ل  أعض��اء فري��ق 
تعزيز صح��ة الموظفين الذي تم 
تدش��ينه مؤخ��رًا به��دف تمكين 
جميع منتسبي البنك من الوصول 
إلى صحة أفضل واالرتقاء بأدائهم 
في جميع جوان��ب الحياة، متمنيًة 

للجميع دوام الصحة والتوفيق«.

سارة زين العابدينعبدالحكيم الخياط

»أكسا الخليج« تقّدم خصمًا ٪20 
على تأمين السفر لمتلقي اللقاحات

أعلنت شركة »أكسا الخليج«، إحدى أكبر شركات التأمين الدولية 
في دول مجلس التعاون الخليجي، عن تقديم خصم بنسبة %20 
على تأمين الس��فر بهدف تش��جيع الس��كان على الحفاظ على 
صحتهم وس��المتهم، باإلضافة إلى المساهمة في دعم حملة 

التطعيم الجارية ضد فيروس »كوفيد19« في المنطقة.
ويش��مل الخصم الجديد على تأمين السفر جميع العمالء الذين 
تلق��وا جرعتّي اللقاح المضاد لفيروس »كورونا«. وهذا العرض 
من أكس��ا مت��اح فقط للرح��الت الخارجي��ة وفق خّط��ة ترافل 
سمارت، التي ُتعّد أيضًا منتج السفر األشمل للرحالت القصيرة. 
وال تتطل��ب االس��تفادة م��ن الخصم س��وى أن يثب��ت العميل 
حصوله على اللقاح بالكامل وإبراز تاريخ الجرعة ويمكن لعمالء 
خّطة ترافل س��مارت من أكسا االستفادة من مجموعة متنوعة 
م��ن المناف��ع، بما فيها مصاري��ف العالج في الح��االت الطارئة 
في جميع أنحاء العالم، والتأمين ضد فقدان أو س��رقة األمتعة 
الش��خصية واألموال وج��واز الس��فر، وحاالت الط��وارئ لتأمين 
المستلزمات األساس��ية في حال تأخر األمتعة وتأخر المغادرة 
نتيجة أحداث غير متوقعة، والمصاريف الطبية والنقل في حالة 

المرض أو اإلصابة العارضة.
وقال فرانك هيمبرجر، كبير مسؤولي خطوط التأمين الشخصي 
في أكس��ا الخليج: »لقد صدر مؤخرًا قرار تنظيمي ُيلزم ش��ركات 
الطي��ران التي تتخذ من اإلم��ارات مقرًا له��ا بتغطية النفقات 
ي��درك  أن  ويج��ب  تذاكره��ا.  بالفي��روس ضم��ن  المرتبط��ة 
المس��افرون أن التغطية المشمولة بهذه التذاكر تقتصر غالبًا 
على تبعات اإلصابة بالفيروس، وال تش��مل أي مطالبات أخرى. 
ولذلك، نحن نش��جع جميع المس��افرين على شراء وثيقة تأمين 
سفر ش��املة تعود عليهم بالفائدة عند حدوث مشاكل سفر أو 

طوارئ طبية أخرى ال عالقة لها كورونا«.
وأضاف: »نحن في أكس��ا، ندرك تمام��ًا أهمية الدور الذي نقوم 
به لمس��اعدة العمالء على حماية كل ما يهمهم. وعند السفر، 
ال ش��يء يضاه��ي أهمي��ة الس��المة واألم��ن. وهذا م��ا يجعلنا 
فخوري��ن بتقديم هذا الخصم ومكافأة عمالئنا الذين س��اهموا 
في الس��المة العالمية من خالل تلقيهم جرعتّي اللقاح. يمكن 
لعمالئنا أن يطمئنوا إلى أنهم يس��تطيعون السفر بأمان ألننا 

موجودون ألجلهم ونعمل لخدمتهم دائمًا وأبدًا«.



القارئ الصغير

فضائل

 عبداهلل: تأثرت بالقرآن
 الكريم وأنا عمري 3 سنوات

قال الطفل عبدالرحمن مهي��دي مطلك مخلف عبداهلل 
»16 عام��اًً«، والذي يحفظ 25 ج��زءًا من القرآن الكريم 
»أدرس ف��ي مرك��ز عبدالرحم��ن أجور للرج��ال الكائن 
بمدينة حمد، وقد شاركت في مسابقات قرآنية عديدة، 
بينه��ا، جائ��زة البحرين الكب��رى للق��رآن الكريم التي 
تنظمه��ا الوزارة تحت رعاية كريم��ة من جاللة الملك 
المفدى، ومسابقة الهداية السنوية الثامنة، ومسابقة 
سبيكة بنت إبراهيم األنصاري، ومسابقة مدرسة اإلمام 

الغزالي اإلعدادية للبنين«.
وتاب��ع »لقد فزت ف��ي مس��ابقات عدي��دة، حيث فزت 
بالمرك��ز الثاني ف��ي جائ��زة البحرين الكب��رى للقرآن 
الكري��م - ال��دورة 24 ف��ي ع��ام 2019 - ف��رع أجران، 
وبالمركز األول في مس��ابقة مدرس��ة اإلم��ام الغزالي 

اإلعدادية للبنين في مسابقة جزء عم«.
ورغم أن الطالب ضرير ولكن لم يمنعه ذلك من حفظ 
الق��رآن الكريم وه��و في مرحل��ة متقدمة ج��دًا لختم 

القرآن الكريم كاماًل بإذن اهلل تعالى.
وعن تأثره بالقرآن الكريم، أفاد بأنه »في بداية عمره 
عندما كان في س��ن 3 سنوات يسمع اآلذان ويردد معه 
وبعدها كان أول تسجيله ودراسته بمركز عبدالرحمن 
أجور، حيث قام معلموه بتحفيزه وتشجيعه على حفظ 
القرآن الكريم، ومن ثم واصل في حفظ القرآن الكريم 

وهلل الحمد«.

 »ماهو الشيء الذي يوجد 
 في القرآن مرة وفي الدقيقة مرتين 

وال يوجد في الساعة«؟

لغز العدد

جواب لغز العدد السابق
»حامل ومحمول نصفه ناشف ونصفه مبلول«

»السفينة«

ألغاز الطيبين

10l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t شهر الرحمة

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »أتاكم 

رمضان شهر مبارك فرض اهلل عز وجل 
عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء 

وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه 
مردة الشياطين هلل فيه ليلة خير من ألف 

شهر من حرم خيرها فقد حرم« )رواه 
النسائي(.
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حمايًة للمصلين ولتعقب مدى انتشار العدوى وتتبع المخالطين وإتمام عملية التعقيم

إغالق 4 مساجد بـالمحرق والجنوبية لمخالفتها االحترازات
أعلنت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف أنه 
في ضوء المتابعة لإلجراءات االحترازية المتخذة في 
دور العبادة لضمان أداء الصالة والش��عائر الدينية 
وبما يحفظ الصحة العامة وسالمة المصلين، فقد 
تبين مخالفة أربعة مس��اجد لالشتراطات الصحية 

المقررة بالش��كل الذي يعد أداء الصالة فيها خطرًا 
على المصلين. 

وأضاف��ت: »نظ��رًا لتراخ��ي القائمي��ن عل��ى هذه 
المس��اجد ف��ي تنفي��ذ اإلج��راءات االحترازي��ة في 
تلك المس��اجد وخاصة المتعلقة بفحص ش��هادة 

التطعي��م عن��د الدخ��ول وكذل��ك اتخاذ المس��افة 
المق��ررة للتباعد بين المصلي��ن، فقد قررت الوزارة 
بع��د استش��ارة الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفيروس كورونا غلق أربعة مس��اجد في محافظتي 
المحرق والجنوبية لمدة أسبوع حتى تتمكن الفرق 

المعني��ة م��ن تتبع مدى انتش��ار الع��دوى والقيام 
بعملية تتب��ع المخالطين، وكذل��ك القيام بعملية 
التعقي��م والتأكد م��ن اتخاذ اإلج��راءات االحترازية 
بش��كل صحيح في هذه المس��اجد ووضعها موضع 

التنفيذ«.

مواصلة الجهود خالل رمضان للحد من انتشار الفيروس

 المانع: ضرورة عدم التهاون 
في أخذ التطعيم المضاد لـ»كورونا«

أش��ار وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
الدكتور وليد المانع إلى أن الشهر الكريم يحمل معه الخير، ويجب على المجتمع 
البحريني استثمار هذه الفرصة بتغيير أنماط السلوكات االجتماعية بما يسهم 
ف��ي الحد من انتش��ار الفيروس، وخصوص��ًا في ظل الزيادة المط��ردة في عدد 
الحاالت القائمة، وما تشكله من تحدٍّ وتهديد للصحة العامة، لذلك يجب تغيير 
الع��ادات واألنماط لتتوافق مع ما تمر به البالد من ظروف اس��تثنائية مع دول 

العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وش��دد المانع على ضرورة االلتزام التام بالقرارات الص��ادرة مؤخرًا والمتعلقة 
بشكل خاص بش��هر رمضان، بما يسهم في الحد من انتشار الفيروس ويحفظ 
صحة وسالمة الجميع والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة، وشدد الدكتور المانع على 
أهمي��ة تجنب التجمعات العائلية الكبيرة لخط��ورة تلك التجمعات ودورها في 
انتقال الفيروس، وهي من األسباب التي تم رصدها واحتلت المرتبة األولى في 

انتشار الفيروس ونقل العدوى.

وحث المانع الجميع على مواصلة الجهود خالل رمضان للحد من انتشار فيروس 
كورونا، واالس��تمرار في تطبي��ق كافة اإلجراءات االحترازي��ة والتدابير الوقائية 

وتكثيفها بما يسهم في حفظ صحة وسالمة الجميع.
ودع��ا إلى ضرورة ع��دم التهاون في أخ��ذ التطعيم المضاد لفي��روس كورونا، 
واغتن��ام الفرصة الثمينة التي أتيحت للجميع على هذه األرض الطبية، من لدن 
جاللة الملك المفدى، وتوجيهاته السامية لتوفير التطعيمات والرعاية الصحية 
المجانية لجميع المواطنين والمقيمين، بما يمكن البحرين من تخطي الجائحة. 
ونوه إلى أن وعي الجميع بأهمية التطعيم مطلب أساس��ي ومهم من أجل الحد 
من انتش��ار الفيروس والمحافظة على ما وصلنا إليه من مس��تويات مميزة في 
التعام��ل مع الجائحة، مش��يرًا إلى ما تس��هم ب��ه التطعيمات م��ن بناء مناعة 
جماعية والتقليل من انتش��ار األمراض واألوبئة، مضيفًا أن البحرين مس��تمرة 
في جهوده��ا الحثيثة لمواصلة الحملة الوطنية للتطعيم، وذلك ألخذ التطعيم 

المضاد لفيروس كورونا والتي تم التأكد من مأمونيتها.

بتسليمها الدفعة الثالثة للجمعيات الخيرية

»الشمالية« توّزع أكثر 
من 1000 سلة رمضانية ضمن حملة »فينا خير«

اختتم��ت المحافظ��ة الش��مالية توزيع الس��الل 
الرمضاني��ة عل��ى الجمعيات الخيري��ة إليصالها 
لألسر المتعففة والمتضررة من جائحة كورونا، 
بتوزيعه��ا أكثر م��ن 1000 س��لة غذائية، وذلك 
ضمن العادة السنوية التي جرت عليها المحافظة 
بمناسبة حلول ش��هر رمضان المبارك، وامتدادًا 
للحملة الوطنية »فينا خير« برئاس��ة سمو الشيخ 
ناص��ر بن حم��د آل خليف��ة ممثل جالل��ة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس 

أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.
وقال محافظ المحافظة الشمالية علي العصفور 
لدى تسليم المحافظة الدفعة الثالثة من السالل 
الغذائي��ة ل���5 جمعي��ات خيرية وه��ي: جمعية 
مقاب��ة الخيري��ة، جمعية بن��ي جم��رة الخيرية، 
جمعية البديع الخيرية، جمعية الجنبية الخيرية، 
جمعية جنوس��ان الخيرية، إضافة لجمعية الصم 
البحرينية، ومركز التعريف باإلس��الم، إن مبادرة 
توزيع الس��الل الرمضانية خالل الش��هر الفضيل 
تأتي انطالقًا من تعزيز العمل الخيري والتكافلي 
بين المجتمع، وتأكيدًا لمبدأ الشراكة المجتمعية 

مع مؤسسات المجتمع المدني. 
ودعا العصفور الجمعيات الخيرية إلى التعاون مع 

حملة المحافظة الشمالية »يدًا بيد لنهزم جائحة 
كورون��ا« في نش��ر التوعية بين أف��راد المجتمع 
بأهمي��ة اللقاح ض��د فيروس كورون��ا وفتح حوار 
للرد على تس��اؤالت المواطنين واستفس��اراتهم 
ح��ول اللقاح بالتعاون م��ع وزارة الصحة، وحثهم 
عل��ى االلتزام باإلج��راءات الوقائي��ة واالحترازية 

وصواًل لتحقيق المناعة المجتمعية.

