
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 16 يوليو 2020 

 اليوم :     الخميس



2Ω2020 ƒ«dƒj 16 - `g1441 Ió©≤dG hP 25 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15455) Oó©dG

 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M π°†ØJ
 ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 IQÉjõH ≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG OÓÑdG
 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d áeÉ©dG IOÉ«≤∏d

.¢ùeCG
 »a  ¿Éc  ¬àdÓL ∫ƒ°Uh iódh
 ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  ∫ÉÑ≤à°S’G
 óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N
 ≥jôØdGh ,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG
 »ª«©ædG  ø°ùM  øH  ¬∏dGóÑY  øcôdG
 øcôdG AGƒ∏dGh ´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S
 »æWƒdG  ø```eC’G  QÉ°ûà°ùe  áØ«∏N
 ≥`̀jô`̀Ø`̀dGh »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ¢`̀Sô`̀ë`̀dG ó`̀FÉ`̀b
 »ª«©ædG  ô≤°U  ø`̀H  ÜÉ``̀ jP  ø`̀cô`̀ dG
 ≥`̀aGQ  ó`̀bh  ,¿É```̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ
 IQÉjõdG ∫ÓN ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
 áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ódÉN  ï«°ûdG
 ƒª°Sh  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  ¿Gƒ``̀ jó``̀ dG  ô```̀jRh
 óªM øH ódÉN ï«°ûdG øcôdG Ωó≤ªdG
 »μ∏ªdG ¢SôëdG Iƒb óFÉb áØ«∏N ∫BG

.á°UÉîdG

 ¬àdÓL  ≈æKCG  IQÉ`̀jõ`̀dG  ∫Ó`̀Nh
 á«ë°üdG Oƒ¡édGh äÉeÉ¡°SE’G ≈∏Y
 Ωƒ≤J  »àdG  á∏°UGƒàªdGh  Iô«ÑμdG
 á¡LGƒªd  øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ`̀b  É¡H
 á∏ªëdG  øª°V  É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 áëFÉédG  √ò`̀g  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 ,√ô°SCÉH  ºdÉ©dG  É¡d  ¢Vô©àj  »àdG
 ≈∏Y ´ÉaódG Iƒ≤d √ôjó≤J øY kÉHô©e
 ájõgÉLh  á∏«ÑædG  áªgÉ°ùªdG  √òg
 äBÉ°ûæªdG  ô«aƒàH  á«Ñ£dG  äÉeóîdG
 äÉeõ∏à°ùªdG  çó``MCÉ``H  Iõ`̀¡`̀é`̀ª`̀dG
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 á«ÑW QOGƒ``̀ c ∫Ó``N ø`̀e á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG

.á°ü°üîàeh á∏gDƒe
 á`̀ dÓ`̀é`̀ dG Ö``̀MÉ``̀°``̀U OÉ````̀°````̀TCGh
 á«æWƒdG  Oƒ¡édÉH  ióØªdG  ∂∏ªdG
 ájò«ØæàdG  ¿Éà£∏°ùdG  É¡dòÑJ  »àdG
 ≥jOÉæ°üdG  ßØëd  á«©jô°ûàdGh
 ,ø«æWGƒªdG  áë∏°üªd  ájóYÉ≤àdG
 ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG ≈``̀∏``̀Y ¬``̀à``̀dÓ``̀L É`̀ k«`̀ æ`̀ ã`̀ e
 ø«à£∏°ùdG  ø«H ôªà°ùªdG »HÉéjE’G
 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d ∑ô``à``°``û``ª``dG É`̀ª`̀¡`̀∏`̀ª`̀Yh

 ájóYÉ≤àdG  ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  á`̀eGó`̀à`̀°`̀SG
 AÉ``̀ Ø``̀ jE’G ≈``∏``Y É``̀¡``̀JQó``̀b ¿É`̀ª`̀ °`̀†`̀ d
 ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG √É`̀é`̀J É`̀¡`̀JÉ`̀eGõ`̀à`̀dÉ`̀H
 »YÉ°ùe  πc  õjõ©J  á«ªgCG  kGó`̀cDƒ`̀e
 ÉªH  OhóëªdG  πNódG  …hò`̀d  ºYódG
 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  º`̀gô`̀°`̀SC’h  º`̀¡`̀d  »Ñ∏j
 á∏°UGƒe  »`̀a  º¡°ùjh  ,Oƒ°ûæªdG
 øe mójõe ƒëf ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG
 á°†¡æd IóaGôdG á«æWƒdG äGõéæªdG

. á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªe
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL ±É°VCGh 
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ófÉ°ùªdGh  º`̀YGó`̀dG  É¡Øbƒe  ó`̀cDƒ`̀J
 á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªéd
 Ée π``̀c »``̀a á`̀ë`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É``̀¡``̀JGƒ``̀bh
 á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d äGAGô```````̀LEG ø``̀e √ò`̀î`̀à`̀J
 πc  á¡LGƒeh  ÉgQGô≤à°SGh  É¡æeCG
 É¡JOÉ«°S  ¢ùªJ  »`̀à`̀dG  äGó`̀jó`̀¡`̀à`̀dG
 øY  ´É`̀aó`̀ dGh  ,É«∏©dG  É¡ëdÉ°üeh

.á«Hô©dG áeC’G
 √ôμ°T  ø``̀Y  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  Üô`````YCGh
 á```̀ jQGOE’Gh  á«Ñ£dG  º`̀bGƒ`̀£`̀dG  πμd

 Oƒ¡édG  ≈∏Y  á«fóªdGh  ájôμ°ù©dG

 Iô`̀ª`̀ã`̀ª`̀dGh á`̀ã`̀«`̀ã`̀ë`̀dG á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G

 á¡LGƒªd  ΩGó`̀bEGh  äÉÑãH  º¡aƒbhh

 ≈∏Y ¢``Uô``ë``dGh á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  √ò```g

 øe  º¡fCG  kÉØ«°†e  ,ìÉéædG  ≥«≤ëJ

 øjòdG øjôëÑdG äÉæHh AÉæHCG Iô«N

 ∞bGƒªdG  √ò`̀g  πãe  »`̀a  º¡H  õà©f

 ∞JÉμJh  »Yh ∂dP  ºYójh  ,á∏«ÑædG

.kÉ©«ªL øjôëÑdG πgCG

 ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL OÉ°TCG Éªc 

 ôªà°ùªdG  ôjƒ£àdÉH  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

 ÖjQóàdGh  áë∏°SC’G  äÉeƒ¶æe  »a

 √ó¡°ûJ  …ò``̀dG  …ô`̀¶`̀æ`̀dGh  »∏ª©dG

 ¬àdÓL kÉcQÉÑe ,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb

 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ´É``̀aó``̀ dG  IQhO  è`̀jô`̀î`̀J

 ¿É``̀cQC’Gh  IOÉ«≤dG  IQhOh  á«fÉãdG

 Iƒ≤H  Iô`̀°`̀û`̀Y  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  ácôà°ûªdG

 ájÉYQ âëJ ºJ …òdG øjôëÑdG ´ÉaO

 ø«JQhódG  »éjôN  kÉÄæ¡e  ,¬àdÓL

 øe  º¡fGƒNEGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  øe

 á«ªgCÉH  kÉgƒæeh  ,á≤«≤°ûdG  ∫hó`̀dG

 »a º¡°ùJ  »àdG  äGQhó`̀dG  √òg πãe

 äÉjƒà°ùªdG ≈∏YCG ≈∏Y IOÉ≤dG OGóYEG

 »a á«é«JGôà°SE’G äGQGô≤dG PÉîJ’

 kÉ«æªàe  ,  ø``̀eC’Gh  ´É`̀aó`̀dG  ä’Éée

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO ™«ªé∏d

´ÉaódG Iƒ≤d áeÉ©dG IOÉ«≤∏d ¬àdÓL IQÉjR ∫ÓN

á«æWƒdG á∏ªëdG øª°V zÉfhQƒc{ á¡LGƒe »a ´ÉaódG Iƒb äÉeÉ¡°SEÉH ó«°ûj ∂∏ªdG
Oƒ``°ûæªdG QGô≤à``°S’G »``Ñ∏j É``ªH Ohó``ëªdG π``NódG …hò``d º``YódG »YÉ``°ùe õ``jõ©J á``«ªgCG ó``cDƒj ¬``àdÓL

 áë∏°ùªdG É¡JGƒbh ô``°üªd ºYódG ∞bƒe ó«cCÉJ
É¡æeCG á``jÉªëd äGAGô``LEG ø``e √ò``îàJ É``ª«a

 äÉ``eƒ¶æe »``a ôªà``°ùªdG ô``jƒ£àdÉH ó«``°ûj ¬``àdÓL

´ÉaódG Iƒ``≤H …ô¶ædGh »``∏ª©dG Ö``jQóàdGh áë∏``°SC’G

 Ö``MÉ``°``U Iô```°```†```M ≈``̀≤``̀∏``̀J
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀ dG  ∂`̀∏`̀e  áØ«∏N  ∫BG
 ¬«NCG  ø`̀e  á`̀«`̀HGƒ`̀L  ôμ°T  á«bôH

 ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN
 Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S
 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG πgÉY
 á«bôH  ≈∏Y  GOQ  ∂`̀ dPh  ,á≤«≤°ûdG

 ÖMÉ°U IÉah »a ájõ©ªdG ¬àdÓL
 øH  ódÉN  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  Oƒ©°S

.¬∏dG ¬ªMQ

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J
 ôμ°T  á«bôH  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ô`̀jRh  ójDƒªdG  ≥«aƒJ  ø`̀H  ø`̀ª`̀jCG  ó«°ùdG  ø`̀e  ôjó≤Jh
 QGó°UEG  áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T
 áaÉ°VEÉH  2020  áæ°ùd  (24)  º`̀bQ  Ωƒ°SôªdG  ¬àdÓL
 äÉ«©ªédG ¿ƒfÉb ≈dEG (GQôμe 62) ºbôH IójóL IOÉe
 á°UÉîdG  äÉÄ«¡dGh  á«aÉ≤ãdGh  á«YÉªàL’G  ájófC’Gh
 äÉ°ù°SDƒªdGh  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿Gó«e  »a  á∏eÉ©dG
 áæ°ùd  (21) ºbQ ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ°üdG  á°UÉîdG
 πμ°T  »a  ájófCG  AÉ°ûfEG  á°Uôa  íæªj  …ò`̀dGh  ,1989

.ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉ≤d É≤ah ájQÉéJ äÉcô°T
 ôμ°ûdG  äÉ``̀jBG  ≈ª°SCG  ¬à«bôH  »`̀a  ô`̀jRƒ`̀dG  ™`̀ aQh
 ádÓéd »eÉ°ùdG ΩÉ≤ªdG ≈dEG ¿Éæàe’G º«¶Yh ôjó≤àdGh
 Ωƒ°Sôª∏d  ¬àdÓL  QGó°UEG  ¿CG  kGócDƒe  ,ióØªdG  ∂∏ªdG
 á°VÉjôdG  »a  á«îjQÉJh  á«Yƒf  á∏≤f  πãªj  »eÉ°ùdG
 π©L  »a  ¬àdÓL  Iô¶f  ™e  ÉeÉªJ  ≥Øàjh  á«æjôëÑdG
 »a  GQÉ````̀gORGh  GQƒ`̀£`̀J  ô`̀ã`̀cCG  á«æjôëÑdG  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG
 Ωƒ°SôªdG  ¿CGh  ,É`̀¡`̀fÉ`̀cQCGh  É¡∏ªY  áeƒ¶æe  ∞∏àîe
 IõØb  á«°VÉjôdG  á`̀jó`̀fC’G  ≥«≤ëàd  ≥jô£dG  ó¡ª«°S
 ÜÉÑ°ûdG  ´É£≤d  πeÉ°ûdG  ôjƒ£àdG  QÉ``̀WEG  »`̀a  Iô«Ñc
 õjõ©J  »a  º¡°ùj  ÉªH  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  á°VÉjôdGh

 ≈dEG  á«æjôëÑdG  á°VÉjôdG  ∫ƒNOh  …OÉ°üàb’G  ƒªædG
.áYÉæ°üdG ºdÉY

 á«æWƒdG  ájófC’G  πjƒëJ  ¿CG  ≈dEG  ójDƒªdG  QÉ°TCGh
 ∂∏ªdG  ádÓL  ôμa  ™e  ≥aGƒàj  ájQÉéJ  äÉcô°T  ≈`̀ dEG
 ï«°ûdG ƒª°S Iôμa ¬Jó°ùL …òdG ôeC’G ƒgh ,ióØªdG
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf
 »æWƒdG  øeC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G
 πjƒëJ »a á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
 Oƒ¡L  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ájQÉéJ  äÉcô°T  ≈`̀dEG  ájófC’G
 ∫hC’G  ÖFÉædG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S
 ¢ù«FQ  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd
 ≥«°ùæàdG  áæéd  ¢ù«FQ  á«æjôëÑdG  á«ÑªdhC’G  áæé∏dG
 ºjó≤J  ≈dEG  á«eGôdG  záHÉéà°SG{  á©HÉàªdGh  ò«ØæàdGh

.á«æjôëÑdG á°VÉjôdG ôjƒ£àd á«dÉãªdG äGQOÉÑªdG
 á«æjôëÑdG  á«°VÉjôdG  Iô°SC’G  ¿CG  ôjRƒdG  ó`̀cCGh
 ∫DhÉØàdG ø«©H ô¶æJh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ºYóH õà©J
 á«æjôëÑdG á°VÉjôdG ïjQÉJ øe IójóédG á∏MôªdG ≈dEG
 á«æWƒdG  á`̀jó`̀fC’G  áfÉμe  õjõ©J  »a  º¡°ùà°S  »àdGh
 ,º¶æªdG  »æØdGh …QGOE’G  πª©dG  øe ójõªd  É¡≤«≤ëJh
 á«æjôëÑdG  á°VÉjôdG  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ù«°S  …òdG  ôeC’G

.Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y äGRÉéfE’G øe Gójõe

ø«eôëdG ΩOÉN øe ôμ°T á«bôH ≈≤∏àj OÓÑdG πgÉY

 ô`̀jó`̀≤`̀Jh ô`̀μ`̀ °`̀T á`̀ «`̀ bô`̀ H ≈`̀≤`̀∏`̀à`̀j ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG
á``̀ °``̀ VÉ``̀ jô``̀ dGh ÜÉ``̀ Ñ``̀ °``̀ û``̀ dG ô``````̀jRh ø```̀ e

 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  πÑ≤à°SG
 IOÉ«≤dÉH  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ∑ôJƒd »fÉj ó«°ùdG ¢ùeCG  øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d áeÉ©dG
 iógCG  …òdG  ,∫ƒcƒJhôH  ∂«JÉeƒ∏HO  ácô°T  ¢ù°SDƒe
 »a  zƒéæeÓØdG{  Qƒ«£d  á«aGôZƒJƒa  IQƒ°U  ¬àdÓL
 ∫Éfƒ«°TÉf  ≥jôa  πÑb  øe  É¡WÉ≤àdG  ºJ  QGƒM  IôjõL

.∂«aGôZƒ«L
 ó«°ù∏d √ôμ°T øY ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ÜôYCG óbh
 ó¡édG  ≈∏Y  ≈æKCGh  ,AGó``̀gE’G  Gò`̀g  ≈∏Y  ∑ôJƒd  »fÉj

.IQƒ°üdG √òg •É≤àdG »a ∫òoH …òdG Ö«£dG
 áÑ«£dG  Oƒ¡édÉH  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  OÉ°TCG  Éªc
 √òg ≈∏Y ±Gô°TE’G »a ∑ôJƒd »fÉj ó«°ùdG É¡dòH »àdG

.IQƒ°üdG

 øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 á«HGƒL ôμ°T á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
 ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ`̀N  ¬«NCG  øe
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  π`̀gÉ`̀Y  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  ø`̀H
 √ƒª°S  á«bôH  ≈∏Y  GOQ  ∂`̀ dPh  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG
 ódÉN ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IÉah »a ájõ©ªdG

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH Oƒ©°S øH
 AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J Éªc
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG øe á∏KÉªe á«HGƒL ôμ°T á«bôH
 ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  øH  óªëe  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG »dh Oƒ©°S

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH ´ÉaódG
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ≈≤∏J  Éªc

 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ôμ°T  á«bôH  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN øe á«HGƒL
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  π`̀gÉ`̀Y  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  ø`̀H
 √ƒª°S  á«bôH  ≈∏Y  G kOQ  ∂`̀ dPh  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG
 ódÉN ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IÉah »a ájõ©ªdG

.¬∏dG ¬ªMQ Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH Oƒ©°S øH
 ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J Éªc
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG øe á∏KÉªe á«HGƒL ôμ°T á«bôH
 ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  øH  óªëe  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG »dh Oƒ©°S

 .á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH ´ÉaódG

äÉ``«bôH ¿É``«≤∏àj ó``¡©dG »``dhh AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ
√ó`̀¡`̀Y »```̀ dhh ø`̀ «`̀ eô`̀ ë`̀ dG ΩOÉ```̀ N ø``̀e ô`̀μ`̀ °`̀T

 πÑ`≤`à`°ù`j  ∂```∏`ª``dG
 á`̀cô`̀°`̀T ¢`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀ ``̀ e
∫ƒcƒJhôH ∂«JÉeƒ∏HO

 QGôªà°SG  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ø∏YCG

 äGOÉ`̀Ñ`̀©`̀dG  π`̀«`̀£`̀©`̀Jh  ó`̀LÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  »``a  äGƒ`̀∏`̀°`̀ü`̀dG  ≥«∏©J

 Üƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀f’G ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ø`̀«`̀M ≈```̀dEG á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG

 äÉ¡édG  √Qô≤J  Éªd  É k≤ah  ¢VôªdG  QÉ°ûàfG  äGô°TDƒe  »a

 ¢ù«FQ  ™e  á°ûbÉæªdGh  π°UGƒàdG  ó©H  ,á°üàîªdG  á«Ñ£dG

 …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ¢ù«FQ áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG

 ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  ôjRhh  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød

 á«æ°ùdG ±ÉbhC’G »°ù∏ée »°ù«FQh ,±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G

 äÉ«Fôeh  äÉ«°UƒJ  ≈∏Y  ´Ó``̀W’G  ó`̀©`̀Hh  ,á`̀jô`̀Ø`̀©`̀é`̀dGh

.á°üàîªdG á«Ñ£dG äÉ¡édG

 πªëJ  ≈dEG  ™«ªédG  ¢ùeCG  ¬d  ¿É«H  »a  ¢ù∏éªdG  ÉYOh

 äÉ¡«LƒàH  ΩGõàd’ÉH  á«æWƒdGh  á«Yô°ûdG  á«dhDƒ°ùªdG

 º¡«∏gCGh  º¡°ùØfCG  ≈∏Y  ÉXÉØM  º¡JÉª«∏©Jh  ø«°üàîªdG

 á«dhDƒ°ùªH  ¢SÉædG  ΩGõàdG  ¿CG  ócCGh  ,º¡«æWGƒeh  º¡jhPh

 ,ΩÓ°ùH á«ë°üdG áeRC’G √òg RhÉéàd ÜÉÑ°SC’G ºgCG øe áeÉJ

 OÓH ™«ªLh ÉfOÓH øY ∞°ûμj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG ÓFÉ°S

 ™«ªédG  Qhó°U  è∏ãjh  ,áëFÉédG  √òg  ºdÉ©dGh  ø«ª∏°ùªdG

.á«aÉYh ΩÓ°Sh ô«N »a á«YÉªédG äGOÉÑ©dG IOƒ©H

≥`̀«`̀∏`̀©`̀J QGô``̀ ª``̀ à``̀ °``̀ SG :zá```̀ «```̀ eÓ```̀ °```̀ SE’G ¿hDƒ``̀ °``̀ û``̀ ∏``̀ d ≈````̀ ∏````̀ YC’G{
á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG äGOÉ``̀ Ñ``̀ ©``̀ dG π`̀ «`̀ £`̀ ©`̀ Jh ó`̀ LÉ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG »``̀ a äGƒ``̀∏``̀°``̀ü``̀dG
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 ¿Gô«£dG ..ô£b
CÉ£îdG QÉ°ùªdG »a

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ≈dEG áLÉëH ¢ù«dh ,ô°TÉÑeh ±hô©e ¢VÉjôdG áª°UÉ©dG ≈dEG ≥jô£dG
 hCG  ∫Éjôàfƒe hCG  …Ég’ hCG  ,∫ƒÑæ£°SEG  hCG  ¿Gô¡W ôÑY ,ôNBG  ≥jôW PÉîJG
 ≈dEG  π°UƒJ  ødh  ,CÉ£îdG  QÉ°ùªdG  »a  ¿Gô«W  »g  ¥ô£dG  ∂∏J  πμa  ,Égô«Z

.áë«ë°üdG á¡LƒdG
 ¿ƒØ°üj É¡YÉÑJCGh ÉgôHÉæeh zájô£≤dG  IôjõédG{  ΩÓYEGh ¢ùeC’G  òæe
 ¢ù«dóJ Gòg »ah ,…ô£≤dG ΩÉ¶æ∏d QÉ°üàfG ¬fCÉH á«dhódG ∫ó©dG áªμëe QGôb
 ΩÓYE’G ¿CG ô«ãªdGh ,QƒeC’G ≥FÉ≤ëd ¢ùªWh ,…ô£≤dG ΩÉ©dG …CGô∏d ´GóNh
 ÉÑM  ¢ù«d  ,á©jóîdG  ∂∏J  »a  QGô°UEÉH  ∑QÉ°Th  ,ó¡°ûªdG  »a  RôH  »fGôjE’G
 ∫Ééª∏d  ô£b ΩGóîà°SG  ∫ÓN øe íHôJ  ¿GôjEG  ¿C’  øμdh  ,É¡∏gCGh  ô£b »a
 π£H  ÖÑ°ùdG  ±ôY  GPEGh  ..Éjƒæ°S  Q’hO  ¿ƒ«∏e  133  »`̀fGô`̀jE’G  …ƒédG

 !!..Öé©dG
 ,áØ«∏N ∫BG  óªëe øH  RGƒa  ï«°ûdG  »dÉ©e  íjô°üJ  É©«ªL Éæ©HÉJ  ó≤a
 ∫ó©dG áªμëe ¿CÉH{ ,Góædƒg áμ∏ªe iód º«≤ªdG ô«Z øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S
 »fóªdG  ¿Gô«£dG  áª¶æe  ¢UÉ°üàNG  ôjô≤àH  ø«ªμM  äQó°UCG  ,á«dhódG
 ∫ƒM  ô£b  Éª¡H  âeó≤J  ø«à∏dG  ø«jƒμ°ûdG  »a  ô¶ædG  (hÉ`̀μ`̀jEG)  »`̀dhó`̀dG
 »a ™HQC’G ∫hódG É¡JòîJG ,áë«ë°U á«fƒfÉb äGAGôLEGh ájOÉ«°S äGQGôb

.zΩ2017 ƒ«fƒj »a ô£b á©WÉ≤e QÉWEG
 ô°üeh äGQÉeE’Gh ájOƒ©°ùdG AGôØ°S ∂dòch ,»æjôëÑdG ô«Ø°ùdG ócCGh
 ÇOÉÑeh  ,á«dhódG  ∫ó©dG  áªμëe  QGô≤d  πeÉμdG  ΩGô`̀à`̀M’G{  ,º¡fÉ«H  »a
 ,ájƒédG  ácôëdG  á«HÉ«°ùfGh áeÓ°Sh øeCG  ≈∏Y ®ÉØëdÉH  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG
 »fóªdG ¿Gô«£dG áª¶æe ¢ù∏ée ¢UÉ°üàNG ióªH ¿É≤∏©àj ø«ªμëdG ¿CG ’EG
 ø«ªμë∏d  ¢ù«dh ,¬eóY øe ø«jƒμ°ûdG  ø«JÉg »a ô¶ædÉH (hÉμjEG)  »dhódG
 ájô£≤dG  ºYGõªdG  »a  π°üØdG  hCG  ´GõædG  ´ƒ°Vƒe  ≈∏Y  ád’O  hCG  ô«KCÉJ  …CG
 GPÉª∏a  ..zÉ¡æeCGh  ™`̀HQC’G  ∫hó`̀dG  äGQó≤e  ±ó¡à°ùJh  ,É¡d  ¢SÉ°SCG  ’  »àdG

!? ..áeƒYõe äGQÉ°üàfG ¿ÓYEGh ,≥FÉ≤ëdG Ö∏b É¡eÓYEGh ô£b ∫hÉëJ
 ¿CG  ócDƒf ,ìƒ°Vhh á«aÉØ°T πμH QƒeC’G ≥FÉ≤M ÇQÉ≤dG  ∑Qój ≈àMh
 ábÓY ¬d ¢ù«d …òdG ºFÉ≤dG ±ÓîdG π°UCG ≈dEG ¥ô£àj ºd (hÉμjEG) áª¶æe QGôb
 øY …ô£≤dG QhódG ∞bƒd Iô°TÉÑe á∏°U ≈∏Y ¬æμdh ,Ó°UCG ájƒédG áMÓªdÉH
 ΩóYh  ,¢VÉjôdG  ¥ÉØJÉH  ΩGõ`̀à`̀d’Gh  ,¬JÉYÉªLh  ±ô£àdGh  ÜÉ`̀gQE’G  ºYO

.»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ΩÉ¶f áØdÉîe
 ,ô°üeh  äGQÉ``̀eE’Gh  ájOƒ©°ùdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬H  âeÉb  Ée  ¿EGh
 QGô≤à°SGh  øeCG  ¿Éª°†d  ,»dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  É¡d  É¡∏Øc  ájOÉ«°S  äGAGôLEG  »g
 ,áaô£àªdG  äÉYÉªé∏d  ¬∏jƒªJh  …ô£≤dG  ÜÉ`̀gQE’G  øe  É¡àjÉªMh  ,ÉgOÓH
 á«gGôμdG  äÉHÉ£Nh  ∫hó∏d  á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a  IôaÉ°ùdG  ¬JÓNóJh
 ôgƒL ƒg Gòg ,Üƒ©°ûdG  ø«H áæàØdG  ∫É©°TEGh ,áª¶fC’G ó°V ¢†jôëàdGh

.ájô£≤dG áeRC’G »a ´ƒ°VƒªdG ¢SÉ°SCGh á«°†≤dG
 ø∏©ªdGh ,»YÉHôdG ∫hód âHÉãdG ÜÉ£îdGh áªFGódG ádÉ°SôdG ¿EÉa ∂dòd 
 áeRCG  πM  ¿CG  ≈∏Y  ™`̀HQC’G  ∫hódG  ìÉàØfG  ¿CG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG{  :ƒg  QGôªà°SÉH
 ,á«∏ª©dG äGAGôLE’G ÉgPÉîJGh ,ábOÉ°üdG É¡àÑZQ ô£b ¿ÓYEÉH ¿ƒgôe ô£b
 á«gGôμdG  ÜÉ£N  ô°ûfh  ,±ô£àdGh  ÜÉgQEÓd  É¡∏jƒªJh  É¡ªYO  ∞bh  »a
 á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdÉH  πNóàdG  Ωó©H  ΩGõàd’Gh  ,áª¶fC’G  ≈∏Y  ¢†jôëàdGh
 É¡àeób  »àdG  ádOÉ©dG  Iô°ûY  áKÓãdG  ÖdÉ£ªdG  ò«ØæJh  ,iô``̀NC’G  ∫hó∏d
 ΩGõàd’Gh  ,á≤£æªdG  »a  QGô≤à°S’Gh  º∏°ùdG  øª°†J  »àdG  ,™`̀HQC’G  ∫hó`̀dG
 ¬à«dBGh ,2014 »∏«ªμàdG ¥ÉØJ’Gh 2013 ¢VÉjôdG ¥ÉØJ’ πeÉμdG ò«ØæàdÉH
 É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  Ió«ªëdG  »YÉ°ùª∏d  ¿Éæàe’Gh  ôjó≤àdG  ™e  .zájò«ØæàdG
.á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO ô«eCG ìÉÑ°üdG óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ,CÉ£îdG  QÉ°ùªdG  »a  ≥«∏ëàdG  ≈∏Y  …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  ô°üj  Ωƒj  πc  »a
 √ô°UÉæjh √ójDƒjh ¬ªYój øe ∑Éægh ,á©FÉ°†dG ¢UôØdG π°ù∏°ùe π°UGƒjh
 ,á«KQÉμdG ájô£≤dG äGQGô≤dG AGôL É¡«∏Y π°üëàj »àdG Ö°SÉμªdG πLCG øe

 .(øjóªëdG ΩÉ¶f) Ió≤Yh á«é¡æeh á«∏≤Y ÖÑ°ùH

 z∫GôæédG  ø`̀HG{  ÜÉàc  »a  äó`̀Lh
 ƒμ«e{  »fƒ«¡°üdG  …Oƒ`̀¡`̀«`̀dG  ¬ØdDƒªd
 »fƒ«¡°U  ¿É°ùfE’  á©FGQ  áMƒd  zó«∏«H
 πWÉÑdG øe ≥ëdG ∑QOCGh ¬à«fÉ°ùfEÉH øeBG
 ∫ƒM á«fƒ«¡°üdG ájÉYódG ¬ª°SôJ …òdG

.ø«£°ù∏a ádhO »a π«FGô°SEG ≥M
 ∫ƒM  ÖJÉμdG  Gòg  º«gÉØe  äô«¨J
 §°TÉf  ≈``̀dEG  Égó©H  ∫ƒ`̀ë`̀Jh  π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG
 ø««æ«£°ù∏ØdG   ø```̀Y  ™``̀aGó``̀j  …Oƒ``̀¡``̀j
 ºgó∏H  »a  á«WGô≤ªjO  ádhO  »a  º¡≤Mh
 ..π«FGô°SEG  á`̀dhO  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ø«£°ù∏a
 â`̀Ñ`̀gP á`̀«`̀°`̀SÉ`̀bh á`̀ª`̀ dDƒ`̀e á``̀KOÉ``̀M ó`̀©`̀H
 »gh zQGóª°U{ ¬àNG áæHG    É¡d  á«ë°V
 ,ÉeÉY  ô°ûY  »æK’G  ÉgôªY  RhÉéàj  ºd
 ø««æ«£°ù∏Ød  …QÉëàfG  Ωƒég   ÖÑ°ùH
 ádhO º∏X ≈∏Y ø«ªbÉf GƒfÉc 1997 ΩÉY

 ¿Éc  ¿CG  ó©H  ¬à∏©L  áKOÉëdG  √òg  ..áØ°†dGh  IõZ  »a  ø««æ«£°ù∏Ø∏d  π«FGô°SEG
 á°UÉîdG äGóMƒ∏d  kÉeƒj º¶æj ¿CG  ≈æªàjh »fƒ«¡°üdG …óæédG IQƒ°üH º«¡j
 áYÉ°ûH ∞°ûàμj ..π«FGô°SEG »a áYÉé°ûdGh Iƒ≤dG õeQ AGôªëdG á©Ñ≤dG …óJôjh
 »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  É¡d  ¢Vô©àj  »àdG  áfÉ¡ªdGh  º∏¶dGh  Öjò©àdGh  ábôØàdG
 1948 ΩÉY ó©H ø«£°ù∏a »a »≤H øeh á«Hô¨dG áØ°†dGh IõZ »a ¢û«©j …òdG
 á«fÉ°ùfEG GOƒ¡L ¬«a ∫òH ¥É°T ≥jôW »a ô«°ùjh á«∏«FGô°SE’G äÉ£∏°ùdG ój ≈∏Y

 .á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤∏d ¬JQRGDƒe ∫ÓN á©FGQh Iô«ãc
 QÉÑc  øe  ¿É`̀c  É`̀ª`̀fEGh  ,π«FGô°SEG  »a  ÉjOÉY  kÉ°üî°T  ƒμ«e  ó`̀dGh  øμj  ºd
 ÜôëdG ¢VÉNh 1948 ΩÉY É¡°ù«°SCÉJ ájGóH óæY á«fƒ«¡°üdG ádhódG ä’GôæL
 »bÉÑd π«FGô°SEG ∫ÓàMG ≈dEG iOCG Ée ,1967 ΩÉY Üô©dG áªjõg É¡«a âªJ »àdG
  ¿Éch  ..ájQƒ°ùdG  ¿’ƒédG  áÑ°†gh  ájô°üªdG  AÉæ«°S  IôjõL  ¬Ñ°Th  ø«£°ù∏a
 π«FGô°SEG  IOÉb  ™e  ÜôëdG  √òg  á£N  ™°Vhh  É¡eƒj  π«FGô°SEG  IOÉb  ôÑcCG  øe
 …OGhh  IõZh  á«Hô¨dG  áØ°†∏d  π«FGô°SEG  ∫ÓàMGh  Üô©dG  áªjõ¡H  â¡àfG  »àdG

.¿OQC’G »a QƒZG
 ¿CG  …CG  ..1923  ΩÉY  ÉØ«M  »a  √ó`̀dGhh  ¢Só≤dG  »a  ó«∏«H  ƒμ«e  ¬æHG  ódh
 ΩÉY  ø«£°ù∏Ød  »fƒ«¡°üdG  ∫ÓàM’G  πÑb  Oƒ¡«dG  ø«£°ù∏a  ¿Éμ°S  øe  Éª¡«∏c

 .Ω1948
 ádhódG √òg ¿CG Qƒ°üàj ¿Éc ¬fEÉa ,Oƒ¡«∏d ádhóc π«FGô°SE’ ¬«HCG A’h ºZQh
 á«Hô¨dG áØ°†dG »ah Ö«HCG πJ »a ø««æ«£°ù∏ØdG πeÉ©à°Sh á«WGô≤ªjO ¿ƒμà°S