م��ن جانبهم، عب��ر ممثل��و الجمعي��ات الخيرية 
عن بالغ ش��كرهم وعظيم امتنانه��م للمحافظة 
الش��مالية على هذه المب��ادرة الخيرية، معربين 
ع��ن ش��كرهم وتقديره��م للمؤسس��ة الملكية 
لألعم��ال اإلنس��انية ف��ي إط��الق ه��ذه الحملة 
الوطنية التي س��اهمت في تخفي��ف آثار الجائحة 

على كثير من األسر المتضررة والمتعففة.

البلدية الشمالية تطلق »بيئتنا غير في شهر الخير«
أطلق��ت بلدية المنطقة الش��مالية بالتعاون مع المجلس البلدي، النس��خة 
الثالثة من حملة »بيئتنا غير في ش��هر الخير« بمناسبة حلول شهر رمضان 
عبر الفضاء اإللكتروني، تحمل رس��الة هدفها زي��ادة الوعي البيئي بقضية 

المخلفات المنزلية وتأثيرها السلبي على البيئة.
وتؤكد الحمل��ة البيئية على أهمية تغيير الس��لوك االجتماعي في العالقة 
مع المحيط البيئي لإلنس��ان، وبن��اء ثقافة المس��ؤولية القائمة على مبدأ 
الش��راكة في الحفاظ عل��ى النظافة العامة وتغيير المفاهيم الس��ائدة في 
االعتماد على عمال النظافة وترس��يخ قيم المسؤولية المشتركة في صون 
نظافة محيطنا البيئي، كما تش��مل إرش��ادات عام��ة بالتعامل مع النفايات 

المنزلية في شهر رمضان المبارك وأوقات إخراجها.
وقالت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة إن »الحملة تأتي 
انطالقًا من األهداف االس��تراتيجية المحققة لرؤية وزارة األش��غال وشؤون 

البلدي��ات والتخطيط العمراني الطموحة في عمل بلدي ش��امل قائم على 
أساس االس��تدامة والش��راكة المجتمعية وتنفيذا لتوجيهات الوزير عصام 
خل��ف، ووكيل الوزارة لش��ؤون البلديات الش��يخ محمد بن أحم��د آل خليفة، 
بضرورة تكثيف حمالت التوعية البيئية واستغالل جميع المناسبات الدينية 

والوطنية«.
وأعلنت الفضالة عن تدش��ين فعالية المجالس الرمضانية البيئية بتنظيم 
حلق��ات الح��وار الرمضاني��ة النوعية عب��ر الفض��اء اإللكتروني بمش��اركة 

المختصين والمسؤولين إلى جانب نشطاء العمل التطوعي البيئي.
وأك��دت الدور المحوري الذي تضطلع به وس��ائل اإلع��الم ومواقع التواصل 
االجتماع��ي ف��ي إذكاء وترس��يخ المفاهيم والس��لوكيات البيئية الس��ليمة 
والمس��تدامة ل��دى كاف��ة ش��رائح المجتم��ع، باعتبارها المح��رك والمعبر 

الحقيقي عن هموم ومشاكل المواطنين.



 »الحد الخيرية«:
 ألفا فرد وأسرة مستفيدون بـ429 ألف دينار

فزعة الطيبين

 ممرضة: أعاني من النوم 
بشهر رمضان.. والفطور وحدي

زهراء الساهي «

المش��كلة األبرز التي أواجهها في ش��هر رمضان، 
هي الن��وم، وخصوص��ًا أن عملي بنظ��ام النوبات، 
لذلك فإنني اضطر أحيانًا إلى الذهاب للعمل من 
دون نوم، وال يمكنني شرب القهوة ألتغلب على 

هذه المشكلة.
ه��ذا ما تؤكده الممرضة زين��ب حميد، بقولها 
ل�»الوطن«: »أواجه مشكلة تغير أوقات النوم    
والسهرمن أجل وجبة السحور فتقول إذا كان 
عمل��ي ف��ي الصب��اح فإنني 
أذهب للعم��ل دون نوم 
أو بساعات نوم قليلة 
ش��رب  يمكنن��ي  وال 

المنبهات مثل الشاي أو القهوة«.
وتابع��ت: »أما إذا كن��ت في مناوب��ة »أول الليل«، 
فأنام بش��كل أفضل. ولك��ن يزاحمني وقت الفطور 
وأنا ف��ي العمل فأتناول الفطور وح��دي بعيدًا عن 
اس��رتي، وإذا صادفتن��ي مناوب��ة آخر اللي��ل، فأنا 
أقض��ي الفطور م��ع األهل، أما الس��حور فيكون في 
العم��ل وأعود إلى المن��زل في الصب��اح ويبقى لي 
الي��وم بأكمله، لذلك فإنني أفضل الدوام آخر الليل 

بشهر رمضان«.
وأضافت: »هن��اك تغير بعادات ش��هر رمضان في 
ظ��ل ظروف انتش��ار في��روس كورونا، لق��د اختفت 
العزائ��م والغبق��ات الرمضاني��ة، وهو أكثر ش��يء 
أفتق��ده في هذه األزم��ة، كما اختف��ت التجمعات 

العائلية والزيارات«.

رمضان لول

يوسف محمد أحمد بوزيد

مثل اليوم

»ماجلة« رمضان
ش��هر رمض��ان الكري��م ل��ه منزلة جليل��ة في نفوس��نا منذ الق��دم، فهو 
ش��هر الطاع��ة هلل تعالى، وطاعة ل��ه في كل ما أمر ونهي. والمس��لمون 
يحتفلون بعيدين في الس��نة، عيد الفطر وعيد األضح��ى أو العيد الكبير. 
ولشهر رمضان مقدمات، يستعد بها أهل البحرين لالحتفاء بِه، فمؤونة 

»ماجلة« رمضان تختلف عن باقي أيام السنة.
فترى رب األس��رة يكثر من ش��راء ال��رز وحب الهريس وطحي��ن اللقيمات 
وطحي��ن الكب��اب وطحي��ن خب��ز الرق��اق وطحي��ن العصي��دة والخبيصة، 
والبحرينيون بعامة يفضلون خبز الرقاق الذي تحضرُه ربة البيت بنفسها 
للثري��د، ومرق��ة الثريد المفضلة ه��ي مرقة اللحم الط��ري »لم يكن في 
البحري��ن قديمًا وحتى أواخ��ر األربعينيات ثالجات لحف��ظ اللحم والخضار 
الت��ي من أهمها القرع واليقطين »بوبر« والباذنجان »البيديان« والبامية 
والبطاط��س »االل��و«، ولم نكن نعرف الكوس��ا وأخواته��ا، فمرقة الثريد 
تتك��ون من لحم ط��ازج، وجمي��ع الخضار كذل��ك، فللمرق طع��م ونكهة 
لذيذة وفائدته��ا الغذائية كبيرة، وكذلك لحم الهريس، ويفضل األهالي 
للهري��س لح��م العجول، وال بد م��ن أن تكون اللحمة خالي��ة من العظام 
وقليلة الش��حوم »هب��ره«، وال تجيد طبخة الهري��س وضربها إال الجدة أو 
األم، أم��ا الكنات الصغيرات واألخ��وات الصغيرات، ف��ال طاقة لهن بطبخ 
الهري��س وضرب��ه، فقط قد يس��تعان بالصب��ي القوي للمس��اعدة حين 

ضربها. وللحديث بقية.

البساطة والنعومة سمة مكياج رمضان
سماهر سيف اليزل  «

ليف��رض  وضم��ان  ش��هر  يأت��ي 
ف��ي  خصوصيت��ه علين��ا، وخاص��ة 
طريقة اللباس والمكياج، فالمكياج 
يختلف في هذا الش��هر الفضيل عن 
باق��ي أيام الس��نة، حي��ث إن هناك 
س��يدات يغيرن طريق��ة مكياجهن 
بالكام��ل، ومنهن م��ن تتوقف عن 
وضع المكياج نهائي��ًا، ولكن تبقى 
األناقة والرضى عن النفس أمر مهم 

للمرأة و الفتاة خصوصًا للعامالت، 
لذلك البد من إيجاد طريقة طبيعية 

تمنحها لمسة جمالية. 
وقال��ت خبي��رة المكي��اج والتجميل 
أسماء المعتز ل�»الوطن«، »إن على 
الم��رأة أو الفتاة العامل��ة االبتعاد 
ع��ن األل��وان الصاخبة واس��تعمال 
األل��وان الطبيعية، واختي��ار مكياج 
رمض��ان،  أج��واء  تناس��ب  بس��يط 

بشكل ناعم والئق«. 
اس��تخدام  أن��ه »يمكن  وأضاف��ت، 

العي��وب  خاف��ي  أو  »الكونس��يلر« 
واالكتف��اء  اله��االت،  لتغطي��ة 
بتوزيعه على بعض مناطق البشرة 
ودمج��ه، أو من الممكن اس��تخدام 
كريم أس��اس ذو الطبق��ة الخفيفة 
حتى ال يترك س��ماكة واضحة على 
الوجه، ووضع أحم��ر الخدود الناعم 
الوردي الذي يعط��ي جمال طبيعي 

للبشرة«.
وفيما يتعلق بظالل العين، اقترحت 
المعت��ز »اللج��وء لألل��وان الترابية 

الناعم��ة، م��ع لمس��ة ناعم��ة من 
على »ضرورة  »اآليالينر««، مشددة 
االبتعاد ع��ن الرم��وش الصناعية، 
واختي��ار درج��ات طبيعي��ة ألحم��ر 
الش��فاه«. وبين��ت أن »البش��رة في 
شهر رمضان تحتاج لعناية خاصة، 
وهو فرصة لزيادة االهتمام وإراحة 
البشرة من المس��تحضرات الكثيرة 
التي تس��تهلك في األيام العادي«، 
موضح��ة أن »جف��اف البش��رة من 
أكثر المش��اكل التي تصيب البشرة 
خ��الل فت��رة الصيام وذلك بس��بب 
عدم ش��رب الس��وائل أو الماء خالل 

النهار«.
وأوضحت، أنه »يجب ترطيب البشرة 
من خالل الحرص على ش��رب الماء 
والعصائ��ر عل��ى اإلفطار والس��حور 
وما بينهما، باإلضافة إلى استخدام 

أقنعة الترطيب الطبيعية«.
وأضافت أن »تغيير النظام الغذائّي 
المفاجئ في شهر رمضان يؤّدي إلى 
ظهور البثور والحبوب على البش��رة، 
وقد تتهّيج من أبسط األمور، لذلك 
يجب الحرص على تنظيفها بش��كل 
دائم باستخدام المنتجات المناسبة 
تس��ّبب  ال  والت��ي  البش��رة  لن��وع 
له��ا التحس��س ويفّضل اس��تخدام 
الم��واد الت��ي تحتوي عل��ى حمض 
الجليكولي��ك م��ن قبل األش��خاص 
الذي��ن يمتلكون البش��رة العادية، 
أّما بالنسبة للبشرة الجاّفة فيفّضل 
اس��تخدام المواد التي تحتوي على 

حمض الساليسيك.  
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هدى عبدالحميد  «

أف��اد المش��رف اإلداري بجمعية الحد 
الخيرية عبدالناصر جاسم الصحاف أن 
الجمعية تباش��ر نشاطها الخيري منذ 
28 عامًا األمر ال��ذي أهلها ألن تكون 
رائدة في مجال مؤسس��ات المجتمع 
األهل��ي وحت��ى اآلن م��رت الجمعي��ة 
بتط��ورات كثيرة أثمرت عن تقس��يم 
لجانها لتشمل مشروعات البر والخير 
المتنوعة وحرصًا من مجلس إدارتها 
على رفع كفاءة العمل الخيري، وتحت 
ش��عار »عطاؤكم لمستحقيه« عملت 
الجمعي��ة من��ذ تأسيس��ها على رصد 
كل األسر واألفراد المحتاجين بمدينة 
الحد، منطلقين من تعاليم ش��ريعتنا 

إل��ى  الداعي��ة  الس��محاء  اإلس��المية 
التكات��ف بين أفراد المجتمع وموروث 
مملك��ة البحري��ن األصي��ل المعروف 

بالقيم النبيلة والتواصل االجتماعي.
وأش��ار الصحاف إل��ى أن جمعية الحد 
الخيرية تنطلق من رسالتها الصادقة 

القائمة على مبدأ الش��فافية وإعالم 
المتبرعي��ن الك��رام بكاف��ة المبال��غ 
المنفق��ة عل��ى مش��اريعها و أع��داد 
المس��تفيدين حي��ث ت��م تثبي��ت 5 
إعالنات بمختلف ش��وارع مدينة الحد 
تضمن��ت مجم��ل إنفاق جمي��ع لجان 
الجمعية و أعداد المستفيدين إذ بلغ 
مجم��ل إنفاق الجمعي��ة على مختلف 
اللج��ان الع��ام الماض��ي م��ا قيمته 
429806 دناني��ر اس��تفاد منها أكثر 
م��ن 2000 ف��رد وأس��رة، والب��د أن 
نش��ير إلى المش��روعات الموس��مية 
التي تطرحها الجمعية سنويًا السيما 
ونحن نقف على مشارف شهر رمضان 
المبارك حيث تقوم الجمعية بتفطير 
150 أسرة يوميًا خالل الشهر الفضيل 

إضافة إلى توزيع الزكاة بالتعاون مع 
المتبرعين بش��كل مباش��ر على 550 
أس��رة فضاًل عن توزيع قسائم المواد 
الغذائية على 450 أسرة طوال الشهر 

الفضيل.
وفيما يتعلق باألوقاف تجدر اإلش��ارة 
إلى الخط��وة البناءة الت��ي قامت بها 
جمعي��ة الح��د الخيري��ة م��ن خ��الل 
اإلع��الن عن مش��روع »وق��ف األمل« 
وهو وق��ف مخص��ص لألرام��ل وكبار 
الس��ن وسقيا الماء ويتألف من عمارة 
مكونة من 24 ش��قة مقسمة على 6 
طوابق وتقع على أرض تبلغ مساحتها 
700 متر مربع وهو األمر الذي الزالت 
الجمعية في طور اإلعداد له بمساعدة 

المتبرعين الكرام.

 عشريني يعاني إعاقات 
 يحتاج إلى عالج بالخارج

 وسكن يالئم حالته

هدى عبدالحميد  «

أحمد ش��اب م��ن ذوي الهمم يبلغ من العمر 27 عاما يناش��د 
المس��ؤولين بوزارة الصحة أن يت��م عالجه من مرض التهاب 
المفاصل الروماتزمي الذي يتس��بب في ت��آكل مفاصله يومًا 
بعد يوم وناشد المسؤولين في وزارة اإلسكان بتوفير مسكن 

مالئم له.
ويق��ول أحم��د: »هذا الم��رض مصاحب لألطف��ال وهو مرض 
روماتزم��ي مناع��ي مزم��ن تم تش��خيصي به من��ذ طفولتي 
وتطورت حالتي مما سبب لي إعاقات مختلفة وشديدة نتيجة 
التحام والتهاب وتآكل المفاصل في عظام اليدين والرسغين 
والكوعي��ن والقدمي��ن والكاحلي��ن والح��وض مم��ا جعل من 
االستحالة علي القيام باألعمال اليومية من غير مساعدة مثل 
العناية الش��خصية اللباس وتناول الطع��ام وال يمكنني حتى 
التحرك دون الكرس��ي المتحرك لمس��افات قصي��رة، وتتولى 
زوجت��ي مس��اعدتي عل��ى العديد من ه��ذه المهام وأس��كن 
وزوجت��ي وطفلتي ف��ي بيت وال��دي بالطابق العل��وي فيقوم 
إخوتي بحملي نزوال وصعودا إلى شقتي وحلمي الحصول على 

سكن يالئم ظروفي الصحية«.
وأضاف: »أقوم بمتابعة عيادة األمراض الروماتيزمية بش��كل 
دوري لعمل الفحوص المختبرية وأخذ العالجات الالزمة. وقد 

تم وصف دواء الميثوتريكسات لعالج التهاب المفاصل«.
وذك��ر أحم��د »أن��ه منذ خم��س س��نوات تقريب��ا زار البحرين 
بروفيس��ور ألماني اطلع على حالته مرتي��ن على مدار عامين 
وكتب تقريرا طبيا بالحالة وبعدها تم إعالمي بش��كل شفوي 
بأن حالت��ي يمك��ن أن تعالج بتغيي��ر المفاصل ف��ي ألمانيا 
وانتظ��رت أن يت��م االتص��ال ب��ي لتحديد موعد لب��دء العالج 
ولكن مرت الش��هور ولم يتصل بي أحد ثم ذهبت إلى الطبيب 
المعالج في السلمانية فأخبرني السكرتير أن اسمي غير مدرج 
ضمن ح��االت العالج للخارج مم��ا أصابن��ي بالصدمة وضياع 

األمل في الشفاء«.

اذا ما طاعك 
الزمان طيعه

هدى عبدالحميد «

يت��زاد اإلقب��ال خ��الل ش��هر رمضان 
المبارك على ش��راء العط��ور الزيتية 
وأهمها العود والعنبر مقارنة بأشهر 
الرتباطه��ا  نظ��رًا  العادي��ة،  الس��نة 
بالج��و الرمضان��ي، وفق��ًا لم��ا ذك��ر 
مس��ؤوالن في محالت بيع عطور، في 
وقت س��اهم البيع عبر األون الين في 
ثبات المبيعات ونس��بة انخفاضها ال 
يتعدى 20%. وأش��اروا إلى أن س��وق 
العطور بش��كل ع��ام، يش��هد ركودًا 
في المبيع��ات نظرًا لجائح��ة كورونا 
التي حدت من ق��دوم الخليجيين إلى 
البحري��ن حي��ث كانوا يش��كلون جزءًا 

كبيرًا من القوة الشرائية.
وق��ال مدي��ر التجزئة لف��روع محالت 
الع��ود  »يع��د  اهلل:  فرح��ات  أجم��ل 
والعنبر األكثر إقبااًل م��ن البحرينيين 
خالل ش��هر رمضان، لذا نحرص على 
تقديم أخش��اب العود عالية الجودة، 
وخصوص��ًا عل��ى عط��ر ده��ن العود 

ش��مس ومخلط دهن الع��ود معتق 
 Aristocrat وده��ن العود الملك��ي و
ه��و مزي��ج غن��ي بالزه��ور الخش��بية 

والعنبر«.
تقدي��م  عل��ى  »الح��رص،  وأك��د 
النوعي��ة الجيدة، م��ع تقديم عروض 
وتخفيض��ات احتفااًل بم��رور 90 عامًا 
عل��ى إنش��اء الش��ركة و25 عامًا على 

افتتاح أول فرع بالبحرين«.

وح��ول تأثي��ر جائح��ة كورون��ا على 
»قط��اع  إن  ق��ال،  العط��ور،  س��وق 
بس��بب  تأث��ر  التجاري��ة  األعم��ال 
فق��دان الش��ريحة الس��ياحية نتيجة 
قيود الس��فر، وخاصة م��ن المملكة 
العربية الس��عودية، مقدمًا ش��كره 
إل��ى الحكومة على جمي��ع اإلجراءات 
االحترازية الت��ي اتخذتها لمواجهة 
والحف��اظ عل��ى  )كوفي��د19(  وب��اء 

سالمة جميع المواطنين والمقيمين.
وأكد أن��ه، »مع فترة اإلغ��الق، لعبت 
منص��ة التجارة اإللكتروني��ة الخاصة 
بنا دورًا حيويًا وكنا مكرس��ين لضمان 
عل��ى منتجاته��م  حص��ول عمالئن��ا 
المفضلة بنقرة بسيطة من التطبيق 
أو موقع الويب الخاص بالشركة، حيث 
تمكنا من توصيل 100% من الطلبات 

المستلمة«.
فيم��ا قال��ت ميرهان عي��د كامل من 
ش��ركة طي��ف اإلم��ارات للعط��ور، إن 
»البحرينيين دائمًا ما ينعش��ون البيع 
قبل شهر رمضان الكريم مقبلين على 
ش��راء العود المدخن وع��ود كمبودي 

والعنبر والهيل«.
وأك��دت أن »عط��ور الش��يخة فاطمة 
والش��يخ عبداهلل أكبر، تشهد مبيعات 
كبيرة خالل الش��هر الكري��م«، الفتة 
إلى أن »سوق العطور يشهد انخفاضًا 
في األرباح نتيجة جائحة كورونا إال أن 
البيع عبر األون الين كان ثابتًا ونسبة 

انخفاضه ال يتعدى %20«.

العود والعنبر األكثر مبيعًا في رمضان
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فريد أحمد حسن

قطرة وقت

»طويل العمر.. الشيخ خليفة وصل«
.. تس��مع أصوات الن��اس حينما يقترب وصول��ه »طويل العمر 

الشيخ خليفة وصل«.
نعم، رحمك اهلل يا والد البحرينيين، رحمك اهلل وأس��كنك فسيح 
جناته، فألول مرة في حياتي وحياة كثيرين من أبناء هذا الوطن 
يهل علينا شهر رمضان المبارك وصاحب السمو الملكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه اهلل ليس بيننا. 
نعم نتذكره، وس��نظل نستذكره، مثلما نستذكر دائمًا شقيقه 
األكب��ر والدنا واس��ع القل��ب صاحب العظمة األمير عيس��ى بن 
سلمان آل خليفة رحمه اهلل، سنستذكرهما ومعهما شقيقهما 
الثالث صاحب الس��مو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة رحمه 
اهلل، وسندعو لسليل المجد الوائلي ملكنا الغالي صاحب الجاللة 

حمد بن عيسى آل خليفة بطول العمر والصحة. 
ش��هر رمضان منذ عق��ود طويلة كان ش��هرًا يتجلى فيه األمير 
خليفة بن س��لمان رحمه اهلل بامتياز، وقبل حتى استقالل هذا 
الوطن، وعلى عادة ش��يوخ آل خليفة الك��رام وحكام هذه البلد، 
كان خليف��ة بن س��لمان على نهج جده ووال��ده، كان »متألقًا« 
كبدر ساطع في سماء رمضان البحرين، رجل تجد مجلسه عامرًا 
مفتوحًا للجميع، تراه لياًل كل يوم يزور مجالس البحرين، تسمع 
أصوات الناس حينما يقترب وصوله »طويل العمر الشيخ خليفة 
وصل«، فيبدأ الجميع اس��تعدادهم للسالم عليه وهم يعلمون 
بأنه سيس��أل عنهم وعن أهاليهم، وبعضهم يعلم بأن سموه 
ال ينس��ى الوجوه وال األنس��اب، بل هو ق��د يجعلك تعرف أهلك 

وامتدادهم أكثر من نفسك. 

من يمكنه أن يقدم لنا رقمًا يمثل زيارات األمير خليفة بن سلمان 
رحمه اهلل لمجالس البحرين طوال س��نوات حياته الحافلة؟! من 
يمكنه أن يلخص لنا المضامين التي احتضنتها هذه المجالس، 
وك��م من توجيهات صدرت عنه، وكم من مناقش��ات ثرية كان 
هو مصدر إش��عاع لها، وكم من أحاديث متنوعة أبرزت للناس 
خالصة فكر هذا القائد الذي انش��غل كل حياته وس��نواتها في 
بناء هذا الوطن وفي إسناد شقيقه وعضيده وبعدها في إسناد 

ودعم ابن أخيه الغالي على قلبه جاللة الملك. 
مجالس رمضان في أعوامنا الماضية، ولعلي أتحدث عن تجربتي 
الشخصية، كانت ترتبط بقوة باألمير خليفة بن سلمان رحمه 
اهلل كرئيس للحكومة وصاحب القرار في حراكها وعملها، إذ كم 
من مجلس دعيت له بأمر س��موه، كم من مناقشات وتساؤالت 
تم��ت مباش��رة معه وهو يجي��ب علينا على الف��ور، بل كم من 
مقاالت س��ألني عنها مباش��رة وغيري من الكتاب، وكان جوابه 

عليها دائمًا فعل يتحقق على أرض الواقع بعدها. 
يعود لن��ا رمضان وفي قلوبنا فراغ كبير، موقع ش��اغر ال يمكن 
أن ُيس��د مكانه، يعود رمضان ش��خصياً لي وأنا أستذكر »البدر 
المفقود« الذي طالما كان يزينه، أس��تذكر والدنا وأسد الوطن 
والرجل العظيم الخالد بأفعاله، الخالد بإذن اهلل في جنات ربي، 
أس��تذكر ذكرياتنا مع األمير خليفة بن س��لمان طيب اهلل ثراه، 
وأدع��و ببركته أن يديم اهلل لب��اس الصحة والعافية على ملكنا 
الغال��ي حفظه اهلل، وعلى ولي عهده ورئيس وزرائه حفظه اهلل 

وأن يمسح على قلبيهما لفراق رفيق دربهما.