.É©e ΩÓ°S »a ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdGh Oƒ¡«dG ¢û«©«°Sh á«fÉ°ùfEG á∏eÉ©e IõZh
 »æ«£°ù∏a ¿Éch É¡∏gCG  ±ôYh ..ø«£°ù∏a »a ódh …òdG πLôdG Gòg øμd  
 ¥ƒ≤ëd  kGô°UÉæe  GójóL  kÉ≤jôW  ≥°Th  ,¬«æ«Y  øY  ºgƒdG  ™°û≤fG  ..á«°ùæédG
 á«dÉ©dG ¬àÑJQ øY óYÉ≤àa ¿OQC’G QƒZh IõZh á«Hô¨dG áØ°†dG »a ø««æ«£°ù∏ØdG
 ¬àÑ∏°S  …òdG  Ö©°ûdG  ∂dP  º¡Øj  ¿CG  ∫hÉMh ..»∏«FGô°SE’G  ¢û«édG  »a ∫Éfôéc
 ¬∏gCG  Ö`̀Mh  ¬ÑM  »a  ™≤jh  »Hô©dG  ÜOC’G  á°SGQO  Qô≤«a  ..¬`̀°`̀VQCG  π«FGô°SEG
 ÜOC’G  »a  ô°VÉëe  ≈dEG  ÖfÉédG  Ö«¡e  ∫GôæL  øe  ∫ƒëàj  ºK  øeh  ..Üô©dG
 ..»∏«FGô°SE’G »æ«£°ù∏ØdG ´Gô°üdG πëd ájDhQ ¬jód ..Ö«HCG πJ á©eÉéH »Hô©dG
 ..áæjÉ¡°üdG øe ø««æ«£°ù∏ØdG ™e ∫É°üJG •ƒ£N Gƒëàa øjòdG πFGhCG øe ¿Éμa
 íÑ°UCGh  áæjÉ¡°üdG  √GOÉ`̀Y  ≈àM  º¡bƒ≤M  øY  ™`̀aGOh  ..º¡H  ¬àbÓY  äQƒ£Jh
 π«FGô°SG ádhO IOÉb øe √DhÉbó°UCG ¬æY ó©àHG ∂dòHh ..Üô©dG Ö«ÑM ¬fCÉH kÉª¡àe
 »fÉ©j ¿Éc ÉeóæY √Qõj ºd ¬fCG ≈àM ..¬FÉbó°UCG õYCG øe ¿Éc …òdG ø«HGQ πãe
 ójôj  ’  ø«HGQ  ¿CÉ`̀H  ..kÉ`̀eƒ`̀j  ìô°U  ¬`̀fC’  ,»aƒJ  ¿CG  ≈`̀dEG  ¿ÉWô°ùdG  ¢Vôe  øe
 Ωó©H  ¿ƒæeDƒj  øjòdG  ø««æ«£°ù∏ØdG  øe  ¬FÉbó°UCG  º¶©e  íÑ°UCGh  ..ΩÓ°ùdG
 »a  á«WGô≤ªjO  IÉ«M  »a  º¡bƒ≤M  ≈∏Y  Gƒ∏°üëj  ¿CG  ó©H  ΩÓ°ùdGh  ∞æ©dG

.ø««∏«FGô°SE’G ™e ø«£°ù∏a
 ƒª°ùdG  ¬eCG  øe  º∏©J  Éªc  ..CGóÑªdG  ≈∏Y  äÉÑãdG  ¬«HCG  øe  ƒμ«e  çQh  ó≤d
 ¢VôY  ÉeóæY  á«æ«£°ù∏a  á∏FÉY  â«H  »a  øμ°ùJ  ¿CG  πÑ≤J  ºd  É¡fC’  »bÓNC’G
 »a ¢û«YCG ¿CG πÑbCG ¿CG øμªj ’ ÉfCG{ :É¡Lhõd âdÉbh ,â«ÑdG Gòg ¢û«édG É¡«∏Y
 ºgOô£j ..ICÉéah á«©«Ñ£dG º¡JÉ«M ¿ƒ°û«©j ºgGQCG âæch »fGô«L óMCG â«H
 ..kÉMÉÑ°U  áæNÉ°ùdG  ¬Jƒ¡b  Üô°T  πªμj  ¿CG  ™£à°ùj  º`̀d  º¡°†©Hh  ¢û«édG

.zÅLÓªdG ≈dEG áeôàëªdG º¡JÉ«M ó©H GƒLôNh
.GóHCG ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG É¡æμ°ùj ºd Iô«¨°U á≤°T äQÉàNGh

 áæeÉμdG ájô°üæ©dG GƒcQOCG øe πFGhCG øe ¿ƒμj ób ∫GôæédG ó«∏«H »JÉe ¿EG
 ádGó©dG  ≥«≤ëJ  ≈`̀dEG  ≈©°Sh  ¬àdhO  ¢VQÉY  ∂dòdh  ..»fƒ«¡°üdG  ¿É«μdG  »a

.ºgOÓH »a ø««æ«£°ù∏Ø∏d
 IôμØH  …OÉæj  òNCGh ø««æ«£°ù∏ØdG  ™e ¢ûjÉ©àdÉH  øeBG  ó≤a  ¬æHG  ƒμ«e ÉeCG
 óMGh  äƒ°Uh  ™«ªé∏d  ó`̀MGh  Qƒà°SO  ∑Éæg  ¿ƒμj  å«M  ..Ió`̀MGƒ`̀dG  ádhódG
 ócDƒjh ..»WGô≤ªjO ΩÉ¶f ≈dEG …ô°üæ©dG ΩÉ¶ædG πjƒëJh ..óMGƒdG ¢üî°û∏d
 »g IOƒ©dG √òg á«°†b ¿CÉH øeDƒjh ..ø««æ«£°ù∏ØdG ø«ÄLÓdG ´ƒLQ IQhô°V

 .á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤∏d »ª∏°S πëH …OÉæj øe ¢UÓNEG »a RôHC’G ∂ëªdG
 »a  Gƒ°TÉY  ób  Oƒ¡«dG  ¿Éc  GPEG  :á«fƒ«¡°üdG  ∫hó∏d   ICGôéH  Éeƒj  ∫É`̀bh
 øjòdG  ø««æ«£°ù∏ØdG  øY  GPÉªa  ..IOƒ©dG  GhOGQCGh  áæ°S  3000  øe  ø«£°ù∏a
 º¡≤M øe ¢ù«dCG ,§≤a kÉeÉY 70 òæe É¡≤FÉKhh º¡Jƒ«H í«JÉØe ¿ƒμ∏ªj GƒdGRÉe
 ádhódG á°SÉFôH »æ«£°ù∏a RƒØj ¿CG ™fÉªj øμj ºd ¬fCG Éªc ?º¡æWh ≈dEG IOƒ©dG
 ∫Ébh{    á¡jõf  á«WGô≤ªjO  äÉHÉîàfG  »a  RÉa  ¬`̀fCG  ÉªdÉW  É¡JQGRh  á°SÉFQ  hCG
 á«æ«£°ù∏ØdG  á«∏«FGô°SE’G  ádCÉ°ùªdG  πM  ¿EG  :QƒÑªd’Gƒc  »a  Iô°VÉëe  »a
 Ö©°ûdG  øe É¡Ñ∏°S  »àdG  ¥ƒ≤ëdG  »∏«FGô°SE’G  πàëªdG  ó«©j  ¿CG  ƒgh ..§«°ùH

.∂dP ≥«≤ëJ πLCG øe ∫É°†ædG π°UGƒf ¿CG ’EG Éæ«∏Y ¢ù«dh ..»æ«£°ù∏ØdG
 ø«£°ù∏a »a ádGó©dG QGôbEG »a …Oƒ¡«dG π°VÉæªdG Gòg á«æeCG ≥≤ëàJ π¡a
 ?á«ª∏°ùdG ¥ô£dÉH á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG πëH ¿ƒæeDƒj øjòdG ø««æ«£°ù∏ØdG ™e
 ¿ƒæeDƒj  ’  øjòdG  Oƒ¡«dG  øe  ô«Ñc  OóYh  ¬©e  Üô©dGh  ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG  ≈æªàj
 ™e  ¿ƒ©°ùj  ø`̀jò`̀dG  π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEGh  É`̀μ`̀jô`̀eCG  »`̀a  áæjÉ¡°üdGh  π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG  á`̀dhó`̀H

 .á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG √ò¡d »ª∏°S πM ≈dEG ø««æ«£°ù∏ØdG

»`̀ fƒ`̀ «`̀ ¡`̀ °`̀ ü`̀ dG ∫Gô```̀ æ```̀é```̀ dG ø`````̀HG
  á«æ«£°ù```∏Ø``dG  á«``°†≤∏d  ¬```Jô°UÉ``æ``eh

:º∏≤H
ójDƒŸG iƒ∏°S

 ó°TGQ  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  iô`̀LCG
 iód  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  áØ«∏N  ∫BG
 ™bƒªdG  ™e  GQGƒ`̀M  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 ∫ƒM  zôμæH  …P{  »dhódG  »fhôàμd’G
 äÉeóîdG  É¡d  ¢Vô©àJ  »àdG  •ƒ¨°†dG
 ¢`̀Shô`̀«`̀a ô`̀«`̀KCÉ`̀ J Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 »a  äÉcô°ûdGh  ∑ƒæÑdG  ≈∏Y  É`̀fhQƒ`̀c

:»JB’Éc AÉLh ..ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL
 ƒ«fƒj  ∞`̀°`̀ü`̀à`̀æ`̀e  »``̀a  ø``ë``fh  *
 Ée  ¿B’G  ≈àM  øjôëÑdG  â∏é°S  2020
 ¢Shô«ØH  á`̀HÉ`̀°`̀UEG  ∞``dCG  20  ø`̀e  Üô≤j
 15 ≈`̀∏`̀Y  Ó«∏b ó`̀jõ`̀j  É`̀e  ™`̀e  É``fhQƒ``c
 ójóëJ ∂`̀fÉ`̀μ`̀eEÉ`̀H  π`̀ g  ...IÉ````̀ ah  á`̀dÉ`̀M
 ¢Shô«Ød  »°ù«FôdG  …OÉ°üàb’G  ô`̀KC’G
 2020 »eÉY »a øjôëÑdG ≈∏Y ÉfhQƒc

.2021h
 CGó``̀HCG  ¿CG  »`̀d  Gƒëª°SG  :ô«Ø°ùdG
 ô`̀Ñ`̀à`̀NG  19-ó```̀«```̀aƒ```̀c  ¿EG  ,∫ƒ```≤```dÉ```H
 AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL  »`̀a  äÉeƒμëdG  á`̀fhô`̀e
 ôÑ°Uh  èFÉàædG  É°†jCG  ôÑàNGh  ,ºdÉ©dG
 ,É¡JÉeƒμM  ™e  É¡fhÉ©Jh  äÉ©ªàéªdG
 äÉeƒμëdGh  ¿Gó∏ÑdG  ¿CG  ¿B’G  É`̀æ`̀jCGQh
 áëaÉμe  √É``é``J  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e  è`̀¡`̀f  É`̀¡`̀jó`̀d
 øe Ió``̀jô``̀a á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀eh ,¢``Shô``«``Ø``dG
 âbƒdG »a øμdh ,ó∏H πc »a äGô«¨àdG
 äÉ°SQÉªªdG  ø`̀e  ô«ãμdG  ∂dÉæg  ¬°ùØf
 iôf ¿CG ájÉ¨∏d π«ªédG øeh ,ácôà°ûªdG
 Gò¡d  …ó°üà∏d  óëàj  »dhódG  ™ªàéªdG
 ó©H :∫GDƒ°ùdG ¿EÉa ,»d áÑ°ùædÉH .AÉHƒdG
 ºà«°S ∞«c ..»dGƒàdG ≈∏Y ô¡°TCG á©Ñ°S
 …OÉ°üàb’G  QÉgOR’G  ø«H  ¿RGƒJ  ≥∏N
 ¿CG òæeh øjôëÑdG »a ?äÉ«aƒdG ∫ó©eh
 ∫hCG π«é°ùJ πÑb ™bGƒdG »a hCG Éæ∏é°S
 âeÉb ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  á«HÉéjEG  ádÉM
 ƒª°S IOÉ«≤H πªY ≥jôa π«μ°ûàH áμ∏ªªdG
 πÑb  ,ôjGôÑa  »a  ∂dP  ¿Éch  ó¡©dG  »dh
 ó≤àYCGh  .≈`̀dhC’G  ádÉëdG  øe  ø«YƒÑ°SCG
 ¿CG  ÉgOÉØe  ádÉ°SQ  Éæ∏°SQCG  ∂dòH  É`̀æ`̀fCG
 ájóéH 19-ó«aƒc ™e â∏eÉ©J øjôëÑdG
 äGôªJDƒªdG  ó≤Y  Éæ∏°UGh  .á«aÉØ°Th
 OóY ∫ƒM äÉãjóëàdG ô°ûfh á«Øë°üdG
 ô`̀eCG  ó`̀bh  ,áeÉ©dG  á«YƒàdGh  ä’É`̀ë`̀dG
 ∞«dÉμJ  á«£¨àH  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL
 ¢Shô«ØdÉH  á£ÑJôªdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªéd
 .IóaGƒdG  ádÉª©dG  º¡«a  øªH  ,AGƒ°S  óM
 »aÉ©àdG  ∫ó©e  ¿CG  ≈`̀dEG  IQÉ`̀°`̀TE’G  OhCGh
 ≈`̀dEG  Ωƒ`̀«`̀dG  ≈àM  π°üj  øjôëÑdG  »`̀a
 0^25  äÉ«aƒdG  ∫ó©eh  áFÉªdG  »a  71
 ,ΩÉ````̀bQC’G √ò``̀g ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀Jh .á`̀FÉ`̀ª`̀dG »`̀a
 á«bÉÑà°S’G  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  äGAGô``````LE’G
 ¢Shô«Ø∏d êÓY OÉéjEG ≈dEG ≈©°ùJ »àdG
 äGAGô````̀LEGh á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀dG äÓ`̀ª`̀M ô`̀°`̀û`̀fh
 .É¡àHÉ°UEG  »a ¬Ñà°ûªdG  ä’ÉëdG  ¢üëa
 ô°ûf É``̀ fCGó``̀ H  ,Gó```̀L ô`̀μ`̀Ñ`̀e â```̀bh »`̀Ø`̀a
 iƒà°ùe  ≈∏Y  á∏≤æàe  ¢üëa  äGó``Mh
 IóMGh øjôëÑdG π©L Ée Gògh ,ádhódG
 ,áª°ùf  ¿ƒ«∏e  πμd  ¢üëØdG  OGhQ  øe
 å«M ,AÉ`̀Hƒ`̀dG  ø`̀e ≈``̀ dhC’G ΩÉ``̀jC’G òæe
 ¿ƒ«∏e  π`̀μ`̀d  É``̀ kØ``̀dCG  146  Ωƒ``̀«``̀dG  ≠`̀∏`̀Ñ`̀j
 ΩGóîà°SG  ≈``̀ dEG  ≈©°ùf  Éªc  .¢üî°T
 ájÉYôdG  ΩÉ¶f  ôjƒ£àd  IôμàÑe  Ö«dÉ°SCG
 OGó```YC’G  ÜÉ©«à°S’  ,É`̀æ`̀jó`̀d  á«ë°üdG
 ™`̀bGƒ`̀dG  »`̀a  Éæ°ü°üNh  .Ió`̀jGõ`̀à`̀ª`̀ dG
 á«ë°üdG  äÉeóîdG  á«Ñ∏àd  á«ÑW  ≥aGôe
 ,19-ó«aƒc  ä’É`̀M  êÓ©d  áHƒ∏£ªdG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG º`̀jó`̀≤`̀J QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG π``̀LCG ø`̀e
 ä’É`̀ë`̀ dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀d á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dG á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 ájÉYôdG ΩÉ¶f ¿CG øe ócCÉàdGh ,á«°VôªdG
 ≈°VôªdG  πÑ≤à°ùj  ∫Gõ``̀j  ’  á«ë°üdG
 ó≤àYCGh  .19-ó«aƒμH  ø«HÉ°üªdG  ô«Z
 øe  ádÉM  âKóMCG  äGAGô``̀LE’G  √ò`̀g  ¿CG
 ôeC’G  Gò`̀gh  ,øjôëÑdG  π`̀NGO  áfhôªdG

 øëf   .É`̀æ`̀ d  áÑ°ùædÉH  ¿É`̀æ`̀à`̀eG  Qó`̀°`̀ü`̀e
 ∫hÉëf ,â∏b Éªch ,¿B’G ΩÉbQC’G ÖbGôf
 øe  OÉ°üàb’G  ájÉªM  ø«H  ¿RGƒ`̀J  ≥∏N
 ä’ó©e  ¢VÉØîfG  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dGh  á¡L

.¿ÉμeE’G Qób ,äÉ«aƒdG
 …CGô`̀∏`̀ d  ´Ó`̀£`̀à`̀°`̀SG ∑É`̀æ`̀g ¿É``̀c *
 äÉcô°T  ¿EG  ∫ƒ≤j  Iô`̀«`̀NC’G  ΩÉ``̀jC’G  »a
 äÉHƒ©°U  ¬``LGƒ``J  ±ƒ`̀°`̀S  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H
 ôªà°SG  GPEG  áeOÉ≤dG  áà°ùdG  ô¡°TC’G  »a
 äÉcô°T  â¡fCG  óbh  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 ..ájQÉéàdG  É¡JÉ«∏ªY  ,iô`̀NCG  ∫hO  »a
 ∫ÉªYC’G  ºYód  áeƒμëdG  ¬∏©ØJ  …òdG  Ée
 ô¡°TC’G ∫ÓN Qô°†àà°S »àdG ájQÉéàdG

?á∏Ñ≤ªdG áà°ùdG
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀S’G :ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG
 ≥∏©àj  É`̀ª`̀«`̀a  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀∏`̀d  á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 áeõM  ø`̀Y  IQÉ`̀Ñ`̀Y  âfÉc  ,19-ó«aƒμH
 äÉ¡«LƒàH É¡bÓWEG ºJ ,ájƒªæJh á«dÉe
 4^3  áª«≤H  ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  øe
 πªà°ûJ  Éeh  ,»æjôëH  QÉæjO  äGQÉ«∏e
 ºYód  äGAGô`````̀LEGh  äGQGô````̀b  ø`̀e  ¬«∏Y
 ká∏°UGƒeh ¢UÉîdG ´É£≤dGh ø«æWGƒªdG
 IOƒ°ûæªdG  ájƒªæàdG  ±Gó`̀gC’G  ≥«≤ëJ
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  π`̀X  »`̀a
 …ó°üà∏d  º`̀dÉ`̀©`̀dGh  áμ∏ªªdG  É¡¡LGƒJ
 ≈``dEG  ™∏£àf  ¿B’Gh  ,É``̀fhQƒ``̀c  ô`̀£`̀î`̀d
 ΩÉ`̀b ó`̀≤`̀a .º`̀Yó`̀ dG äÉ`̀eó`̀N ø`̀e ó`̀jõ`̀ª`̀dG
 ™«°SƒàH  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe
 OGó`̀°`̀S  ∞```bhh  ¢`̀VGô`̀à`̀ b’G  äÓ«¡°ùJ
 â∏ªëJh ,IOóëe Ióe ¢Vhô≤dG •É°ùbCG
 AÉªdGh AÉHô¡μdG  ô«JGƒa áØ∏c áeƒμëdG
 ºJ  Éªc  .äÉcô°ûdGh  OGô`̀aC’G  ™«ªL  øY
 Ωƒ°SQh  ájó∏ÑdG  Ωƒ°SôdG  øe  ºgDhÉØYEG
 ≈∏Y IhÓY .á«YÉæ°üdG »°VGQC’G ô«LCÉJ
 πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  âØbhCG  ,∂dP
 QGó°UEG  Ωƒ°SQh ájô¡°ûdG πª©dG Ωƒ°SQ
 â`̀eó`̀bh .π`̀ª`̀©`̀dG í`̀jQÉ`̀°`̀ü`̀J ó`̀jó`̀é`̀Jh
 á«eƒμM  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  »```gh  zø`̀«`̀μ`̀ª`̀J{
 äGóYÉ°ùªdGh  ¢Vhô≤dG  ,á∏≤à°ùe  ¬Ñ°T
 .IQô°†àªdG  äÉcô°û∏d  ÉªYO  ,äÉcô°û∏d
 áeóN  ¥ÓWEÉH  É°†jCG  øjôëÑdG  âeÉbh
 øe  ÉjOÉe  øjôKCÉàª∏d  á«dÉªdG  IóYÉ°ùªdG
 ø«ãMÉÑdG §Hôd áHGƒH â≤∏WCGh ,AÉHƒdG
 ´É£≤dG  äÉcô°Th äÉ°ù°SDƒeh πªY øY
 πμ°ûHh ø«ØXƒªdG IóYÉ°ùeh ,¢UÉîdG
 ∫Ó`̀N ø`̀e ,ø`̀jó`̀aGƒ`̀ dG ∫É`̀ª`̀©`̀dG ¢`̀UÉ`̀N
 Ée  ,ihCÉ`̀ª`̀c  º¡d  á∏jóH  øcÉ°ùe  ô«aƒJ
 º¡æcÉ°ùe  »a  áaÉãμdG  π«∏≤J  ≈∏Y óYÉ°S
 Ö«dÉ°SC’G  √ò`̀g  πc  äóYÉ°S  »dÉàdÉHh
 »a  iô`̀NCÉ`̀ H  hCG  á≤jô£H  á«bÉÑà°S’G

.ÉfOÉ°üàbG ájÉªM
 äGƒ`̀£`̀N ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  äò``̀î``̀JG  *
 ∑ƒæÑ∏d  ºYódG  ô«HGóJ  ô«aƒàd  á«bÉÑà°SG
 øjôëÑdG  äó°üb ƒjÉe »a .äÉcô°ûdGh
 ∫ƒ°üë∏d iôNCG Iôe ófƒH hQƒj ¥ƒ°S
 ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  ó`̀≤`̀à`̀©`̀J  π``̀g  ,π`̀ jƒ`̀ª`̀ J  ≈`̀∏`̀Y

 ¥ƒ°ùdG ≈dG Aƒé∏d á«∏Ñ≤à°ùe äGAGôLEG
?ΩÉ©dG Gòg iôNCG Iôe

 »a  »dÉªdG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  :ô«Ø°ùdG
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀ d  …Qhô```̀°```̀V  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 ¥hóæ°U CÉÑæJ ó≤a .»ª«∏bE’G QGô≤à°S’G
 ∫hO äGOÉ°üàbG ¢TÉ©àfÉH »dhódG ó≤ædG
 πÑ≤ªdG ΩÉ©dG »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
 πªàëªdG  …OÉ°üàb’G  ¢TÉªμf’G  ó©H
 ™`̀bƒ`̀à`̀ª`̀dG ø```̀eh .19-ó``̀«``̀ aƒ``̀c Ö`̀°`̀ù`̀H
 èJÉædG  »a  Gƒªf  øjôëÑdG  πé°ùJ  ¿CG
 áÑ°ùæH  »≤«≤ëdG  »`̀dÉ`̀ª`̀LE’G  »∏ëªdG
 OÉ°üàbG  ¢û©àæj  ¿CGh  ,2021  ΩÉY  %3
 ¿CG  πeCÉf  »dÉàdÉHh  ,É°†jCG  QGƒédG  ∫hO
 π°†aCG  ™°Vh  »`̀a  πμc  á≤£æªdG  iô`̀f
 ∫hOh  øjôëÑdG  âeÉb  .πÑ≤à°ùªdG  »a
 »eƒμëdG  ¥É``̀Ø``̀fE’G  ¢†ØîH  QGƒ`̀é`̀ dG
 RhÉéJ  ≈∏Y  IóYÉ°ùª∏d  %30  áÑ°ùæH
 ádhóL  IOÉYEÉH  É°†jCG  Ωƒ≤à°Sh  ,áeRC’G
 äGQÉ°ûà°S’Gh  AÉæÑdG  ™jQÉ°ûe  ¢†©H
 ΩÉ©d äÉahô°üªdG á«fGõ«e RhÉéJ Ωó©d
 äÉLÉ«àM’  ∫ÉéªdG  ìÉ`̀°`̀ù`̀aEGh  2020
 øëf  ,»°SÉ°SCG πμ°ûH .iôNC’G ¥ÉØfE’G
 ΩÉ`̀©`̀dG  »`̀a  π`̀°`̀†`̀aCG  ƒ`̀g É`̀e  ≈``̀ dEG  ™∏£àf

.πÑ≤ªdG
 äÉ«∏ªY øe ô«ãμdG π©ØdÉH ∑Éæg *
 á∏«∏≤dG  äGƒæ°ùdG  »`̀a  …OÉ`̀ª`̀dG  è`̀eó`̀dG
 á```̀eRCG π`̀Ñ`̀b ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »``̀a á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 ájÉªëd Oƒ¡édG iôJ ∞«c ,19-ó«aƒc

?2021-2020 »a áeÉ©dG á«dÉªdG
 IQGRh  â∏NOCG  ,º∏©J  Éªc  :ô«Ø°ùdG
 ¿RGƒ`̀à`̀dG  èeÉfôH  á«æjôëÑdG  á«dÉªdG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L ∫É```̀W …ò````dG »`̀ dÉ`̀ ª`̀ dG
 ø«H á``cGô``°``T  É`̀fó`̀¡`̀ °`̀Th ,á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 ¢†ØNh  ¢`̀UÉ`̀î`̀dGh  ΩÉ`̀©`̀dG  ø«YÉ£≤dG
 π`̀°`̀†`̀aCG º`̀jó`̀≤`̀Jh »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¥É``̀Ø``̀ fE’G
 ≈∏Y  »°ù«FQ  ∫Éãªc  áMÉàªdG  äÉ«æ≤àdG
 ,É¡à«fGõ«e ájÉªëH øjôëÑdG ΩÉ«b á«Ø«c
 ™LôJ ,áæÄª£ªdG QÉÑNC’G ¿EÉa »dÉàdÉHh
 ∑Éæg  ¿É``c  ÉeóæY  2018  π`̀ jô`̀HCG  ≈``̀dEG
 ∫hC’G  Iôª∏d  …ôëÑdG  §Øæ∏d  ±É°ûàcG
 ±É°ûàcG{`H √ƒYóf Éªc ,1932 ΩÉY òæe

.zøjôëÑdG è«∏N ¢VƒM
 QÉ`̀«`̀∏`̀e  18  ø```̀Y  çó``̀ë``̀à``̀f  ø``̀ë``̀f
 20 ≈``̀ dEG  10 ø``̀eh §`̀Ø`̀æ`̀dG ø`̀e π`̀«`̀eô`̀H
 Qó≤ªdG  RÉ¨dG  øe  áÑ©μe  Ωób  ¿ƒ«∏jôJ
 .™`̀Hô`̀e  ôàeƒ∏«c  2000  áMÉ°ùe  »`̀a
 ≈dEG  …ôëÑdG  π≤ëdG  º«°ù≤àH  Éæªb  óbh
 ’h  ôjƒ£à∏d  É`̀gó`̀MCG  .ΩÉ`̀°`̀ù`̀bG  á`̀©`̀HQCG
 äô°TÉHh ,áMÉàe áKÓãdG ΩÉ°ùbC’G ∫GõJ
 πeCÉfh ôÄH ∫hCG ôØëH ¿ƒJôÑ«dÉg ácô°T
 äGƒæ°ùdG  ∫Ó`̀N  ¬æe  ÉLÉàfG  iô`̀f  ¿CG
 øe  ócCÉàdG  ∫hÉëfh  .á∏Ñ≤ªdG  ¢ùªîdG
 ™HQCÓd Oƒª°üdG ≈∏Y QOÉb ÉfOÉ°üàbG ¿CG
 ¢ùªN  ,á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  äGƒæ°S  ¢ùªîdG  hCG
 èFÉàædG  ≈`̀∏`̀Y  π°üëf  ≈`̀à`̀M  äGƒ`̀æ`̀°`̀S

.á©bƒàªdG
 á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  äôÑàYG  *
 »dÉªdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  á«°ù«FQ  IQOÉ`̀Ñ`̀e
 äÉcô°ûdG  á«é«JGôà°SGh  »æjôëÑdG
 á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG  »a  øjôëÑdG  »a
 É«LƒdƒæμàdG  è«∏N  ≈∏Y  äõcôJ  »àdG
 ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«a ô«KCÉJ Ée .á«dÉªdG
 á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  á«é«JGôà°SG
 »a  IOÉjR  øjôëÑdG  ó¡°ûà°S  πgh  √òg

?á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG ≈∏Y OÉªàY’G

 ø`̀Y  É``̀æ``̀Kó``̀ë``̀J  GPEG  :ô``̀«``̀Ø``̀°``̀ù``̀dG
 ≈dEG ô¶ædÉHh ,πμc á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG
 GQhO Ö©∏J Égóéf ,É¡«a øjôëÑdG áfÉμe
 Üòéd  øjôëÑdG  IQOÉ`̀Ñ`̀e  »`̀a  É«°ù«FQ
 äÉcô°T  ≈`̀ dEG  ô¶æf  ÉeóæYh  .QÉμàH’G
 øjôëÑdG  »`̀a  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  É«LƒdƒæμàdG
 ô«Z  ºdÉY  ≈∏Y  ∞«μàdG  äOÉ`̀à`̀YG  »àdG
 á`̀jGQO  ô`̀ã`̀cCGh  »`̀bQh  ô«Z  hCG  ¢Sƒª∏e
 ájó«∏≤àdG  äÉYÉæ°üdG  øe É«ªbQ  πª©dÉH
 STC Bahrain ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y
 ó«Øà°ùJ  »àdGh   Fintech Social
 øe ä’É°üJ’G »a É¡JGôÑN øe ácô°ûdG
 á«fhÉ©àdG  äGhOC’G  çóMCG  ºjó≤J  ∫ÓN
 óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  »`̀a  á`̀jƒ`̀jOGô`̀dG
 á«FôªdG äGQÉ°ûà°S’G ø«μªàd »©eÉédG
 π«∏≤àd  ádhÉëe  »a  ó©H  øY  ≈°Vôª∏d
 ÉªdÉ£d  .äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀ dEG  äGQÉ`̀jõ`̀dG
 »a  Éª¡e  GQhO  áYÉæ°üdG  √ò`̀g  äô¡XCG
 ≥jôW  øY  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ∞«ØîJ
 ÜÓ£dG  §`̀HQh  ,™FÉ°†ÑdG  π≤f  π«¡°ùJ
 ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H
 ¿EG  å`̀«`̀M  ,á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÉ«∏ª©dG  ≈`̀∏`̀Y
 ,øjôëÑdG  »a  á«ªbôdG  á«àëàdG  á«æÑdG
 âÑ©d  ∂dòd  .ó«L  πμ°ûH  OÓÑdG  âeóN
 º¡ªdG  É```̀gQhO É`̀ ª`̀ FGO  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  √ò``̀g
 ≈∏Y  ®ÉØëdG  ∫Ó`̀N  øe  OÉ°üàb’G  »a
 ÖJÉμe  ôÑY  ájQÉéàdG  äÉ«∏ª©dG  º¶©e
 GQhO Ö©∏J ¿CG  øμªj É¡æμdh á«°VGôàaG
 øe  …OÉ°üàb’G  ¢TÉ©àf’G  ∫ÓN  ôÑcCG
 iƒà°ùe ≈∏Y äÉcô°ûdÉH ∫É°üJ’G ∫ÓN
 êQÉN  ∫ÉªYC’G  ¢Uôa  ™«°SƒJh  ºdÉ©dG
 øe  øjôëÑdG  â©°S  ÉªdÉ£d  .øjôëÑdG
 ÉªFGO  Éfô¶fh  ,ôμàÑe  è¡f  ´ÉÑJG  πLCG
 »°ù«FQ  ´É£≤c  á«dÉªdG  äÉeóîdG  ≈`̀dEG
 á`̀eó`̀î`̀d §`̀≤`̀ a ¢`̀ù`̀«`̀ dh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG »``̀a
 ºμ∏©d  .É°†jCG  á≤£æª∏d  øμdh  øjôëÑdG
 kGôªJDƒe  âª¶f  øjôëÑdG  ¿CG  ¿hôcòàJ
 ¬à«ªgCG  »`̀a  ô°üà≤j  º`̀d  ,ájÉ¨∏d  Éª¡e
 ¿Éc  .á≤£æªdG  É`̀ª`̀fEGh  øjôëÑdG  ≈∏Y
 §Hôd  á∏«°Sh  ,è«∏îdG  áHGƒH  ôªJDƒe
 øjôëÑdÉH  §`̀≤`̀a  ¢ù«d  øjôªãà°ùªdG
 »a  á«°ù«FôdG  ¥Gƒ°SC’ÉH  É°†jCG  øμdh
 IQƒîa øjôëÑdG âfÉc ÉªdÉ£d .á≤£æªdG
 ∫ƒëàdG Gò¡H Éæªbh á«dÉªdG É¡JÉ°ù°SDƒªH
 É«LƒdƒæμàdGh  á«dÉªdG  äÉeóîdG  ≈`̀dEG
 iQÉ`̀°`̀ü`̀b ∫ò```H π`̀ °`̀UGƒ`̀æ`̀°`̀Sh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 ÖYÓc  øjôëÑdG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  Éfó¡L
 É«LƒdƒæμàdG  äÉYÉæ°U  »`̀a  »°ù«FQ
-ó«aƒc  ô`̀KCG  ó≤d  .á≤£æªdG  »a  á«dÉªdG

 äÉYÉæ°U »ah ¢SÉædG »a ôKDƒ«°Sh 19
 .É°†jCG »YÉªàL’G ∑ƒ∏°ùdG »ah áæ«©e
 É«LƒdƒæμàdÉH  ô```̀eC’G  ≥∏©àj  É`̀eó`̀æ`̀Y
 ô«ãμdG  ¢`̀Shô`̀ «`̀ Ø`̀ dG  ô``̀Ñ``̀LCG  ,á`̀ «`̀ dÉ`̀ ª`̀ dG
 äÉ«æ≤àdG  ΩGóîà°SG  ≈∏Y  ¢SÉædG  ø`̀e
 ≈dEG  ¿hô«ãμdG  ô£°VG  ,¿B’G  .á«dÉªdG
 »àdG  §`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG  äÉ°üæe  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG
 ,Gó`̀HCG  Égƒeóîà°ùj  ød  º¡fCG  Ghó≤àYG
 »a  ∫ƒ`̀ë`̀J  ∑É`̀æ`̀g  ¿ƒμ«°S  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh
 äÉ«æ≤J ΩGóîà°SG ≈dEG …ODƒ«°S ∑ƒ∏°ùdG
 ∑ôàj  ±ƒ°S  .äÉjô°üÑdG  É«LƒdƒæμJ
 ô°TÉÑe ô«Zh Gô°TÉÑe Gô«KCÉJ 19-ó«aƒc
 »a  Gô««¨J  ó¡°ûf  ±ƒ°S  .É©«ªL  Éæ«∏Y
 ÓH  ô`̀ã`̀cC’Gh  ,OGó`̀©`̀à`̀°`̀S’Gh  ájõgÉédG
 »a »YÉªàL’G ∑ƒ∏°ùdG »a Gô««¨J ∂°T

.á∏Ñ≤ªdG äGƒæ°ùdG

:IóëàªdG äÉj’ƒdG iód Éfô«Ø°S ..zôμæH …P{ ™bƒªd QGƒM »a

á«aÉØ°Th á``jóL πμH É``fhQƒc ¢Shô«a ™``e â∏eÉ©J ø``jôëÑdG
á≤£æªdG »``a á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG äÉYÉæ``°U »``a »``°ù«FQ ÖY’ á``μ∏ªªdG

 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a Gƒªf ™bƒàf
2021  ΩÉ``Y  ٪3  á``Ñ°ùæH  »``≤«≤ëdG

.ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG |

 ¬fCG  áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  ¿É°†eôdG  óªMCG  ìô°U
 IôgÉ¶d …ó°üà∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG Oƒ¡L QÉWEG »a
 ¿hO øe äGQÉ≤©∏d »YƒÑ°S’Gh »eƒ«dG ô«LCÉàdG
 §HGƒ°†dGh •hô°û∏d  áØdÉîªdÉH ∂dPh ¢ü«NôJ
 kGô`̀NDƒ`̀e  äô°ûàfG  »`̀à`̀dGh  ,IQô`̀≤`̀ª`̀dG  á«fƒfÉ≤dG
 äÉ©éàæªdG  »`̀a  á°UÉNh  ,áμ∏ªªdG  ´ƒ``HQ  »`̀a
 øe  kÉZÓH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  â≤∏J  ó≤a  ,á«MÉ«°ùdG
 äÉ©éàæªdG  ó``̀MC’  á`̀μ`̀dÉ`̀ª`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ió```̀MEG
 øª°†J  á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dÉ`̀H  á`̀«`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 π`̀NGO  äÓ`̀«`̀Ø`̀dG  ø`̀e  Oó`̀Y  ô`̀«`̀LCÉ`̀J  ø`̀e  ÉgQô°†J
 ,»YƒÑ°S’G hCG »eƒ«dG ô«LCÉàdG ΩÉ¶æH ™éàæªdG
 πÑb  øe  hCG  äGóMƒdG  ∂∏J  ∑Óe  πÑb  øe  AGƒ°S

.¢ü«NôJ ¿hóH ∂dPh ô«¨dG
 áeÉ©dG áHÉ«ædG äô°TÉH ó≤a ÆÓÑdG OhQh Qƒah
 ácô°ûdÉH  ¢üàîªdG  ∫GDƒ°ùH  ∂`̀dPh  ,É¡JÉ≤«≤ëJ
 QÉéjE’G ™FÉbh ¬∏ãªJ Ée ≈dEG QÉ°TCG …òdGh ,áμdÉªdG
 ÖLƒªH IQô`̀≤`̀ª`̀dG  äÉ`̀eGõ`̀à`̀dÓ`̀d  äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e ø`̀e
 kÓ°†a ,¿CÉ°ûdG Gòg »a ∑ÓªdG ™e áeôÑªdG Oƒ≤©dG
 áMÉ«°ùdG  ¿ƒfÉ≤d  áØdÉîe  øe  ¬«∏Y  …ƒ£æJ  ÉªY
 ∂∏J  ô«LCÉàH  º¡eÉ«≤d  äGQÉ≤©dG  »a  áWÉ°SƒdGh
 ób  ¬fCG  Éª«°S  ’h  ,¢ü«NôJ  ¿hO  øe  äGóMƒdG

 »bÉH  ¥ƒ≤M  ∑É¡àfG  äÉØdÉîªdG  ∂∏J  ≈∏Y  ÖJôJ
 ≈∏Y áÑJôàªdG á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G ≈dEG ô¶ædÉH ∑ÓªdG
 áMGQ  ¥Ó`̀bEG  »a  »YƒÑ°S’Gh  »eƒ«dG  QÉéjE’G
 ∞∏àîªd  º¡àeÓ°Sh  º¡æeCG  ¢†jô©Jh  ,∑ÓªdG
 äÓ«a …ôLCÉà°ùe πÑb øe »Ñ∏°ùdG ∑ƒ∏°ùdG Qƒ°U

.™éàæªdG
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âeÉb  ,Ωó≤J  Ée  ≈∏Y  AÉæHh   
 πNGO  É¡«dEG  QÉ°ûªdG  QÉéjE’G  ™FÉbh  πc  ô°üëH
 πFÉ°Sh ≈∏Y äÉfÓY’G ôÑY AGƒ°S ™éàæªdG ∂dP
 áaô©ªH áWƒÑ°†ªdG ∂∏J hCG ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG
 IôLDƒªdG  äGóMƒdG  ójóëJ ™e ,áμdÉªdG  ácô°ûdG
 ∂∏J  Iô°TÉÑªH  ºFÉ≤dGh  QÉéjEÓd  á°Vhô©ªdG  hCG
 ∂∏J  ø`̀e  Oó`̀Y  ô`̀«`̀LCÉ`̀J  ¿CG  âÑK  å«M  ,™`̀FÉ`̀bƒ`̀dG
 á£∏°ùdG  ø`̀e  ¢ü«NôJ  ¿hó`̀ H  º`̀J  ó`̀b  äGó`̀Mƒ`̀dG
 äÉØdÉîªdG ióMEG  AÉYóà°SG ºJ ¬«∏Yh ,á°üàîªdG
 ô«LCÉà`H É¡eÉ«b øe É¡«dEG Ö°ùf Éª«a É¡HGƒéà°SGh
 ¿hóHh  ¿ƒfÉ≤∏d  áØdÉîªdÉH  ™éàæªdG  ∂dP  äÓ«a
 øjôNB’G  ø«ØdÉîªdG  ô°üM  ºJ  Éªc  ,¢ü«NôJ
 ∂∏J  ¿CÉ°T  »a  º¡HGƒéà°SGh  º¡FÉYóà°S’  kGó«¡ªJ
 ¢ùÑëdG ≈dEG É¡«a áHƒ≤©dG π°üJ »àdGh ,™FÉbƒdG

.QÉæjO áFÉª°ùªN áeGôZh ø«àæ°S Ióe

 …ó``°üà∏d  É``¡JÉ≤«≤ëJ  CGó``ÑJ  á``HÉ«ædG
 »```Yƒ`Ñ`°SC’G  ô```«`LCÉ`à`dG  Iô```gÉ`¶`d
¢ü«NôJ ¿hO ø``e äGQÉ≤©∏d »``eƒ«dGh
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 äÓ«é°ùàdGh  ™`̀FÉ`̀bƒ`̀ dGh  á````dOC’G  ó`̀jGõ`̀J  ™`̀e  |
 ó©j  ºd  zøjóªëdG  ΩÉ¶f{  ô°UÉæY  :¿Gƒæ©H  áHô°ùªdG
 è«∏î∏d  …ô`̀«`̀eó`̀à`̀dG  …ô`̀£`̀≤`̀dG  Qhó```̀dG  ∫ƒ``̀M ∫GDƒ`̀°`̀ù`̀dG
 π¨°ûj ∫Gõj ’ …òdG ∫GDƒ°ùdG ÉªfEGh ,á«Hô©dG á≤£æªdGh
 GPÉªdh !?QhódG Gò¡H ô£b Ωƒ≤J GPÉªd :ƒg ¢†©ÑdG π≤Y
 Gòg πc GPÉªdh !?á«Hô©dG á«é«∏îdG É¡àjƒg øY ï∏°ùæJ
 AGóYCG áeóNh ,á«Hô©dG ∫hódG Ωó¡d ¢†jôªdG ¢û£©àdG
 ∫ qƒªJ  GPÉªdh  !?∑Gô`̀JCGh  ø««fGôjEGh  áæjÉ¡°U  øe  áeC’G
 á«Hô©dG  É«aGô¨édG  ≈∏Y  AGó`̀à`̀Y’G  ∫hO  äGQÉ«∏ªdÉH
 !?ô«eóàdGh Öjôîà∏d É¡eÓYEG ó qæéJh ,ÜÉgQE’G ∫ qƒªJh
 Éª¡aGó¡à°SGh  GójóëJ  ô°üeh ájOƒ©°ùdG  ™°†J  GPÉªdh
 Ωƒ«dG áHÉLE’G hóÑJ ÉªHôd !?É¡JÉjƒdhCG º∏°S ¢SCGQ ≈∏Y
 ΩÉ«≤dG ≈dEG ô£b â©aO »àdG ,á∏Ä°SC’G ∂∏J πc øY á∏¡°S
 ∫ƒ°üëdG ≈dEG ,≈©°ùJ É¡fCG ƒgh ¬H Ωƒ≤J …òdG QhódÉH

!PƒØædGh áfÉμªdG ≈∏Y
 É¡«∏Y  π°üëJ  ¿CG  ô£b  ¿É`̀μ`̀eEÉ`̀H  øμj  º``̀dCG  ø`̀μ`̀dh
 ó¡édG  äGPh  á∏FÉ£dG  äGQÉ«∏ªdG  äGP  ¬«LƒàH  Óãe
 ,IóYÉ°ùªdG  ≈dEG  áLÉëH »àdG  á«Hô©dG  ∫hódG  IóYÉ°ùªd
 πªY  πc  º`̀YOh  ,Iô«≤ØdG  á«eÓ°SE’G  ∫hó`̀dG  IóYÉ°ùeh
 iód  áfÉμe  ∂dòH  øª°†à°S  øμJ  ºdCG  !?ºdÉ©dG  »a  ôq«N
 ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d  øμj ºdCG  !?§≤a ∫hódG  ¢ù«dh Üƒ©°ûdG
 ºYOh  ,Óãe  á«Hô©dG  á«ªæàdG  ádÉ°SôH  ΩÉ«≤dG  áfÉμªdG
 ’óH  ,É«eÓYEGh  É«à°ùLƒdh  É«dÉe  ÉªYO  á«Hô©dG  Iƒ≤dG
 É¡°ùØf  â©°Vh  …òdG  z≥∏£ªdG  qô°ûdG{  QhóH  ΩÉ«≤dG  øe
 øjódG ≈dEG  âªj Ée πc á«°SÉæàeh á∏gÉéàe ,¬àfÉN »a
 ô«eóàdG ≈dEG ≈©°ùJ »gh ,á∏°üH á«fÉ°ùfE’Gh ¥ÓNC’Gh

!?±ô£àdGh ÜÉgQE’G ¿É°†àMGh ÖjôîàdGh
 QhódG  »a  ≥£æªdG  øY  ¿ƒãëÑj  øjòdG  A’Dƒ`̀g  |
 ¬≤«≤ëJ ¿ÉμeE’ÉH PƒØædGh áfÉμªdG Ö∏£e ¿CGh ,…ô£≤dG
 ΩÉ¶f{  ô«μØJ  á«£ªf  ¿ƒ`̀cQó`̀j  ’  ,ô«îdG  ≥jôW  ø`̀Y
 (»fƒ«¡°U  AGƒ`̀ZEÉ`̀H)  É¡eÉμM  ∑QOCG  ó`̀bh  ,zøjóªëdG
 ádhO{  ¿ƒμJ  ¿CG  ô«¨°U  ó∏H  ºμëH  ádhóc  É¡fÉμeEÉH  ¿CG
 ≈∏Y PƒØædGh áfÉμªdG ≥«≤ëàH §≤a »ØàμJ ’h !z≈ª¶Y
 ∫ÉªdG  ∂∏ªJ  »g  ÉªdÉW  ,»ªdÉ©dGh  »Hô©dG  ø«jƒà°ùªdG

 â°SQÉe »àdG IôjõédG IÉæb ∫ÓN øe ,ôKDƒªdG ΩÓYE’Gh
!»dhódGh »Hô©dG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y QhO åÑNCG

 (á«fƒ«¡°üdGh  á«fƒ°SÉªdG  IÉ`̀gO)  π`̀NOCG  ó≤d   |
 !ºgój »a Égój â©°Vh ¿EG ≈ª¶Y ádhO ô£b ¿CG Iôμa
 ≥jõªJh ô«eóàH É¡æe áHƒ∏£ªdG QGhOC’G ∫ÉªdÉH äòØfh
 ô°üªc  iôÑμdG  ∫hó``̀dG  É¡°SCGQ  ≈∏Y  ,á«Hô©dG  ∫hó``̀dG
 ÖjôîàdG  ∂`̀ dP  ¿C’  !É`̀gô`̀«`̀Zh  É`̀jQƒ`̀°`̀Sh  ájOƒ©°ùdGh
 ä’OÉ©ªdG πc »a (ô«ÑμdG ô««¨àdG) ≥jôW ƒg ô«eóàdGh
 Iô£«°ùdÉH ô£b ≈¶ëà°S ¬°SÉ°SCG ≈∏Y …òdGh ,á«Hô©dG
 »é«∏îdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  áæª«¡dGh  PƒØædG  ¿Éª°Vh

!»ªdÉ©dGh »Hô©dGh
 øjó∏dh  Üô©∏d  øFÉîdG  É¡eÉ¶æH  ô£b  âb qó°U  |
 íÑ°üàd (!ájô£b ájQƒWGôÑeG ÜÉ°ùàcG) º∏M ájƒ¡dGh
 ¿CG  ∑QóJ  ¿CG  ¿hO  øe  ,π«a  É¡fCG  âb qó°U  »àdG  á∏ªædÉc
 ∫hódG  ∫ƒëààd  ,¬©e  ΩÓ`̀YE’G  hCG  √ó`̀Mh  ∫ÉªdÉH  ¢ù«d
 …òdG  ¿É£«°ûdG  øμdh  !äÉjQƒWGôÑeG  ≈`̀dEG  Iô«¨°üdG
 !É¡°ùØf  ¥ qó°üJ  É¡∏©L  ±ƒ`̀LCG  Qhô`̀Z  πμH  ¬d  äOÉ≤fG
 πjõà°S É¡fCG Ió≤à©e ,¢†jôªdG QhódG Ö©d »a iOÉªàJh
 øe ø«à«HôY ø«àdhO (áHô°ùàªdG äÓ«é°ùàdG »a Éªc)
 øe  ô°üeh  ájOƒ©°ùdG  Éªg  á«Hô©dG  ∫hódG  ºgCGh  ôÑcCG
 á«HôY  ∫hO  ô«eóàH  ∂`̀dP  ó©H  »g  CGƒÑààd  ,á£jôîdG
 ¥ô°ûdG  º«°ù≤àdG  á£jôN)  ≈∏Y  ∫hC’G  õcôªdG  iô`̀NCG

!(á«£°ShCG
 âØdÉëJh  âfhÉ©J)  á«°VôªdG  Ió≤©dG  √òg  øeh
 »fƒ«¡°üdG  ¿É«μdÉc  á«Hô©dG  á```eC’G  AGó```̀YCG  π`̀c  ™`̀e
 ±É°ûàcG  »a  É¡ª∏M øe AÉÑ¨H  èeóàd  (É«côJh ¿GôjEGh
 IOÉ©à°SG º∏ëH ,»HôY ΩÉcQ ≈∏Y zájô£b ájQƒWGôÑeEG{
 »g  Éª«a  ,¿Gô``̀jEGh  É«côJ  øe  πc  ió`̀d  ájQƒWGôÑeE’G
 »¡àæj  ¿CG  Ée  IGOCÉ``c  É°†jCG  É¡ØàM  ≈`̀dEG  ≈©°ùJ  Éª¡∏ãe
 …ò`̀dG  ,ô«£îdG  »fƒ«¡°üdG  ´hô°ûªdG  »`̀a  (É```gQhO
 á£jôîdG  øe  »Hô©dG  OƒLƒdG  á`̀dGREG  ≈∏Y  Iƒ≤H  Ö©∏j
 AÉæãà°SG  ¿ƒμJ  ød  ô£bh  ,áØ∏àîe  iô`̀NCG  Ö«dÉ°SCÉHh
 π«a  É¡fCG  á∏ªædG  ¥ qó°üJ ø«Mh !á`̀dGRE’G  ∂∏J  á«∏ªY »a

!á∏ªædG øe A»°T πc ™qbƒàa

 ,¥Gô©dG  ∫Éª°T  »a  ™≤J  áæjóe  π°UƒªdG
 AÓHôch Iô°üÑdGh OGó¨H ¿óe øY ∞∏àîJ ’
 á`̀ dÉ`̀ °`̀UC’G ø`̀«`̀H É``̀e ™`̀ª`̀é`̀J É`̀¡`̀∏`̀ch π``̀ «``̀HQGh

.Iô°UÉ©ªdGh
 á``«``bGô``©``dG ¿ó```̀ª```̀dG â``°``Vô``©``J ó``̀≤``̀ dh 
 (Éjôμ°ùYh  É«°SÉ«°S)  Oƒ°ü≤ªdG  Öjôîà∏d
 »àdG  Iô«ÑμdG  IQÉ°ùîdG)  Oƒ°ü≤ªdG  ô«Zh
 AÉ¨dEÉH  Iô°UÉ©ªdG  IÉ«ëdG  äGQƒ£J  É¡àÑ∏£J
 É¡àjƒg ó≤Øàd  (á«îjQÉàdGh á«KGôàdG  AÉ«M’G
 √ò¡H  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ºà¡J  ºdh  ,á«°ù«FôdG
 áæjóe  (435)  ¥Gô©dG  º°†jh  ,á«°Uƒ°üîdG
 Oó©dG  Gòg  ¿G  ÉªàMh  ,1997  AÉ°üMG  ≈àM

.á«°VÉªdG áæ°ùdG øjô°û©dG ∫ÓN OGORG
 äÉYÉªédG qój ≈∏Y π°UƒªdG ∫ÓàMG ó©H
 ™«ªé∏d  ±hô©e  É¡«a  π°üM  Éeh  á«HÉgQ’G
 áæjóªdG  ø`̀μ`̀d  ,¥Gô``̀©``̀dG  êQÉ```̀Nh π``̀NGO  »`̀a
 É¡à©«ÑW  ≈`̀ dG  Qƒ``̀e’G  IOƒ``̀Y  ó©H  âëÑ°UG
 πª°û«d (ÜGô`̀î`̀ dG ø`̀e ¢`̀VÉ`̀≤`̀fG) ø`̀Y IQÉ`̀Ñ`̀Y
 AÉªdG  äÉμÑ°Th  AÉHô¡c  øe  á«àëàdG  ≈æÑdG
 ΩGó``̀©``̀fGh »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ∞`̀jô`̀°`̀ü`̀à`̀dG äÉ`̀μ`̀Ñ`̀°`̀Th
 áÑ©°üdG  ´É°VhC’G  Gòg  øe  ºg’Gh  äÉeóîdG
 áªdDƒe  Iô`̀gÉ`̀X  »`̀gh  ..ø«MRÉædG  É¡fÉμ°ùd
 ºgh  äÉª«îe  »a  É¡∏gG  ô°ûàæj  ¿G  á«°SÉbh

 .É°†jG º¡æWh πNGO »a
 π°UƒªdG  áæjóe  á«ªgG  Éæ°üëØJ  ƒ`̀dh
 áæjóªdG  áMÉ°ùe  øe  %50 ¿G  óéf  ÉjOÉ°üàbG
 q»dƒ°üëªH ¥Gô©dG  óaôJ á«YGQR ¢VGQCG  »g
 OQGƒ```̀e É`̀ °`̀†`̀jG º`̀ °`̀†`̀Jh ô`̀«`̀©`̀°`̀û`̀dGh í`̀ª`̀≤`̀ dG
 å«M ø``e ,§`̀Ø`̀æ`̀dG É`̀¡`̀JQGó`̀°`̀U »``a á`̀«`̀fó`̀©`̀e
 ∫ƒM  ´RƒàJh  .êÉàf’Gh  êGôîà°S’G  á«ªc
 á£°Sƒàeh  Iô«Ñc  á«YÉæ°U  ™jQÉ°ûe  áæjóªdG
 É¡H  ô¡à°ûj  Iô«¨°U  á«aôM  äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀eh
 ájOhóM áæjóe É¡fCG ±É°†j ,π°UƒªdG »dÉgG
 §FÉ°Sh  É¡£HôJh  …QÉéàdG  ¥Gô©dG  òØæeh
 ábÓY ∑Éægh ..ïdG ájójóM ∂μ°Sh ájôH π≤f
 ∞∏àîe  ≈∏Y  ¢`̀VQ’Gh  É¡fÉμ°S  ø«H  Ió«Wh
 q¿ƒª°ùàj º¡a ,º¡fÉjOCGh º¡dƒ°UCG hG º¡HQÉ°ûe
 Ö©°û∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG  »``̀gh  íeÉ°ùàdÉH
 ≈∏Y  ¬àbGôYh  o¬à q«bGô©H  õà©j  …òdG  »bGô©dG
 »àdG ∂«μØàdGh ∂«μ°ûàdG ä’hÉëe øe ºZôdG
 .2003 ΩÉY ó©H á«°SÉ«°ùdG iƒ≤dG É¡d â©°S

 ±ÓàNG  hG  ±Ó`̀N  ∑É`̀æ`̀g  ¿É`̀c  ¿EG  É``̀eCG  
 áª∏¶oe  á≤∏M  ≈≤Ñ«a  ,ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  çGó``̀MG  »`̀a
 Ohó`̀M  ¿G  ∫É≤j  Éªch  ,ábô°û oe  á∏°ù∏°S  »`̀a
 ,É¡JÉeƒ≤e  É¡dh  á«dÉãeh  (á«°Sóæg)  ¥Gô©dG
 õ«ªàJ  QGƒ`̀é`̀dG  ∫hO  ™`̀e  π°UƒªdG  Ohó`̀ë`̀a

 RÉL ¿EG  ,™æàªªdG  π¡°ùdÉH
 ™bƒªdG  ∂dòch  ,ô«Ñ©àdG
 (¿Éμªc)  »é«JGôà°S’G
 hCG  ¬æe  ¥Ó`̀£`̀f’G  øμªj
 çóM Éª∏ãe ,¬«dEG AÉ¡àf’G
 ø««fÉªã©dG  ∫ÓàMG  óæY
 º¡d  ≥∏£æ oªc  (∑Gô````̀J’G)
 ¥Gô©dG  AÉëfG  »bÉH  ≈`̀dG
 AÉ```̀¡```̀à```̀fGh ,∑Gò````̀æ````̀«````̀M
 »`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG ∫Ó``̀à``̀M’É``̀H
 ÜôëdG  ájÉ¡f  »`̀a  √ó`̀æ`̀Y
-1914  ≈`̀dhC’G  á«ªdÉ©dG

 äÉeƒ≤ªdG  É¡≤aGôj  ,1918
 á````jô````K’Gh á``̀«``̀î``̀jQÉ``̀à``̀ dG
 QÉ``̀KBGh  (ô°†ëdG  áæjóªc)

 óàªJ  »àdG  áª«¶©dG  á`̀jQƒ`̀°`̀TB’G  IQÉ°†ëdG
 øe  AGõ`̀LCGh  ∑ƒgOh  iƒæ«f  q»à¶aÉë oe  ø«H

 .π«HQG
 π«∏b  áæjóªdG  √ò`̀g  ø`̀Y  √ô`̀cò`̀f  É`̀e  π`̀ch
 øjôμØªdG  É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀W  »`̀a  â`̀ª`̀ q°`̀V  PEG  ,É`̀¡`̀≤`̀ë`̀H
 AÉaô°ûdG  ø««æWƒdG  •É`̀Ñ`̀°`̀†`̀dGh  AÉ`̀ª`̀∏`̀©`̀dGh

.ïjQÉàdG ôe ≈∏Y ø«°ü∏îªdG ø««°SÉ«°ùdGh
 ’ π`̀°`̀Uƒ`̀ª`̀dG á`̀æ`̀jó`̀e ¬`̀«`̀fÉ`̀©`̀J É`̀e Ωƒ`̀«`̀ dG
 iô`̀N’G  ¥Gô`̀©`̀dG  ¿ó`̀e  ¬«fÉ©J  ÉªY  ∞∏àîj
 á«°SÉ«°ùdG  ≈°VƒØdGh  äÉeóîdG  ¢ü≤f  øe
 »ªdÉ©dG  AÉHƒdGh ô«Ñ©àdG  í°U ¿G  (ábÓîdG)
 øμªj ¬∏c Gòg ™eh (ÉfhQƒc áëFÉL) GôNDƒe

 :»JCÉj Ée á¶MÓe
 á«dÉª°ûdG á«bGô©dG ¿óªdG ¬«dEG  êÉàëJ Ée
 ,á∏eÉ°T  QÉªYEG  á£N  ƒg  ¥Gô©dG  ¿óe  á«≤Hh
 á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  ó©H  É«fÉªdCG  ™e  çó`̀M  Éªc
 ÉfQÉ£bG ¢†©H á«≤H ™e ≥HÉ£àj Gògh .á«fÉãdG
 »àdGh  øª«dGh  É«Ñ«dh  ÉjQƒ°S  πãe  á≤«≤°ûdG

 .Gô°üM (á«ÑæLCG) á«LQÉN OÉjCG É¡H âãÑY
 ¥Gô©dG  ¿óe  AÉæHG  øe  ø«MRÉædG  IOÉ`̀YEG
 º¡dRÉæe  äQô°†J  øjòdG  ºgh  »æWh  ÖLGh
 ¢ù«dh  á«HôëdG  äÉ«∏ª©dG  øe  º¡ëdÉ°üeh
 øWGƒªdG  ¿ƒμj  ¿G  ≥£æªdG  hG  ∫ƒ≤©ªdG  øe
 IQhô°V  ™e  ,¬°VQG  hG  ¬æWh  π`̀NGO  ÉMRÉf
 πbG  ≈∏Y  áªFÓªdG  á«fÉμªdG  áÄ«ÑdG  ô«aƒJ
 äÉ«fÉμe’G  ôaGƒJ  ™e  É«éjQóJ  ƒ`̀dh  ôjó≤J
 áeƒμëdG  ∂∏àªJ  π`̀g  ∫GDƒ`̀°`̀ù`̀dGh  .á£«°ùÑdG
 πX  »`̀a  ∂`̀ dP  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dG  á«bGô©dG
 OÉ°ùa  áé«àf  É¡æe  »fÉ©J  ájOÉ°üàbG  á`̀eRG
 ΩÉbQCÉH ΩÉ©dG ∫ÉªdG Qógh á≤HÉ°ùdG äÉeƒμëdG
 .É¡∏ªcCÉH  ∫hO  äÉ`̀«`̀fGõ`̀«`̀e  ∫OÉ``©`` oJ  á`̀«`̀aGô`̀N

 á«ë°U  á```̀eRCG  π`̀X  »``̀ah
 á«LQÉN äÉjóëJ É¡≤aGôJ

!?á«∏NGOh
 ≥«≤ëàdG  äÉØ∏e  íàa
 π`̀Ñ`̀b ø```̀e ¬``̀jõ``̀f π`̀μ`̀ °`̀û`̀H
 ô`̀«`̀°`̀ü`̀e »````̀a AÉ``̀ °``̀†``̀≤``̀ dG
 ájQÉªãà°S’G  ™jQÉ°ûªdG
 RÉ`̀é`̀fEG  Ö°ùæH  áÄμ∏àªdG
 ™`̀«`̀ª`̀L »`````a á``̀Ø``̀∏``̀à``̀î``̀e
 ô`̀ «`̀ °`̀ü`̀eh äÉ```̀YÉ```̀£```̀≤```̀dG
 hG  á≤HÉ°ùdG  äGAÉ`̀°`̀û`̀fE’G
 »`̀MGƒ`̀æ`̀dG ø``̀e á`̀ª`̀jó`̀≤`̀dG
 á`̀«`̀LÉ`̀à`̀f’Gh á`̀«`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 ..É`̀¡`̀Ø`̀bƒ`̀Jh á``̀ «``̀YGQõ``̀ dGh
 É¡∏ªY  ôªà°ùj  º`̀d  GPÉ`̀ª`̀ dh
 ’ á`̀«`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀dG ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀S’G ≈`̀ ∏`̀Y ±ƒ```̀bƒ```̀dGh
 É¡fG á©°VGƒàªdG Éfô¶f á¡Lh øeh ,ájƒfÉãdG
 ÜGôîdG  á°üb »g ,á°üb »a ó¡°ûe øe AõL

 .ΩÉ©dG
 πëH π°UƒªdG »dÉgG øe ¢†©ÑdG ÖdÉ£oj
 ø««bGô©∏d  πeÉ°T Ö∏£e ƒgh ,É¡«a ÜGõM’G
 Ö∏ZG øμd ,2019 ôHƒàcCG »a Gƒ°†ØàfG øjòdG
 ,á«°SÉ«°S  ÜGõ```̀MGh  πàc  É¡«a  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO
 ø«ªFÉ≤dG »a øªμJ É¡fG ,øªμJ á∏μ°ûªdG øjCÉa
 É°Uƒ°üNh  ,á«°SÉ«°ùdG  iƒ≤dG  IQGOG  ≈∏Y
 ,»LQÉîdG hG »ÑæL’G A’ƒdG äGP ÜGõM’G
 ,Égô«Z  ídÉ°üe  áeóîd  É¡°ùØf  øgôJ  »¡a
.ìƒ°Vh πμH ∂dP IógÉ°ûe øμªj ¥Gô©dG »ah

 ≥«Ñ£àdÉH  â°ù«d  ¥Gô`̀©`̀dG  »`̀a  á«°†≤dG
 ΩÉ¶f  áÑ«côJ  á«°†b  »`̀g  π`̀H  ,ò«ØæàdG  hG
 π°UƒªdG  áæjóe  ÜGôîa  ,ºμë∏d  í∏°üj  ’
 É¡ªdÉ©e  ô«eóJh  IQÉéëdG  øe  áeƒc  ¥ƒ`̀a
 ¿Éahô©e áé«àædGh ÖÑ°ùdG á«æjódGh ájôKC’G
 »aƒàμe  ∞`̀≤`̀f  π`̀¡`̀a  ,»```̀fGó```̀dGh  »`̀°`̀UÉ`̀≤`̀∏`̀d

!?…ójC’G
 Éæfó oe AÉæÑd ∞JÉμàj ¿G ¬«∏Y ™«ªédG ¿EG 
 ,™bGƒdG  ƒg  Gò`̀gh  ≈°VƒØdG  ÉgOƒ°ùJ  »àdG
 ,¥OCG IQÉÑ©H hCG á«HƒæédG ¿óªdÉH AÉHô¡c Óa
 ,GóL  á∏jƒW  AÉHô¡μdG  ´É£≤fG  äÉYÉ°S  ¿EÉ`̀a
 Üô°û∏d  ídÉ°üdG  AÉªdG  »a  á`̀eRCG  óLƒJ  Éªc
 äÉ°TÉ©ªdGh  øjóaGôdG  hCG  øjô¡ædG  OÓH  »a
 ∑Éægh  ,É¡«≤ëà°ù oªd  IôNCÉàe  É¡aô°U  ºàj
 ƒg  ¢VhôØªdG  øe  ó∏H  »a  ¿ƒ`̀jOh  ¢Vhôb
 ¢TÉ© oªdG  ™`̀bGƒ`̀dG  âÑKCG  ó≤dh  ,§ØædÉH  »æZ
 QÉ©°SG  ¿G  §«°ùÑdG  »bGô©dG  øWGƒªdG  iód
 ≈dEG ΩÉîdG π«eôÑdG ô©°S π°Uh AGƒ°S §ØædG

 ™e  É¡æe  IóFÉa  ’  GQ’hO  20  hCG  GQ’hO  90

 É¡ëdÉ°üe ≈∏Y ´QÉ°üàJ á«HõM á≤ÑW OƒLh

 ô©°S  ≈fóàj  ÉeóæY  ∫ÉëdG  ∞«μa  .ÉgPƒØfh

 áª«b  …hÉ`̀°`̀ù`̀j  ’  í`̀Ñ`̀°`̀UCG  å`̀«`̀ë`̀H  ,§`̀Ø`̀æ`̀dG

 ??ÉfÉ«MCG o¬©«H hCG ¬∏≤f hCG ¬LGôîà°SG

 (É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL)  á`̀eRG  ≈`̀ dEG  áÑ°ùædÉH

 Iô°üÑdG ≈dG  k’Éª°T π°UƒªdG øe ¥Gô©dG »a

 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  Qô`̀°`̀V  ø`̀e  ¬àØ∏N  É``̀eh  kÉ`̀Hƒ`̀æ`̀L

 øWGƒªdG ô£°VG Ée ,á£«°ùÑdG á∏eÉ©dG á≤Ñ£∏d

 ΩGõàd’G ΩóY ≈dG »eƒ«dG ¬Jƒb Ö°ùμj …òdG

 QÉNOG  ∑Éæg  s¿Éc  ƒd  øμd  ,»ë°üdG  ô¶ëdÉH

 ôeC’ÉH ø«ªFÉ≤dG πÑb øe ∫Gƒe’G øe »≤«≤M

 á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  OÓÑdG  IQGOG  ≈∏Y

 áeR’G ≈∏Y q»°†≤f ∫ƒ≤f ’ øμªªdG øe ¿Éμd

 ≈∏Y É¡JóM øe ∞Øîf ób ôjó≤J πbG ≈∏Y πH

 π≤©oj  π¡a  ógGƒ°T  ΩÓμ∏dh  .¢SÉædG  A’Dƒ`̀g

 (»Ñ£dG  RÉ`̀¨`̀dG)  ø«é°ùch’G  á``̀eRG  Oƒ``̀Lh

 OGôa’G  ¬«∏Y ´QÉ°üàj  ,äÉ«Ø°ûà°ùªdÉH  kÉ«dÉM

 §HÉ°V  ¿hóH  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  √òg  áHGƒH  óæY