haifa.juma@gmail.com

@Haifadwan

هيفاء عدوان

نقطة ضوء

كفو.. أهلنا الطيبين وإعالمنا الوطني
لم أستطع وصف ما انتابني من شعور على مدى الدقائق العشر التي 
اس��تضاف بها برنامج »كفو« في أول حلقاته بداية الش��هر الفضيل، 
مدير مركز الحد لذوي االحتياجات الخاصة، بس��مة البنخليل، ش��عور 
امت��زج فيه الفخر واالعت��زاز والتقدي��ر واإلكبار بأبن��اء وبنات وطني، 
الذين كرسوا حياتهم لخدمة اآلخرين، دون بهرجة إعالمية وال تفاخر 
وال انتظ��ار لعائ��د مادي أو معن��وي، دافعه��م األول واألخير رضا اهلل 

تبارك وتعالى وعزة هذا الوطن.
»كف��و«.. لم أَر في��ه برنامجًا متميزًا لتس��ليط الضوء عل��ى إنجازات 
ومساهمات أفراد نعيش معهم كل يوم فقط، بل هو إحدى المبادرات 
اإلعالمية المهمة التي نفخر بها وتحمل رسالة إنسانية من البحرين 

إلى كل العالم؛ بأن في هذا الوطن وعلى هذه األرض ما نفخر به.
»كفو«.. ماما بس��مة، البطلة البحرينية التي كرس��ت حياتها لخدمة 
ودعم أبنائنا من ذوي العزيمة، فكانت، كما وصفوها، أكثر من مجرد 
مدي��ر أو معلمة، لتكون لهم األم واألخت والصديقة والداعمة، زرعت 

األمل فأنبتت الحب واإلخالص والتفاني.
»كف��و«.. إعالمنا الوطني، ال��ذي كان في قمة اإلبداع، فك��رًا وإعدادًا 
وتنفيذًا وإخراجًا، فعبر بكل صدق وإخالص عن هذا الشعب ونقل بكل 
أمانة أجمل النماذج والصورة الحقيقية لما يتمتع به أبناء الوطن من 

تكافل اجتماعي وعالقات إنسانية.

»كفو«.. مؤسس��اتنا الوطنية التي كانت ش��ريكًا أساس��يًا في عملية 
البن��اء والتنمية، والمس��اهمة ف��ي دعم المب��ادرات الوطني��ة ماديًا 
ومعنويًا، ووقفت مع الوطن والمواطن في أصعب الظروف والتحديات 
لتثبت أننا جميعًا يد واحدة في وطن المحبة السالم.. وطن بوسلمان.
»كفو«كبي��رة.. للخط��ة الوطنية لتعزي��ز االنتماء الوطني وترس��يخ 
قيم المواطنة »بحرينن��ا«، وإدارتها التنفيذي��ة وكل العاملين فيها، 
ألفكارهم اإلبداعية في تحقيق أهداف الخطة، وإحداث الفرق الحقيقي 

عبر كل ما يقدمونه من برامج ومبادرات.
»كفو«.. لكل الملهمين من أبناء وطني في كل المجاالت، الذين كان 
لهم بصمة واضحة على كل من حولهم، وإن لم تصل إليهم وس��ائل 
اإلعالم أو يتنبه إليهم نشطاء وسائل التواصل االجتماعي، ولكنهم ال 
يزالون يبذلون كل جهد ووقت من أجل أن نعيش في الوطن األجمل.. 

وطن التكافل التعايش والسالم.
* إضاءة..

»كف��و« بحجم الس��ماء واألرض وألف ش��كر إلى كل إخوانن��ا وأخواتنا 
العاملي��ن في الصف��وف األمامية، بجميع تخصصاته��م ومواقعهم، 
والذين ال يزالون يواصلون الليل بالنهار في حماية الوطن واإلنسانية، 

مقدمين الصورة األجمل واألرقى ألبناء هذا الوطن.

جواب اإلفراجات المفرحة
بعيدًا عن التفاصيل والتحليالت غير المستندة إلى معلومات 
صحيح��ة يمكن الق��ول إن المض��ي في برنام��ج العقوبات 
البديلة وإط��الق عدد غير قليل من المس��جونين قبل حلول 
شهر رمضان المبارك يؤكد أن يد الحكومة ممدودة دائمًا، 
وأنه��ا عل��ى عكس ما يعمد مريدو الس��وء إل��ى الترويج له 
عنها عبر الفضائيات السوسة ومواقع التواصل االجتماعي. 
الس��ؤال اآلن هو كيف سيقابل المس��تفيدون من ذلك هذا 

التحرك الموجب؟ 
العقل يدفع إلى مقابلة تلك الخطوة بخطوة تجعل الحكومة 
تؤم��ن بأن ما قامت ب��ه مقدر ومش��كور فتتبعه بخطوات 
أخ��رى تدفع في اتجاه إغالق ذل��ك الملف المؤذي والمعطل 
للحياة، فه��ل يمكن للذين يعتبرون أنفس��هم »معارضة« 
القيام بتلك الخطوة واس��تثمار هذا التطور اإليجابي لصالح 
الن��اس الذين يدعون أنه��م يعملون من أج��ل مصلحتهم 

ويدافعون عن حقوقهم؟ 
اس��تنادًا إلى التجربة يس��هل القول إنهم ل��ن يتمكنوا من 
ذلك، وبداًل من أن يسلكوا هذا الدرب سيسلكون اآلخر الذي 
ال يفض��ي إلى مفيد ويضيعوا الفرصة التي أضاعوا من قبل 
أمثالها فتس��ببوا ف��ي مزيد من األذى للن��اس الذين وثقوا 
به��م واعتقدوا أنهم في المس��توى ال��ذي يؤهلهم للقيام 
بعم��ل يتواف��ق مع العقل ويؤك��د أنهم ليس��وا دخالء على 

العمل السياسي. 
ما ينبغي أن يعلمه أولئك هو أن أهالي الذين تسببوا عليهم 
وأدخلوه��م في تجارب قاس��ية أضاعت زمن��ًا من حياتهم ال 
يقبل��ون بغير أن يبق��وا في أحضانهم ويعيش��وا معهم وال 
يفارقوه��م، لهذا ف��إن عليه��م أن يعيدوا النظ��ر في الذي 
يقوم��ون ب��ه وأن يتأكدوا من أن أبناء الناس ليس��وا بيادق 
يحركونها كيفما شاؤوا، وأن يعلموا أن زمن الشعارات وّلى 
وأنها ال يمكن أن تغير من الواقع شيئًا، وخصوصا أن الذين 
ذاق��وا األلم بس��ببها وأهلوهم لم يع��ودوا يؤمنون بها وال 

يترددون عن رفضها والرد على رافعيها. 
خطوة موجبة يقومون بها من ش��أنها أن تش��جع الحكومة 
عل��ى القيام بخط��وات موجبة أخرى يع��ود نفعها على أهل 

هذه البالد الذين ال يليق بهم ما جرى عليهم. كمال الذيب

مجرد رأي

 أبواب ال يمكن غلقها: 
حرية االختالف من دون تلجيم أو تكفير

م��ا تزال القضاي��ا المتصلة بالحري��ة الفكرية والحري��ة الدينية تثير 
الج��دل حول حدود ه��ذه الحرية: حرية الباحث، وحري��ة المبدع، وهل 
يجب على الباحث أن يبتعد عن المس��ائل الدينية فكريًا وال يناقشها 
مطلق��ًا تاركًا األمر للفقه��اء والمختصين كما يدع��و البعض، بحيث 
نتخل��ف بذل��ك ع��ن القدامى، ونك��ون أقل ج��رأة منهم ف��ي مقاربة 

النصوص أي كان نوعها؟ 
وه��ل يج��ب أن يكتب الش��اعر قصيدت��ه والروائي روايت��ه في حدود 
الخطاب الذي يمجد »الفضيلة« بمعناها المباش��ر والحرفي، ويتجنب 
الغ��زل والهزل وط��رح القضايا المصنفة حساس��ة؟ وبذلك يكون أقل 

جرأة وإبداعًا من أبي العالء المعري والجاحظ وطه حسين.
إن جوهر المشكلة يتمثل في حدود حرية اإلبداع أو البحث في المجال 
الدين��ي تحدي��دًا، والتي يرفضها الذي��ن يعتبرون أنفس��هم أوصياء 
فيطرحون باستمرار قضايا من نوع أن حرية البحث في األديان مقيدة 
وفي الفلسفة مقيدة، وأنهم هم من يحدد أسس قراءة النص وتأويله 
الس��تنباط األحكام وهم من يضبطون حدود هذه القراءة وشروطها، 
وم��ن يحق لهم القي��ام بها، مم��ا يجعل كل بحث خ��ارج منهجيتهم 
مرفوضًا، بل وقد يصبح موسومًا بالمروق، في حين أنه ال يمكن إلزام 
الن��اس بق��راءة واحدة لهذه النصوص في زمن كث��رت فيه التأويالت 
وج��رى في��ه تحديث مناه��ج الق��راءة والمقاربة والتفس��ير والتحليل 

باستخدام ما توافر من أدوات ومعارف وعلوم جديدة.

إن أخط��ر ما يمك��ن أن يتعرض ل��ه الباحث في المج��ال الديني، هو 
اتهام��ه بالخروج عن الدين القويم، اس��تنادًا ينجزه من عمل بحث أو 
إبداع، مم��ا يعرض الباح��ث أو المبدع، إلى احتم��االت متعددة، من 
بينها االغتيال المادي أو المعنوي، مثلما حدث للعديد من المفكرين 
والكتاب في الماضي البعي��د وفي الحاضر القريب، ويحدث ذلك غالبًا 

باسم الدين، والدين منه براء.
إن الحري��ة الدينية هي أس��اس كل إيمان، وأنه م��ن طبيعة اإليمان 
أن يكون قناعة حرة ألن المرء ال يس��تطيع أن يؤمن بأي شيء/ ما لم 
يقتن��ع به، فكي��ف إذن يجوز تكفير الباحث أو المبدع بس��بب قناعاته 

الفكرية أو الدينية أو غير الدينية؟
إن كل قت��ل مادي أو معن��وي هو اغتيال للحق ف��ي االختالف واغتيال 
للحرية التس��امح. وهذا ما وقعنا فيه عبر تاريخنا الطويل باس��تمرار، 
وبصورة متكررة. فقد قتل المس��لمون بعضهم بعضًا لالختالف في 
فهمهم للعقي��دة ولنصوص الدين الحنيف، مم��ا أدى في الكثير من 
األحيان إلى إصدار اتهامات بالزندقة والردة والكفر، واس��تخدام ذلك 

في الغالب كسالح سياسي يصنعه الفقيه ويستعمله السياسي. 
إن حري��ة البحث ف��ي أي مجال، تس��تلزم حرية الفكر، وه��ذه الحرية 
أساسية لتقدم البحث والعلوم واإلبداع في جميع الحضارات، فال حوار 
وال تعايش وال تضامنًا أو تسامحًا من دون ضمان حرية الفكر والبحث 

واإلبداع، والحق في االختالف من دون تلجيم أو تكفير.

ghazi.alghurairi@gmail.com

@ghazialghurairi

غازي الغريري

همسات

روحانية التراويح
هّل علينا شهر رمضان المبارك للعام الثاني على التوالي في 
ظل استمرار جائحة كورونا )كوفيد19( التي اجتاحت العالم 
بأكمله، وعش��نا منذ اليوم هذا العام أجواء روحانية في هذا 
الشهر الكريم بعودة صالة التراويح في لياٍل افتقدها الجميع 
بعد انقطاع تام في رمضان الماضي بسبب فيروس كورونا، 
ولكن ه��ذا العام بفضل م��ن اهلل تعالى ث��م بالتوجيهات 
الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، 
فقد كانت مس��اجد البحرين في أول ليلة من إقامة التراويح 
تس��تقبل المصلين في مختلف محافظات البالد مع االلتزام 
بالتعليمات واإلجراءات االحترازية للحد من انتش��ار فيروس 

كورونا، في منظر يريح القلب بهذه العودة الميمونة.
وحقيق��ة عايش��ت ش��خصيًا الليل��ة األولى لص��الة التراويح 
والحظ��ت كيف كان��ت االس��تعدادات م��ن قب��ل القائمين 
والمس��ؤولين عل��ى المس��اجد في إط��ار التعليم��ات التي 
أصدره��ا الفريق الوطني لمكافحة في��روس كورونا، كما أن 
إدارة األوقاف الس��نية كانت حريص��ة من خالل التأكيد على 
أئمة المس��اجد ضرورة االلت��زام بالضواب��ط وأهمها إبراز 
المصلين ما يثبت في تطبيق »مجتمع واعي« الحصول على 
التطعيم المضاد للفيروس بعد مرور 14 يومًا على الجرعة 
الثانية وكذل��ك لبس الكمامات والتباع��د االجتماعي، فقد 
سارت العملية بكل سالس��ة بالتعاون مع الفرق التطوعية 
لتنظيم الدخول والخروج منعًا للتزاحم محافظة على سالمة 