 ™jRƒàdG »a ádGóY ¿hóHh ∫É≤ oj Éªc ,§HGQ hG

 »a  çó`̀M …ò`̀ dG  Gò`̀g  ¿EG  ..á`̀LÉ`̀ë`̀dG  Ö°ùëH

 ôeCG  ƒgh  á«bGô©dG  á«HƒæédG  ¿óªdG  ió`̀MEG

 .äƒ°üdGh IQƒ°üdÉH ≥K qƒe

 »a  »g  ¥Gô©dG  »a  á«°SÉ°S’G  á∏μ°ûªdG

 òæe  OÉ°ùØdG  ´ƒ«°Th  á«ØFÉ£dG  á°ü°UÉëªdG

 ∫ƒ≤f ÉeóæYh 2003 ΩÉY »μjôeC’G ∫ÓàM’G

 ∫Éª©à°SG  IAÉ°SG  §≤a  ¢ù«d  √Éæ©ªa  ,OÉ°ùØdG

 ¬LhC’G øe ô«ãc ¬d πH ,§≤a áeÉ©dG á£∏°ùdG

 π«©ØJ  Ωó`̀Y  ,´hô°ûªdG  ô«Z  Ö°ùμdG  É¡æeh

 ,¢`̀†`̀jô`̀ë`̀à`̀dGh ?Gò```̀g ∂``̀d ø```̀jCG ø``̀e ¿ƒ``̀fÉ``̀b

 QÉ©°SC’ÉH  Ö`̀YÓ`̀à`̀dGh  ,á≤«≤ëdG  ¬jƒ°ûJh

 ,¢û¨dGh  RGõàH’G  ∂dòch  ,™∏°ùdG  QÉμàMGh

 ,ábô°ùdGh  Iƒ°TôdG  ,¢SÓàN’Gh  ôjhõàdG

 É¡∏ch  .zá«WGôbhô«ÑdGh  ø«JhôdG  OƒªL  ™e

.OÉ°ùØdG IôgÉ¶d √ƒLh

 ,π°UƒªdG ºjó¡J ≈dG Iô°üÑdG ÜGôN øe 

 êô`̀Ø`̀dGh  ¢UÓîdG  ’hCG  ≈dÉ©J  ¬`̀∏`̀dG  ∫CÉ°ùf

 .AÉ©ªL á«fÉ°ùfEÓdh ¥Gô©dG »a Éæd Öjô≤dG

 ô«îdG  π`̀gCGh  Iƒ``NE’G  ó°TÉæof  :Gô`̀«`̀NCGh

 ¥Gô©dG »a º¡fGƒNEG Ióéfh ∞JÉμàdG Üô©dG

 ô«°üfh ¿ƒY ô«N º¡a IQô°†àªdG  QÉ£b’Gh

 ÉeóæY  ∞bGƒªdÉH  πaÉMh  ógÉ°T  ïjQCÉàdGh

 pAG qô°ùdG  »a  º¡FÉ≤°TCG  ™e  ¿ƒ«bGô©dG  ∞`̀bh

 øe  ôÑcCGh  kÉjƒb  ¥Gô©dG  ≈≤Ñ«°Sh , pAG qô°†dGh

 .¬∏dG AÉ°T ¿EG äÉjóëàdG √òg π oc
¥Gô©dG øe ÖJÉc |

 á«bGô©dG IÉ°SCÉªdG ≈∏Y ógÉ°T ..zAÉHóëdG{ π°UƒªdG áæjóe

:º∏≤H
 | ËôμdGóÑY »cR Qó«M 

 mádÉM  n¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  13  ø`̀e  oô`̀ ã`̀cCG
 n∫ƒM  ÉfhQƒc  p¢Shô«Ød  á«°Vôe
 º¡æe  º`̀¡`̀Ñ`̀ë`̀f  ≈`̀°`̀†`̀bh  , pº``̀dÉ``̀©``̀dG
 uπc  »`̀a  m¿É`̀°`̀ù`̀fEG  n∞``̀ dCG  650  ƒëf
 ,á«æ¨dGh  pIô`̀«`̀≤`̀Ø`̀dG  pº`̀dÉ`̀©`̀dG  p∫hO
 móM  ≈∏Y  pIô`̀NCÉ`̀à`̀ª`̀dGh  páeó≤àªdG
 nádÉëdG  √ò`̀g  ¿CG  n∂°T  Óa  ,AGƒ`̀°`̀S
 pAÉëfCG uπc »a á«°ûØàªdGh náØ«îªdG
 ádƒ¡ªdG  ΩÉ```̀bQC’G  √ò``gh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG
 πch  ¢SÉædG  ô£°†J  IójGõàªdGh
 º¡ peƒªg  uπ`̀c  p¿É«°ùf  ≈`̀ dEG  ∫hó`̀ dG
 ÉjÉ°†≤dG  uπ`̀c  QÉÑàYGh  ,iô``̀NC’G
 iôNC’G  päÓμ°ûªdGh  pçGó``MC’Gh
 á£«°ùHh  á«°ûeÉg  º¡H  ôªJ  »àdG
 ΩÉªàg’Gh  ájÉYôdG  ≥ëà°ùJ  ’h
 øe  AGƒ°S  ,á«eÓYE’G  á«£¨àdGh
 hCG  , pá sjó«∏≤àdG  pΩÓ```̀YE’G  pπ`̀FÉ`̀°`̀Sh
 »YÉªàL’G  p∫É°üJ’G  pπFÉ°Sh  øe

 .áãjóëdG »YÉªédG
 ó``̀jQoCG »`̀à`̀dG nIô`̀gÉ`̀¶`̀dG ø`̀μ`̀dh
 É¡æY çó`̀ë`̀à`̀dGh É`̀¡`̀«`̀dEG  n¬`̀«`̀Ñ`̀æ`̀à`̀dG
 ás«Ä«H  lá∏μ°ûeh  ládÉM  π©ØdÉH  »g
 uπc  »a  ÉgGôf  ás«ª°Sƒeh  ájƒæ°S
 ,á∏jƒW  mäGƒæ°S  òæe  pºdÉ©dG  p∫hO
 øμJ º```d  I sô```̀ª```̀dG  √ò````g É`̀ ¡`̀ æ`̀μ`̀ dh
 ,á«°VÉªdG  pOƒ≤©dG  »a  É¡JÉ≤HÉ°ùc
 »fÉ°ùfE’G p™ªàéªdG ≈∏Y âdõf ó≤a
 p∫hó````̀dG ø``̀e nô`̀ «`̀ ã`̀μ`̀ dG â``̀Hô``̀°``̀Vh
 ºd  áØ«æY  Ió°ûHh  ,Iô«Ñc  mIƒ`̀≤`̀H
 øe  ôãcCG  òæe  o∫hódG  √òg  Égó¡©J
 n¢†©H  ¿CG  ≈àM  ,É`̀ keÉ`̀Y  ø«°ùªN
 27 »a á«μjôeC’G ΩÓYE’G pπFÉ°Sh
 É¡àØ°Uh »dÉëdG ΩÉ©dG øe ƒ«fƒj
 ,¢SôàØªdG  ¢`̀Sô`̀°`̀û`̀dG  ¢`̀û`̀Mƒ`̀dÉ`̀H
 ¿Gƒ`̀«`̀M º`̀ °`̀ SG É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y râ``̀≤``̀∏``̀WnCGh
 ƒgh  ,(Godzilla)  ÓjROƒL
 ¬ªéëH  õ«ªàj  …Qƒ£°SCG  ¢ûMh
 ô`̀«`̀eó`̀J ≈`̀∏`̀Y ¬``̀ JQó``̀ bh ,ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀ dG

.π°ùædGh çôëdG
 ,á«JÉ©dG  ô°Uô°üdG  oíjôdÉa
 »`̀à`̀dG ,á``«``HGô``à``dG ∞``°``UGƒ``©``dGh
 É«≤jôaEG  Üô`̀Z  á≤£æe  »`̀a  äó``̀d oh
 øe  ƒ`̀«`̀fƒ`̀j  ô`̀¡`̀°`̀T  ∞°üàæe  »``a
 n§«ëªdG  räôÑYh  ,»dÉëdG  ΩÉ©dG
 nQõL  äõ`̀Zh  ,º«¶©dG  »°ù∏WC’G
 ,ƒμjQƒJQƒHh  ÉHƒch  »ÑjQÉμdG
 »a É``¡``dÉ``MQ â`̀£`̀M G kô```̀«```̀NCG º``̀K

 äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ¥ô°T  ÜƒæL  äÉ``̀j’h
 √òg  âfÉc  ,á«μjôeC’G  IóëàªdG
 ,ájOÉY  ô«Zh  á«©«ÑW  ô«Z  IôªdG
 á«°VÉªdG  äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dÉ`̀c  ø`̀μ`̀J  º`̀∏`̀a
 ,É¡JóM  »`̀a  á≤HÉ°ùdG  Oƒ`̀≤`̀©`̀dGh
 QGô``̀ °``̀VC’Gh ,É`̀gô`̀«`̀ KCÉ`̀ J á````̀LQOh
 ôé°ûdGh  ô°ûÑdÉH  É¡à≤ëdCG  »àdG
 oá s«Ä«ÑdG  oádÉëdG  √ò¡a  .ôéëdGh
 ¢†Øîæe  ø``̀e  ™`̀Ñ`̀æ`̀J  á`̀«`̀NÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 Chad’s{ º«¶©dG »dOƒH OÉ°ûJ
 zBodèle depression
 á``̀«``̀≤``̀jô``̀aE’G IQÉ```̀≤```̀ dG Üô````̀Z »```̀a
 oQó°üªdG  ¬fCÉH  É v«ªdÉY  ±hô©ªdG
 ,QÉÑ¨dGh  á≤dÉ©dG  áHôJCÓd  oôÑcC’G
 ,∞`̀«`̀°`̀ü`̀dG  ô`̀¡`̀ °`̀TCG  »``̀a  »``̀JCÉ``̀J  PEG
 ƒ`̀«`̀fƒ`̀j ô`̀¡`̀°`̀T »``̀a ó`̀jó`̀ë`̀à`̀ dÉ`̀Hh
 ,áYô°ùdG  Iójó°ûdG  ájƒ≤dG  ìÉjôdG
 QÉ`̀Ñ`̀¨`̀dGh  ÜGô``à``dG  É¡©e  πªëàa
 á`̀∏`̀jƒ`̀W äÉ`̀aÉ`̀°`̀ù`̀e É`̀¡`̀H ô`̀«`̀°`̀ù`̀Jh
 ,ôàeƒ∏«c  6000  øe  ôãcCG  ≠∏ÑJ
 á`̀«`̀HGô`̀à`̀dG Ö`̀ë`̀°`̀ù`̀dG √ò```̀g ô`̀ª`̀à`̀a
 ≈∏Y  ¿ƒ∏dG  á«°UÉ°UôdG  AGôØ°üdG
 ≈∏Y  ∫õ`̀æ`̀ oJh  »°ù∏WC’G  §«ëªdG
 ô«ÑμdG  QÉ`̀Ñ`̀¨`̀dGh  á`̀Hô`̀JC’G  ôëÑdG
 ºK  ,π`̀«`̀≤`̀ã`̀dG  ¿Rƒ````̀dG  GP  º`̀é`̀ë`̀dG
 QÉÑ¨dGh  Iô«¨°üdG  áHôJC’G  πªëJ
 »a  ájôÑdG  ≥WÉæªdG  ≈`̀dEG  ≥«bódG
 π°üJ  G kô`̀ «`̀NCGh  ,»ÑjQÉμdG  Qõ`̀L
 IóëàªdG  äÉ``̀j’ƒ``̀dG  AÉ`̀ª`̀°`̀S  ≈``̀ dEG
 ,GójQƒ∏a áj’ƒH G kAóH ,á«μjôeC’G
 ÉeƒgÓchCG »àj’h ºK ,¢SÉ°ùμJh
 áHôJC’G ÉgóæY ¿ƒ oμ nàa ,¢SÉ°ùæch
 ≈dEG  πNóàa  ô¨°üdG  »a  á«gÉæàe
 ÖÑ°ùJh ,»°ùØæàdG RÉ¡édG ¥ÉªYCG
 øe ±’BÓ`̀d IOÉ`̀M á«ë°U äÉ`̀eRCG
 äGOhOôªdG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,¢SÉædG
 ¥ÓZEG  »a  á∏ãªàªdG  ájOÉ°üàb’G

.á«MÉ«°ùdGh áeÉ©dG ≥aGôªdG
 √òg  nQƒ`̀Z  oAÉª∏©dG  ôÑ°S  óbh
 øe  É¡©aÉæe  å«M  ø`̀e  pIô`̀gÉ`̀¶`̀dG
 ,iôNCG á¡L øe ÉgQGô°VCGh ,á¡L
 äOCG  »àdG  ÜÉÑ°SC’G  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG
 ÉgQGôμJh  É¡Jó°Th  É¡ªbÉØJ  ≈∏Y
 É`̀eCÉ`̀a .á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG »`̀a
 äÉª«°ùL  ¿CG  »a  øªμàa  É¡©aÉæe
 á©°TCG  ¢üàªJ  á`̀Hô`̀JC’Gh  QÉÑ¨dG
 øe  ¢†Øîoàa  ábôëªdG  ¢ùª°ûdG

 ¿CG É`̀ª`̀c ,ƒ``̀é``̀dG IQGô````̀M á```̀LQO
 ¿ƒμJ  ájhGôë°üdG  áHôJC’G  √òg
 Ió«ØªdG OGƒªdGh ¿OÉ©ªdÉH á©Ñ°ûe
 ,QƒØ°SƒØdGh  ójóëdÉc  ájò¨ªdGh
 äÉHÉ¨dG  ≈∏Y  ∫õæJ  ÉeóæY  »¡a
 É¡fEÉa ,QÉëÑdGh ájôÑdG QÉé°TC’Gh
 …ô`̀£`̀ah  »©«ÑW  OÉª°ùc  πª©J
 ô≤àØJ  »àdG  äÉJÉÑædG  √òg  áHôàd
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,á«FGò¨dG  OGƒªdG  ≈dEG
 »àdG ¿ƒàæcÓHƒà«ØdG hCG äÉJÉÑædG

.ôëÑdG AÉe OƒªY »a ¢û«©J
 ø`̀μ`̀ª`̀«`̀a QGô`````̀°`````̀VC’G É```````̀eCGh
 ájƒ«M ÉjÉ°†b IóY »a É¡°ü«î∏J
 ,»`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Ö`̀fÉ`̀é`̀dG É`̀¡`̀ª`̀gCG ø``̀e
 á``̀°``̀SGQO »``̀a ¬`̀ã`̀ë`̀H º``̀J …ò`````̀dGh
 á©eÉL  É¡Jô°ûf  á∏eÉ°Th  á©eÉL
 IQƒ¡°ûªdG  á«μjôeC’G  OQƒØfÉà°S
 á∏ée  »a  2020  ƒ«fƒj  29  »a
 Nature{  á©«Ñ£dG  áeGóà°SG
 âëJ  zSustainability
 øe QÉ`̀Ñ`̀¨`̀dÉ`̀H çƒ`̀∏`̀ à`̀ dG{ :¿Gƒ``̀æ``̀Y
 ¬àbÓYh  ájhGôë°üdG  ≥WÉæªdG
 óbh .zÉ«≤jôaEG  »a ∫ÉØWC’G äƒªH
 30 â∏ª°T »àdG á°SGQódG â°ü∏N
 ≈`̀dEG  QÉÑ¨dG  Gò¡d  ¢Vô©àJ  á``dhO
 QÉÑ¨dG  áÑ°ùf  ø«H  ábÓY  Oƒ`̀Lh
 …ƒ`̀é`̀dG AGƒ``̀¡``̀dG »``̀a á```̀Hô```̀JC’Gh
 á`̀æ`̀LC’G äƒ``̀e OGó````̀YCG ´É``̀Ø``̀JQGh
 ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,™°VôdG  ∫É`̀Ø`̀WC’Gh
 ø«æédG  ¿Rh  ≈∏Y  QÉÑ¨dG  ô«KCÉJ
 π`̀ª`̀ë`̀dG äGó``̀ «``̀≤``̀©``̀ Jh √ƒ```̀ª```̀fh

.IO’ƒdGh
 Iô`̀gÉ`̀X  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀Lh
 ø`̀μ`̀ª`̀j á``̀«``̀HGô``̀à``̀dG ∞``̀°``̀UGƒ``̀©``̀dG
 øe ºdÉ©dG ∫hO πc »a É¡JógÉ°ûe
 äÉ`̀LQó`̀H  ø`̀μ`̀dh  ,AÉæãà°SG  ¿hO
 QGô``μ``Jh É`̀¡`̀Jó`̀°`̀T »``̀a á`̀JhÉ`̀Ø`̀à`̀e
 ºéæJ  »àdG  QGô`̀ °`̀VC’Gh  É¡Yƒbh

 .É¡æY
 ∫hO  ø«H  øe  è«∏îdG  ∫hó`̀a
 ôªà°ùe mπμ°ûH »fÉ©J »àdG ºdÉ©dG
 É¡JÉ«YGóJh ,Iô£îdG É¡JÓjh øe
 áë°üdGh  áÄ«ÑdG  ≈∏Y  áª«≤©dG
 »àdG  áª¡ªdG  á«°†≤dGh  .áeÉ©dG
 É¡«∏Y nõcQCGh ÉgóæY n∞bCG  ¿CG ójQoCG
 QÉÑ¨dÉH  á≤∏©àªdG  pOÉ`̀©`̀HC’G  ∫ƒ`̀M
 »g  ÜGôàdÉH  á∏ªëªdG  ìÉ`̀jô`̀dGh
 √ò`̀g  º`̀bÉ`̀Ø`̀J  »``̀a  ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G  QhO
 É¡Yƒbh  pQGôμJ  IOÉ`̀jRh  IôgÉ¶dG
 »àdG á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ,É`̀æ`̀ dhO »`̀a
 π`̀jƒ`̀ë`̀J »``̀a É``̀æ``̀jó``̀jCG É`̀¡`̀∏`̀ª`̀ë`̀à`̀J
 áªjó≤dG  á«©«Ñ£dG  IôgÉ¶dG  √òg
 á«ë°Uh á«Ä«H áKQÉc ≈dEG á©aÉædG

 .™ªàéªdGh OôØdG ≈∏Y ¢ùμ©æJ
 äÉ°SQÉªªdG øe ójó©dG ∑Éæ¡a
 ájƒªæàdG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’Gh  áÄWÉîdG
 »a É¡H Éæªob »àdG áeGóà°ùªdG ô«Z
 ≈dEG  äOCG  »àdGh  á«°VÉªdG  Oƒ≤©dG
 á«HGôàdG  ìÉ`̀jô`̀dG  √ò`̀g  ¿ƒμJ  ¿CG
 Ó«μæJh  ICÉ````Wh  ó``°``TCG  QÉ`̀ Ñ`̀¨`̀ dGh
 IÉ``̀«``̀ë``̀dGh º`̀¡`̀à`̀Ä`̀ «`̀Hh ô`̀ °`̀û`̀Ñ`̀ dÉ`̀H
 èeGôÑdG  √òg  äOCG  Éªc  ,ájô£ØdG
 ô«Z  á`̀«`̀FGƒ`̀°`̀û`̀©`̀ dG  á``«``fÉ``°``ù``fE’G
 Iô«Jh ´É`̀Ø`̀JQG  ≈``̀dEG  á`̀°`̀ShQó`̀ª`̀dG
 ø`̀eh ,∞`̀ °`̀UGƒ`̀©`̀ dG √ò``̀g ´ƒ```̀bh
 »NÉæªdG  ô«¨àdG  Iô`̀gÉ`̀X  É¡ªgCG
 .¢`̀VQC’G  IQGô`̀M á`̀LQO  ´ÉØJQGh
 øe ô«ãμ∏d ¿Éæ©dG ≥∏WCG ¿É°ùfE’Éa
 çÉ©Ñf’ÉH  É¡d  íª°Sh  äÉKƒ∏ªdG
 øe  ôãcCG  òæe  …ƒédG  AGƒ¡dG  ≈dEG
 ó©J  ’  Iô«ãc  QOÉ`̀°`̀ü`̀e  ø`̀e  ¿ô``b
 ,ºdÉ©dG AÉëfCG πc »a ≈°üëJ ’h
 ¿ƒHôμdG  ó«°ùcCG  »fÉK  á°UÉîHh

 .¿Éã«ªdG RÉZh
 ≈∏Y ∑ô`̀ë`̀à`̀J  IQÉ`̀ «`̀ °`̀ S  π`̀μ`̀a
 »a  ô`̀«`̀£`̀J  Iô``FÉ``W  hCG  ,¢`````̀VQC’G
 ó«dƒàd  á£ëe  hCG  ,AÉª°ùdG  »dÉYCG
 ¥ô`̀ë`̀j  ™`̀æ`̀°`̀ü`̀e  hCG  ,AÉ``Hô``¡``μ``dG

 √ò`̀g π``̀c ,…Qƒ```̀ Ø```̀MC’G Oƒ``̀bƒ``̀ dG
 ≥∏£oJ  QOÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ø`̀e  ø`̀«`̀jÓ`̀ª`̀dG
 Iô`̀μ`̀ dG Oó``̀¡``̀J »``̀à``̀dG äÉ``Kƒ``∏``ª``dG
 É¡JQGôM  á``LQO  ™aôH  á`̀«`̀°`̀VQC’G
 QÉ`̀£`̀eC’G  ∫ƒ`̀£`̀g  ∫ó`̀©`̀e  ¢†ØNh
 äGOhOô```̀ª```̀dG √ò```̀g π```̀ch .É`̀¡`̀«`̀ a
 ≥WÉæªdG  á©bQ  IOÉ`̀jR  ≈dEG  …ODƒ`̀J
 ™aôàa  √É«ªdG  øe  á«dÉîdG  áaÉédG
 áHôàdG  ∂μØJ  ádƒ¡°Sh  Iô«Jh  øe
 ∫ÓN øe É¡dÉ≤àfGh É¡àcôM ô°ùojh
 iô``̀NCG  ≈``̀ dEG  á≤£æe  ø`̀e  ìÉ`̀ jô`̀ dG
 ,É¡æY  äGôàeƒ∏«μdG  ±’BG  ó©ÑJ
 á«HGôàdG  ô«°UÉYC’G  É¡d  ÖÑ°ùàa

 .QÉÑ¨dÉH á∏ªëªdG íjôdGh
 ÜhôëdG  É k°†jCG  πHÉ≤ªdG  »ah
 ájôμ°ù©dG  äÉ«∏ª©dGh  áØ°SDƒªdG
 á≤£æe  »`̀a  Éæ«∏Y  râ`̀°`̀Vô`̀ oa  »`̀à`̀dG
 äÉ````̀«````̀dB’G ∑ô````̀ë````̀Jh è``̀«``̀∏``̀î``̀dG
 á∏«≤ãdG  ájôμ°ù©dG  äGó`̀©`̀ª`̀ dGh
 ≥WÉæªdG »a Iô«ÑμdG äÉæMÉ°ûdGh
 ≈∏Y  É`̀ v«`̀∏`̀c  â°†b  á`̀jhGô`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 øe …ô`̀£`̀Ø`̀ dG »`̀JÉ`̀Ñ`̀æ`̀dG AÉ`̀£`̀¨`̀ dG
 ájôÑdG  äGô«é°ûdGh  ÜÉ`̀°`̀û`̀YC’G
 øe  É¡©æªJh  áHôàdG  âÑãJ  »àdG
 áLQO øe â©aQ É¡fCG Éªc ,ácôëdG
 ájhGôë°üdG áHôàdG á≤ÑW QÉ°ùμfG
 √òg  QGô≤à°SG  Ωó`̀Y  ø`̀e  äOGRh
 ,á``̀aÉ``̀é``̀dG á`̀«`̀ë`̀£`̀°`̀ù`̀dG á``̀Hô``̀à``̀dG
 É¡∏≤fh  É¡àcôM  ádƒ¡°S  »dÉàdÉHh
 ∂dòc  .∫hódGh  ¿óªdG  ø«H  QÉÑ¨∏d
 ôØëdGh  AÉ°ûfE’Gh  AÉæÑdG  äÉ«∏ªY
 ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  äOCG  …ôëÑdG
 ∫É`̀eô`̀dG  √ò`̀¡`̀d  ìÉ`̀jô`̀ dG  πªM ≈``̀dEG
 ∞°UGƒ©dG  ø`̀jƒ`̀μ`̀Jh  á``̀Hô``̀JC’Gh

 .QÉÑ¨dÉH á∏ªëªdG
 á«©«Ñ£dG  QÉ`̀Ñ`̀¨`̀dG  Iô`̀gÉ`̀¶`̀a
 á`̀∏`̀ã`̀eC’G ó```̀MCG ó`̀©`̀ oJ IOƒ`̀¡`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 QhO  ≈∏Y  Iô«ãc  á∏ãeCG  ø«H  ø`̀e
 ájƒªæàdG  ¬`̀à`̀£`̀°`̀û`̀fCGh  ¿É`̀ °`̀ù`̀fE’G
 á`̀ª`̀¶`̀fC’G äGó`̀«`̀≤`̀©`̀à`̀H á`̀∏`̀gÉ`̀é`̀dG
 …ƒ°†©dG  É`̀¡`̀WÉ`̀Ñ`̀JQGh  á«Ä«ÑdG
 »a  á«ëdG  ájô£ØdG  É¡JÉfƒμªH
 äÉ°SÉμ©fG  áLQOh  iƒà°ùe  ™aQ
 IOÉ`̀jRh  á«©«Ñ£dG  ôgÉ¶ªdG  √òg
 ¿É°ùfE’G  áeÓ°S  ≈∏Y  É¡JÉ«YGóJ

.¬àÄ«Hh
bncftpw@batelco.com.bh

 u»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG pá`̀aô`̀©`̀ª`̀dG pô`̀jô`̀≤`̀J »`̀ a
 râ∏°üM  ƒμ°ùfƒ«dG  páª¶æªd  2019
 øe  18```̀ dG  pÖ«JôàdG  ≈∏Y  oäGQÉ````̀eE’G
 ≈∏Y  râeó≤J  ∂dòHh  ká`̀ dhO  136  ø«H
 z22{`dG  É°ùfôa  ≈∏Yh  z20{``̀dG  ÉjQƒc
 .z31{`dG  É«dÉ£jEGh  z30{`dG  É«fÉÑ°SEGh
 ≈``̀dEG oOƒ``̀©``̀j oΩó`̀≤`̀ à`̀ª`̀dG oõ``cô``ª``dG Gò``̀g
 päÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJ  »a  É¡ pbƒØJ
 pº«∏©àdGh  pOÉ°üàb’Gh  pä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh
 »a  É v«Ñ°ùf  râ©LGôJ  ,»©eÉédG  πÑb
 láaô°ûe  oèFÉàf  √òg  .»ª∏©dG  påëÑdG
 nõcGôe  râ∏àMG  »àdG  pè«∏îdG  p∫hó``̀d

 ∫GRÉe o≥jô£dG ¿Éc ¿EGh ∂dòc káeó≤àe
 x»aô©e  mêÉ`̀à`̀fEG  ≈`̀ dEG  ¬ pàªLôàd  ÓjƒW
 ¬ p°ùØf  pâbƒdG  »a  . q…ôμah  q»YÉæ°Uh
 âØs∏îJ pá s«Hô©dG  p∫hódG  nº¶©e ¿CG  oóéf

 ƒg  É k©LGôJ  päÉYÉ£≤dG  oô`̀ã`̀cCG  ¿É`̀ ch  pô°TDƒªdG  Gò`̀g  »`̀a
 IAÉØc πãe ÉjÉ°†b â∏ª°T »àdG zá«æ«μªàdG páÄ«ÑdG ó É£b{
 ádAÉ°ùªdGh  áªcƒëdGh  á«ª«¶æàdG  äGQó`̀≤`̀dGh  IQGOE’G
 ô°TDƒªdG  »©°VGƒd  É≤ahh  .ô«Ñ©àdG  ájôMh  á«aÉØ°ûdGh
 päGQó≤dG  pAÉæÑd  ká s«°SÉ°SCG  kIóYÉb  tó©J  ÉjÉ°†≤dG  √òg  ¿EÉ`̀a
 QÉμàHGh  pôjƒ£Jh  »ª∏Y  måëH  øe  iô``NC’G  pá«aô©ªdG
 AGOC’Gh  »©eÉédG  πÑb  º«∏©àdGh  »dÉ©dG  º«∏©àdG  IOƒLh

.ΩÉY πμ°ûH …OÉ°üàb’G
 ø«H  óªëe  oï«°ûdG  Qó°UCG  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  »a
 äôbCG  »àdGh  IójóédG  á«JGQÉeE’G  páeƒμëdG  ná£N  ó°TGQ
 Rõ©j »∏Ñ≤à°ùe m∫ tƒëJ ≈dEG ≈©°ùJ »àdG ÇOÉÑªdG øe GOóY
 √òg øe .áaô©ªdG OÉ°üàbGh ™ªàée »a päGQÉeE’G n∫ƒNO
 äÉÄ«¡dG  p¢†©H  pèeóH  áeƒμëdG  ºéM  oô«¨°üJ  ÇOÉÑªdG
 ,äÉeóîdG ºjó≤àd á«ªbQ mäÉ°üæe ΩGóîà°SGh É¡°†©H ™e
 áYÉæ°üdG  ṕ É£b  pôjƒ£J  ≈`̀dEG  ≈©°ùJ  á«∏Ñ≤à°ùe  Iô¶fh
 É«LƒdƒæμàdGh áYÉæ°üdG ôjRh ø««©J ∫ÓN øe ádhódÉH
 äÉYÉ£b »a ø«jò«ØæJ AÉ°SDhôd Ö°UÉæe ≥∏Nh ,áeó≤àªdG
 pOÉ°üàbÓd  á`̀ dhO  ô`̀ jRh  É¡æeh  πÑ≤à°ùªdG  ≈`̀ dEG  QƒÑ©∏d
 pájÉæ©∏d  ¿É`````̀JQGRhh  »`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G  AÉ``̀cò``̀dGh  »`̀ª`̀bô`̀dG
 á«μª°ùdG pIhôãdG ôjƒ£Jh »FGò¨dG øeC’G »a pQÉªãà°S’ÉH
.QÉªãà°SÓd äGQÉeE’G RÉ¡L ™bƒe õjõ©Jh ,á«fGƒ«ëdGh

 áeƒμëdG ºéM p¢ü«∏≤àd â°ù«d oäÓjó©àdGh oèeódG
 OóMh  .ádhO  ôjRhh  ôjRh  ø«H  É kÑ°üæe  33  πª°ûJ  »¡a
 »a πbC’G ≈∏Y p∫ƒëàdG pçGóMC’ ΩÉY Ióe áeƒμëdG √ò¡d
 ¿ƒμJ Iô«°ùªd  áë°VGƒdG  •ƒ£îdG ™°Vh »ah ô«μØàdG
 »a  páMÉ«°ùdGh  pIQÉéàdGh  p∫ÉªYCÓd  G kõcôe  äGQÉeE’G  É¡«a
 »a Éæ«dEG  áÑ°ùædÉH  º¡ªdGh ôÑcC’G  ∫ tƒëàdG  øμd  .á≤£æªdG

 .Ωó≤àªdG »YÉæ°üdG o∫ tƒëàdG ƒg è«∏îdG
 á``̀«``̀JGQÉ``̀eE’G AÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG oá``̀dÉ``̀ch äó`̀¡`̀°`̀T ΩÉ````̀jCG π`̀Ñ`̀b
 πeDƒj  …ò`̀dG  z»Hô©dG  AÉ°†ØdG  èeÉfôH{  á°üæe  ¥Ó`̀WEG
 »a  á«Hô©dG  äGQÉ¡ªdGh  äGôÑîdGh  äGQó≤dG  AÉæH  ¬æe
 AÉª∏©∏d  èeÉfôÑdG  Gò`̀g  ôaƒj  .AÉ°†ØdG  äÉ«æ≤Jh  Ωƒ∏Y
 äGQÉ¡ªdG  ÜÉ°ùàcG  á°Uôa ájQÉμàH’G  ÖgGƒªdGh Üô©dG
 èeÉfôH  ∫Ó`̀N  øe  AÉ°†ØdG  Ωƒ∏Y  »a  πª©∏d  áHƒ∏£ªdG
 π«édG  π«gCÉJ  ≈``dEG  ±ó¡j  äGƒæ°S  3  ôªà°ùj  Ö`̀jQó`̀J
 ¥Ó`̀WEG  ™e  øeGõàj  Gò`̀g  »ÑjQóàdG  èeÉfôÑdGh  .ΩOÉ`̀≤`̀dG
 π qãªj  …ò`̀dGh  ,…QÉédG  ƒ«dƒj  15  »a  ,zπ`̀ eC’G  QÉÑ°ùe{
 o±ó¡j  .zïjôªdG  ±É°ûμà°S’  äGQÉ`̀eE’G  ´hô°ûe{  IôªK
 á«FÉ°†a máYÉæ°U pAÉæHh AÉ°†ØdG p±É°ûμà°SG ≈dEG ó hô°ûªdG
 »a  á«é«∏îdGh  á«æWƒdG  päGQó≤dÉH  ™aójh  á≤£æªdG  »a
 ´hô°ûªdG  Gòg  øe  ódƒàJ  ¿CG  »a  π`̀eC’Gh  .∫ÉéªdG  Gòg
 mäÉéàæe èàæJ äGQób ≥∏Nh πÑ≤à°ùªdG  »a läGQÉªãà°SG

.¥ƒ°ù∏d áeó≤àe äÉeóNh

 páaô©ªd  GôμÑe  oâbƒdG  ¿ƒμj  ób
 ƒg  Éæª¡j  Ée  øμdh  ´hô°ûªdG  èFÉàf
 .á«∏ª©dG  Oƒ≤J  »àdG  ô«μØàdG  á≤jôW
 ¿EG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  óªëe  oï«°ûdG  ∫ƒ`̀≤`̀j
 PÉîJG  »a  ´ô°SCG  áeƒμM  ƒg  n±ó¡dG
 äGô«¨àª∏d  á`̀Ñ`̀cGƒ`̀e  ô`̀ã`̀cCGh  QGô`̀≤`̀ dG
 »ah  ¢UôØdG  ¢UÉæàbG  »a  π°†aCGh
 »a  Ió`̀jó`̀é`̀dG  á∏MôªdG  ™`̀e  πeÉ©àdG
 ¢UÉæàbG{  IQÉÑY  øe  º¡Øf  .ÉæîjQÉJ
 pá`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  nQhO  ¿CG  ƒ``̀g  z¢``Uô``Ø``dG
 áédÉ©eh  ¥ƒ°ùdG  º«¶æJ  §≤a  ¢ù«d
 á`̀«`̀JGƒ`̀e á`̀Ä`̀«`̀H ≥``̀∏``̀Nh ¬``̀JÉ``̀bÉ``̀Ø``̀NEG
 ¿CG  iôj  øμdh  QÉªãà°S’Gh  ¢ùaÉæà∏d
 πNójh  ∂`̀ dP  ió©àj  páeƒμëdG  nQhO
 »æ©J »`̀à`̀ dG  ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG  ¢`̀UÉ`̀æ`̀à`̀bG  »``a
 »a  ácQÉ°ûªdGh  IôWÉîªdGh  IOÉjôdG
 GQhO  ¢ù«dh  OÉ°üàb’G  IOÉ«b  »æ©J  .íHôdGh  IQÉ°ùîdG
 lQhO  ádhó∏d  ¿ƒμj  ¿CG  ∫ƒÑb  ,¢UÉîdG  ´É£≤∏d  Éª¶æe
 ¬∏≤fh pOÉ°üàb’G p¬«LƒJ »a lπYÉah »°SÉ°SCG »é«JGôà°SG
 »æ©j  Gòg .§ØædG  ó©H  Ée  á∏Môe ≈dEG  §ØædG  á∏Môe øe
 ¿CG  øμªj  ’  øμdh  QhO  ¬d  ¢UÉîdG  ń É£≤dG  ¿CG  ∑GQOEG
 n¢UôØdG oÖbôàj QòM lQhO ƒg ÉªfEGh É v«∏jƒëJ G kQhO ¿ƒμj

.Iô«ÑμdG nIôWÉîªdG oÖæéàjh
 äGòdÉHh á«Hô¨dG äÉeƒμëdG ¬àÑ©d …òdG QhódG Gòg
 á«é«JGôà°S’G  É¡aGógCGh  á«ãëÑdG  É¡©jQÉ°ûe  »a  ÉμjôeCG
 ,ºdÉ©dG IOÉ«b øe »μjôeC’G nOÉ°üàb’G âæ sμe »àdG iôÑμdG
 πLQ ™°Vh{ ±óg …óæ«c ¿ƒL ¢ù«FôdG  ™°Vh Éeóæ©a
 oπjƒªàdG  ’ƒd  n≥≤ëà«d  o±ó¡dG  Gòg  øμj  ºd  zôª≤dG  ≈∏Y
 âéàfCG  oçÉ`̀ë`̀HC’G  √ò`̀gh  .á«°SÉ°SC’G  çÉëHCÓd  t»î°ùdG
 á«còdG  ∞`̀JGƒ`̀¡`̀dG  »`̀a  Ωƒ`̀«`̀dG  É¡eóîà°ùf  É«LƒdƒæμJ
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  .Égô«Zh  âfôàfE’Gh  ¢ùª∏dG  äÉ°TÉ°Th
 áYÉæ°U çÉëHCG »a ôªãà°ùJ á«μjôeC’G náeƒμëdG ¿EÉa ∂dP
 ∂dòc zNIH{ á«æWƒdG áë°üdG ó¡©e ∫ÓN øe ájhOC’G
 ábÉ£dG »a ácô°T áeÉbEG »a á«μjôeC’G oáeƒμëdG äôªãà°SG
 ∂dòc âdƒe øμd ,â∏°ûa »àdG zSolyndro{ á«°ùª°ûdG
 ÉªH  ,á«FÉHô¡μdG  IQÉ«°ùdG  zTesla S{  Ó°ùJ  ácô°T
 íéfCG  øe  »g  ¿B’Gh  ,âëéfh  QÉ«∏e  ∞°üf  ≈∏Y  ójõj

 .±É©°VCG Iô°ûY øe ôãcCG É¡ª¡°SCG â©ØJQGh äÉcô°ûdG
 »JGQÉeE’G nOÉ°üàb’G ¿CG íeÓe øe Éæg ¬oØ°ûà°ùf Ée
 ¿ƒ∏ª©jh  ó`̀YGh  mπÑ≤à°ùe  ƒëf  áàHÉK  mäGƒ£îH  oô«°ùj
 ájQGRƒdG äGô«¨àdG √òg ∫ÓN øe §≤a ¢ù«d ¬∏«©ØJ ≈∏Y
 É¡à«dhDƒ°ùe  πªëàJ  Iô«Ñc  ™jQÉ°ûe  ∫Ó`̀N  ø`̀e  øμdh
 á°Uôa  É¡jód  è«∏îdG  ∫hO  äGOÉ°üàbG  .É¡°ùØf  áeƒμëdG
 Éªgh  á≤£æªdG  »a  øjô«ÑμdG  øjOÉ°üàb’ÉH  •ÉÑJQÓd
 á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G  á`̀dhOh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 ≈∏Y  …OÉ°üàb’G  n§«£îàdG  ¿EÉ`̀ a  »dÉàdÉHh  ,IóëàªdG
 Ée øμd .QÉÑàY’G »a ∂dP ™°†j ¿CGh óH ’ ó«©ÑdG ióªdG
 ä’ÉéªdGh äÉ¡LƒàdG …CG »ah ºàj ∞«ch •ÉÑJQ’G ó ƒf
 É¡eÉ¶f  í∏°üJ  ∞`̀«`̀ch  ,?á````̀dhO  π`̀ c  ΩÉ`̀¡`̀ °`̀SEG  ƒ`̀g  É``̀eh
 êÉàëJ Ée Gòg .?áaô©ªdG êÉàfEG á∏Môe ÖcGƒ«d »ª«∏©àdG
 QÉªãà°S’Gh  ¬LƒàdG  ™°Vhh  ¬°SQGóJ  ≈`̀dEG  äÉeƒμëdG
 äÉMÓ°UEG  »a  ´Gô°SE’G  É¡«∏Y ∂dòc  .Iƒ≤Hh ájóéH ¬«a
 ôÑà©J ’CG iôNCG á«MÉf øeh á«MÉf øe á«æ«μªàdG áÄ«ÑdG
 Oƒ≤J ádhódGh ∂jô°ûdG  πH ∑ôëªdG  ƒg ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 äÉ¡LƒàdG ™°†Jh iôÑμdG á«é«JGôà°S’G äGƒ£îdG »a
 ¬«a QÉªãà°S’G øY ¢UÉîdG ´É£≤dG õé©j Éª«a ôªãà°ùJh

.¬≤M Gògh IôWÉîªdG PÉîJG »a OOôàjh
 mkuwaiti@batelco.com.bh

 äÉ``̀¡``̀Lƒ``̀à``̀ dGh á``̀aô``̀©``̀ª``̀ dG OÉ``̀ °``̀ü``̀à``̀bG
’É`̀ ã`̀ e äGQÉ`````````̀eE’G ..á`̀ «`̀ ∏`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG

:º∏≤H
»àjƒμdG ≈°ù«Y óª .O 

á``Ñ°SÉæªdG á``«£¨àdG π``æJ º``d Iô``«£N á``«Ä«H Iô``gÉX

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O
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مبا يلبي لهم والأ�صرهم اال�صتقرار املن�صود وي�صهم يف موا�صلة البناء على ما حتقق

امللك: تعزيز كل م�صاعي الدعم لذوي الدخل املحدود

وخالل الزيارة اأثنى جاللته -اأيده اهلل- على 

الإ�صهامات واجلهود ال�صحية الكبرية واملتوا�صلة 

التي تقوم بها قوة دفاع البحرين ملواجهة فريو�س 

هذه  ملكافحة  الوطنية  احلملة  �صمن  كورونا 

معرًبا  باأ�صره،  العامل  له  يتعر�س  التي  اجلائحة 

عن تقديره لقوة الدفاع على هذه امل�صاهمة النبيلة 

املن�صاآت  بتوفري  الطبية  اخلدمات  وجاهزية 

العالجية  ال�صحية  امل�صتلزمات  باأحدث  املجهزة 

موؤهلة  كوادر طبية  الوقائية من خالل  والتدابري 

ومتخ�ص�صة.

واأ�صاد �صاحب اجلاللة امللك املفدى -حفظه اهلل 

ورعاه- باجلهود الوطنية التي تبذلها ال�صلطتان 

التنفيذية والت�صريعية حلفظ ال�صناديق التقاعدية 

التعاون  على  جاللته  مثنًيا  املواطنني،  مل�صلحة 

الإيجابي امل�صتمر بني ال�صلطتني وعملهما امل�صرتك 

ل�صمان  التقاعدية  ال�صناديق  ا�صتدامة  لتحقيق 

املواطنني،  جتاه  بالتزاماتها  الإيفاء  على  قدرتها 

موؤكًدا على اأهمية تعزيز كل م�صاعي الدعم لذوي 

الدخل املحدود مبا يلبي لهم ولأ�صرهم ال�صتقرار 

املن�صود، وي�صهم يف موا�صلة البناء على ما حتقق 

لنه�صة  الرافدة  الوطنية  املنجزات  نحو مزيٍد من 

مملكتنا الغالية.

اأن  الأعلى  القائد  املفدى  امللك  واأ�صاف جاللة 

وامل�صاند  الداعم  موقفها  توؤكد  البحرين  مملكة 

وقواتها  ال�صقيقة  العربية  م�صر  جلمهورية 

امل�صلحة بكل ما تتخذه من اإجراءات حلماية اأمنها 

مت�س  التي  التهديدات  كل  ومواجهة  وا�صتقرارها 

الأمة  عن  والدفاع  العليا،  وم�صاحلها  �صيادتها 

العربية.

الطواقم  لكل  �صكره  عن  جاللته  واأعرب 

الطبية والإدارية الع�صكرية واملدنية على اجلهود 

بثبات  ووقوفهم  واملثمرة  احلثيثة  الإن�صانية 

على  واحلر�س  اجلائحة  هذه  ملواجهة  واإقدام 

اأبناء  خرية  من  اأنهم  م�صيًفا  النجاح،  حتقيق 

هذه  مثل  يف  بهم  نعتز  الذين  البحرين  وبنات 

اأهل  وتكاتف  وعي  ذلك  ويدعم  النبيلة،  املواقف 

البحرين جميًعا.

الأعلى  القائد  املفدى  امللك  جاللة  اأ�صاد  كما 

منظومات  يف  امل�صتمر  بالتطوير  اهلل-  -حفظه 

الأ�صلحة والتدريب العملي والنظري الذي ت�صهده 

قوة دفاع البحرين، مبارًكا جاللته تخريج دورة 

والأركان  القيادة  ودورة  الثانية  الوطني  الدفاع 

امل�صرتكة الثانية ع�صرة بقوة دفاع البحرين الذي 

مت حتت رعاية جاللته حفظه اهلل، مهنًئا خريجي 

الدورتني من مملكة البحرين واإخوانهم من الدول 

التي  الدورات  هذه  مثل  باأهمية  منوًها  ال�صقيقة، 

ت�صهم يف اإعداد القادة على اأعلى امل�صتويات لتخاذ 

القرارات ال�صرتاتيجية يف جمالت الدفاع والأمن، 

متمنًيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

»ك���������ورون���������ا« م������واج������ه������ة  ال���������دف���������اع يف  ل������ق������وة  ك������ب������رة  ج������ه������ود 

تف�سل ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك �لبالد �ملفدى �لقائد �لأعلى حفظه �هلل ورعاه بزيارة �إىل �لقيادة �لعامة لقوة دفاع �لبحرين يوم �أم�س.

ولدى و�سول جاللته كان يف �ل�ستقبال �ساحب �ملعايل �مل�سري �لركن �ل�سيخ خليفة بن �أحمد �آل خليفة �لقائد �لعام لقوة دفاع �لبحرين، و�سعادة �لفريق �لركن عبد�هلل بن ح�سن �لنعيمي وزير �سوؤون 

�لدفاع، و�للو�ء �لركن �سمو �ل�سيخ نا�سر بن حمد �آل خليفة م�ست�سار �لأمن �لوطني قائد �حلر�س �مللكي، و�سعادة �لفريق �لركن ذياب بن �سقر �لنعيمي رئي�س هيئة �لأركان. وقد ر�فق جاللة �مللك �ملفدى 

خالل �لزيارة معايل �ل�سيخ خالد بن �أحمد �آل خليفة وزير �لديو�ن �مللكي، و�سمو �ملقدم �لركن �ل�سيخ خالد بن حمد �آل خليفة قائد قوة �حلر�س �مللكي �خلا�سة.
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امللك ي�شتقبل موؤ�ش�س �شركة دبلوماتيك بروتوكول

ا�ستقبل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

دفاع  لقوة  العامة  بالقيادة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

بروتوكول  دبلوماتيك  �سركة  موؤ�س�س  لوترك  ياين  اأم�س،  البحرين 

يف  »الفالمنجو«  لطيور  فوتوغرافية  �سورة  جاللته  اأهدى  الذي 

التقاطها من قبل فريق نا�سيونال جيوغرافيك. جزيرة حوار، مت 

على  لوترك  لياين  �سكره  عن  املفدى  امللك  جاللة  اأعرب  وقد 

هذه  التقاط  يف  ُبذل  الذي  الطيب  اجلهد  على  واأثنى  الإهداء،  هذا 

ال�سورة.

ياين  بذلها  التي  الطّيبة  باجلهود  املفدى  امللك  جاللة  اأ�ساد  كما 

لوترك يف الإ�سراف على هذه ال�سورة.

امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد يتلقون برقية 

�شكر جوابية من خادم احلرمني ال�شريفني

تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى حفظه 

اأخيه  من  جوابية  �سكر  برقية  ورعاه،  اهلل 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

العربية  اململكة  �سعود عاهل  اآل  عبدالعزيز 

برقية  على  ا  ردًّ وذلك  ال�سقيقة،  ال�سعودية 

ال�سمو  �ساحب  وفاة  يف  املعزية  جاللته 

امللكي الأمري خالد بن �سعود بن عبدالعزيز 

اآل �سعود رحمه اهلل.

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وتلقى 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، 

برقية �سكر جوابية من اأخيه خادم احلرمني 

اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

ال�سعودية  العربية  اململكة  عاهل  �سعود 

ا على برقية �سموه املعزية  ال�سقيقة، وذلك ردًّ

بوفاة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن 

�سعود بن عبدالعزيز اآل �سعود.

رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى  كما 

من  مماثلة  جوابية  �سكر  برقية  الوزراء، 

اأخيه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 

العهد  اآل �سعود ويل  بن عبدالعزيز  �سلمان 

الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

باململكة العربية ال�سعودية.

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وتلقى 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

من  جوابية  �سكر  برقية  الوزراء،  جمل�س 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

العربية  اململكة  �سعود عاهل  اآل  عبدالعزيز 

برقية  على  ا  ردًّ وذلك  ال�سقيقة،  ال�سعودية 

�سموه املعزية يف وفاة �ساحب ال�سمو امللكي 

اآل  عبدالعزيز  بن  �سعود  بن  خالد  الأمري 

�سعود.

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى  كما   

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

لرئي�س جمل�س الوزراء، برقية �سكر جوابية 

مماثلة من اأخيه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد 

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الدفاع باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.

رافًعا برقية �شكر وتقدير للملك مبنا�شبة اإ�شدار مر�شوم »الأندية«

املوؤيد: متفائلون باملرحلة اجلديدة من تاريخ الريا�شة البحرينية

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  تلقى 

بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى، برقية 

�سكر وتقدير من اأمين بن توفيق املوؤيد وزير 

مبنا�سبة  وذلك  والريا�سة،  ال�سباب  �سوؤون 

ل�سنة   )24( رقم  املر�سوم  جاللته  اإ�سدار 

2020 باإ�سافة مادة جديدة برقم )62 مكرًرا( 

الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  اإىل 

والثقافية والهيئات اخلا�سة العاملة يف ميدان 

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

ل�سنة   )21( رقم  بقانون  باملر�سوم  ال�سادر 

اأندية يف  اإن�ساء  1989، والذي مينح فر�سة 

ال�سركات  لقانون  �سكل �سركات جتارية وفًقا 

التجارية.

اآيات  اأ�سمى  برقيته  يف  الوزير  ورفع 

املقام  اإىل  المتنان  وعظيم  والتقدير  ال�سكر 

ال�سامي جلاللة امللك املفدى، موؤكًدا اأن اإ�سدار 

نوعية  نقلة  ميثل  ال�سامي  للمر�سوم  جاللته 

ويتفق  البحرينية،  الريا�سة  يف  وتاريخية 

الريا�سة  جعل  يف  جاللته  نظرة  مع  متاًما 

خمتلف  يف  وازدهاًرا  تطوًرا  اأكرث  البحرينية 

املر�سوم  واأن  واأركانها،  عملها  منظومة 

�سيمّهد الطريق اىل حتقيق الأندية الريا�سية 

لقطاع  ال�سامل  التطوير  اإطار  قفزة كبرية يف 

ال�سباب والريا�سة مبملكة البحرين مبا ي�سهم 

يف تعزيز النمو القت�سادي ودخول الريا�سة 

البحرينية اإىل عامل ال�سناعة.

الأندية  حتويل  اأن  اىل  املوؤيد  واأ�سار 

اإىل �سركات جتارية تتوافق مع فكر  الوطنية 

ج�ّسدته  الذي  الأمر  وهو  املفدى،  امللك  جاللة 

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  فكرة 

ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية و�سوؤون 

رئي�س  الوطني  الأمن  م�ست�سار  ال�سباب 

املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة يف حتويل 

اىل  بالإ�سافة  جتارية،  �سركات  اىل  الأندية 

خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  جهود 

النائب الأول لرئي�س املجل�س العلى لل�سباب 

والريا�سة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية 

واملتابعة  والتنفيذ  التن�سيق  جلنة  رئي�س 

املبادرات  تقدمي  اإىل  الرامية  »ا�ستجابة«، 

املثالية التطوير الريا�سة البحرينية.

الريا�سية  الأ�سرة  اأن  الوزير  واأكد 

املفدى،  امللك  جاللة  بدعم  تعتز  البحرينية 

وتنظر بعني التفاوؤل اإىل املرحلة اجلديدة من 

�ست�سهم  والتي  البحرينية  الريا�سة  تاريخ 

وحتقيقها  الوطنية  الأندية  مكانة  تعزيز  يف 

للمزيد من العمل الإداري والفني املنظم، الأمر 

الذي �سي�سهم يف حتقيق الريا�سة البحرينية 

للمزيد من الإجنازات على خمتلف الأ�سعدة.

زيادة حجم ميزانية »دعم ا�شتمرارية الأعمال«.. »متكني«: 

م�شاعفة الدعم للموؤ�ش�شات الأكرث تاأثًرا بتبعات »كورونا«

اإطار التوجيهات امللكية  يف 

�ساحب  حل�سرة  ال�سامية 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

من  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

الوطنية  اجلهود  توحيد  اأجل 

النت�سار  انعكا�سات  ملواجهة 

كورونا  لفريو�س  العاملي 

للقطاع  الالزم  الدعم  وتوفري 

اآثاره،  مع  للتعامل  اخلا�س 

احلكومة  لقرارات  ومتابعًة 

ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  املوقرة 

�سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل 

�ساحب  لتوجيهات  وتنفيًذا 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

النائب  الأعلى  القائد  نائب 

الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول 

عي�سى  بن  حممد  ال�سيخ  اأعلن 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

زيادة  »متكني«  العمل  �سندوق 

دعم  برنامج  ميزانية  حجم 

كخطوة  الأعمال  ا�ستمرارية 

توؤكد  م�ستمرة،  حتفيزية 

فر�س  تقدمي  مبوا�سلة  اللتزام 

القت�سادية  للقطاعات  الدعم 

جائحة  من  تاأثًرا  الأكرث 

كورونا.

يف  �سيتم  اأنه  اأعلن  وقد 

م�ساعفة  الزيادة  هذه  اإطار 

للموؤ�س�سات  الدعم  مبالغ 

تاأثًرا،  الأكرث  القطاعات  يف 

اإذ  اأخرى،  �سهور  لثالثة  وذلك 

من  كالً  القطاعات  هذه  ت�سمل 

الريا�سية،  وال�سالت  الأندية 

واملطاعم  التجميل،  و�سالونات 

التدريب،  ومعاهد  واملقاهي، 

وال�سياحة. ال�سفر  ومكاتب 

تروؤ�س  خالل  ذلك  جاء 

اآل  عي�سى  بن  حممد  ال�سيخ 

اإدارة  جمل�س  اجتماع  خليفة 

ُبعد،  عن  عقد  الذي  »متكني« 

جمل�س  اأع�ساء  بح�سور 

التنفيذي  والرئي�س  الإدارة 

اإبراهيم  الدكتور  لـ»متكني« 

جناحي. حممد 

اأو�سح  جانبه،  من 

جناحي  اإبراهيم حممد  الدكتور 

لـ»متكني«  التنفيذي  الرئي�س 

الدعم  يف  الزيادة  قيمة  اأن 

دعم  على  تركيزها  �سيتم 

من  تاأثًرا  الأكرث  املوؤ�س�سات 

�سبق  والتي  كورونا،  جائحة 

�سمن  طلباتها  قبول  مت  اأن 

م�ساعفة  مع  الأوىل،  املرحلة 

ال�سهور  خالل  لها  الدعم  مبالغ 

املقبلة. الثالثة 

النظر  �سيتم  اأنه  واأ�ساف 

املوؤ�س�سات  طلبات  يف  كذلك 

القطاعات  �سمن  تاأتي  التي 

قامت  والتي  تاأثًرا،  الأكرث 

الربنامج  يف  م�سبًقا  بالت�سجيل 

�سمن  الدعم  ي�سملها  ومل 

البدء  �سيتم  اإذ  الأوىل،  املرحلة 

لها  الدعم  يف �سرف م�ستحقات 

الثالثة  لل�سهور  رجعي  باأثر 

من  ابتداًء  وذلك  املا�سية، 

املقبل. الأ�سبوع 

اأن  اإىل  جناحي  د.  ولفت 

رجعي  باأثر  امل�ستحقات  �سرف 

املوؤ�س�سات  من  الفئة  لهذه 

قيمة  اإطار  يف  �ستكون 

الفرتة،  لتلك  املعتمدة  الدعم 

�سرف  موا�سلة  �سيتم  فيما 

م�ساعف  ب�سكل  م�ستحقاتها 

املقبلة. الثالثة  ال�سهور  خالل 

خالل  املجل�س  اطلع  وقد 

نتائج  اأبرز  على  الجتماع 

دعم  برنامج  من  الأوىل  املرحلة 

مت  والتي  الأعمال،  ا�ستمرارية 

من  لأكرث  الدعم  تقدمي  خاللها 

�سغرية  موؤ�س�سة   15600

عن  ف�سالً  ال�سغر،  ومتناهية 

�سيارات  ل�سائقي  الدعم  تقدمي 

ومدربي  واحلافالت  الأجرة 

ريا�س  وعامالت  ال�سياقة 

تخ�سي�س  عرب  وذلك  الأطفال، 

هذه  لدعم  خا�ستني  حمفظتني 

الفئة ا�ستفاد منها اأكرث من 900 

بحريني.

الجتماع  ا�ستعر�س  كما 

مت  التي  الدعم  منح  اإجمايل 

�سرفها اإىل اليوم �سمن برنامج 

الأعمال  ا�ستمرارية  دعم 

املتاأثرة،  القطاعات  بح�سب 

التي  القطاعات  تلك  �سيما  ل 

ت�سببت اجلائحة لها يف تبعات 

املجل�س  اأكد  اإذ  كبرية،  مالية 

لهذه  الدعم  موا�سلة  �سرورة 

امليزانية  وم�ساعفة  القطاعات 

اأهداف  يحقق  فيما  لها  املوجهة 

الظروف  ظل  يف  ا�ستمراريها 

الراهنة.

الدعم  فر�س  وت�سم 

برنامج  اإطار  �سمن  املقدمة 

تقدمي  الأعمال  ا�ستمرارية  دعم 

حجم  بح�سب  املالية  املنح 

يتنا�سب  مبا  موؤ�س�سة،  كل 

من  جزء  تغطية  اأهداف  مع 

الأ�سا�سية  الت�سغيلية  التكاليف 

املوؤ�س�سات. لهذه 

»الأعلى الإ�شالمي«: ا�شتمرار تعليق ال�شلوات

يف امل�شاجد وتعطيل العبادات اجلماعية

لل�سوؤون  الأعلى  املجل�س  اأعلن 

اأم�س،  يوم  ن�سره  بيان  يف  الإ�سالمية، 

امل�ساجد  يف  ال�سلوات  تعليق  ا�ستمرار 

حتقيق  حلني  اجلماعية  العبادات  وتعطيل 

انت�سار  موؤ�سرات  يف  املطلوب  النخفا�س 

الطبية  اجلهات  تقّرره  ملا  وفًقا  املر�س، 

املخت�سة.

وجاء يف البيان:

وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  على  وال�سالم 

باإح�سان  تبعهم  ومن  اأجمعني،  واأ�سحابه 

اإىل يوم الدين، وبعد..

الجتماع  يف  تقّرر  مما  فانطالًقا 

الأعلى  املجل�س  عقده  الذي  ال�سابق 

املجل�س  رئي�س  مع  الإ�سالمية  لل�سوؤون 

الوطني  الفريق  رئي�س  لل�سحة  الأعلى 

 ،)19 )كوفيد  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزير  بح�سور 

الأوقاف  جمل�سي  ورئي�سي  والأوقاف، 

الدورية  وباملراجعة  واجلعفرية،  ال�سنية 

واملوؤ�سرات  للم�ستجدات  اأ�سبوعني  كل 

ال�سحية يف البالد من قبل اجلهات املعنية 

التوا�سل  وبعد  املجل�س،  لقرار  وفًقا 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  مع  واملناق�سة 

للت�سدي  الوطني  الفريق  رئي�س  لل�سحة 

ووزير   )19 )كوفيد  كورونا  لفريو�س 

والأوقاف،  الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل 

ال�سنية  الأوقاف  جمل�سي  ورئي�سي 

تو�سيات  على  الطالع  وبعد  واجلعفرية، 

يعلن  املخت�سة،  الطبية  اجلهات  ومرئيات 

يف  ال�سلوات  تعليق  ا�ستمرار  املجل�س 

امل�ساجد وتعطيل العبادات اجلماعية حلني 

موؤ�سرات  يف  املطلوب  النخفا�س  حتقيق 

اجلهات  تقّرره  ملا  وفًقا  املر�س  انت�سار 

املخت�سة. الطبية 

حتّمل  اإىل  اجلميع  املجل�س  يدعو  كما 

باللتزام  والوطنية  ال�سرعية  امل�سوؤولية 

حفاًظا  وتعليماتهم  املخت�سني  بتوجيهات 

ومواطنيهم،  وذويهم  واأهليهم  اأنف�سهم  على 

ويوؤكد اأن التزام النا�س مب�سوؤولية تامة من 

ال�سحية  الأزمة  هذه  لتجاوز  الأ�سباب  اأهم 

يك�سف  اأن  القدير  العلي  اهلل  �سائلني  ب�سالم، 

والعامل  امل�سلمني  بالد  وجميع  بالدنا  عن 

هذه اجلائحة، وُيثلج �سدور اجلميع بعودة 

العبادات اجلماعية يف خري و�سالم وعافية، 

اإنه �سميع جميب. واآخر دعوانا اأن احلمد هلل 

حممد  �سيدنا  على  اهلل  و�سلى  العاملني،  رب 

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

جناح روؤية احلكومة ب�شاأن تفعيل ال�شراكة مع »اخلا�س«.. احلمر:

750 م�شتفيًدا من »مزايا« خالل الن�شف الأول من العام

يعقوب  بن  با�سم  الإ�سكان  وزير  ك�سف 

برنامج مزايا  امل�ستفيدين من  اأن عدد  احلمر 

اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  خالل 

موؤكًدا  بلغ 763 م�ستفيًدا فعلًيا،  قد   2020

ب�ساأن  للحكومة  الإ�سكانية  الروؤية  جناح 

تفعيل ال�سراكة مع القطاع اخلا�س من خالل 

وخمتلف  العقارية  ال�سركات  مع  التعاون 

البنوك وغريها.

التحول  اأن  اإىل  الإ�سكان  وزير  واأ�سار 

ل�سيما  الوزارة  تنتهجه  الذي  الإلكرتوين 

الإلكرتونية يف حلتها  من�ستها  اإطالقها  بعد 

اجلديدة �ساهم يف تب�سيط الإجراءات و�سرعة 

ومنها  املختلفة،  الإ�سكانية  املعامالت  اإجناز 

من  التحول  هذا  رفع  حيث  »مزايا«  برنامج 

يف  مو�سًحا  الطموح،  الربنامج  هذا  كفاءة 

الإ�سكان قامت بتطوير  اأن وزارة  ال�ساأن  هذا 

الربنامج  من  لال�ستفادة  الإجرائية  الدورة 

اأن  على  منوًها  ال�سكان،  بنك  مع  بالتن�سيق 

هذه التجربة تاأتي يف اإطار تنفيذ اللتزامات 

احلكومة،  برنامج  يف  الواردة  الإ�سكانية 

وحتديًدا ال�سعي نحو توفري 25 األف وحدة 

مبتكرة  �سكنية  حلول  وتقدمي  اإ�سكانية، 

ومتنوعة للمواطنني.

اإىل  ت�سري  الإح�ساءات  اإن  الوزير  وقال 

برنامج  خدمات  تخ�سي�س  معدلت  ارتفاع 

م�سرًيا  املا�سية،  الأعوام  خالل  �سنوًيا  مزايا 

�سنوًيا  م�ستفيًدا   773 من  العدد  ارتفاع  اإىل 

اإىل  لي�سل  و2015،   2014 اأعوام  يف 

اإىل  اإ�سارة  1358 م�ستفيًدا عام 2019، يف 

زيادة ملحوظة يف الإقبال على ال�ستفادة من 

الربنامج كما نراها يف هذا العام، ملا يوفره 

خدمة  على  احل�سول  اأبرزها  مميزات،  من 

اختيار  يف  املرونة  املواطن  ومنح  فورية، 

موقع ونوع الوحدة التي تنا�سب احتياجات 

اأ�سرته.

اخلا�سة  الإح�ساءات  اإىل  احلمر  وتطرق 

اإجمايل  اأن  اإىل  اأ�سار  اإذ  القت�سادي،  بالأثر 

مزايا  برنامج  وفره  الذي  الإنفاق  حجم 

كالقطاعات  العالقة،  ذات  القطاعات  يف 

املقاولت  وقطاعات  والتمويلية  العقارية 

بلغ  قد  والتجزئة  الهند�سية  وال�ست�سارات 

هذا  فائدة  يوؤكد  مبا  دينار،  مليون   837

الربنامج يف رفد القت�ساد الوطني باململكة.

م�سروع  اأن  على  الإ�سكان  وزير  ونوه 

وزارة  مبادرات  اإحدى  ميثل  العيون  ديرة 

القطاع  مع  ال�سراكة  حمور  �سمن  الإ�سكان 

اخلا�س، حيث كانت الوزارة قد اأبرمت اتفاًقا 

املحرق، يتم مبوجبه توفري  مع �سركة ديار 

للمواطنني  �سكنية  وحدة   3000 من  اأكرث 

امل�ستفيدين من برنامج مزايا.
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»الأوقاف ال�ضنية«: و�ضع حجر

الأ�ضا�س جلامع فاطمة اأجور يف بوقوة

حتت رعاية ال�شيخ د. را�شد بن حممد 

ال�شنية  الأوقاف  رئي�س جمل�س  الهاجري 

اأ�شا�س بناء جامع فاطمة  مت و�شع حجر 

بنت اأحمد اأجور يف منطقة بوقوة.

على  بوقوعه  اجلامع  موقع  ويتميز 

�شلمان  بن  عي�شى  ال�شيخ  امللك  �شارع 

املتجه نحو ج�شر امللك فهد.

من 2000  اأكرث  البناء  م�شاحة  تبلغ 

عن  تزيد  اأر�س  م�شاحة  على  مربع  مرت 

5000 مرت مربع، ويحتوي على م�شلى 

كبري للجمعة وم�شلى يومي، يكفي لأكرث 

من 800 م�شٍل. 

ويحتوي كذلك على قاعة للن�شاء ت�شع 

امل�شاحات  120 م�شلية، كما مت تخطيط 

اخلارجية املفتوحة ب�شكل ميكن ا�شتغالله 

كم�شلى يف حال امتالء اجلامع من الداخل. 

كما يحتوي امل�شروع على �شالة منا�شبات 

الأر�شي،  بالدور  اجلامع  من  بالقرب  تقع 

الأول،  الدور  يف  للقراآن  حتفيظ  ومركز 

و�شقة لالإمام واملوؤذن. 

الإدارة �ضرتجئ اتخاذ اأي قرار نهائي بهذا اخل�ضو�س حتى قبيل املو�ضم.. ال�ضالح:

من ال�ضابق لأوانه حتديد �ضكل اإحياء عا�ضوراء يف ظل الظروف ال�ضتثنائية

بن  يو�شف  اجلعفرية  الأوقاف  رئي�س  اأكد 

�شالح ال�شالح اأّن اإدارة الأوقاف اجلعفرية يف 

توا�شل م�شتمر مع اجلهات الر�شمية للو�شول 

للعام  عا�شوراء  ملو�شم  الأمثل  الإحياء  اإىل 

1442هـ، يف ظل الظروف الراهنة الناجمة عن 

انت�شار جائحة فريو�س كورونا )كوفيد 19(.

وقال ال�شالح يف ت�شريح �شحايف: »ل �شك 

اإّن لإحياء ذكرى ا�شت�شهاد الإمام احل�شني )ع( 

مكانة عظيمة يف نفو�س اجلميع، حمفوظة يف 

خالدة  الذكرى  هذه  و�شتبقى  وجداننا جميًعا، 

اأبد الدهر اإىل اأن يرث اهلل الأر�س ومن عليها، ول 

�شك اأّن مملكة البحرين اعتادت منذ القدم على 

مبرا�شم  اجلليلة  الدينية  املنا�شبة  هذه  اإحياء 

يف  الو�شع  اأّن  اإل  مميزة،  وطقو�س  وفعاليات 

ال�شديد جاء يف ظل ظروف  لالأ�شف  العام  هذا 

له  ت�شهد  مل  وباء  بانت�شار  عاملية  جائحة 

وقد  نظري،  من  احلديث  تاريخها  يف  الب�شرية 

األقت بظاللها على جميع مناحي احلياة العامة 

يف خمتلف دول العامل ومنها مملكة البحرين«.

وثّمن رئي�س الأوقاف اجلعفرية التوجيهات 

الدائمة حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل 

ورعاه، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن 

و�شاحب  ورعاه،  اهلل  حفظه  خليفة  اآل  �شلمان 

اآل خليفة  الأمري �شلمان بن حمد  امللكي  ال�شمو 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  لرئي�س 

ل�شيما  الدينية،  ال�شعائر  برعاية  بالهتمام 

وخري  )ع(،  احل�شني  الإمام  عا�شوراء  مو�شم 

وموؤ�ش�شاتها  الدولة  اأجهزة  تقدمه  ما  دليل 

الأمنية واخلدمية من دعم لحمدود لإحياء هذه 

املنا�شبة �شنوًيا على النحو الأف�شل.

منقطعة  اجلهود  عالًيا  ال�شالح  وثّمن 

للت�شدي  الوطني  الفريق  يبذلها  التي  النظري 

امللكي  ال�شمو  بقيادة �شاحب  لفريو�س كورونا 

ويل العهد، والفريق الوطني للت�شدي لفريو�س 

كورونا )COVID 19( برئا�شة معايل الفريق 

طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س 

املجل�س الأعلى لل�شحة، حلماية �شحة و�شالمة 

والتي  البحرين،  مملكة  يف  واملقيمني  املواطنني 

حظيت باإ�شادة من منظمة ال�شحة العاملية.