المصلين.
كانت أجواًء روحانية اش��تقنا لها للصالة في المساجد وأداء 
صالة التراويح التي لم تتجاوز 45 دقيقة من خالل التخفيف 
في قراءة الس��ور القرآني��ة من قبل األئم��ة، ولم تكن مدة 
االنتظ��ار بين األذان وصالة العش��اء إال خمس دقائق فقط 
والشروع في صالة التراويح مباشرة بعد الصالة المفروضة، 
حتى دعاء القن��وت في الوتر كان خفيفًا وبعض المس��اجد 
لم يقم فيها األئم��ة بالدعاء تخفيفًا عن المصلين والتزامًا 
بالوقت المحدد، هذا الوعي من رواد المساجد سيكون بإذن 
اهلل تعال��ى كفياًل بنجاح صالة التراويح حتى نهاية الش��هر 
الفضي��ل، وخصوصًا أن الحاالت المصاب��ة في تزايد مؤخرًا، 
وهو ما ينبغي وضعه في الحسبان من قبل المصلين بالحذر 

والحيطة حتى ال يتم ال سمح اهلل تعليق الصلوات.
* همسة:

في الواقع أثلجت التوجيهات الملكية السامية صدور الجميع 
بعودة صالة التراويح وصالة الجمعة التي ستكون غدًا أولى 
الصل��وات، ونتمنى التطبيق الصحيح لالش��تراطات الصحية 
المحددة بأال تتجاوز مدة الخطبة عش��ر دقائق مع التخفيف 
في الصالة واالنصراف مباشرة بعد الصالة، فبتكاتف الجميع 
وتعاونهم حتمًا س��تكون بيوت اهلل مفتوحة حتى زوال هذا 

المرض بإذن اهلل تعالى.
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ســمو محافــظ الجنوبيــة يشــرف أول مجالس “^” بمشــاركة مســؤولين ونــواب وبلديين

افتتاح مشروعات استثمارية وسياحية بالشراكة مع “الخاص”

^التـــأم أول مجالـــس “البالد” 
الرمضانيـــة عبـــر االتصـــال المرئـــي 
بتشـــريف مـــن محافـــظ الجنوبيـــة 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علـــي بن 
خليفـــة آل خليفة وبمشـــاركة عدد 
مـــن المســـؤولين بجهـــات حكومية 
مختلفة وشخصيات نيابية وبلدية 
وفعاليـــات اجتماعيـــة معروفة من 

المحافظة الجنوبية.
وكشـــف ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة 
إلـــى  تتطلـــع  المحافظـــة  أن  عـــن 
افتتـــاح العديـــد مـــن المشـــروعات 
االستثمارية والسياحية خالل هذا 
العام بالشراكة مع القطاع الخاص، 
موضحـــا أن المشـــروعات التنموية 
فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة غطـــت 
الجوانـــب العمرانيـــة واالقتصادية 

والتراثية والتعليمية.
الجنوبيـــة  المحافظـــة  إن  وقـــال 
تحتضن معظم المناسبات الدولية 
التي تقام على أرض المملكة ومنها 
معـــرض البحرين الدولـــي للطيران 
وغيرها، مؤكدا أنه ال تأثير لجائحة 

لكورونـــا علـــى المســـتوى التنمـــوي 
في المحافظة.

وكان رئيس مجلـــس إدارة “البالد” 
افتتـــح  قـــد  الشـــعلة  عبدالنبـــي 
مجلـــس “البـــالد” الرمضاني مســـاء 
أمـــس، مؤكـــدا أن تنظيـــم صحيفة 

“البالد” مبادرة المجلس الرمضاني 
االفتراضي يهدف في األساس إلى 
إحياء تراث المجالـــس الرمضانية 
التـــي تعثـــرت فـــي العـــام الماضـــي 
بســـبب  أيًضـــا  العـــام  هـــذا  وفـــي 

الجائحة.

سمو محافظ الجنوبية متحدًثا في أول مجالس “البالد” الرمضانية عبر االتصال المرئي

جاللة الملك مستقبال القائد العام لقوة الدفاع وسمو رئيس الحرس الوطني ووزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات الوطني

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهـــل البـــالد القائـــد األعلـــى 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، فـــي قصـــر الصافرية أمس، 
البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة، ورئيـــس الحـــرس الوطنـــي 
ســـمو الفريـــق أول ركن الشـــيخ محمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، ووزير الداخلية 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
ووزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريـــق الركن 
جهـــاز  ورئيـــس  النعيمـــي،  عبـــدهللا 
عـــادل  الفريـــق  الوطنـــي  المخابـــرات 
الفاضل، ورئيس هيئـــة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب النعيمـــي، ورئيـــس األمن 
العـــام الفريـــق طـــارق الحســـن، ومدير 
أركان الحـــرس الوطنـــي اللـــواء الركـــن 

الشـــيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، 
االســـتراتيجي  األمـــن  جهـــاز  ورئيـــس 
الشـــيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، 
أطيـــب  الملـــك  إلـــى جاللـــة  رفعـــوا  إذ 
التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة قـــدوم 

شهر رمضان المبارك.
وأعـــرب جاللتـــه عـــن اعتـــزازه بجميـــع 
المســـلحة ومختلـــف  منتســـبي قواتنـــا 
األجهـــزة األمنية لمـــا يبذلونه من جهود 
كبيرة لحماية وحدتنا الوطنية، والذود 
التـــي  واإلنجـــازات  المكتســـبات  عـــن 
حققتها البحرين وشعبها الكريم، مشيًدا 
جاللتـــه بالعمـــل الـــدؤوب والمتواصـــل 
الـــذي يقومون به فـــي مواجهة جائحة 
كورونـــا، مـــن أجل الحفـــاظ على صحة 
شـــكره  عـــن  معرًبـــا  الجميـــع،  وســـالمة 

وتقديـــره لولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، على الجهود اإلنســـانية 
يبذلهـــا  التـــي  المخلصـــة  والوطنيـــة 
البحريـــن  لفريـــق  قيادتـــه  فـــي  ســـموه 
الوضـــع  متطلبـــات  مـــع  التعامـــل  فـــي 
فيـــروس  لجائحـــة  والتصـــدي  الراهـــن 
كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد 19(، مقدًرا 
جاللتـــه العطـــاء النبيـــل لـــكل العامليـــن 
فـــي الصفـــوف األماميـــة مـــن الكـــوادر 
الطبية والتمريضية والفرق المســـاندة، 
الوطنيـــة  الحملـــة  علـــى  والقائميـــن 
للتطعيـــم لحمايـــة البحريـــن وأهلها من 
الوبـــاء العالمـــي، وشـــاكًرا جاللته كذلك 
الذيـــن  والمقيميـــن  المواطنيـــن  جميـــع 

بادروا بأخذ التطعيم المضاد.

ـــة الملـــك يشـــكر جميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن المبادريـــن بأخـــذ التطعيـــم جالل
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المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة رئيـــس 
مجلـــس الدفاع المدني، أمس، اجتمـــاع المجلس، والذي عقد عبر تقنية 
االتصـــال المرئـــي. واطلـــع المجلس، في مســـتهل اجتماعـــه، على نتائج 
أعمال االجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة برئاســـة رئيس األمن العام، 
وتدارســـها انعكاســـات حـــادث منشـــأة نطنـــز النوويـــة اإليرانيـــة وما قد 

يترتب عليه من تداعيات سلبية على صحة وسالمة المواطنين.
ومـــن جهتـــه، أكد المبعـــوث الخاص لشـــؤون المنـــاخ الرئيـــس التنفيذي 
للمجلـــس األعلـــى للبيئـــة محمـــد بـــن دينـــة، أنـــه لم يتـــم رصـــد أي خطر 
إشـــعاعي علـــى األشـــخاص أو البيئـــة ضمـــن حـــدود مملكـــة البحرين أو 

مياهها اإلقليمية.

ال رصد ألي إشعاع جراء حادث نطنز

)٠٦(



اســـتقبل عاهـــل البـــاد القائـــد األعلـــى 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، في قصـــر الصافرية أمس، 
القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير 
الركـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل 
خليفة، وسمو الفريق أول ركن الشيخ 
محمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة رئيس 
الداخليـــة  ووزيـــر  الوطنـــي،  الحـــرس 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
ووزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريـــق الركن 
عبدهللا النعيمـــي، ورئيس جهاز األمن 
الوطني الفريق عادل الفاضل، ورئيس 
هيئـــة األركان الفريق الركـــن ذياب بن 
صقـــر النعيمـــي، ورئيـــس األمـــن العام 
الفريـــق طارق حســـن الحســـن، ومدير 
أركان الحـــرس الوطنـــي اللـــواء الركن 
الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، 
ورئيـــس جهـــاز األمـــن االســـتراتيجي 
الشـــيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، 
إذ رفعـــوا إلـــى جالـــة الملـــك أطيـــب 
التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة قدوم 
المبـــارك، ســـائلين هللا  شـــهر رمضـــان 
تبـــارك وتعالـــى أن يعيـــد هـــذا الشـــهر 
الكريم على جالة الملك بوافر الصحة 
والسعادة، وأن يحفظ جالته ويرعاه 

ويســـدد خطـــاه ويديـــم علـــى مملكـــة 
البحرين وشعبها العزيز في ظل قيادة 
جالتـــه الحكيمة نعمـــة األمن واألمان 

والرخاء والتقدم.
وبادلهم صاحب الجالة الملك التهاني 
بهذه المناســـبة المباركة، داعًيا المولى 
تعالى أن يعيدهـــا على الجميع بالخير 

والبركات والمسرات.

كما أعرب جالتـــه عن اعتزازه بجميع 
منتســـبي قواتنـــا المســـلحة ومختلـــف 
مـــن  يبذلونـــه  لمـــا  األمنيـــة  األجهـــزة 
جهود كبيرة لحماية وحدتنا الوطنية، 
والـــذود عـــن المكتســـبات واإلنجازات 
التي حققتها البحرين وشعبها الكريم، 
الـــدؤوب  بالعمـــل  جالتـــه  مشـــيًدا 
والمتواصـــل الـــذي يقومـــون بـــه فـــي 

مواجهـــة جائحـــة كورونـــا، مـــن أجـــل 
الحفاظ على صحة وســـامة الجميع، 
معرًبـــا عن شـــكره وتقديره لولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، على 
الجهود اإلنسانية والوطنية المخلصة 
التي يبذلها ســـموه فـــي قيادته لفريق 
البحريـــن فـــي التعامـــل مـــع متطلبات 

لجائحـــة  والتصـــدي  الراهـــن  الوضـــع 
)كوفيـــد  المســـتجد  فيـــروس كورونـــا 
19(، مقـــدًرا جالته العطاء النبيل لكل 
العامليـــن فـــي الصفـــوف األمامية من 
الكـــوادر الطبية والتمريضيـــة والفرق 
الحملـــة  علـــى  والقائميـــن  المســـاندة، 
الوطنيـــة للتطعيـــم لحمايـــة البحريـــن 
وأهلهـــا مـــن الوبـــاء العالمـــي، وشـــاكًرا 

المواطنيـــن  جميـــع  كذلـــك  جالتـــه 
والمقيمين الذين بادروا بأخذ التطعيم 

المضاد.
كمـــا كلف جالـــة الملك القائـــد األعلى 
الحضـــور نقـــل تحياته وتهانيه بشـــهر 
رمضـــان المبـــارك إلـــى جميـــع رجالنـــا 
البواســـل فـــي مختلـــف مواقـــع عملهم 

السامية داخل المملكة وخارجها.

المنامة - بنا

مساع مقدرة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء للتخلص من الوباء
جاللــة الملــك: نعتــز بجهــود منتســبي قواتنــا المســلحة فــي حمايــة وحدتنــا الوطنيــة

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
فـــي قصـــر الصافريـــة أمـــس، رئيـــس 
المحكمـــة الدســـتورية الشـــيخ خليفة 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  بـــن 
ونائب رئيس المجلس األعلى للقضاء 
التمييزالمستشـــار  محكمـــة  رئيـــس 
العـــام  والنائـــب  البوعينيـــن،  عبـــدهللا 
علـــي البوعينين، الذين رفعوا لجالته 
التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة شـــهر 
رمضـــان الكريـــم، ســـائلين المولـــى عز 
وجـــل أن يعيد هذه المناســـبة الطيبة 
على جالته بدوام الصحة والســـعادة 
وأن يحفـــظ مملكة البحرين وشـــعبها 
الوفـــي ويديـــم عليهمـــا نعمـــة األمـــن 

والرخاء والتقدم.
وبادلهـــم جالـــة العاهـــل التهاني بهذا 
الشـــهر الفضيـــل، ســـائًا هللا ســـبحانه 
المناســـبة  هـــذه  يعيـــد  أن  وتعالـــى 
الكريمة على مملكتنـــا العزيزة بالخير 

والبركات.
وأعرب صاحـــب الجالة عـــن تقديره 
علـــى  القضائيـــة  الهيئـــات  لرؤســـاء 
فـــي  المخلصـــة  الوطنيـــة  جهودهـــم 
خدمـــة الوطـــن والمواطـــن وتحملهـــم 
المســـؤولية واألمانـــة لتحقيق العدالة 
وتأمين حقوق المواطنين والمقيمين 
والدفاع عن قضاياهـــم وفق القانون، 
مؤكـــًدا الـــدور المهم الـــذي تضطلع به 
الســـلطة القضائيـــة في تعزيـــز مبادئ 
علـــى  والحفـــاظ  والمســـاواة  العـــدل 

الحقوق والحريات.

جاللـــــة الملـــك: نقــــــدر جهــــــود رجـــــاالت القضـــــــاء فـــي خدمـــــــة الوطــــــن والمـــواطـــــــن

دور مهم للسلطة القضائية في تعزيز العدل والمساواة
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جاللة الملك يستقبل القائد العام لقوة الدفاع ورئيس الحرس الوطني 
ووزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات الوطني

جاللة الملك يستقبل رؤساء السلطة القضائية



تطوير وتسريع خدمات المساجد والمآتم والوقفيات
الحســـيني: تهيئـــة الســـبل إلنجـــاز المشـــروعات عبـــر التنســـيق مـــع المتبرعيـــن

قــام مديــر إدارة األوقــاف الجعفريــة محمــد الحســيني بزيــارة ميدانيــة لعــدد مــن 
قــرى المنطقــة الغربيــة شــملت قــرى المالكيــة ودار كليب وصــدد، لاطــاع ميدانًيا 
علــى احتياجــات دور العبــادة والعقــارات الوقفيــة بمعية النائب محمــود البحراني 

وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات األهلية.

رئيـــس  تحيـــات  اإلدارة  مديـــر  ونقـــل 
الصالـــح  يوســـف  الجعفريـــة  األوقـــاف 

وأعضاء المجلس ألهالي المناطق.
وأكـــد أن الزيـــارات تعكس حـــرص إدارة 
األوقـــاف الجعفرية على تعزيز التواصل 
مـــع  يتماشـــى  بمـــا  المباشـــر  الميدانـــي 

توجيهات القيادة الرشيدة.
وشـــملت الجولـــة زيـــارة مســـجد األميـــر 
صـــدد،  ومقبـــرة  الجبـــور  ومأتـــم  زيـــد 
وتـــم تأكيـــد أهميـــة التنســـيق والتعـــاون 
المشـــترك وتلبيـــة تطلعـــات األهالـــي في 
وتذليـــل  اإلدارة،  اختصاصـــات  إطـــار 

المشـــروعات  تواجـــه  التـــي  الصعـــاب 
ودور  الدينيـــة  والخدمـــات  الوقفيـــة 
العبـــادة ومتابعـــة مراحـــل البنـــاء لبعض 
المشروعات قيد التشـــييد االطالع على 
احتياجـــات األهالي من خـــالل التواصل 

المباشر.
ووجـــه األقســـام ذات العالقـــة بـــاإلدارة 
التنفيذية إلى إعداد تقارير باالحتياجات 
المرصـــودة في ضوء الزيارة لمناقشـــتها 
وإيجاد الحلول المناسبة. وأكد الحسيني 
أن اإلدارة تواصـــل العمـــل علـــى تطويـــر 
وتســـريع الخدمـــات المقدمـــة للمســـاجد 

والمآتـــم والعقارات الوقفيـــة وبما يحقق 
الخيـــر والنماء للجهـــات الموقوفة عليها 

وفق القوانين واألنظمة. 
كمـــا نـــوه بأهميـــة الشـــراكة المجتمعيـــة 

مـــع أصحاب األيـــادي البيضـــاء الراغبين 
فـــي دعم دور العبادة وتهيئة كل الســـبل 
إلنجاز المشـــروعات من خالل التنســـيق 

مع المتبرعين وأهالي المنطقة.

مدير األوقاف الجعفرية والنائب محمود البحراني يتفقدان العقارات الوقفية

المنامة - األوقاف الجعفرية

المنامة - بنا

ــاف  واألوقـ اإلســامــيــة  والــشــؤون  الــعــدل  وزارة  أعلنت 
المتخذة  االحترازية  لإلجراءات  المتابعة  في ضوء  أنه 
الدينية  والشعائر  الصاة  أداء  لضمان  العبادة  دور  في 
وبما يحفظ الصحة العامة وسامة المصلين، فقد تبين 
مخالفة 4 مساجد لاشتراطات الصحية المقررة بالشكل 

الذي يعد أداء الصاة فيها خطرًا على المصلين.

القائمين  لــتــراخــي  ونـــظـــرًا 
ــاجــــد  ــمــــســ ــ ــى هـــــــــذه ال ــ ــلـ ــ عـ
فــــي تــنــفــيــذ اإلجــــــــــراءات 
ــلــك  ــي ت ــ ــ االحــــــتــــــرازيــــــة ف
المساجد خصوصا المتعلقة 
التطعيم  شـــهـــادة  بــفــحــص 
ــــك  ــذل ــد الــــــدخــــــول وكــ ــ ــن عــ
ــمــقــررة  اتـــخـــاذ الــمــســافــة ال
ــتــبــاعــد بـــيـــن الــمــصــلــيــن،  ــل ل
ــررت الـــــــوزارة بعد  ــ فــقــد قـ
الوطني  الفريق  اســتــشــارة 
لفيروس  للتصدي  الــطــبــي 

4 مــســاجــد  كــــورونــــا غـــلـــق 
فـــي مــحــافــظــتــي الــمــحــرق 
ــمــدة أســبــوع  والــجــنــوبــيــة ل
المعنية  الفرق  حتى تتمكن 
ــدى انـــتـــشـــار  ــ مــــن تـــتـــبـــع مــ
العدوى والقيام بعملية تتبع 
القيام  وكذلك  المخالطين، 
والــتــأكــد  الــتــعــقــيــم  بعملية 
مــــن اتــــخــــاذ اإلجــــــــــراءات 
صحيح  بشكل  االحترازية 
في هذه المساجد ووضعها 

موضع التنفيذ.

غلق 4 مساجد بعد مخالفتها اإلجراءات االحترازية

المنامة - نهرا

كشـــفت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم 
أن  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
الهيئـــة تمكنـــت من ضبـــط وافدة 
متلبســـة بمزاولـــة الطب البشـــري 
في صالون نســـائي دون ترخيص 
من خـــالل مزاولة تقديم خدمات 
المداخـــالت التجميليـــة )الفيلـــرز( 

و)البوتكس( دون تصريح.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضحـــت 
أن  الجالهمـــة،  مريـــم  للهيئـــة 
الحالـــة المذكـــورة تضمنـــت عـــدًدا 
مـــن المخالفـــات القانونيـــة، والتي 
تتمثـــل فـــي مزاولـــة مهنـــة الطب 
البشـــري بدون ترخيـــص ومزاولة 
ترخيـــص،  دون  الصيدلـــة  مهنـــة 
وإدارة وإنشاء مركز صيدلي دون 
ترخيص، وتقديم خدمات صحية 
بدون ترخيـــص، إضافة إلى إدارة 

مؤسسة صحية دون ترخيص.
وأشـــارت إلـــى أنـــه بعد التنســـيق 
للتحقيقـــات  العامـــة  اإلدارة  مـــع 

واألدلـــة الجنائية بنـــاء على ورود 
معلومـــات بشـــأن ممارســـة مهنـــة 
ترخيـــص  دون  البشـــري  الطـــب 
مـــن قبـــل مخالفـــة وهـــي أجنبيـــة 
الجنســـية، من خـــالل اإلجراءات 
فـــي  والبوتوكـــس  الفلـــت  حقـــن 
صالـــون والكائن بمنطقـــة العدلية 
الضبـــط  بمحاضـــر  والمثبـــت 
القضائـــي بعـــد االســـتعانة بمصدر 

رسمي.

ضبط صالون يقدم “الفيلرز” 
و“البوتكس” دون ترخيص

المنامة - وزارة الصحة

أصـــدرت وزارة الصحـــة فـــي ضـــوء التنســـيق المســـتمر مـــع وزارة التربية 
والتعليـــم، قـــراًرا يقضـــي بتعليـــق الدراســـة في مدرســـة الروابـــي الخاصة 
)الروضة( إلى تاريخ 21 أبريل الجاري، ومدرســـة جابر بن حيان االبتدائية 
للبنيـــن إلى تاريخ 22 أبريل الجاري، على أن يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لمواصلة الدراسة لجميع الطلبة عن ُبعد خالل هذه الفترة.
ونـــّص القـــرار الصـــادر عن الوكيل المســـاعد للصحـــة العامة علـــى تأكيد أنه 
ال يعـــاد فتـــح المدرســـتين إال بعـــد أن تتأكـــد إدارة الصحة العامـــة من عدم 
تســـجيل حاالت قائمة جديدة في الفترة المذكورة، والتأكد من اســـتكمال 
مـــدة العـــزل المقررة للحـــاالت القائمـــة ومخالطيهـــم بناء علـــى اإلجراءات 
االحترازيـــة والبروتوكـــول المتبـــع الصادر مـــن قبل الفريـــق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 19(، إضافة إلى انتهاء المدرســـتين من 
تعقيم جميع مرافقهما قبل اســـتئناف الدراســـة، والتأكـــد من خلوهما تماًما 

من أي نواقل للعدوى، وإصدار إذن بفتحهما من اإلدارة المختصة.

“الصحة”: تعليق الدراسة في “الروابي” و“بن حيان”

المانع: تجنبوا خطر التجمعات في رمضان
ال تـتــهـــــاونـــــــوا بــأخــــــــذ التـطـعــيــمــــــات

أكــد وكيــل وزارة الصحــة عضــو الفريــق الوطني الطبي للتصــدي لفيروس كورونا وليــد المانع ما توليــه الحكومة من اهتمام 
ومتابعــة حثيثــة، مــن أجــل حفظ ســامة وأمن المواطنيــن والمقيمين من جائحة كورونــا، معرًبا عن بالــغ تمنياته بأن تتمكن 

مملكة البحرين من الوصول إلى مرحلة التعافي من جائحة كورونا في أقرب فرصة بإذن هللا.

وأضاف أن شـــهر رمضـــان الكريم 
يحمل معه الخيـــر، لذا يجب على 
المجتمـــع البحريني اســـتثمار هذه 
الفرصة بتغيير أنماط الســـلوكيات 
االجتماعية بما يسهم في الحد من 
انتشـــار فيروس كورونا، خصوًصا 
في ظـــل الزيـــادة المضطـــردة في 
عدد الحاالت القائمة، وما تشـــكله 

من تحد وتهديد للصحة العامة.
وشّدد وكيل الصحة على ضرورة 
االلتـــزام التام بالقـــرارات الصادرة 
مؤخـــرا والمتعلقـــة بشـــكل خاص 

بشـــهر رمضـــان، المتمثلـــة بأهمية 
تجنب التجمعات العائلية الكبيرة 
لخطـــورة تلك التجمعـــات ودورها 
فـــي انتقـــال الفيـــروس وهـــي من 
األسباب التي تم رصدها واحتلت 
انتشـــار  فـــي  األولـــى  المرتبـــة 

الفيروس ونقل العدوى.
ودعـــا إلى ضـــرورة عـــدم التهاون 
في أخذ التطعيم المضاد لفيروس 
كورونـــا، واغتنـــام الفرصة الثمينة 
التـــي أتيحـــت للجميـــع علـــى هذه 
األرض الطبيـــة، مـــن لـــدن جاللـــة 

الملك، وتوجيهاته السامية لتوفير 
الصحيـــة  والرعايـــة  التطعيمـــات 
المواطنيـــن  لجميـــع  المجانيـــة 
والمقيمين، بما يمكن البحرين من 

تخطي الجائحة.
وبهذه المناسبة، رفع المانع أصدق 
التهانـــي وأطيب التبريـــكات، إلى 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 

رمضـــان  شـــهر  حلـــول  بمناســـبة 
المبـــارك ، ســـائاًل المولى عـــّز وجّل 
أن يعيـــد هـــذه المناســـبة الكريمة 
علـــى الجميع بالصحة والســـعادة، 
وعلـــى البحرين وهي تنعم بالخير 

واألمن واألمان.