الأوقاف  اإدارة  عزم  عن  ال�شالح  وك�شف 

للماآمت واملواكب  ال�شنوي  اللقاء  اجلعفرية عقد 

يف  البحرين  مملكة  حمافظات  يف  احل�شينية 

�شهر اأغ�شط�س املقبل، حيث �شيعقد هذا املنتدى 

ومب�شاركة  املرئي،  الت�شال  تقنية  طريق  عن 

اإدارات املاآمت ومن�شقي املواكب وممثلي اجلهات 

الر�شمية واملعنيني بالأمور التنظيمية اخلا�شة 

اجلهات  اإىل  اإ�شافة  1442هـ،  حمرم  مبو�شم 

الر�شمية ذات العالقة للخروج بت�شور منا�شب 

مع  ين�شجم  مبا  عا�شوراء  منا�شبة  لإحياء 

الظروف ال�شحية ال�شائدة.

ا على الر�شائل واملخاطبات الواردة اإىل  وردًّ

ال�شالح:  اأو�شح  اجلعفرية،  الأوقاف  جمل�س 

»اإننا ن�شاطر املاآمت واحل�شينيات ذات التطلعات 

باإحياء هذه املنا�شبة، و�شتو�شل الإدارة جميع 

املرئيات اإىل اجلهات الر�شمية املخت�شة، اإل اأنه 

من ال�شابق لأوانه حتديد �شكل اإحياء املنا�شبة 

ال�شتثنائية،  الظروف  هذه  ظل  يف  العام  لهذا 

النحو  على  ال�شعائر  ممار�شة  �شعوبة  ورغم 

اإل  احلالية  ال�شحية  للمعطيات  وفًقا  املعتاد 

بهذا  نهائي  قرار  اأي  اتخاذ  الإدارة �شرتجئ  اأّن 

حيث  عا�شوراء  مو�شم  قبيل  حتى  اخل�شو�س 

ال�شحية  املعطيات  على  القرار حينها  �شريتكز 

الفريق  يراها  التي  التو�شيات  ووفق  ال�شائدة 

واجلهات  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الوطني 

املخت�شة«.

رئي�س الأوقاف اجلعفرية

3% النمو املتوقع يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي عام 2021.. �ضفرينا يف وا�ضنطن:

الإجراءات التي اتخذتها احلكومة �ضاعدت على حماية اقت�ضادنا

 ،2020 يونيو  منت�صف  يف  ونحن   ]

من  يقرب  ما  الآن  حتى  البحرين  �صجلت 

ما  مع  كورونا،  بفريو�س  اإ�صابة  األف   20
يزيد قليالً على 15 حالة وفاة.. هل باإمكانك 

حتديد الأثر القت�صادي الرئي�س لفريو�س 

 2020 عامي  يف  البحرين  على  كورونا 

و2021؟

)كوفيد  اإن  بالقول  اأبداأ  اأن  يل  ا�شمحوا   -

19( اخترب مرونة احلكومات يف جميع اأنحاء 

ا النتائج و�شرب املجتمعات  العامل، واخترب اأي�شً

وتعاونها مع حكوماتها، وراأينا الآن اأن البلدان 

مكافحة  نهج خمتلف جتاه  لديها  واحلكومات 

يف  التغريات  من  فريدة  وجمموعة  الفريو�س، 

الكثري  هنالك  نف�شه  الوقت  يف  ولكنه  بلد،  كل 

من املمار�شات امل�شرتكة. ومن اجلميل للغاية اأن 

نرى املجتمع الدويل يّتحد للت�شدي لهذا الوباء. 

بالن�شبة يل، فاإن ال�شوؤال: بعد �شبعة اأ�شهر على 

الزدهار  بني  توازن  خلق  �شيتم  كيف  التوايل، 

البحرين  يف  الوفيات؟  ومعدل  القت�شادي 

اأول  اأو يف الواقع قبل ت�شجيل  اأن �شجلنا،  منذ 

اململكة  قامت  كورونا،  لفريو�س  اإيجابية  حالة 

العهد  ويل  �شمو  بقيادة  عمل  فريق  بت�شكيل 

وكان ذلك يف فرباير، قبل اأ�شبوعني من احلالة 

الأوىل، واأعتقد اأننا بذلك اأر�شلنا ر�شالة مفادها 

بجدية   )19 )كوفيد  مع  تعاملت  البحرين  اأن 

ال�شحفية  املوؤمترات  عقد  وا�شلنا  و�شفافية. 

ون�شر التحديثات حول عدد احلالت والتوعية 

بتغطية  املفدى  امللك  جاللة  اأمر  وقد  العامة، 

بالفريو�س  املرتبطة  ال�شحية  الرعاية  تكاليف 

جلميع املواطنني واملقيمني على حد �شواء، مبا 

اأن  اإىل  الإ�شارة  واأود  الوافدة.  العمالة  ذلك  يف 

اليوم  حتى  ي�شل  البحرين  يف  التعايف  معدل 

يف   0.25 الوفيات  ومعدل  املائة،  يف   71 اإىل 

املائة. وتعك�س هذه الأرقام الإجراءات احلكومية 

عالج  اإيجاد  اإىل  ت�شعى  التي  ال�شتباقية 

واإجراءات  التوعية  حمالت  ون�شر  للفريو�س، 

وقت  ففي  باإ�شابتها.  امل�شتبه  احلالت  فح�س 

مبكر جًدا، بداأنا ن�شر وحدات فح�س متنقلة على 

واحدة  البحرين  جعل  وهذا  الدولة،  م�شتوى 

من رّواد الفح�س لكل مليون ن�شمة، منذ الأيام 

الأوىل من الوباء، اإذ يبلغ اليوم 146 األًفا لكل 

مليون �شخ�س. كما ن�شعى اإىل ا�شتخدام اأ�شاليب 

لدينا  ال�شحية  الرعاية  نظام  لتطوير  مبتكرة 

يف  �شنا  وخ�شّ املتزايدة،  الأعداد  ل�شتيعاب 

ال�شحية  اخلدمات  لتلبية  طبية  مرافق  الواقع 

اأجل  من  )كوفيد 19(؛  لعالج حالت  املطلوبة 

ا�شتمرار تقدمي اخلدمات الطبية العالجية جلميع 

احلالت املر�شية، والتاأكد من اأن نظام الرعاية 

ال�شحية ل يزال ي�شتقبل املر�شى غري امل�شابني 

الإجراءات  هذه  اأن  واأعتقد   ،)19 بـ)كوفيد 

اأحدثت حالة من املرونة داخل البحرين، وهذا 

نراقب  نحن  لنا.  بالن�شبة  امتنان  م�شدر  الأمر 

الأرقام الآن، وكما قلت نحاول خلق توازن بني 

حماية القت�شاد من جهة والتاأكد من انخفا�س 

معدلت الوفيات، قدر الإمكان.

[ كان هناك ا�صتطالع للراأي يف الأيام 

الأخرية يقول اإن �صركات بحرينية �صتواجه 

اإذا  القادمة  ال�صتة  الأ�صهر  يف  �صعوبات 

ا�صتمر انت�صار الفريو�س، وقد اأنهت �صركات 

يف دول اأخرى عملياتها التجارية.. ما الذي 

تفعله احلكومة لدعم الأعمال التجارية التي 

�صتت�صّرر خالل الأ�صهر ال�صتة املقبلة؟

- ال�شتجابة املالية الرئي�شة للبحرين، فيما 

تتعلق بـ)كوفيد 19(، كانت عبارة عن حزمة 

مالية وتنموية مت اإطالقها بتوجيهات من جاللة 

دينار بحريني،  مليار  بقيمة 4.3  املفدى،  امللك 

لدعم  واإجراءات  قرارات  من  عليه  ت�شتمل  وما 

وموا�شلًة حتقيق  اخلا�س،  والقطاع  املواطنني 

الظروف  ظل  يف  املن�شودة  التنموية  الأهداف 

والعامل  اململكة  تواجهها  التي  ال�شتثنائية 

للت�شدي خلطر كورونا، والآن نتطلع اإىل املزيد 

البحرين  م�شرف  قام  فقد  الدعم.  خدمات  من 

ووقف  القرتا�س  ت�شهيالت  بتو�شيع  املركزي 

وحتّملت  حمّددة،  ملدة  القرو�س  اأق�شاط  �شداد 

احلكومة تكلفة فواتري الكهرباء واملاء عن جميع 

الأفراد وال�شركات، كما مت اإعفاوؤهم من الر�شوم 

ال�شناعية.  الأرا�شي  تاأجري  ور�شوم  البلدية 

عالوة على ذلك، اأوقفت هيئة تنظيم �شوق العمل 

ر�شوم العمل ال�شهرية ور�شوم اإ�شدار وجتديد 

ت�شاريح العمل. وقدمت »متكني« -وهي موؤ�ش�شة 

وامل�شاعدات  القرو�س  م�شتقلة-  �شبه  حكومية 

كما  املت�شّررة،  لل�شركات  دعًما  لل�شركات؛ 

املالية  امل�شاعدة  خدمة  باإطالق  البحرين  قامت 

للمتاأثرين ماديا من الوباء، واأطلقت بوابة لربط 

الباحثني عن عمل وموؤ�ش�شات و�شركات القطاع 

خا�س  وب�شكل  املوظفني  وم�شاعدة  اخلا�س، 

العمال الوافدين من خالل توفري م�شاكن بديلة 

يف  الكثافة  تقليل  على  �شاعد  ما  كماأوى،  لهم 

الأ�شاليب  هذه  كل  �شاعدت  وبالتايل  م�شاكنهم، 

حماية  يف  باأخرى  اأو  بطريقة  ال�شتباقية 

اقت�شادنا.

ا�صتباقية  خطوات  البحرين  اتخذت   ]

لتوفري تدابري الدعم للبنوك وال�صركات، ويف 

مايو ق�صدت البحرين �صوق يوروبوند مرة 

اأخرى للح�صول على متويل.. هل تعتقد اأن 

اإىل �صوق  للّجوء  اإجراءات م�صتقبلية  هناك 

مرة اأخرى هذا العام؟

�شروري  البحرين  يف  املايل  ال�شتقرار   -

تنباأ  فقد  الإقليمي،  ال�شتقرار  على  للحفاظ 

اقت�شاديات  بانتعا�س  الدويل  النقد  �شندوق 

دول جمل�س التعاون اخلليجي العام املقبل بعد 

)كوفيد  ب�شبب  املحتمل  القت�شادي  النكما�س 

منًوا  البحرين  ت�شجل  اأن  املتوقع  ومن   .)19

يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي بن�شبة %3 

عام 2021، واأن ينتع�س اقت�شاد دول اجلوار 

ككل يف  املنطقة  نرى  اأن  ناأمل  وبالتايل  ا،  اأي�شً

البحرين  قامت  امل�شتقبل.  يف  اأف�شل  و�شع 

ودول اجلوار بخف�س الإنفاق احلكومي بن�شبة 

و�شتقوم  الأزمة،  جتاوز  على  للم�شاعدة   %30

البناء  م�شاريع  بع�س  جدولة  باإعادة  ا  اأي�شً

وال�شت�شارات لعدم جتاوز ميزانية امل�شروفات 

لعام 2020 واإف�شاح املجال لحتياجات الإنفاق 

هو  ملا  نتطلع  نحن  اأ�شا�شي،  ب�شكل  الأخرى. 

اأف�شل يف العام املقبل.

عمليات  من  الكثري  بالفعل  هناك   ]

الدمج املادي يف ال�صنوات القليلة املا�صية يف 

البحرين قبل اأزمة )كوفيد 19(.. كيف ترى 

2020- يف  العامة  املالية  حلماية  اجلهود 

2021؟
- كما تعلم، اأدخلت وزارة املالية البحرينية 

برنامج التوازن املايل الذي طال جميع اجلهات 

احلكومية، و�شهدنا �شراكة بني القطاعني العام 

وتقدمي  احلكومي  الإنفاق  وخف�س  واخلا�س 

اأف�شل التقنيات املتاحة كمثال رئي�س على كيفية 

قيام البحرين بحماية ميزانيتها، وبالتايل فاإن 

الأخبار املطمئنة، ترجع اإىل اأبريل 2018 عندما 

كان هناك اكت�شاف للنفط البحري لأول مرة منذ 

عام 1932، كما ندعوه بـــ »اكت�شاف حو�س 

خليج البحرين«.

نحن نتحدث عن 18 مليار برميل من النفط 

ومن 10 اإىل 20 تريليون قدم مكعب من الغاز 

وقد  مربع.  كيلومرت  م�شاحة 2000  املقدر يف 

اأق�شام،  اأربعة  اإىل  البحري  قمنا بتق�شيم احلقل 

الثالثة  الأق�شام  تزال  ول  للتطوير،  اأحدهما 

اأول  بحفر  هاليربتون  �شركة  وبا�شرت  متاحة، 

اإنتاًجا منه خالل ال�شنوات  بئر وناأمل اأن نرى 

اخلم�س املقبلة. ونحاول التاأكد من اأن اقت�شادنا 

�شنوات  اخلم�س  اأو  لالأربع  ال�شمود  على  قادر 

املقبلة، خم�س �شنوات حتى نح�شل على النتائج 

املتوقعة.

مبادرة  املالية  التكنولوجيا  اعتربت   ]

البحريني  املايل  القطاع  يف  رئي�صة 

يف  البحرين  يف  ال�صركات  وا�صرتاتيجية 

التي تركزت على خليج  املا�صية  ال�صنوات 

فريو�س  تاأثري  هو  ما  املالية..  التكنولوجيا 

التكنولوجيا  ا�صرتاتيجية  على  كورونا 

يف  زيادة  البحرين  �صت�صهد  وهل  املالية؟ 

العتماد على التكنولوجيا املالية؟

- اإذا حتدثنا عن التكنولوجيا املالية ككل، 

وبالنظر اإىل مكانة البحرين فيها، جندها تلعب 

دوًرا رئي�ًشا يف مبادرة البحرين جلذب البتكار. 

املالية  التكنولوجيا  �شركات  اإىل  ننظر  وعندما 

عامل  على  التكيف  اعتادت  التي  البحرين  يف 

غري ملمو�س اأو غري ورقي واأكرث دراية بالعمل 

رقمًيا من ال�شناعات التقليدية على �شبيل املثال 

والتي   STC Bahrain Fintech Social
الت�شالت  يف  خرباتها  من  ال�شركة  ت�شتفيد 

التعاونية  الأدوات  اأحدث  تقدمي  خالل  من 

اجلامعي  حمد  امللك  م�شت�شفى  يف  الراديوية 

لتمكني ال�شت�شارات املرئية للمر�شى عن ُبعد يف 

حماولة لتقليل الزيارات اإىل امل�شت�شفيات. لطاملا 

تخفيف  يف  مهًما  دوًرا  ال�شناعة  هذه  اأظهرت 

نقل  ت�شهيل  طريق  عن  الجتماعي  التباعد 

الب�شائع، وربط الطالب بال�شفوف الفرتا�شية، 

اإن  حيث  التجارية،  العمليات  على  واحلفاظ 

خدمت  البحرين  يف  الرقمية  التحتية  البنية 

ال�شناعة  هذه  لعبت  لذلك  جيد.  ب�شكل  البالد 

دائًما دورها املهم يف القت�شاد من خالل احلفاظ 

مكاتب  عرب  التجارية  العمليات  معظم  على 

اأكرب  دوًرا  تلعب  اأن  ميكن  ولكنها  افرتا�شية 

خالل النتعا�س القت�شادي من خالل الت�شال 

بال�شركات على م�شتوى العامل وتو�شيع فر�س 

الأعمال خارج البحرين. لطاملا �شعت البحرين 

اإىل  دائًما  ونظرنا  مبتكر،  نهج  اتباع  اأجل  من 

البحرين  يف  رئي�س  كقطاع  املالية  اخلدمات 

للمنطقة  ولكن  البحرين  خلدمة  فقط  ولي�س 

ا. لعلكم تتذكرون اأن البحرين نظمت موؤمتًرا  اأي�شً

مهًما للغاية، مل يقت�شر يف اأهميته على البحرين 

واإمنا املنطقة. كان موؤمتر بوابة اخلليج و�شيلة 

ولكن  بالبحرين  فقط  لي�س  امل�شتثمرين  لربط 

ا بالأ�شواق الرئي�شة يف املنطقة. لطاملا كانت  اأي�شً

وقمنا  املالية،  مبوؤ�ش�شاتها  فخورة  البحرين 

بهذا التحول اإىل اخلدمات املالية والتكنولوجيا 

املالية و�شنوا�شل بذل ق�شارى جهدنا للحفاظ 

�شناعات  يف  رئي�س  كالعب  البحرين  على 

التكنولوجيا املالية يف املنطقة. لقد اأثر )كوفيد 

19( و�شيوؤثر يف النا�س ويف �شناعات معينة 

يتعلق  عندما  ا.  اأي�شً الجتماعي  ال�شلوك  ويف 

الفريو�س  اأجرب  املالية،  بالتكنولوجيا  الأمر 

الكثري من النا�س على ا�شتخدام التقنيات املالية. 

من�شات  ل�شتخدام  الكثريون  ا�شطر  الآن، 

ي�شتخدموها  لن  اأنهم  اعتقدوا  الذين  الو�شائط 

اأبًدا، وبالتايل �شيكون هناك حتول يف ال�شلوك، 

تكنولوجيا  تقنيات  ا�شتخدام  اإىل  �شيوؤدي 

تاأثرًيا   )19 )كوفيد  يرتك  �شوف  الب�شريات. 

مبا�شًرا وغري مبا�شر علينا جميًعا. �شوف ن�شهد 

بال  والأكرث  وال�شتعداد،  اجلاهزية  يف  تغيرًيا 

�شك التغيري يف ال�شلوك الجتماعي يف ال�شنوات 

املقبلة.

بن  عبداهلل  ال�صيخ  اأك��د   

را�صد اآل خليفة �صفري البحرين 

اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  ل��دى 

البحرين  املايل يف  ال�صتقرار 

على  ل��ل��ح��ف��اظ  ����ص���روري 

ومن  الإقليمي،  ال�صتقرار 

البحرين  ت�صجل  اأن  املتوقع 

امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت  من����ًوا يف 

الإجمايل احلقيقي بن�صبة 3% 

عام 2021.

وقال خالل مقابلة اأجراها 

املوقع الإلكرتوين الدويل »ذي 

ال�صغوطات  ح��ول  بنكر«، 

اخلدمات  لها  تتعّر�س  التي 

ت��اأث��ري  ب�صبب  امل�����ص��رف��ي��ة 

البنوك  على  كورونا  فريو�س 

اأنحاء  جميع  يف  وال�صركات 

يف  التعايف  معدل  اإن  العامل، 

يف   71 اإىل  ي�صل  البحرين 

 0.25 الوفيات  املائة، ومعدل 

امل���ائ���ة. وت��ع��ك�����س ه��ذه  يف 

احلكومية  الإجراءات  الأرقام 

اإىل  ت�صعى  التي  ال�صتباقية 

اإيجاد عالج للفريو�س، ون�صر 

واإج���راءات  التوعية  حمالت 

امل�صتبه  احل����الت  ف��ح�����س 

باإ�صابتها. 

وفيما يلي ن�س اللقاء:

»اجلرائم الإلكرتونية«:�ضفحات جمهولة على

»في�ضبوك« حتمل اأ�ضماء �ضحف حملية وتن�ضر اأخباًرا مزيفة

العامة  الإدارة  عام  مدير  ح  �شرَّ

القت�شادي  ــن  والأم الف�شاد  ملكافحة 

والإلكرتوين، باأن اإدارة مكافحة اجلرائم 

جمهولة  �شفحات  ر�شدت  الإلكرتونية 

الجتماعي  التوا�شل  مــوقــع  على 

حملية  �شحف  اأ�شماء  حتمل  )في�شبوك( 

الوقت  اأخباًرا مزيفة، منوها يف  وتن�شر 

املجهولة  ال�شفحات  هذه  اأن  اإىل  ذاته 

يــوؤدي  قــد  خبيثة،  روابــط  تت�شمن 

اأجهزة  ــرتاق  اخ اإىل  عليها  ال�شغط 

النقالة. والهواتف  الكمبيوتر 

عام  مدير  دعا  ال�شياق،  هذا  ويف 

والأمن  الف�شاد  ملكافحة  العامة  الإدارة 

م�شتخدمي  والإلكرتوين،  القت�شادي 

الإبالغ  اإىل  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 

والتي  ــزورة،  امل ال�شفحات  هذه  عن 

ل  ـــاءات،  وادع اأكــاذيــب  ن�شر  تتعّمد 

اإىل  وتهدف  ال�شحة،  من  لها  اأ�شا�س 

بالن�شيج  وامل�شا�س  البلبلة  اإثـــارة 

واملقيمني  باملواطنني  مهيًبا  الجتماعي، 

التوا�شل  ــع  مــواق م�شتخدمي  مــن 

ــذر،  واحل الدقة  توخي  الجتماعي، 

من  املعلومات  ا�شتقاء  على  واحلر�س 

الر�شمية. م�شادرها 

ال�صيخ عبداهلل بن را�صد اآل خليفة
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 الملك: استدامة الصناديق التقاعدية 
وتعزيز مساعي دعم ذوي الدخل المحدود

     مساندة مصر بكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها

أك��د حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المفدى 
القائد األعلى أهمية تعزيز كافة مس��اعي 
الدعم لذوي الدخل المحدود بما يلبي لهم 
وألسرهم االستقرار المنشود، ويسهم في 
مواصل��ة البناء عل��ى ما تحقق نح��و مزيٍد 
م��ن المنج��زات الوطنية الراف��دة لنهضة 

مملكتنا الغالية.
وش��دد جاللته خ��الل زيارته إل��ى القيادة 
العام��ة لق��وة دف��اع البحري��ن أمس على 
الجه��ود الوطنية التي تبذلها الس��لطتان 
التنفيذية والتش��ريعية لحفظ الصناديق 
التقاعدي��ة لمصلح��ة المواطني��ن، مثنيًا 
جاللته عل��ى التعاون اإليجابي المس��تمر 
المش��ترك  وعملهم��ا  الس��لطتين  بي��ن 
لتحقي��ق اس��تدامة الصنادي��ق التقاعدية 
لضم��ان قدرتها على االيف��اء بالتزاماتها 

تجاه المواطنين.
ولدى وص��ول جاللته كان في االس��تقبال 
القائ��د العام لقوة دفاع البحرين المش��ير 
الركن الش��يخ خليفة بن أحم��د آل خليفة، 
ووزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبداهلل 
بن حسن النعيمي ومستشار األمن الوطني 
قائ��د الح��رس الملكي اللواء الركن س��مو 
الش��يخ ناصر ب��ن حم��د آل خليفة ورئيس 
هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن صقر 
النعيمي، وقد راف��ق جاللة الملك المفدى 
خ��الل الزيارة وزير الديوان الملكي الش��يخ 
خالد بن أحم��د آل خليفة وس��مو المقدم 
الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد 

قوة الحرس الملكي الخاصة.
وخالل الزيارة أثنى جاللته على اإلسهامات 
والجه��ود الصحي��ة الكبي��رة والمتواصلة 
الت��ي تق��وم به��ا ق��وة دف��اع البحري��ن 
لمواجهة في��روس كورونا ضم��ن الحملة 
الوطني��ة لمكافح��ة ه��ذه الجائح��ة التي 
يتع��رض ل��ه العال��م بأس��ره، معربًا عن 
تقديره لقوة الدفاع على هذه المس��اهمة 
النبيلة وجاهزي��ة الخدمات الطبية بتوفير 
المنش��آت المجهزة بأحدث المس��تلزمات 
الصحية العالجي��ة والتدابير الوقائية من 

خالل كوادر طبية مؤهله ومتخصصة.
وأضاف جاللة الملك المفدى القائد األعلى 
أن البحرين تؤكد موقفها الداعم والمساند 
لجمهورية مصر العربية وقواتها المسلحة 

بكل ما تتخذه من إج��راءات لحماية أمنها 
واس��تقرارها ومواجه��ة كاف��ة التهديدات 
التي تمس س��يادتها ومصالحه��ا العليا، 

والدفاع عن األمة العربية.
وأع��رب جاللته عن ش��كره لكافة الطواقم 

الطبي��ة واإلداري��ة العس��كرية والمدني��ة 
على الجهود اإلنس��انية الحثيثة والمثمرة 
ووقوفه��م بثب��ات وإق��دام لمواجهة هذه 
الجائح��ة والح��رص عل��ى تحقي��ق النجاح، 
مضيف��ًا بأنه��م م��ن خي��رة أبن��اء وبنات 

البحري��ن الذي��ن نعتز بهم ف��ي مثل هذه 
المواقف النبيلة، ويدعم ذلك وعي وتكاتف 
أهل البحرين جميعًا. كما أشاد جاللة الملك 
المفدى القائد األعلى بالتطوير المس��تمر 
في منظومات األس��لحة والتدريب العملي 
والنظري الذي تش��هده قوة دفاع البحرين، 
مباركًا جاللت��ه تخريج دورة الدفاع الوطني 
الثانية ودورة القيادة واألركان المش��تركة 

الثانية عش��رة بق��وة دف��اع البحرين الذي 
ت��م تح��ت رعاية جاللت��ه، مهنئ��ًا خريجي 
الدورتين من البحرين وإخوانهم من الدول 
الشقيقة، منوهًا بأهمية مثل هذه الدورات 
التي تس��هم ف��ي إعداد الق��ادة على أعلى 
المس��تويات التخاذ القرارات االستراتيجية 
في مج��االت الدفاع واألمن، متمنيًا للجميع 

دوام التوفيق والنجاح.

 إسهامات وجهود كبيرة لقوة
الدفاع في مواجهة فيروس كورونا

توفير المنشآت المجهزة بأحدث 
المستلزمات الصحية العالجية 

والتدابير الوقائية

 مواصلة البناء على ما تحقق 
نحو مزيٍد من المنجزات الوطنية 

الطواقم الطبية واإلدارية العسكرية 
والمدنية من خيرة أبناء وبنات البحرين
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وزير اإلسكان: 750 مستفيًدا 
من »مزايا« خالل النصف األول

كش��ف وزير اإلس��كان باس��م الحمر، أن عدد 
المس��تفيدين من برنامج مزايا خالل النصف 
األول م��ن الع��ام الجاري بلغ 763 مس��تفيدًا 
اإلس��كانية  الرؤي��ة  نج��اح  مؤك��دًا  فعلي��ًا، 
للحكومة بش��أن تفعيل الشراكة مع القطاع 
الخ��اص من خ��الل التع��اون مع الش��ركات 

العقارية ومختلف البنوك وغيرها.
وأش��ار إل��ى أن التح��ول اإللكترون��ي ال��ذي 
تنتهجه الوزارة السيما بعد إطالقها منصتها 
اإللكترونية ف��ي حلتها الجديدة س��اهم في 
تبسيط اإلجراءات وس��رعة إنجاز المعامالت 

اإلس��كانية المختلفة، ومنها برنامج »مزايا« 
حيث رفع هذا التحول من كفاءة هذا البرنامج 

الطموح.
وأوض��ح أن ال��وزارة قام��ت بتطوي��ر الدورة 
اإلجرائية لالستفادة من البرنامج بالتنسيق 
مع بنك اإلس��كان، منوهًا بأن ه��ذه التجربة 
تأتي في إط��ار تنفيذ االلتزامات اإلس��كانية 
الواردة في برنامج الحكومة، وتحديدًا السعي 
نح��و توفير 25 ألف وحدة إس��كانية، وتقديم 

حلول سكنية مبتكرة ومتنوعة للمواطنين.
وق��ال إن اإلحصائي��ات تش��ير إل��ى ارتف��اع 

مع��دالت تخصي��ص خدم��ات برنام��ج مزايا 
س��نويًا خالل األع��وام الماضية، مش��يرًا إلى 
ارتفاع العدد من 773 مس��تفيدًا س��نويًا في 
العامي��ن 2014 و2015، ليص��ل إلى 1358 
مس��تفيدًا في 2019، في إش��ارة إل��ى زيادة 
ملحوظ��ة ف��ي اإلقب��ال على االس��تفادة من 
البرنامج كما نراها في هذا العام، لما يوفره 
م��ن ممي��زات، أبرزه��ا الحصول عل��ى خدمة 
فوري��ة، ومن��ح المواطن المرونة ف��ي اختيار 
موقع ون��وع الوحدة التي تناس��ب احتياجات 

أسرته.

 برعاية رئيس الوزراء.. »AMA« الدولية 
تقيم أكبر حفل تخرج لعام 2020

أقام��ت مدرس��ة AMA الدولية أمس حف��ل تخريج 
الفوج الثاني عش��ر من طلبته��ا لدفعة عام 2020، 
بمنطق��ة خلي��ج البحري��ن برعاي��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمي��ر خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس 
الوزراء، وقد أقي��م الحفل في ظل عدد من اإلجراءات 

االحترازية والتدابير الصحية والوقائية.
 وخالل الحفل تس��لم 175 طالًب��ا وطالبة من الصف 
الثاني عش��ر ش��هادات تخرجهم من ممثل الشريك 
ومدي��رة  وايتفيل��د،  م��ارك  للمدرس��ة  التعليم��ي 
المدرس��ة الثانوية آم��ال الحلواجي. كم��ا تم خالل 

الحفل إلقاء كلم��ات من قبل أعضاء هيئة التدريس 
والضي��وف، وكان م��ن بي��ن المتحدثي��ن الرئي��س 
التنفيذي لمجموعة »جي إف إتش المالية« هش��ام 

الريس.
وأعرب الريس، عن خالص الش��كر والتقدير لصاحب 
الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة 

رئيس الوزراء على رعايته الحفل.
وق��ال: »إنن��ا س��عداء باالحتف��ال بهذه المناس��بة 
المهم��ة ف��ي ظ��ل ه��ذه الظ��روف االس��تثنائية، 
لنتوج م��ن خاللها جهود طالب وطالبات المدرس��ة 

ونحتف��ي بإنجازاته��م، ولنوثق معهم ه��ذا الحدث 
المه��م، داعمي��ن تطلعهم لبدء المرحل��ة القادمة 
في مس��تقبلهم األكاديمي، معتمدين على أس��س 
قوي��ة من المعرفة التي اكتس��بوها خالل وجودهم 

بالمدرسة«.
 وأض��اف أن »مجموعة جي إف إت��ش المالية تفتخر 
بش��راكتها القائمة مع المدرس���ة، وإنه من دواعي 
س��روري أيضا أن أق��دم جوائز اإلنج��از الخاصة من 
المجموعة تقديرا إلنجاز الطلبة على مس��توى كافة 

نواحي الحياة المدرسية«.

م��ن جانبه أك��د وايتفيل��د »أن المدرس��ة تعد من 
الم��دارس األكث��ر تميزا ف��ي دول مجل��س التعاون 
الخليجي، وذل��ك يرجع لمجموعة من العوامل منها، 
البنية التحتية المذهلة للمدرس��ة، وتحلي طاقمها 

باألخالق الودودة وروح االلتزام«.
 وأض��اف: »إنن��ي بالفع��ل فخور بخريجي المدرس��ة 
الذين يش��كلون أهم جزء في ه��ذه العائلة، وأتمنى 
له��م جميع��ا النج��اح والتوفي��ق في مس��تقبلهم، 
والش��عور األهم والذي ال يقدر بثمن هو أن مدرسة 

AMA الدولية هي عائلة واحدة«.

العربي: الصناديق 
التقاعدية تضامنية وحقوق 

المشتركين ليست مطلقة
االتح��اد  رئي��س  ق��ال 
العربي لحقوق اإلنس��ان 
المستشار عيسى العربي 
التقاعدية  الصناديق  إن 
األس��اس  ف��ي  ه��ي 
تضامني��ة  صنادي��ق 
وليس��ت  وتكافلي��ة 
اس��تثمارية  صنادي��ق 
أو تجاري��ة، وأن حق��وق 
ليست  فيها  المشتركين 
ومتجردة  مطلقة  حقوق 
بالكام��ل، حيث تس��هم 

الدول��ة فيها بنس��بة تف��وق النس��بة الت��ي يقدمها 
المشتركون، دعمًا من الدولة لهذه الصناديق وتعزيزًا 
من ق��درة ه��ذه الصناديق عل��ى الوف��اء بالتزاماتها 

المعنية بالحقوق المستحقة للمتقاعدين واسرهم.
وبين العربي أن ما يزعم البعض به من مساس الدولة 
بحقوق المتقاعدين والمش��تركين م��ا هو إال محض 
افتراءات ومزاع��م باطلة مصدرها أم��ا جهاًل بحقيقة 
وطبيع��ة هذه الصنادي��ق التكافلية، وأما اس��تهدافًا 
لجه��ود الدولة التي حرصت دائم��ًا وأبدًا على تحقيق 
الرفاهية للمواطنين والمقيميين، وتحس��ين مستوى 
معيش��تهم، وه��ي الجهود الت��ي حظي��ت باالحترام 
والتقدي��ر من قب��ل جميع المؤسس��ات الدولية وعلى 
رأسها األمم المتحدة في ضوء مناقشتها واستعراضها 
للتقري��ر الوطني الخ��اص بجهود المملك��ة المعنية 
بتحقي��ق خطة األم��م المتحدة للتنمية المس��تدامة 
2030، والت��ي تأتي في مقدمته��ا ما أبدته المملكة 
م��ن حرص عل��ى تحقي��ق التنمي��ة االقتصادية التي 
تمكنه��ا من تحقيق وتطوير مس��توى الخدمات التي 

تقدمها للمواطنين والمقيمين.
وأكد ب��أن أهم م��ا يميز ه��ذا المرس��وم الملكي هو 
جس��ارته في مواجهة ه��ذه المش��كلة الخطيرة التي 
تتهدد جميع الصناديق التقاعدية بجملة من المخاطر 
الت��ي قد تعيقه��ا ع��ن أداء التزاماتها المس��تقبلية 
او تعرضه��ا لمخاط��ر العجز واإلفالس م��ا لم تتعاط 
الدول��ة بجرأة وش��جاعة في معالجة ه��ذه األزمة من 
خالل آليات قانونية وتنظيمية وإدارية واس��تثمارية، 
تحق��ق له��ذه الصنادي��ق التكافلية المعالج��ة التي 
تتطلبها وتمكنها من االستمرار واالستدامة في ظل 
تأمي��ن مواردها وايراداتها بش��كل صحي��ح وإدارتها 

بشكل فعال وناجع.
 ودعا رئيس االتحاد العربي لحقوق اإلنس��ان مجلسي 
الش��ورى والنواب إلى إقرار المرس��وم الملكي الخاص 
بصنادي��ق ومعاش��ات التقاع��د في ضوء م��ا تفرضه 
عليهم مس��ؤولياتهم وواجباتهم من حماية للحقوق 
االقتصادي��ة واالجتماعية والمدني��ة لألجيال الحالية 

واألجيال القادمة.