المنامة - وزارة الصحة
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أبلغ الرئيس التنفيذي لمستشـــفى اإلرسالية 
األميركيـــة جورج شـــاريان “البـــالد” أن فرع 
المستشـــفى الجديـــد فـــي عالـــي والمتوقـــع 
إنجازه في أكتوبر 2022، ســـيحوي تقنيات 

تواكب أحدث االبتكارات.
ووصف المشروع الجديد بالقول: “سيكون 
أمامكـــم صـــرح طبـــي يســـتدعي الفخر من 
فقـــد  والخليجييـــن،  البحرينييـــن  جانـــب 
شـــملت كل الجوانـــب في المشـــروع أحدث 
وأعلـــى المواصفات العالمية للمستشـــفيات 
الحديثة، وكما قلت لك، إن أســـاس ذلك هو 
التزامنـــا علـــى مـــدى عقد وأكثر مـــن الزمان 
لتوفيـــر خدمـــات صحية مبتكـــرة تنال رضا 
المرضـــى، ولهـــذا نحن نطبق نظًمـــا متقدمة 
ا في رصـــد وتقييـــم رضا العمـــالء بناًء  جـــدًّ

علـــى تقاريـــر دوريـــة واضحة تســـتند على 
المعلومات والبيانات وتحليلها، فال شك أن 
مســـتويات الجودة في القطـــاع الطبي تعد 
ا ألننا نرّكـــز على أهم جوانب  ا جدًّ ركًنـــا مهمًّ

الحياة وهو الصحة”.

وأضـــاف: “إن مشـــروعنا يضـــم 100 ســـرير، 
ووفـــق الخطـــة، فإنـــه إنشـــاءه بالمناصفـــة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة 
يتوّلـــى  البحرينـــي  فالجانـــب  األميركيـــة، 
تمويـــل األعمـــال اإلنشـــائية، فيمـــا ســـتكون 

تمويـــل  األميركـــي  الجانـــب  مســـؤولية 
الطبيـــة  والمســـتلزمات  التجهيـــزات 

والمعدات”.
ا علـــى ســـؤال يتعلـــق بســـير العمل في   وردًّ
ظـــروف جائحة كورونا أجـــاب: “هناك عمل 

ا، واألمور تســـير بشكل أكثر من  مدهش حقًّ
رائـــع، ودعنـــي أقول أننا حتـــى مع تحديات 
جائحـــة كورونـــا كوفيـــد 19، إال أننـــا نمضي 
علـــى الطريـــق ونتوقـــع أن يكـــون االفتتاح 
فـــي موعده، أي في شـــهر أكتوبـــر من العام 
المقبـــل 2022.. لقـــد عملنا مع وزارة الصحة 
منـــذ والدة فكـــرة إنشـــاء فـــرع عالـــي، وقد 
تشـــرفت بلقاء وزيرة الصحة فائقة ســـعيد 
الصالـــح وبحثنا المشـــروع الجديد وأطلعنا 
الوزيرة على خطة التوســـع والمساهمة في 
تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين، 
وســـمعنا منها الـــكالم الطيب ال ســـيما وأننا 
نتشّرف بأن نكون جزًءا من تنفيذ توجهات 
مملكة البحرين لتقديم مســـتويات متقدمة 
من الخدمات الطبية والعالجية للمواطنين 
المستشـــفى  بـــه  يتمتـــع  بمـــا  والمقيميـــن، 

األميركي من خبرات وكفاءات طبية”.
 وأكد التواصل مع وزارة الصحة والمجلس 
األعلـــى للصحـــة وكذلـــك الهيئـــة الوطنيـــة 
لتنظيـــم المهن الصحيـــة، ونحظى بالتعاون 
والدعـــم من رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة، ورئيس “نهـــرا” مريم الجالهمة، 
التراخيـــص  كل  توافـــر  علـــى  ونحـــرص 
مؤمـــن  والـــكل  األنظمـــة،  مـــع  المتطابقـــة 
بـــأن المشـــروع الجديـــد يدخـــل فـــي إطـــار 
اســـتراتيجية تطوير القطاع الطبي وتعزيز 
كفـــاءة الخدمـــات والمـــوارد الصحيـــة وفق 
المبـــادئ المتبعـــة، ومـــن جانبنـــا أيًضا، نحن 
نؤمن بمد جســـور التعاون والمســـاهمة في 
تبادل الخبرات واإلدارة الحديثة واالرتقاء 

بالخطط والبرامج التطويرية.

الرئيس التنفيذي لـ “اإلرســالية األميركية” جورج شــاريان: مجهز بأعلى المواصفات العالمية

خطة لتزويد فرع المستشفى الجديد في عالي بتقنيات تواكب االبتكارات

سعيد محمد

نموذج تصميم المستشفى الجديد في عالي  جورج شاريان

المنظري يدق ناقوس الخطر: التزموا في رمضان
ـــات فـــــي البحــريـــــن والمنطقـــــة ـــم التطعيمــ ـــا” تستشـــــرس رغــ “كــورونــ

حـــّذر المديـــر اإلقليمـــي لمنظمـــة الصحة 
العالميـــة إلقليم شـــرق المتوســـط، أحمد 
المنظـــري أمـــس، من آثـــار تزايـــد حاالت 
اإلصابـــة بفيروس كورونا كوفيد 19 في 
دول االقليم، موضًحا، أن أكثر من نصف 
بلـــدان االقليـــم عانـــت مـــن هـــذه الزيادة 

المضطردة خالل الفترة الماضية. 
وبّين المنظري خالل اإلحاطة اإلعالمية 
أمـــس األربعـــاء 14 أبريـــل الجـــاري فـــي 
مقرالمكتـــب اإلقليمـــي بالقاهـــرة، أن 12 
بلـــًدا مـــن أصـــل 22 بلًدا في إقليم شـــرق 
الخليجيـــة  الـــدول  ومنهـــا  المتوســـط 
كالبحريـــن والســـعودية أعلنت عن زيادة 
في حـــاالت اإلصابـــة األســـبوع الماضي، 
مقارنـــًة باألســـبوع الذي ســـبقه، كمـــا َأبلغ 
11 بلـــًدا عن زيـــادة في أعـــداد الوفيات، 

مردًفـــا، أن هـــذه الزيـــادة فـــي الحـــاالت 
تشـــّكل اتجاًهـــا يبعـــث على القلـــق، وهو 
أن العديـــد مـــن الناس في جميـــع أنحاء 
اإلقليم ال يزالون غيـــر ُمدركين لخطورة 
الوضـــع، وال يلتزمـــون بالتدابير الوقائية 
التـــي أثبتـــت فعاليتها في وقف ســـريان 
الصحـــة  منظمـــة  أن  معرًبـــا،  العـــدوى، 
العالميـــة قلقة من تفاقـــم الوضع وزيادة 
العـــدوى وعـــدد اإلصابـــات خـــالل شـــهر 
رمضـــان إذا لـــم يلتـــزم النـــاس بالتدابيـــر 
االجتماعيـــة التـــي أثبتت جدواهـــا، علًما 
اإلجـــراءات التي يجب مواصلة تطبيقها 
للمساعدة في احتواء الجائحة تتماشى 
مـــع المبـــادئ األساســـية لإلســـالم، ومنها 
القاعـــدة الفقهيـــة التي تنـــص على أنه ال 

ضرر وال ضرار.
 وأعلـــن المنظـــري، عـــن توفـــر اللقاحـــات 
فـــي جميـــع بلـــدان اإلقليـــم، وأن 21 بلًدا 

مـــن أصـــل 22 بلـــًدا فـــي االقليـــم قدمت 
التطعيمـــات لمواطنيهـــا والمقيمين فيها 
مجانـــا، حيث تلّقـــى الناس أكثـــر من 30 
مليـــون جرعة مـــن لقاحـــات كوفيد - 19 

حتى اآلن في جميع دول اإلقليم.
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  مديـــر  وكان 

إلقليـــم شـــرق المتوســـط قد وجـــه بيانا، 
دعـــا  المبـــارك  رمضـــان  شـــهر  بمناســـبة 
خالله إلـــى اتباع ُطرق وعـــادات جديدة 
بـــداًل مـــن تقاليدنا االجتماعيـــة المعتادة، 
فـــي إطـــار الجهـــود الراميـــة إلـــى حماية 
ائنا، مطالًبا الجميع بتطبيق  أنفســـنا وأحبَّ
اإلجراءات االحترازية كاملة والمحافظة 
علـــى التباعد عن اآلخرين بمســـافة آمنة 
حتى يتســـنَّى لنا أن نحتفـــل بالعديد من 

المناسبات السعيدة القادمة.
األســـبوع  هـــذا  المنظمـــة  وأصـــدرت   
الممارســـات  بشـــأن  ثـــة  ُمحدَّ إرشـــادات 
الرمضانيـــة المأمونـــة فـــي ظـــل جائحـــة 
كوفيـــد - 19. وتشـــتمل علـــى توصيـــات 
بشـــأن تدابيـــر التباعـــد البدنـــي الواجـــب 
اتباعها أثنـــاء الصالة واإلفطار الجماعي 
الفعاليـــات  مـــن  وغيرهـــا  والعمـــرة، 

االجتماعية أو الدينية.

أحمد المنظري

بدور المالكي

مريم الجالهمة

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

للتواصل: 17111483

رئيسة مجلس النواب وعمل واضح في تحقيق مطالب المبدعين
الحـــراك المســـرحي فـــي البحرين يحتاج إلـــى تحقيق نوع مـــن التوازن 
الدقيـــق، وذلك عبر الدعم والتســـهيالت التي تقدمها الجهات الرســـمية، 
والتـــي تلعـــب دورا كبيـــرا وتســـاهم بشـــكل فعـــال فـــي تنشـــيط الحياة 
الثقافيـــة فـــي المجتمع، ومؤخرا اســـتقبلت الســـيدة فوزية بنت عبدهللا 
زينل رئيسة مجلس النواب الفنان أنور أحمد رئيس مجلس إدارة مسرح 
أوال وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة، وهـــي وكمـــا عرف عنها من المشـــجعين 
لحرية الفكر والكلمة الصادقة والثقافة والفنون بكل اتجاهاتها، وتسعى 
دائما إلى وضع األمور في مكانها الصحيح وإبراز صورة واضحة شاملة 
للمسرح البحريني والثقافة بشكل عام وتقدر المبدعين ودورهم الفاعل 

والمؤثر في المجتمع ونظرتهم التكاملية.
ال شـــك أن اإلخوة في مســـرح أوال قد اســـتعرضوا مع رئيســـة مجلس 
النواب العديـــد من القضايا التي تهم الفنان البحريني والصعوبات التي 
تعترض طريقه وتعترض طريق المبدعين في البحرين بشكل عام، وأنا 
على يقين وثقة تامة بأن ســـعادتها ســـتحرك المياه الراكدة في البرلمان 

وســـتضع أســـاليب لرعاية الفنان والمبدع البحريني، وســـتعطي للثقافة 
والفن الدفع الحقيقي، وتعطي للمثقفين والمبدعين والخالقين المجال 
فســـيحا لصنـــع الثقافـــة في جو مـــن المســـؤولية الكفيلة بجعـــل الثقافة 
بعدا أساســـيا من أبعاد التنمية الشـــاملة، فقد جاء الوقت لتكون الفنون 
والثقافـــة ذات أثـــر عميـــق في البرلمـــان ولها مـــن يغذيها ويدافـــع عنها، 
جـــاء الوقت ليتحدث البرلمان بعد صمت طويل بلســـان الفنان والمبدع 
البحرينـــي ويدافع عن قضاياه ويطالـــب بإنصافه وتذليل الصعاب التي 
تعتـــرض طريقه وفتح األبـــواب أمامه، ونحن كفنانين ومهتمين نشـــكر 
ســـعادة الســـيدة فوزيـــة بنت عبدهللا زينل رئيســـة مجلـــس النواب على 
فتح أبواب مكاتبها الستقبال المبدعين والتباحث في شؤونهم وتسليط 
األضـــواء علـــى جانـــب مهم فـــي المجتمع وهـــو جانب اإلبـــداع والفنون 
عموما، وتعمل بشـــكل واضح وتســـاهم فـــي تحقيق مطالـــب المبدعين 
والفنانين البحرينيين الذين يســـجل لهم التاريخ أدوارا عظيمة في رفع 

اسم المملكة في مختلف المحافل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

حتى “الحسد” له أصول
. ظاهـــرة “الحســـد” المقيتـــة والمدمرة لبيئـــات العمل، من أساســـيات البالء 
في تأخر الكثير من البلدان، واإلضرار ببناء األســـرة واســـتقرارها ونجاحها، 
والمدهش أن بعض الحساد لم يعد لديهم حتى أصول في الحسد، فالحسد 
يتطلب أهلية على األقل من الحاسد، قبل أن يوجه سهامه لغيره، ويحاول 
أن يأخـــذ مكانـــه، أو يتمنى زوال النعمة عنه، كالكفـــاءة والذكاء االجتماعي 
الوظيفـــة  خفايـــا  ومعرفـــة  والمؤهـــالت،  الوظيفيـــة  والمهـــارة  والخبـــرة 

ومتطلباتها.
لكن اإلشـــكالية األكبر تكمن حين يكون الحاســـد جاهالً أيضًا، فيضع نفســـه 
ندًا لزميله الكفء بالعمل، ويحاول أن “يحفر” له بشتى السبل، ليأخذ مكانه 

دون حق، وهو ال يطال من مهاراته ومواهبه وأخالقياته حجم الخنصر.
 . ال يـــزال بعـــض الذباب اإللكتروني يحـــاول النيل من رجاالت الوطن ممن 
يقفـــون بالصفـــوف األولـــى للدفـــاع عـــن القضايـــا الســـيادية، بمقدمتها ملف 
الجـــارة العدائيـــة قطر والممارســـات المؤثمة التي تقوم بها تجـــاه البحرين، 

عبر قناة الجزيرة المأجورة، وعبر وكالئها بالمنطقة.
هذا الذباب بات كالسوس الذي يحاول أن ينخر في األسنان ناصعة البياض، 
دون أن يضـــع اعتبـــارًا للبلـــد الذي من المفترض أن ينتســـب لهـــا، وعليه فإن 

الدولة مدعوة ألن تتعامل معهم بالشكل الحاسم والصحيح والنهائي.
 . أطلقـــت جمعية الفنر الثقافية أخيرًا التـــي يرأس تحريرها الدكتور خالد 
بومطيـــع، إمســـاكية تفاعليـــة جميلـــة للشـــهر الفضيل، حيث تقـــدم مواقيت 
الصـــالة “فـــور فتـــح الرابـــط”” لكل يوم علـــى حدة، كمـــا تحدد أيضـــا الوقت 
المتبقـــي للصـــالة القادمـــة، وموعـــد األذان في مـــدن العالم، حســـب اختيار 

المدينة المطلوبة.
هذه الجهود الطيبة التي تمت بكوادر بحرينية خالصة، وبشكل تطوعي،  «

تذكرنا بوفاء أبناء البلد ودماثة خلقهم، واهتمامهم بتقديم النافع لغيرهم، 
وهو ديدن الشعب البحريني الكريم، منذ البدايات، والشكر موصول هنا 
للدكتور خالد بومطيع الذي تزخر سيرته الذاتية بتقديم الكثير للبحرين 

وأهلها.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

االلتـــزام ســـالح فعـــال لمكافحـــة وبـــاء كورونـــا، االلتـــزام يعنـــي الحمايـــة 
واألمـــان، ويُدل على وعينا ومدى تحملنا المســـؤولية الوطنية والمجتمعية 
واإلنســـانية، االلتزام ُيمثل التكاتف المجتمعي، وهو ُجهٌد إنســـاني ُمشـــترك، 
وُيحقـــق أهداف الخطـــة الوطنية للحكومـــة ويدعم قـــرارات وزارة الصحة 
وإرشـــادات وتعليمات الفريق الطبي الوطني.. االلتـــزام طريقنا نحو الحياة 
وُيقلـــل الحـــاالت التـــي تتطلب الدخـــول إلى المستشـــفيات مـــن مضاعفات 
الفيـــروس، االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة ُيســـاند 
التطعيم في مواجهة الفيروس، ويتطلب وعًيا ومسؤولية الفرد تجاه نفسه 

وأهله ومجتمعه، ويبعد الخطر عنا جميًعا.
وتقوم الدولة ببث التعليمات بشـــكل يومي في مختلف الوســـائل اإلعالمية 
إال أن وزارة الصحـــة تســـجل فـــي كل يـــوم أعـــدادا جديـــدة مـــن اإلصابات، 
فنالحظ في األســـواق عدًدا من النـــاس ال يزالون غير ملتزمين باإلجراءات 
الصحية وال بالتباعد الجسدي، وعالج كورونا ليس مستحيال إال أنه يتطلب 

التزاًما مجتمعًيا جاًدا.
إن االلتـــزام بتطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة بلبـــس الكمامـــات والتباعـــد 

الجســـدي وتـــرك التجمعـــات العائليـــة الورقة الرابحـــة بيدنا لتجنب انتشـــار 
كورونـــا، وقـــرار الدولة بفتح بعض القطاعات ال يعني أن الوباء قد زال، فهو 
مازال بيننا ويتربص بنا في كل حيٍن ومكان، إذا، إن االلتزام ليس خيارا أو 
رغبة؛ بل هو واجب وإحســـاس بالمســـؤولية الوطنية والدينية تجاه النفس 
واألســـرة والمجتمـــع، إن توافق جهـــود الحكومة مع وعـــي المواطن ودرجة 
االلتـــزام والوقايـــة الشـــخصية والحـــزم بتطبيـــق جميـــع اإلجراءات ســـبيلنا 

الناجع لمنع انتشار الوباء.

 إن االلتزام سيحمي المواطنين والمقيمين من الضرر الصحي والحياتي، وسُيبعدُهم  «
عن األضرار االجتماعية والنفسية، وسُيساهم في إبعاد الضرر االقتصادي للمشاريع، 

فقد ساهمت الحكومة البحرينية بقدر كبير من المسؤولية الصحية 
واالقتصادية واالجتماعية تجاه مواطنيها والمقيمين في البحرين، ومسؤولية 
المواطنين والمقيمين تتمثل بااللتزام الوطني والمجتمعي في البيت وأماكن 

العمل وفي األماكن العامة والدينية، واالبتعاد عن التجمعات العائلية التي 
ُتعتبر وسيلة فعالة لنقل الوباء. االلتزام أمانة يجب أن يتحمل مسؤوليتها 

الجميع.

عبدعلي الغسرة

بااللتزام نحمي مجتمعنا

نقص األسّرة وانتظار المواعيد
يترجـــم الحفاظ على الصحـــة وتعزيزها بالموازنة النفســـية والعقلية والروحية 
والجسمانية التي يصل فيها الفرد إلى مستوى مثالي في وضعه الصحي، حيث 
يشعر من خاللها بسالمة بدنه من األمراض وخلو جسده من األسقام، والوصول 
إلـــى الحيـــاة الممتعة بما تتضمنه من خصائص بيئيـــة واجتماعية وما ترتبط به 
مـــن وجـــود جغرافي ومحيط ديموغرافي وموقع وظيفي، تمكنه من الســـيطرة 
علـــى صحته وتحســـينها بالوقاية والعالج الذي تترتب عليه طائفة واســـعة من 
التدخالت التي تقيه من االعتالالت وتحميه من اإلصابات وفق تبعات توعوية 
تكســـبه المعـــارف والعلـــوم والمعلومات والمهـــارات ذات الخيارات الســـليمة بما 
يتـــواءم مـــع األهـــداف التنموية المســـتدامة التي تســـهم في تحقيـــق الحصائل 

الصحية الشاملة.
بحرينيًا، نفخر أن تكون بالدنا واحدة من الدول الرائدة في القطاعات الصحية 
والعالجيـــة بعـــد سلســـلة اإلنجـــازات المتتاليـــة طـــوال نهضتهـــا التي يشـــهد بها 
القاصـــي والدانـــي، وحظي المواطن والمقيم علـــى أرض المملكة بكامل الرعاية 
الصحيـــة منذ عـــام 1960م بعد أْن وضعتهـــا البرامج الحكوميـــة ضمن أولويات 
خططهـــا التنموية من خالل المؤسســـات الصحية المختلفـــة التي تضمن تقديم 
خدماتهـــا الصحيـــة بصـــورة مســـتدامة منـــذ افتتاح المستشـــفى العســـكري عام 
1968م ومجمع الســـلمانية الطبي عام 1978م ومستشفى الملك حمد الجامعي 
عام 2012م حتى وقتنا الحاضر، الذي شـــهد إنشـــاء أكثر من )20( مركزًا صحيًا 
موزعـــة علـــى المحافظات األربع، فيما المؤســـف رغم الجهود الجبـــارة المبذولة 
تلـــك، أن نقـــف أمـــام تحد يتعاظم يومـــًا بعد آخر بواجهته المتكـــررة طول فترة 
انتظار المواعيد ونقص األســـرة في قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية 
الطبي، إضافة النحسار بعض األدوية في العديد من صيدليات المراكز الصحية 

على حد قول بعض المترددين على تلك المراكز والمجمعات الطبية.

نافلة:  «

يقضي المرسوم الملكي رقم )5( لسنة 2013م بإنشاء المجلس األعلى  «
للصحة ومهمته تطوير أساليب ووسائل تقديم الخدمات المقدمة من 

المؤسسات الصحية المختلفة، فيما يتولى قانون رقم )38( لسنة 2009م 
وضع السياسات التطويرية لنظم الخدمات والرعاية الصحية من خالل 

إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وقد ساعد كل 
من المرسوم والقانون في إحداث نقلة نوعية أسهمت في توفير الدعم 

والتطوير الالزمين للنظم والخدمات الصحية في مملكتنا الحبيبة.

jasim.almahari @hotmail.com

د. جاسم المحاري

الغبـــن والقهـــر جعال تلـــك األم “تفضفض” وتعبر عن معاناتهـــا اليومية مع 
ابنتها المشهورة واإلعالمية، والمؤثرة على شبكات التواصل االجتماعي، 
ولـــوال أن األمـــر لـــم يبلغ أقصـــى مداه، لما قالـــت أم ذلك عـــن ابنتها! وهل 
هناك أم تشوه سمعة ابنتها وتفتري عليها كذبًا؟ “الكيوت” على برنامجي 
الســـناب واإلنســـتغرام، ال تكف يومًا عن مد يدها وضرب والدتها! المرأة 
الرقيقة كما يحسبها “الفولورز”، ذات لسان سليط وجارح على من ربتها! 
تمارس أبشع أنواع العقوق النفسي والبدني على أقرب الناس إليها، على 
أمهـــا وأبنائهـــا! بـــل وال تتوانـــى عن التخاطـــب باليد حتى مـــع زوجها! لم 
يشفع لألخت “المشهورة” أنها اليوم أم ولها أبناء عن التوقف عن تعنيف 
والدتها بل تســـعى لالســـتيالء على أموالها ودفعها لتحويل ملكية منزلها 

لها!
شـــبكات التواصـــل االجتماعي جعلت الماليين يعيشـــون الوهم، وهم أن 
“بعض” المشاهير هم كما نراهم عبر تلك الشاشات.. حياة مترفة، سعيدة، 
يتحلون بالـــذوق وعظيم األخالق، لبقون، أصحـــاب “إتيكيت”، يحاولون 
إقنـــاع متابعيهم بأنهـــم مالئكة وال تنقصهم إال األجنحة البيضاء لترفرف 

علـــى ظهورهـــم! نعم، هم كغيرهم من البشـــر، لهم حســـناتهم وســـيئاتهم، 
وخطأهـــم وارد، لكـــن مـــا يجـــب أن ندركـــه أن تلـــك الوجـــوه التـــي نراها 
للمشـــاهير على السوشـــال ميديا، قد تكون أقنعة، أقنعة تخفي وجوههم 
الحقيقيـــة، والمختلفـــة ربمـــا، تمـــام االختالف عـــن وجوههـــم الحقيقية، 

والتي تظهر بال زيف أمام محيطهم القريب. 
بعض المتابعين - الســـذج حقيقة - جعلوا تلك النماذج قدوة، وصنفوهم 
ضمـــن أولئـــك المؤثريـــن فـــي حياتهـــم، والبعـــض اآلخر أدخل نفســـه في 
مقارنات، انتهت بإحساسهم بالنقص، وحولوا حياتهم وربما حياة أهاليهم 
إلى جحيم، ُبغية تقليد هؤالء المشـــاهير، معتقدين خطأً أن حياتهم هي 

الطبيعية ودونها حياة ال تستحق العيش.
المؤســـف أن موجـــة اللهـــاث وراء متابعـــة حيـــاة أولئـــك المشـــاهير “غير 
الواقعيـــة” ال تقتصـــر علـــى المراهقين وصغار الســـن، فحتـــى الناضجون 
جعلـــوا منهـــا يوميات ال يأســـفون مـــن إهـــدار وقتهم عليهـــا، واألدهى أن 
ينطلي عليهم كما ينطلي على أولئك المراهقين أن كل ما يرونه حقيقي!.

ياسمينة: أغلب مشاهير السوشال ميديا ممثلون. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

الوجه الحقيقي للمشاهير
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