عيسى العربي

»الحقوقيين البحرينيين« تستعرض قضايا 
األسرة وتحدياتها بدول الخليج في ظل »كورونا«

نظمت جمعية الحقوقيي��ن البحرينيين ندوة 
ع��ن »قضايا األس��رة في ظل جائح��ة كورونا 
)كوفيد19( والتحدي��ات والحلول« بإدارة من 
المحامية هنادي الجودر وبحضور الناش��طات 
الحقوقيات في دول مجلس التعاون المحامية 
نعيمة السعدية من سلطنة عمان والمحامية 
عذراء الرفاعي من الكويت باإلضافة للمحامية 
بيان محمود من السعودية ومداخلة من قبل 
رئيس لجنة المرأة والطفل البرلمانية النائب 

فاطمة القطري.
وتن��اول النق��اش تداعيات وتأثي��رات جائحة 
»كورون��ا« التي تطالت الكثي��ر من تفاصيل 
الحي��اة وم��ن اهم ه��ذه التداعي��ات تأثيرها 
على قضايا األسرة وطرحها ومناقشة الحلول 
والخروج بتوصيات يمكن العمل بها لقضايا 

العائلة.
وأك��دت النائب فاطمة القط��ري في مداخلتها 
عل��ى دور ودعم لجنة الم��رأة والطفل بمجلس 
النواب خالل ه��ذه الجائحة ل��كل ما يصب في 
خدمة تطوير ومس��اندة الم��رأة والطفل حيث 
ذك��رت بوجود ع��دد كبير م��ن االقتراحات تم 
التقدم ب��ه لمصلحة الم��رأة والطفل والعمل 
عل��ى إيجاد ماهو يواس��ي الم��رأة العاملة في 
القطاع الخاص والع��ام مع العمل على تطوير 
التش��ريعات لمواكبة المتطلب��ات المجتمعية 

الحديثة.
وأش��ارت إلى إنش��اء مكاتب التوفيق األسري 
التابع��ة لوزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوق��اف والتي تعن��ي بمعالج��ة الخالفات 
الزوجي��ة للح��د م��ن تنامي معدل��ت الطالق 
إضاف��ة للرعاي��ة اإلس��كانية وضم��ان توفير 
الس��كن لكل األس��ر البحرينية والق��رار الذي 
ص��در مؤخ��رًا م��ن وزارة اإلس��كان قراررق��م 
»909« لس��نة 2015 المتعلق بضوابط نقل 
الوحدات السكنية هذا القانون وحيث اشترط 
عل��ى صاح��ب التطل��ب التحق��ق م��ن توفير 
س��كن بديل للمنتفعين من الوحدة السكنية 

والموافق��ة الكتابي��ة من جمي��ع المتنفعين 
للتصرف بالوحدة السكنية.

وقال��ت المحامي��ة فوزي��ة جناح��ي إن محاكم 
البحري��ن ت��م إيقافها من��ذ ب��دء األزمة خالل 
نهاية ش��هر فبراير بش��كل عام وبعد شهر 3 
تم البدء بتعليق القضايا ومشكلة األسرة وأن 
القضاي��ا المس��تعجلة كالنفق��ات كانت على 
الموعد لم تتأخر ولك��ن القضايا الموضوعية 
كالنفق��ة الموضوعية والرؤي��ة هي من كانت 
بها المش��كلة لع��دم وجود تطبي��ق للتوفيق 

األسري.
واس��تعرضت المحامي��ات م��ن دول مجل��س 
الخليج العربي المش��اركات ف��ي النقاش عن 
قضايا ومحاكم األس��رة ف��ي دولهم وتأثرها 
في��روس  جائح��ة  فت��رة  خ��الل  وأوضاعه��ا 
»كورون��ا«. وذكرت المحامية ع��ذراء الرفاعي 
م��ن الكويت أن قضية األس��رة متواجدة منذ 
األزل وهي هم مش��ترك ما بين دول الخليج و 
لكن م��ع جائحة كورونا )كوفي��د19( توالدت 
مشاكل أسرية جديدة لم تكن متوقعة بظل 
الظ��روف الطارئة التي نمر بها، مش��يرة إلى 
اختالف األمر في الكويت بس��بب دخولهم في 
الحظر الجزئي وكانت عدد الساعات التي يتم 
الجلوس بها بالمنزل أكثر من الساعات التي 
اعت��ادوا بالخ��روج فيها مما خل��ق الكثير من 

التحديات األسرية. 
وقال��ت »كان هن��اك القليل من األس��ر التي 
حافظت على ه��ذا التالحم خالل االزمة والتي 
واجهتهم الكثير من المش��اكل ببداية األزمة 
وه��و الحظ��ر الجزئ��ي ألكث��ر من 12 س��اعة 
فبع��ض اآلب��اء ال يتواجدون ف��ي المنزل 24 
س��اعة ووجودهم م��ع األبناء والزوجة س��بب 
الكثير من المش��اكل األس��رية في ظل إغالق 
جميع محاك��م ووزارات الدولة وكذلك قس��م 

االستشارات األسرية وتسوية المنازعات.
الحقوقيي��ن  جمعي��ة  أن  الرفاع��ي  وبين��ت 
الكويتية قام��ت بخطوة جدي��ة بعمل حلقة 

عالجية لمدة أس��بوع كامل م��ع متخصصين 
هدفه��م األول واألخي��ر توعي��ة األس��رة في 
ظ��ل جائح��ة كورون��ا )كوفي��د19( والوصول 
لحل لهذه المش��اكل و وم��ن بعد هذا الطرح 
وضع��ت وزارة العدل في الكويت استش��ارات 
هاتفية عن طريق الهات��ف مع توزيع األرقام 
ليت��م التواصل م��ا بين الن��اس والمختصين 
األس��ريين وهي من أهم التحديات األس��رية 
الت��ي واجهتهم في الكويت م��ن بعد الحظر 
الكلي بإغالق كافة المنشآت والتواصل إال عن 
طريق مواقع التواصل وبرنامج »زوم« وكيفية 
المحافظ��ة عل��ى األس��رة الكويتي��ة وكذلك 
األس��رة المتواجدة في الكويت دون أن يكون 
هناك خلل أو خالفات فكان هناك تعاون كبير 
من قبل المسؤلين والمتخصين من الجهات 
المعني��ة وعمل الكثير م��ن البرامج والتدخل 
لح��ل الكثير من العالقات األس��رية وبس��بب 
اإلغ��الق لم تك��ن هناك حاالت ط��الق وكانت 
هناك حاالت زواج ألن المأذون الشرعي يحمل 

الدفتر ويستطيع التنقل لعقد القران.
أم��ا بالنس��بة للتجربة الس��عودية والقضايا 
األسرية خالل هذه الجائحة تطرقت المحامية 
بيان أن في الس��عودية لحس��ن الحظ أنظمة 
صدرت آخر خمس س��نوات مثل نظام التنفيذ 
في المواد الخاصة بتسليم األطفال وساعدت 
كثير في س��د المش��كالت التي قد تحدث في 
هذه المدة، وأيضًا قانون حماية الطفل وكل 
هذه األنظمة س��اعدت بش��كل كبي��ر لتنفيذ 

األحكام ومراعاة لمصلحة الطفل.
بدورها تحدثت نعيمة الس��عدية عن الوضع 
في سلطنة عمان بهذا الشأن حيث ذكرت بأن 
السلطنة في بادئ األزمة لم تواجه الكثير من 
المشكالت بس��بب الدعاوى إذ أوقفت دعاوى 
الط��الق أما فيم��ا يتعل��ق بمحكم��ة الرؤية 
فكانت تعمل ومحكمة األحوال الش��خصية أو 
المحكمة الش��رعية فال وجود لمحاكم األسرة 

في سلطنة عمان.

موزة فريد

 للمرة الثانية..
6 وفيات بـ»كورونا« خالل 24 ساعة

كش��فت وزارة الصح��ة ع��ن »وف��اة 6 ح��االت 
بفي��روس كورونا )كوفي��د19(، أمس األربعاء، 
ل�3 مواطني��ن، و3 وافدين، ليرتفع عدد حاالت 
الوفاة بالفيروس إلى 117 حالة«، فيما أعربت 
ال��وزارة عن »خالص تعازيها ألس��ر المتوفين 

وكافة أهاليهم وأقاربهم«.
وبذلك تس��جل البحرين للم��رة الثانية، أعلى 
معدل وفيات في يوم واحد، حيث سبق أن سجلت 
إحصائيات ال��وزارة وفاة 6 ح��االت بالفيروس 
في 19 يونيو الماضي. وأعلن��ت الوزارة »وفاة 
حال��ة قائمة لفيروس كورون��ا لوافد يبلغ من 

العم��ر 44 عاًم��ا«. وس��جلت ال��وزارة حالتين 
قائمتي��ن لفيروس كورون��ا إحداهما لمواطن 
يبل��غ من العمر 71 عاًما، واألخ��رى لوافد يبلغ 
من العمر 41 عاًما. وكش��فت ع��ن وفاة حالة 
قائم��ة لمواط��ن يبلغ م��ن العم��ر 79 عاًما. 
وأعلنت وفاة حالة قائمة لوافد يبلغ من العمر 
73 عاًم��ا. وأعلنت وفاة حال��ة قائمة لمواطن 
يبلغ من العمر 51 عاًما. وكش��فت إحصائيات 
الوزارة أن »الفحوصات التي بلغ عددها 8221 
يوم أمس األربع��اء، 15 يوليو 2020، أظهرت 
تس��جيل 482 حالة قائمة جدي��دة منها 260 

حالة لعمال��ة وافدة، و216 حال��ة لمخالطين 
لح��االت قائمة، و6 حاالت قادم��ة من الخارج، 
كم��ا تعافت 567 حالة إضافي��ة ليصل العدد 

اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى 30320«.
وذك��رت أن »ع��دد الح��االت القائم��ة تح��ت 
العناي��ة بلغ 48 حالة، والح��االت التي يتطلب 
وضعها الصحي تلقي العالج بلغت 113 حالة، 
ف��ي حين أن 4075 حالة وضعها مس��تقر من 
الع��دد اإلجمالي للح��االت القائم��ة الذي بلغ 
4123 حالة قائمة«. وأجرت الوزارة »693539 

فحصًا طبيًا«.

 »الجرائم اإللكترونية«: 
صفحات فيسبوك مجهولة 

بأسماء صحف تنشر أخباًرا مزيفة
صّرح مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة الفس��اد واألمن 
االقتص��ادي واإللكتروني ب��أن إدارة مكافح��ة الجرائم 
اإللكتروني��ة رص��دت صفح��ات مجهول��ة عل��ى موق��ع 
التواصل االجتماعي »فيس��بوك« تحمل أس��ماء صحف 
محلية، وتنشر أخباًرا مزيفة، منوها في الوقت ذاته إلى 
أن ه��ذه الصفحات المجهولة تتضم��ن روابط خبيثة، 
قد يؤدي الضغط عليها إل��ى اختراق أجهزة الكمبيوتر 

والهواتف النقالة.
 وف��ي ه��ذا الس��ياق، دع��ا مدي��ر ع��ام اإلدارة العامة 
لمكافح��ة الفس��اد واألم��ن االقتص��ادي واإللكترون��ي 
مس��تخدمي مواقع التواصل االجتماعي إلى اإلبالغ عن 
ه��ذه الصفحات الم��زورة، والتي تتعمد نش��ر أكاذيب 
وادع��اءات، ال أس��اس له��ا م��ن الصح��ة وته��دف إلى 
إث��ارة البلبلة والمس��اس بالنس��يج االجتماع��ي، مهيبا 
بالمواطنين والمقيمين من مستخدمي مواقع التواصل 
االجتماعي توخي الدقة والحذر، والحرص على اس��تقاء 

المعلومات من مصادرها الرسمية.
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 »الشؤون اإلسالمية«: استمرار تعليق 
الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية

أعلن المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية استمرار 
تعليق الصلوات في المس��اجد وتعطيل العبادات 
الجماعية لحين تحقي��ق االنخفاض المطلوب في 
مؤش��رات انتش��ار فيروس كورون��ا »كوفيد-19« 

وفقًا لما تقرره الجهات الطبية المختصة.
وأكد المجل��س في بيان أمس أن��ه »انطالقًا مما 
تقرر في االجتماع الس��ابق ال��ذي عقده المجلس 
األعلى للش��ؤون اإلس��المية مع رئي��س المجلس 
األعل��ى للصحة رئي��س الفريق الوطن��ي للتصدي 

لفي��روس كورونا )كوفيد-19( بحضور وزير العدل 
والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف، ورئيسي مجلسي 
األوقاف الس��نية والجعفرية، وبالمراجعة الدورية 
كل أس��بوعين للمستجدات والمؤش��رات الصحية 
ف��ي البالد من قب��ل الجهات المعني��ة وفقًا لقرار 
المجلس، وبع��د التواصل والمناقش��ة مع رئيس 
المجل��س األعل��ى للصحة رئيس الفري��ق الوطني 
للتص��دي لفيروس كورون��ا »كوفي��د-19« ووزير 
العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف، ورئيس��ي 

مجلسي األوقاف السنية والجعفرية، وبعد االطالع 
على توصيات ومرئيات الجهات الطبية المختصة، 
يعل��ن المجل��س اس��تمرار تعليق الصل��وات في 
المس��اجد وتعطي��ل العب��ادات الجماعي��ة لحين 
تحقيق االنخفاض المطلوب في مؤش��رات انتشار 
المرض وفقًا لما تقرره الجهات الطبية المختصة.

كما يدعو المجلس الجميع إلى تحمل المسؤولية 
بتوجيه��ات  بااللت��زام  والوطني��ة  الش��رعية 
المختصي��ن وتعليماته��م حفاظًا على أنفس��هم 

وأهليهم وذويهم ومواطنيه��م، ويؤكد أن التزام 
الناس بمس��ؤولية تامة من أهم األسباب لتجاوز 
ه��ذه األزمة الصحية بس��الم، س��ائلين اهلل العلي 
القدير أن يكشف عن بالدنا وجميع بالد المسلمين 
والعالم هذه الجائحة، ويثلج صدور الجميع بعودة 
العب��ادات الجماعي��ة ف��ي خي��ر وس��الم وعافية، 
إنه س��ميع مجي��ب. وآخر دعوان��ا أن الحمد هلل رب 
العالمين، وصلى اهلل على س��يدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

الصالح: صعوبة ممارسة شعائر عاشوراء  
على النحو المعتاد جراء »كورونا«  

الجعفرية  األوق��اف  رئي��س  أكد 
يوس��ف بن صال��ح الصال��ح بأن 
ف��ي  الجعفري��ة  األوق��اف  إدارة 
تواص��ل مس��تمر م��ع الجه��ات 
الرس��مية للوص��ول إل��ى اإلحياء 
األمثل لموس��م عاش��وراء للعام 
1442 ه���، ف��ي ظ��ل الظ��روف 
الراهن��ة الناجم��ة ع��ن انتش��ار 
جائحة في��روس كورونا »كوفيد 

.»19
وقال الصالح في تصريح صحفي: 
»إننا نشاطر المآتم والحسينيات 
ه��ذه  بإحي��اء  التطلع��ات  ذات 
اإلدارة  وس��توصل  المناس��بة، 
الجهات  إل��ى  المرئي��ات  جمي��ع 
الرس��مية المختصة، إال أنه من 
السابق ألوانه تحديد شكل إحياء 
المناس��بة له��ذا الع��ام في ظل 
هذه الظروف االستثنائية، ورغم 
صعوبة ممارس��ة الشعائر على 
النحو المعتاد وفق��ًا للمعطيات 
اإلدارة  أّن  إال  الحالي��ة  الصحي��ة 
س��ترجئ اتخ��اذ أي ق��رار نهائي 
بهذا الخصوص حتى قبيل موسم 
عاش��وراء حي��ث س��يرتكز القرار 
حينها وفق��ًا للمعطيات الصحية 
التي  التوصيات  الس��ائدة ووفق 

يراه��ا الفريق الوطن��ي للتصدي 
والجه��ات  كورون��ا  لفي��روس 

المختصة«.
وأضاف »ال ش��ك إّن إلحياء ذكرى 
استش��هاد اإلم��ام الحس��ين )ع( 
نف��وس  ف��ي  عظيم��ة  مكان��ة 
الجمي��ع، محفوظة ف��ي وجداننا 
جميعًا، وس��تبقى ه��ذه الذكرى 
خال��دة أب��د الدهر إل��ى أن يرث 
اهلل األرض ومن عليها، وال ش��ك 
أّن البحري��ن اعت��ادت منذ القدم 
على إحياء هذه المناسبة الدينية 
وفعالي��ات  بمراس��م  الجليل��ة 
وطق��وس ممي��زة، إال أّن الوضع 
في هذا العام لألس��ف الش��ديد 

ج��اء ف��ي ظ��ل ظ��روف جائح��ة 
عالمية بانتش��ار وباء لم تشهد 
له البشرية في تاريخها الحديث 
م��ن نظي��ر، وقد ألق��ت بظاللها 
على كافة مناح��ي الحياة العامة 
في مختل��ف دول العال��م ومنها 

المملكة«.
وأش��اد رئيس األوقاف الجعفرية 
بالتوجيه��ات الدائم��ة لحض��رة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، عاه��ل البالد 
المفدى، وصاحب السمو الملكي 
األمي��ر خليف��ة ب��ن س��لمان آل 
خليف��ة وصاحب الس��مو الملكي 
آل  حم��د  ب��ن  س��لمان  األمي��ر 
خليفة ولي العه��د نائب القائد 
لرئي��س  األول  النائ��ب  األعل��ى 
مجلس الوزراء باالهتمام برعاية 
الشعائر الدينية، ال سيما موسم 
عاشوراء اإلمام الحسين )ع(، وخير 
دليل م��ا تقدمه أجه��زة الدولة 
والخدمية  األمنية  ومؤسس��اتها 
م��ن دع��م المحدود إلحي��اء هذه 
النح��و  عل��ى  س��نويًا  المناس��بة 

األفضل.
وثم��ن الصال��ح عالي��ًا الجه��ود 
منقطع��ة النظي��ر الت��ي يبذلها 

الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورون��ا بقي��ادة صاحب الس��مو 
الملك��ي ول��ي العه��د، والفريق 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
)COVID-19 ( برئاس��ة رئي��س 
المجلس األعل��ى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل 
آل خليفة، لحماية صحة وسالمة 
كاف��ة المواطني��ن والمقيمي��ن، 
والتي حظيت بإشادة من منظمة 

الصحة العالمية.
وكش��ف ع��ن ع��زم إدارة األوقاف 
الجعفري��ة عق��د اللقاء الس��نوي 
للمآتم والمواكب الحس��ينية في 
محافظ��ات المملك��ة في ش��هر 
أغس��طس المقبل، حيث سيعقد 
ه��ذا المنتدى عن طري��ق تقنية 
وبمش��اركة  المرئ��ي،  االتص��ال 
إدارات المآتم ومنسقي المواكب 
الرس��مية  الجه��ات  وممثل��ي 
التنظيمية  باألم��ور  والمعنيي��ن 
الخاص��ة بموس��م مح��رم 1442 
ه� إضافة إلى الجهات الرس��مية 
بتص��ور  للخ��روج  العالق��ة  ذات 
مناسب إلحياء مناس��بة عاشوراء 
بما ينس��جم مع الظروف الصحية 

السائدة.

يوسف الصالح

»التعليم العالي« يبحث االستعدادات 
المستقبلية للعام الجامعي المقبل

التعلي��م  لمجل��س  الع��ام  األمي��ن  بح��ث 
العالي الدكتور عبد الغني الش��ويخ ورؤساء 
الجامع��ات ف��ي اجتماع عن ُبع��د اإلجراءات 
المس��تقبلية الت��ي س��تتخذها مؤسس��ات 
التعليم العالي اس��تعدادًا للعام األكاديمي 
2021/2020، ومنه��ا تهيئة البنى التحتية 
والتنقي��ة، وتطوي��ر خدماته��ا وغيرها من 
األم��ور األخ��رى، واتب��اع كاف��ة اإلرش��ادات 
الصحية وذلك بحس��ب ما جاء ف��ي تعاميم 
وتوجيهات األمانة العامة لمجلس التعليم 

العالي في هذا الشأن.
وتخل��ل االجتماع مناقش��ة وتقيي��م تجربة 
التعلي��م ع��ن ُبع��د بمؤسس��ات التعلي��م 
العالي في الفصل الدراسي الثاني والوقوف 

على واقعها خ��الل الفصل الصيفي 2019-
2020، ومدى اس��تفادتها من هذه التجربة 
في تقديم خدمات تعليمية عن ُبعد ال تقل 

فاعليتها عن نظام التعليم التقليدي.
واستعرض رؤساء مؤسسات التعليم العالي 
االس��تعانة  بش��أن  مؤسس��اتهم  تج��ارب 
بالمنصات اإللكترونية التي تلبي متطلبات 
البرامج الت��ي تطرحها، إضاف��ة إلى تطوير 
المه��ارات التقنية والفني��ة ألعضاء الهيئة 
األكاديمي��ة، وتنميته��م مهنيًا ف��ي مجال 
أح��دث أس��اليب وتقني��ات ط��رق التدريس 
وتوظيفه��ا ف��ي نظ��ام التعليم ع��ن ُبعد، 
والعم��ل على تدري��ب وتوعي��ة الطلبة في 
التعامل مع تكنولوجيا المعلومات االتصال 

التي تم توظيفها في نظام التعليم عن ُبعد 
وتقدي��م الدعم الالزم له��م وكذلك مواءمة 
التدري��ب العملي والميدان��ي وبما يضمن 
نجاح تلك التجربة، وابتكار أس��اليب لتقييم 
تعل��م الطلب��ة تتس��م بالحداث��ة والتن��وع 
والش��مولية، وفي الوقت ذات��ه تعكس أداء 

الطلبة بكل موضوعية.
وتناول االجتماع جهود وأنش��طة مؤسسات 
التعلي��م العالي ف��ي مجال البح��ث العلمي 
والدراس��ات العليا للفصل الثاني والصيفي 
للعام 2019-2020، ومنها التزام مؤسسات 
التعليم العالي بتنفيذ الئحة تنظيم البحث 
العلم��ي، ونس��بة مخصصات الص��رف على 

البحث العلمي، وأوجه الصرف عليه.

 رؤساء مآتم: ملتزمون بتوصيات
الجهات المعنية تجاه موسم عاشوراء

أكد رؤس��اء مآتم حس��ينية، وض��ع ثقتهم في 
الجه��ات الطبية المختص��ة لتقدير وضع إحياء 
موسم عاشوراء هذا العام في ظل جائحة كورونا 
»كوفيد 19«، مؤكدين أن صحة وحياة المعزين 
تس��مو على أي أمر، وأك��دوا التزامهم بقرارات 
الجه��ات المختصة في مثل ه��ذا الظروف. من 
جهته، ق��ال رئيس مأتم الزه��راء برأس رمان 
س��عيد برني: »الكل ينتظر الموس��م ويرتقبه 
ويتأهب له لكي يؤدي الش��عائر التي اعتادوا 
عليها س��نويا داخل المآتم وخارجها، ولكن في 
ظل ه��ذه األجواء ال يمكن أن تقام المراس��يم 
عل��ى المعتاد، ولكن من ب��اب ما ال يدرك كله 
ال يت��رك جله لذلك ف��إن المواطنين يطمحون 
إلى أداء المراسم، ونحن نتفهم رغبتهم، ولكن 
األمور في النهاية تخضع للمختصين والجهات 
الصحية واألمنية في البلد، فما تقوله الجهات 
المختصة سنس��ير عليه«. وتاب��ع: »ال نريد أن 
نتحمل مس��ؤولية فتح مآتم في هذه الظروف، 
وإذا ق��درت الجه��ات المختصة ب��أن الوضع ال 

يحتم��ل، فس��يكون الوضع كم��ا كان عليه في 
ش��هر رمضان، إذ كانت المحاض��رات تبث عن 
بعد، صحة الن��اس مقدمة على اإلحياء، فال بد 
من تقديم العق��ل على العاطفة«. من جانبه، 
قال رئيس مأتم العج��م محمد عباس بلجيك: 
»أس��تغرب من مطالبة البعض بفتح المآتم.. 
هذه أم��ور تقدرها الجهات المختص��ة، وأنا ال 
يمكن أن أفتح المأتم من دون مشورة الجهات 
المختص��ة.. ال أس��تطيع أن أجم��ع الن��اس في 
المآتم مع وجود كورونا، أي ضرر س��يلحق بهم 
س��يكون في رقبتي، كما أن هذا ال يرضي أهل 

البيت«.
وأردف: »دعوني مرتين لحضور هذه االجتماعات 
ورفض��ت الحضور، قلت له��م األوضاع الصحية 
يقيمها المختصون واألطب��اء بالدرجة األولى، 
ولي��س رؤس��اء المآت��م، فأن��ا كرئي��س مأتم 
رغبتي فت��ح المأتم، ولكن بالتأكيد لن أتحمل 
مسؤولية إصابة شخص وقد تحصل وفيات -ال 
س��مح اهلل- ويكون بس��بب تجمعهم في مأتم 

العجم، صحة الناس وأرواحهم تس��مو على كل 
شيء، والدين يس��ر وليس عسًرا، فنحن ننتظر 

تقييم المختصين«.
من طرفه، ق��ال عضو الهيئة العامة للمواكب 
الحس��ينية فؤاد الحاجي: »مما ال ش��ك فيه أنه 
يعز علينا أن يمر موسم عاشوراء من دون إحياء 
المناس��بة، ونتمن��ى أن يكون هن��اك انفراجة 
في الوضع لكي نتمكن م��ن اإلحياء بالطريقة 
الت��ي اعتدنا عليه��ا ولو بحد معي��ن«. وتابع: 
»في المقابل، نضع ثقتنا في الجهات الصحية 
بالمملكة، وال نريد أن يكون الموسم سبًبا في 
تزايد حاالت اإلصابة بالجائحة، فسالمة وحياة 

المعزين والحضور أسمى من كل شيء«.
وأضاف: »تتيح الش��ريعة اإلس��المية للشخص 
اإلفطار إذا لم يكن يس��تطيع الصوم، وتسقط 
عن��ه فريضة الح��ج إذا كانت صحته ال تس��مح 
له بأدائ��ه، فإذا كان هذا األمر ف��ي الواجبات، 
فمن باب أولى أن المس��تحبات أيضا يس��قط 

استحباب أدائها«.

محرر الشؤون المحلية

الصالح: التعاون مع »التنفيذية« 
الستدامة الصناديق التقاعدية

أك��د رئي��س مجل��س الش��ورى علي ب��ن صال��ح الصال��ح، أن 
التوجهيات الملكية الس��امية لحضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيىسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، بشأن تعزيز 
االس��تقرار المعيشي لجميع المواطنين، وخصوصًا ذوي الدخل 
المحدود وأس��رهم، س��تظل منطلقًا ونبراس��ًا للعمل الوطني 
الداع��م لنهضة البحرين، وضمان اس��تمرار تقدمها ونمائها 
بقيادة جاللته، مثمنًا م��ا يوليه جاللته من اهتمام ومتابعة 
مس��تمرة ل��كل ما م��ن ش��أنه تحقي��ق المنج��زات الوطنية، 

والنجاحات والتميز في شتى المجاالت.
وأعرب عن الفخر واالعتزاز بإشادة جاللة الملك المفدى، لدى 
تفضل��ه بزيارة القيادة العامة لقوة دف��اع البحرين، بالجهود 
الت��ي تبذله��ا الس��لطتان التنفيذي��ة والتش��ريعية لحف��ظ 
الصناديق التقاعدية لمصلحة المواطنين، مؤكدًا أن السلطة 
التش��ريعية ستواصل فتح مزيد من آفاق التعاون مع السلطة 
التنفيذي��ة من أجل تحقيق االس��تدامة للصناديق التقاعدية، 
واتخاذ الخطوات التي من ش��أنها تعزيز قدرة الصناديق على 

الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المشتركين.

زينل: التوجيهات الملكية 
خارطة طريق لمجلس النواب

أكدت رئيس��ة مجل��س النواب فوزي��ة زينل أن النه��ج الحكيم 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، يمثل الس��بيل الموص��ل لألهداف والتطلعات 
الوطنية، والدليل الدائم لتحقيق اإلنجازات والمكتس��بات، من 

أجل رفعة الوطن ورعاية مصالح المواطنين.
ونوه��ت أن المضامي��ن الرفيع��ة الت��ي تضمنته��ا الكلمات 
الس��امية لجاللة المل��ك المفدى، لدى تفض��ل جاللته بزيارة 
القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، وإش��ادة جاللته بالجهود 
الوطنية التي تبذلها السلطتان التشريعية والتنفيذية لحفظ 
الصناديق التقاعدية، تمثل تش��ريفًا وتكليفًا في آن، ودافعًا 
لمواصلة مس��يرة العط��اء، وتحمل المس��ؤولية الوطنية، في 
تجاوز التحديات كافة، عبر تكثيف التعاون المشترك، وتوحيد 
الجهود، وتعزيز التنسيق بين السلطة التشريعية والحكومة.

»التربية«: إرسال جميع 
شهادات وإفادات طلبة الثالث 

اإلعدادي والمرحلة الثانوية
أك��دت إدارة العالق��ات العام��ة واإلع��الم ب��وزارة التربي��ة 
والتعليم أنه تم إرس��ال جميع الش��هادات واإلف��ادات بنجاح 
لجمي��ع طلبة الثالث اإلعدادي والمرحل��ة الثانوية، مع توفير 
خدم��ة الدعم للطالب في حال ع��دم قدرته على الدخول إلى 
بريده اإللكتروني، س��واًء بس��بب فقدان كلمة المرور أو غير 
ذلك من أس��باب، وذلك من خ��الل التواصل مع خدمة الدعم 
الفن��ي ب��إدارة نظ��م المعلومات عل��ى الرق��م 17278777 
خالل فترة الدوام الرس��مي للوزارة، واستقبال االستفسارات 
الخاصة بحس��ابات الطلب��ة عل��ى Microsoft365 من خالل 
https:// التقدم بطلب خدمة الدعم الفني عبر زيارة الرابط
net/yalla-form.yalla365 أو إرس��ال الطل��ب مباش��رة عبر 
o365support@moe.bh.وأوضح��ت  اإللكترون��ي  البري��د 
الوزارة في تعقيب على الخبر المنش��ور ف��ي صحيفة الوطن 
بعن��وان »طلبة ثانوي يش��تكون تأخر تس��ليم ش��هاداتهم 
الدراس��ية«، أن إيص��ال الش��هادات واإلف��ادات ت��م بصيغة 
رقمي��ة إلى جميع طلب��ة الصفوف من الثال��ث اإلعدادي إلى 
الثال��ث الثانوي، ومن دون أن يذهبوا الس��تالمها ش��خصيًا، 
أو أن يتقدم��وا بطلب الحصول عليه��ا عبر الخدمة المتوفرة 
منذ أعوام س��ابقة بموقع الحكومة اإللكترونية، وهي خدمة 
»إصدار نس��خ اإلفادات وكش��ف الدرجات لطلب��ة المدارس«، 
والتي تتيح لخريج��ي الثانوية العامة والش��هادة اإلعدادية 
التقدم بطلب الحصول على نس��خ من الشهادات واإلفادات، 
على أن يتم إرسالها إلى العنوان المزّود عند تقديم الطلب.

وأك��دت أنه في ضوء ح��رص الوزارة على تطبي��ق اإلجراءات 
االحترازي��ة للوقاي��ة م��ن في��روس كورونا، وللحف��اظ على 
التباع��د االجتماعي، وفي إطار تحس��ين الخدم��ات المقدمة 
بتحويلها للصيغة اإللكترونية، تم اس��تحداث خدمة جديدة 
ُتمكن طلبة الثالث اإلعدادي والمرحلة الثانوية من اس��تالم 
ش��هاداتهم معتم��دة عبر بريدهم اإللكتروني على حس��اب  
Mirosoft365، وال��ذي ت��م اس��تخدامه خ��الل عملية ش��رح 
الدروس في الفصول االفتراضية المركزية، إلى جانب إرسال 
إفادة التخرج وإفادة حسن السيرة والسلوك لخريجي المرحلة 

الثانوية.
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 »بيتك« يسلم أول مجموعة 
من الفلل الممولة في ديرة العيون ضمن »مزايا«

أعل��ن بيت التموي��ل الكويتي - البحرين عن تس��ليم 
أول مجموعة من الفلل الممول��ة ضمن برنامج مزايا 
للسكن االجتماعي في مشروع ديرة العيون الواقع في 
دي��ار المحرق وال��ذي تم إطالقه مؤخ��رًا بالتعاون مع 
وزارة اإلس��كان، حيث تم وبوقت اس��تثنائي استكمال 
طلب��ات ومعام��الت التموي��ل للمجموع��ة األولى من 

الوحدات السكنية لعدد كبير من المواطنين. 
يأت��ي ذل��ك ف��ي إط��ار جه��ود البن��ك لتلبي��ة رغبات 
واحتياج��ات المواطنين الكرام م��ن خالل إدارة تمويل 
األفراد في بيت التمويل الكويتي – البحرين لتس��هيل 

وتيسير عملية امتالكهم لمنازلهم الجديدة. 
وق��ال خالد المعرفي مدير تنفي��ذي ورئيس الخدمات 
المصرفي��ة لألف��راد والخدم��ات المصرفي��ة الخاصة 
أن  »اعتدن��ا  البحري��ن:  الكويت��ي-  التموي��ل  ببي��ت 
نض��ع احتياج��ات المواطني��ن والمقيمي��ن الكرام في 
مقدم��ة أولوياتنا دائم��ًا، فحرصنا على اإلس��هام في 
تحقيق أهدافهم الرئيس��ية لتوفير الس��كن المناسب 
والمس��تقل للعائلة. ونتيجة لتوفير وتس��هيل جميع 
العملي��ات والمعام��الت ضمن برنامج مزايا للس��كن 
االجتماعي مع كل من وزارة اإلس��كان وبنك اإلسكان، 
فقد تم تسليم المجموعة األولى من فلل مشروع ديرة 

العيون الممولة من قبل البنك، والذي يعتبر المشروع 
اإلسكاني األحدث واألكبر في مملكة البحرين حاليًا«.

وأض��اف المعرف��ي: »البن��ك يعتب��ر م��ن ال��رواد في 
توفي��ر تمويل مزايا للس��كن االجتماع��ي للمواطنين 
ف��ي البحري��ن، ونحرص عل��ى توفير أفض��ل الخدمات 
لعمالئن��ا في ه��ذا المش��روع إلى جان��ب العديد من 
المش��اريع القادم��ة في المس��تقبل..تأتي ش��راكتنا 
االس��تراتيجية مع وزارة اإلس��كان من منطلق التزامنا 
الراس��خ باإلس��هام في االس��تراتيجيات المس��تقبلية 

لتطوير القطاع اإلسكاني والعقاري في المملكة«.
وأضاف »نحن سعداء بتسليم هذه الفلل الممولة من 

قبل البنك ألصحابها، وندعو اهلل عز وجل أن يبارك لهم 
فيه��ا ويجعلها عام��رًة بالخير والس��عادة. ونود أيضًا 
توجيه الش��كر الجزي��ل لكٍل من وزارة اإلس��كان وبنك 
األس��كان على جهوده��م المبذولة من أج��ل تمكين 

المواطنين من امتالك منزل أحالمهم«.
ويق��دم بي��ت التموي��ل الكويت��ي – البحري��ن تموياًل 
متوافقًا مع الش��ريعة اإلسالمية بمعدالت ربح سنوية 
مخفضة كجزء من الحلول التمويلية المبتكرة لزبائن 
البنك من المواطنين المدرجين ضمن برنامج »مزايا« 

الذي تقدمه وزارة اإلسكان. 
كم��ا يتضمن الع��رض الخاص إعف��اء المواطنين من 

دف��ع الرس��وم اإلداري��ة أو رس��وم تثمين العق��ار، مع 
منحهم فترة س��ماح تصل إلى 6 أش��هر مع احتس��اب 
األرباح، وعدم وضع ش��رط على الزبون بتسليم دفعة 
مقدم��ًا للتمويل اإلضاف��ي خارج نط��اق برنامج مزايا 
الذي يغطي قيمة العقار، وسيساهم ذلك العرض في 
حصول المنتفعين على فرص��ة تملك منزل أحالمهم 
من خالل الحصول على دعٍم مباش��ٍر مق��دٍم من وزارة 

اإلسكان وخدمة مميزة لجميع عمالء البنك الكرام.
ويس��تفيد م��ن برنام��ج »مزاي��ا« كاف��ة المواطني��ن 
البحرينيي��ن المتزوجين الذين تت��راوح أعمارهم بين 
21 و 35 عام��ًا ويج��ب أن يك��ون الحد األدن��ى لراتب 
المس��تفيد 600 دين��ار والح��د األعل��ى 1200 دين��ار. 
وس��يتم تمويل الراغبين في ش��راء منزل األحالم حتى 

120 ألف دينار كحد أقصى.
ويندرج مشروع »ديرة العيون«، ضمن برنامج »مزايا« 
التابع ل��وزارة اإلس��كان. وتبل��غ المس��احة اإلجمالية 
للمش��روع حوالي 1.2 مليون متر مربع، ويضم 3100 
وح��دة س��كنية. وت��م تصميم المش��روع لك��ي يمنح 
العوائل البحرينية مكانًا مثاليًا لالس��تقرار، وهو عبارة 
عن مجمع سكني يتيح فرصة السكن المناسب بأسعار 

مالئمة.

 سفير البحرين بأمريكا: تعاملنا مع »كورونا«
بجدية وشفافية قبل اكتشاف الفيروس

أكد س��فير مملك��ة البحرين لدى 
األمريكي��ة  المتح��دة  الوالي��ات 
آل  راش��د  ب��ن  عب��داهلل  الش��يخ 
خليف��ة أن »المملكة تعاملت مع 
أزمة فيروس كورون��ا )كوفيد19( 
بجدي��ة وش��فافية قبل اكتش��اف 
الفي��روس«، موضًحا أن »البحرين 
تعد واحدة من رواد الفحص لكل 

مليون نسمة«.
وأضاف ف��ي مقابلة، م��ع الموقع 
الدول��ي »ذي بنكر«  االلكترون��ي 
أن »البحري��ن الع��ب رئي��س في 
المالي��ة  التكنولوجي��ا  صناع��ات 

بالمنطقة« وفيما يلي الحوار. 
ونح��ن في منتص��ف يونيو 2020 
س��جلت البحرين حتى اآلن قرابة 
ه��ل  بكورون��ا  إصاب��ة  أل��ف   20
األثر االقتصادي  بإمكانك تحديد 
الرئيس��ي لكورونا عل��ى البحرين 

في عامي 2020 و2021؟
- إن )كوفي��د19( اختب��ر مرون��ة 
الحكوم��ات ف��ي العال��م، واختبر 
المجتمع��ات  وصب��ر  النتائ��ج 
وتعاونه��ا مع حكوماته��ا، ورأينا 
والحكوم��ات  البل��دان  أن  اآلن 
لديها نه��ج مختلف تجاه مكافحة 
الفيروس، ومجموع��ة فريدة من 

التغيرات في كل بلد. 
و ف��ي الوقت نفس��ه هنالك كثير 
من الممارس��ات المشتركة. ومن 
الجمي��ل ج��دًا أن ن��رى المجتمع 
له��ذا  للتص��دي  يتح��د  الدول��ي 
الوب��اء. ف��ي البحري��ن ومن��ذ أن 
س��جلنا أو قبل تس��جيل أول حالة 
إيجابية لفيروس كورونا، ش��كلت 
بقي��ادة  فري��ق عم��ل  المملك��ة 
س��مو ول��ي العه��د ف��ي فبراير، 
قبل أس��بوعين من الحالة األولى. 
وبذلك أرسلنا رس��الة مفادها أن 
البحرين تعامل��ت مع )كوفيد19( 
بجدي��ة وش��فافية. واصلن��ا عقد 
ونش��ر  الصحفي��ة  المؤتم��رات 

الحاالت  التحديث��ات ح��ول ع��دد 
والتوعية العام��ة، وقد أمر جاللة 
المف��دى بتغطية تكاليف  الملك 
المرتبط��ة  الصحي��ة  الرعاي��ة 
المواطني��ن  لجمي��ع  بالفي��روس 
والمقيمين على حد سواء، بما في 

ذلك العمالة الوافدة.
مع��دل  أن  إل��ى  اإلش��ارة  وأود 
التعافي ف��ي البحرين يصل حتى 
اليوم إل��ى 71 % ومعدل الوفيات 
األرق��ام،  وتعك��س   .%  0.25
اإلجراءات الحكومية االس��تباقية. 
فف��ي وقت مبكر جدًا، بدأنا نش��ر 
وحدات فحص متنقلة، وهذا جعل 
البحرين واح��دة من رواد الفحص 
ل��كل مليون نس��مة، من��ذ األيام 
األولى من الوباء، حيث يبلغ اليوم 
146 ألًف��ا ل��كل مليون ش��خص. 
كما نسعى إلى استخدام أساليب 
مبتك��رة لتطوي��ر نظ��ام الرعاية 
األع��داد  الس��تيعاب  الصحي��ة، 
مراف��ق  وخصصن��ا  المتزاي��دة. 
الخدم��ات الصحية  طبية لتلبي��ة 
المطلوبة لعالج الحاالت من أجل 
اس��تمرار تقديم الخدمات الطبية 
العالجية لجميع الحاالت المرضية، 
والتأك��د م��ن أن نظ��ام الرعاية 
الصحية، ال يزال يستقبل المرضى 
ب�)كوفي��د19(.  المصابي��ن  غي��ر 
وأعتقد أن هذه اإلجراءات أحدثت 
حالة من المرونة داخل البحرين،  
وكما قلت نحاول خلق توازن بين 
والتأك��د من  االقتص��اد  حماي��ة 

انخفاض معدالت الوفيات.
كان هن��اك اس��تطالع لل��رأي في 
األي��ام األخيرة يقول: إن ش��ركات 
بحريني��ة س��تواجه صعوبات في 
األشهر الستة القادمة إذا استمر 
انتشار الفيروس.. ما الذي تفعله 
الحكومة لدع��م األعمال التجارية 

المتضررة؟
الرئيس��ية  المالية  االس��تجابة   -

ب���  يتعل��ق  فيم��ا  للبحري��ن، 
)كوفي��د19(، كان��ت عب��ارة ع��ن 
حزمة مالية وتنموية، تم إطالقها 
بتوجيه��ات م��ن جالل��ة المل��ك 
ملي��ارات   4.3 بقيم��ة  المف��دى، 
دين��ار، وم��ا تش��تمل علي��ه من 
قرارات وإجراءات لدعم المواطنين 
والقطاع الخاص ومواصلة تحقيق 
األهداف التنموية في ظل الظروف 
تواجهه��ا  الت��ي  االس��تثنائية 
للتص��دي  والعال��م  المملك��ة 
لكورون��ا، واآلن نتطل��ع إلى مزيد 
م��ن خدم��ات الدع��م. فق��د قام 
مصرف البحرين المركزي بتوسيع 
ووقف سداد  االقتراض  تسهيالت 
أقس��اط القروض لم��دة محددة، 
وتحمل��ت الحكومة كلف��ة فواتير 
الكهرباء والماء عن جميع األفراد 
والشركات. كما تم إعفاؤهم من 
الرس��وم البلدي��ة ورس��وم تأجير 
على  ع��الوة  الصناعية.  األراض��ي 
ذلك، أوقفت هيئة تنظيم س��وق 
العمل، رس��وم العمل الش��هرية 
ورس��وم إصدار وتجدي��د تصاريح 
العمل. وقدم��ت »تمكين« وهي 
مؤسس��ة حكومية شبه مستقلة، 
للشركات،  والمساعدات  القروض 
المتض��ررة.  للش��ركات  دعم��ا 
وقام��ت البحري��ن أيًض��ا بإطالق 
المالي��ة  المس��اعدة  خدم��ة 

للمتأثري��ن ماديًّ��ا م��ن الوب��اء، 
وأطلقت بوابة لربط الباحثين عن 
عمل ومؤسسات وشركات القطاع 
الخ��اص، ومس��اعدة الموظفي��ن 
وبش��كل خاص العمال الوافدين، 
من خ��الل توفير مس��اكن بديلة 
لهم كمأوى، ما ساعد على تقليل 
وبالتالي  الكثافة في مس��اكنهم 
األس��اليب  ه��ذه  كل  س��اعدت 
االستباقية بطريقة أو بأخرى في 

حماية اقتصادنا.
اتخذت البحرين خطوات استباقية 
لتوفي��ر تدابي��ر الدع��م للبن��وك 
والش��ركات. ف��ي ماي��و قص��دت 
البحرين سوق يوروبوند مرة أخرى 
للحصول على تمويل، هل تعتقد 
أن هناك إجراءات مستقبلية للجوء 

للسوق مرة أخرى هذا العام؟
- االس��تقرار المالي في البحرين، 
ض��روري للحفاظ على االس��تقرار 
اإلقليمي. فقد تنبأ صندوق النقد 
الدول��ي بانتع��اش اقتصادي��ات 
دول مجل��س التع��اون الخليج��ي 
الع��ام المقب��ل بع��د االنكماش 
بس��بب  المحتم��ل  االقتص��ادي 
)كوفي��د19(. وم��ن المتوق��ع أن 
ا في الناتج  تس��جل البحرين، نموًّ
الحقيق��ي  اإلجمال��ي  المحل��ي 
وأن   ،2021 ع��ام   %3 بنس��بة 
الج��وار  دول  اقتص��اد  ينتع��ش 
أيًض��ا، وبالتال��ي نأم��ل أن نرى 
المنطق��ة ككل في وض��ع أفضل 
في المس��تقبل. قام��ت البحرين 
اإلنف��اق  بخف��ض  الج��وار  ودول 
30% للمساعدة  الحكومي بنسبة 
على تجاوز األزمة، وستقوم أيضا 
بإع��ادة جدول��ة بعض مش��اريع 
البناء واالستش��ارات لعدم تجاوز 
 2020 ميزانية المصروفات لعام 
الحتياج��ات  المج��ال  وإفس��اح 
أساسي،  األخرى. بش��كل  اإلنفاق 
نح��ن نتطل��ع لما ه��و أفضل في 

العام المقبل.
هناك كثير من عمليات الدمج في 
البحري��ن قبل أزم��ة )كوفيد19(، 
كي��ف ترى جهود حماي��ة المالية 

العامة في 2020-2021؟
وزارة  أدخل��ت  تعل��م،  كم��ا   -
المالية البحرينية برنامج التوازن 
المالي الذي ط��ال جميع الجهات 
الحكومية، وش��هدنا شراكة بين 
القطاعين العام والخاص وخفض 
أفضل  وتقديم  الحكومي  اإلنفاق 
رئيسي  المتاحة كمثال  التقنيات 
على كيفية قيام البحرين بحماية 
ميزانيتها، وبالتال��ي فإن األخبار 
المطمئن��ة، ترج��ع إل��ى أبري��ل 
اكتش��اف  أعل��ن  عندم��ا   2018
للنفط البحري ألول مرة منذ عام 
1932، كما ندعوه ب�� »اكتش��اف 
ح��وض خلي��ج البحري��ن«. نح��ن 
نتحدث ع��ن 18 مليار برميل من 
النفط وم��ن 10 إلى 20 تريليون 
ق��دم مكعب من الغاز المقدر في 
مس��احة 2000 كيلومت��ر مرب��ع. 
وقد قمنا بتقس��يم الحقل البحري 
إلى أربعة أقسام. أحدها للتطوير 
وال تزال األقس��ام الثالثة متاحة، 
وباشرت ش��ركة هاليبرتون بحفر 
أول بئر ونأمل أن نرى إنتاجا منه 
خالل الس��نوات الخمس المقبلة. 
ونحاول التأك��د من أن اقتصادنا 
أو  ق��ادر عل��ى الصم��ود لألرب��ع 
الخمس س��نوات القادم��ة، حتى 

نحصل على النتائج المتوقعة.
المالي��ة،  التكنولوجي��ا  اعتب��رت 
مبادرة رئيسة في القطاع المالي 
البحريني وإس��تراتيجية الشركات 
الت��ي  الماضي��ة  الس��نوات  ف��ي 
التكنولوجيا  تركزت عل��ى خلي��ج 
المالي��ة. م��ا تأثي��ر كورونا على 
إستراتيجية التكنولوجيا المالية؟

- إذا تحدثن��ا ع��ن التكنولوجي��ا 

إل��ى  وبالنظ��ر  ككل،  المالي��ة 
نجدها  فيه��ا،  البحري��ن  مكان��ة 
تلع��ب دوًرا رئيًس��ا ف��ي مبادرة 
البحرين لج��ذب االبتكار. وعندما 
التكنولوجيا  إل��ى ش��ركات  ننظر 
المالية في البحرين التي اعتادت 
التكي��ف على عالم غي��ر ملموس 
أو غي��ر ورقي وأكثر دراية بالعمل 
 رقمًيا من الصناع��ات التقليدية.

لطالم��ا أظهرت ه��ذه الصناعة، 
��ا في تخفي��ف التباعد  دوًرا مهمًّ
االجتماع��ي عن طريق تس��هيل 
الطالب  ورب��ط  البضائ��ع،  نق��ل 
والحفاظ  االفتراضي��ة  بالصفوف 
عل��ى العمليات التجاري��ة. لذلك 
دوره��ا  الصناع��ة  ه��ذه  لعب��ت 
المهم ف��ي االقتص��اد من خالل 
الحف��اظ على معظ��م العمليات 
التجارية عبر مكات��ب افتراضية، 
و يمكن أن تلعب دوًرا أكبر خالل 
االنتعاش االقتص��ادي من خالل 
بالشركات على مستوى  االتصال 
العالم وتوس��يع ف��رص األعمال 
خارج البحري��ن. لعلكم تتذكرون 
أن البحرين نظمت مؤتمًرا مهما 
ا، ل��م يقتصر في أهميته على  جدًّ
البحري��ن وإنم��ا المنطق��ة. كان 
مؤتم��ر بواب��ة الخلي��ج، وس��يلة 
لرب��ط المس��تثمرين باألس��واق 
الرئيس��ية في المنطقة. لقد أثر 
)كوفيد19( وس��يؤثر ف��ي الناس 
وفي صناعات معينة وفي السلوك 
يتعلق  عندما  أيًض��ا.  االجتماعي 
األم��ر بالتكنولوجيا المالية، أجبر 
الفي��روس كثيًرا م��ن الناس على 
اآلن،  المالية.  التقنيات  استخدام 
اضط��ر كثي��رون إل��ى اس��تخدام 
منصات الوس��ائط التي اعتقدوا 
أب��ًدا،  يس��تخدموها  ل��ن  أنه��م 
وبالتالي سيكون هناك تحول في 
الس��لوك، س��يؤدي إلى استخدام 

تقنيات تكنولوجيا البصريات.

الشيخ عبداهلل بن راشد آل خليفة 

 »الرقابة البحرية«: منع 14 صياًدا 
مخالًفا ومصادرة »كوف« صيد الروبيان

أك��دت إدارة الرقاب��ة البحري��ة بوكالة 
 14 البحري��ة، من��ع  الزراع��ة والث��روة 
صي��اًدا مخالًفا للق��رار ال��وزاري بحظر 
صيد الروبيان خالل هذه الفترة، وذلك 
خالل قيام المفتشين التابعين لإلدارة 
بجولة تفتيشية على سواحل البحرين.

ع��الوة عل��ى ذل��ك، ت��م ضب��ط عدد 
من ش��باك صي��د الروبي��ان الممنوعة 
»الك��وف«، في مخالفة للق��رار الوزاري 
رق��م )205( لس��نة 2018 بمن��ع صيد 
الروبيان بطريقة ش��باك الجر القاعية 

»الكراف«.
وأشارت إدارة الرقابة البحرية، إلى أنه 

تمت مصادرة تلك المع��دات، واتخاذ 
اإلجراءات القانونية إزاء هذه المخالفة.
وجددت إدارة الرقابة البحرية دعوتها 
لجمي��ع الصيادي��ن واله��واة بضرورة 
االلت��زام بالق��رارات المنظم��ة لقطاع 
الصيد فيما يخص حظر صيد الروبيان 
من فبراير حتى يوليو، إلى جانب القرار 
الوزاري المعني بمن��ع الصيد بطريقة 
»الك��راف«، وهي الق��رارات التي جاءت 
في األس��اس بغ��رض حماي��ة الثروة 
البحرية في البحرين وضمان استدامة 
ه��ذا المورد المهم على صعيد تحقيق 

األمن الغذائي في المملكة.

 »شرطة العاصمة«:
 القبض على آسيوي باع 
مواد مسكرة بـ »الجفير«

ق��ال مدير ع��ام مديرية ش��رطة محافظ��ة العاصمة بأن 
ش��رطة المديرية، ألقت القبض على آس��يوي 31 عامًا إثر 

قيامه ببيع المواد المسكرة في مسكنه بمنطقة الجفير.
وأوضح أنه فور ورود معلومات بهذا الش��أن تم مباش��رة 
أعم��ال البحث والتحري والتي أس��فرت ع��ن تحديد هوية 
المذك��ور والقبض عليه متلبس��ًا، كما ت��م تحريز المواد 

المضبوطة.
وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى أنه 
تم اتخاذ اإلجراءات القانوني��ة وإحالة القضية إلى النيابة 

العامة.
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نرحب بمشاركاتكم على
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اضطراب ثنائي القطب: حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة تتضمن االرتفاعات، »الهوس أو الهوس الخفيف«، واالنخفاضات معلومة في كبسولة
»االكتئ��اب«، وربم��ا تحدث مجموعة من التقلبات المزاجية بصورة نادرة أو عدة مرات في العام، وبالرغم من أنه يمثل حالة مزمنة مدى الحياة 

فإنه يمكن السيطرة على التقلبات المزاجية وغيرها من األعراض من خالل اتباع خطط عالجية.

أكد استش��اري أم��راض وجراحة األنف واألذن والحنج��رة، والمدير 
العام للش��ؤون الطبية، بمستشفى الملك حمد الجامعي، العقيد 
بروفيسور هشام حسن، أن »عالج الشخير واالختناق الليلي يتلخص 
في »فقدان المس��ببات«، وأقصد بذلك فق��دان الوزن مع الحرص 
على ممارسة الرياضة«، مضيفًا أن »العالج األولي يشمل أيضًا في 
إحداث تغييرات إضافية في نمط الحياة مثل االمتناع عن التدخين 
والمواد الكحولية واالمتناع عن النوم على الظهر مع الحرص على 

إمالة السرير ليكون الرأس في وضعية أعلى من الرجلين«.
وق��ال في تصريحات ل��� »الوطن«، »ينحص��ر دور األدوية في عالج 
االختناق��ات األنفي��ة التي ق��د تلع��ب دورًا في ح��دوث أو تدهور 
الحالة«، مش��يرًا إلى أنه »في حال فش��ل األس��اليب المذكورة قد 
تلعب األجهزة دورًا أساس��يًا للتغلب على المس��ببات حسب تقييم 
الطبيب المعالج مثل جهاز ضغ��ط الهواء اإليجابي وجهاز تقديم 

الفك السفلي«. 
وتطرق العقيد بروفيسور هشام حس��ن »لدور التدخل الجراحي«، 
موضحًا أنه »يهدف على اختالف أنواعه إلى توس��يع مجرى الهواء 
مث��ل تصغير أو اس��تئصال اللوزتين واللحميات ومؤخرة اللس��ان 
وتقويم الوتي��رة األنفية، أو إلى زيادة صالب��ة الرخاوة عن طريق 
الك��ي كما ويلع��ب تقديم الف��ك جراحي��ًا دورًا مهم��ا في حاالت 

استثنائية«.
وتساءل »هل تشاخر بصوت عاٍل؟ أو تواجه اضطرابات أثناء النوم 
وآثارًا جانبية بالنهار؟ إذًا لنستكشف جوانب هذه المشكلة الطبية 

واالجتماعية على حد سواء«.
وذكر أن »الش��خير، هو ذلك الصوت الخشن الذي يصدر أثناء النوم 
وذلك لتدفق لهواء الخش��ن خالل تضيقات بمجرى الهواء العلوي 
نتيجة لتراخي األنس��جة بمنطقة البلعوم بس��بب ترسب الدهون 
أو وج��ود تضخم لمكون من مكوناته كاللحمي��ة، اللوز أو مؤخرة 
اللس��ان وهو ما يسمى بحالة الش��خير األولي والذي يعاني منه ما 

يقارب ثلث أو ربع الناس«.
وذك��ر أن »النوع األخطر صحيًا فهو الش��خير الثان��وي أو ما يطلق 
علي��ه مرض االختن��اق الليلي وه��و درجة متقدمة من االنس��داد 
الكل��ي أو تقيد كلي أثناء النوم وهو ما يعاني منه 2% من النس��اء 

و4% من الرجال«.

وأش��ار إلى أن »م��ا يتعلق بأعراض الش��خير، فهو م��ا تم وصفه 
سابقًا الصوت الذي قد تصل حدته في حاالت استثنائية إلى 115 
ديس��يبل وهو م��ا يعادل صوت طائ��رة نفاثة تحل��ق على ارتفاع 

منخفض!!!«.
وتطرق العقيد بروفيسور هش��ام حسن إلى »أعراض النوع األكثر 
خط��ورة«، موضحًا أنها »باإلضافة إلى االس��تيقاظ بحالة اللهثان 
أو االختناق، ع��ادة ما يعاني المصاب من النع��اس المفرط أثناء 
العمل والس��ياقة وحتى أثناء مخاطبة اآلخرين واألكل في الحاالت 
الحادة، وغالبًا ما يصحو المريض لياًل للتبول المتكرر ويعاني من 
الصداع والعرق عند االستيقاظ مع وجود صعوبة بالتركيز والتهيج 
العصب��ي، أما على المدى البعيد فقد يتس��بب مرض االختناق في 
زي��ادة الوزن غير المبررة، وارتفاع ضغط ال��دم، وازدياد احتمالية 
جلطات القل��ب وعدم انتظام دقاته، وزي��ادة فرصة اإلصابة بداء 
الس��كري، والس��كتات الدماغية، واالس��ترجاع المريئ��ي، والعجز 

والعزوف الجنسي عند الكبار والتبول الالإرادي عند األطفال«.
وقال إنه »لتش��خيص مثل هذه الحاالت يق��وم الطبيب المختص 
بإجراء تقييم مس��تفيض يش��مل عمل المناظير بالعيادة وأحيانًا 

تحت التخدير الكامل لتحديد مصدر االنسداد والرخاوة مثل ضمور 
الفك السفلي وتضخم اللسان واللوزتين واللحميات وترهل الحنك 
ولس��ان المزمار، كما وتلعب دراسة النوم دورًا أساسيًا ومهمًا في 

التشخيص«.
وقال إن��ه »بعد أن تعرفنا على حجم المش��كلة فإن الحل أو عالج 
الشخير واالختناق الليلي يتلخص في »فقدان المسببات«، وأقصد 
بذلك فقدان الوزن مع الحرص على ممارسة الرياضة، كما ويشمل 
الع��الج األولي ف��ي إحداث تغييرات إضافية ف��ي نمط الحياة مثل 
االمتناع عن التدخين والم��واد الكحولية واالمتناع عن النوم على 
الظه��ر مع الحرص على إمالة الس��رير ليكون ال��رأس في وضعية 
أعلى من الرجلين«. وتابع »ينحصر دور األدوية في عالج االختناقات 
األنفية التي قد تلعب دورًا في حدوث أو تدهور الحالة«. وذكر أنه 
»في حال فشل األساليب المذكورة قد تلعب األجهزة دورًا أساسيًا 
للتغلب على المس��ببات حس��ب تقييم الطبيب المعالج مثل جهاز 
ضغط الهواء اإليجابي وجهاز تقديم الفك الس��فلي، ثم يأتي دور 
التدخل الجراحي الذي يهدف على اختالف أنواعه إلى توسيع مجرى 
الهواء مث��ل تصغير أو اس��تئصال اللوزتي��ن واللحميات ومؤخرة 
اللس��ان وتقويم الوتيرة األنفي��ة، أو إلى زيادة صالبة الرخاوة عن 
طري��ق الكي كما ويلعب تقديم الفك جراحيًا دورًا مهمًا في حاالت 

استثنائية«.

العقيد هشام حسن

 »حمد الجامعي« 
يقدم دورات توعوية لمرضى السكري

واص��ل الفريق الطب��ي المعالج لمرضى 
الس��كري ف��ي مستش��فى المل��ك حمد 
التوعوي��ة  دورات��ه  سلس��لة  الجامع��ي 
»حياتك والس��كري« عن طريق االتصال 
المرئ��ي وذلك بس��بب جائح��ة فيروس 
كورونا )كوفي��د19(، بمش��اركة 28 من 
مصابي السكري من النوع األول والثاني 
باالضاف��ة إلى المهتمي��ن ممن لديهم 
أقرباء مصابين بالس��كري الذين لديهم 
م��ن ذويهم مري��ض بالس��كري، لزيادة 
الوعي ل��دى المرضى وذويهم والتواصل 
معه��م، وذلك يقيًنا م��ن القائمين على 
الع��الج م��ن أطب��اء، ومثقف��ات صح��ة، 
التغذي��ة  واختصاصي��ات  وتمري��ض، 
النفسية بالمستشفى، بأهمية  والصحة 
الش��راكة العالجية بين الفريق المعالج 
والمرض��ى لتحقي��ق األه��داف العالجية 
المنشودة، أال وهي حياة صحية مع مرض 
الس��كري م��ن دون أي مضاعفات، حيث 
كانت تق��ام الدورات الس��ابقة في قاعة 

المحاضرات الرئيسية بالمستشفى.
وقد أشارت الدكتورة دالل أحمد الرميحي 
ف��ي بداية ال��دورة إل��ى أنواع الس��كري 
بم��رض  وعالقت��ه  انتش��اره  وأس��باب 
كورونا وأهمية التحكم الجيد لدى مرض 
السكري في هذه الفترة بمستوى السكر 
لديهم للوقاية من المضاغفات وااللتزام 
بالتدابي��ر واالحترازات م��ن قبل الفريق 

الوطني للتصدي لجائحة كورونا.
وق��د ت��م التطرق ح��ول كيفي��ة التحكم 
في الس��كري وكيفية التعامل مع ارتفاع  
وهبوط الس��كر ف��ي المن��زل والتعايش 
معه بش��كل يومي م��ن جانب ممرضات 
التثقيف الصحي بمرض السكري فاطمة 
س��لطان وحبيب��ة جاس��م، كما ش��ملت 
الدورة بعض التمارين الرياضية الكاملة 
للجس��م مع اخصائي التغذي��ة العالجية 

أحمد الجابري بمشاركة جميع الحضور.

كما قدمت أخصائ��ي التغدية العالجية 
بالمستشفى أريج السعد عرض للتغذية 
السليمة أثناء هذه الفترة وكيفية اختيار 
الوجبات الصحية المتوازنة والتي تقوي 
مناع��ة الجس��م وتحافظ على مس��توى 
الس��كري م��ع الوقاي��ة م��ن مضاعفات 
الكورونا. وتحدثت أخصائي عالج الجروح 
واألقدام الس��كرية إيم��ان الجهمي عن 
طرق العناية اليومية الس��ليمة وأهمية 
الفحص ال��دوري للقدمي��ن للوقاية من 
الق��دم الس��كرية ومضاعفات الس��كري 
مثل الج��روح والحروق والبت��ر. وتحدثت 
األس��تاذة مها المناعي أخصائي الصحة 
النفس��ية عن أهمية التعامل مع الصحة 
النفس��ية لمرضى الس��كري وعن مراحل 
الصدمة النفسية التي يمر بها المرضى 
عند إخبارهم بإصابته��م بمرض مزمن 
كمرض الس��كري وكيفية تقبل تمكنهم 
من التغل��ب على التوتر بس��بب جائحة 
في��روس كورونا ف��ي هذه األي��ام بحيث 

تك��ون صحته��م النفس��ية بأفضل حال 
مما يعزز الجان��ب المناعي لديهم. وفي 
ختام ال��دورة تم عمل اس��تبيان لقياس 
مدى رضى المش��اركين الذين عبروا عن 
ش��كرهم لهذه الدورة واالستفادة منها 

والتشجيع على استمراريتها.
الجدير بالذكر أن مستش��فى الملك حمد 
الجامع��ي أطل��ق هذه المب��ادرة النوعية 
على مس��توى مملكة البحرين خالل عام 
2016، التي تس��تهدف مرضى السكري 
من خالل إقام��ة دورات تثقيفية مكونة 
من سلس��لة محاضرات بإش��راف د. دالل 
أحمد الرميحي استش��اري الغدد الصماء 
والسكري بالمستش��فى ومساندة فريق 
عمل في مجال العناية بمرضى السكري 
الذي يضم طاقم التمريض المتخصص 
واختصاص��ي  بالس��كري  التثقي��ف  ف��ي 
التغذي��ة والصحة النفس��ية إل��ى جانب 
أطباء قس��م الباطني��ة المهتمين بعالج 

مرض السكري.

 عرفة: ال تأثير لـ»كورونا« 
على العملية الجنسية

أكد أخصائي المسالك 
وأم��راض  البولي��ة 
الذكورة د. عالء عرفة 
كورونا  »في��روس  أن 
)كوفي��د 19( ليس له 
أى تأثي��ر نهائيًا على 
الجنس��ية  العملي��ة 
س��واء عن��د الرجال أو 
أثناء  وحتى  السيدات، 
اإلصابة بالفيروس أو 

بعدها«.
وأش��ار عرف��ة إلى أن 

النفس��ية  »الضغ��وط 
والحال��ة المزاجية يمكن أن تؤثر على مناعة اإلنس��ان 
بش��كل كبير«، وقال إنه »ال يوجد س��ند علمي معلن أو 
دراس��ة بحثية تؤكد تأثير في��روس كورونا )كوفيد 19( 

المستجد علي العملية الجنسية«.
ودع��ا عرف��ة إلى »ض��رورة تطبيق التدابي��ر االحترازية 
والحف��اظ على التباعد االجتماع��ي، في حال إصابة أحد 
الزوجي��ن بفيروس كورونا )كوفيد 19( وعدم ممارس��ة 
العملية الجنس��ية حتى يتم التأكد من تعافي المصاب 
تمامًا وانتهاء فترة الحجر االحترازي بعد التعافي والتي 
تمتد لفترة 14 يومًا«، مشيرًا إلى أن »بعض المصابين 
بالفيروس قد ال تظهر عليهم عالمات اإلصابة وينقلون 
العدوى إلى القريبين منهم دون أدنى شعور، خاصة وأن 
كورونا )كوفيد 19( ينتق��ل عبر اللعاب أو رذاذ العطس 

أو حتى الكالم من مسافة أقل من مترين«.

د. عالء عرفة

التدخل الجراحي يهدف لتوسيع مجرى الهواء
أبرز األعراض صوت بقوة 115 
ديسيبل يعادل صوت طائرة 

نفاثة على ارتفاع منخفض
 دور األدوية ينحصر 

في عالج االختناقات األنفية
 »االختناق الليلي« درجة 

متقدمة من االنسداد الكلي

أيمن شكل 
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رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 
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ماذا لو...؟

entesaralbana@gmail.com @EntesarALBanna

نستاهل 
سالمة 

طويل العمر

برقي��ات التهنئ��ة الت��ي انهالت وال ت��زال تنه��ال على صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
الموقر حفظه اهلل ورعاه من المس��ؤولين والوزراء والسفراء في 
مملكة البحرين ومن شعب البحرين الوفي بكل فئاته وأطيافه، 
بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية االعتيادية التي أجراها سموه 
وتكللت بحمد اهلل بالنجاح تعبي��ر صادق عن الحب الذي يكتنز 
القلوب لصاحب الس��مو، فالجميع يقدر ما قدمه سموه وال يزال 

يقدمه لهذا الوطن، فهو أحد أعمدته وأساس االرتقاء به.
تعبي��ر الذين رفعوا برقي��ات التهنئة لصاحب الس��مو الملكي 
رئيس الوزراء ع��ن أصدق تهانيهم وأطيب تمنياتهم لس��موه 
ب��دوام الصحة والعافية لي��س فعل مجامل��ة وال قيامًا بواجب 
يفرض��ه المنص��ب ولكنه فع��ل إق��رار بعطاء صاحب الس��مو 

وتسخيره كل وقته وصحته لخدمة هذا الوطن، فهو حصاد.
أه��ل البحرين كلهم يبتهل��ون إلى المولى ع��ز وجل أن يحفظ 
س��موه »ذخ��رًا وس��ندًا لمواصل��ة مس��يرة اإلنج��ازات الوطنية 
الشاملة التي تبوأت من خاللها مملكة البحرين مكانة عالمية 

وإقليمية مرموقة في مختلف المجاالت واألصعدة«.
إن الكبي��ر والصغي��ر يس��ارعون إل��ى التعبي��ر عن مش��اعرهم 
الصادق��ة واالبتهال إلى اهلل عز وجل أن يلبس صاحب الس��مو 

الملكي رئيس الوزراء ثوب الصحة والعافية ليواصل المسيرة.
مثل ه��ذا األمر ربما يحدث في بالد عدي��دة، لكنه في البحرين 
مختل��ف، فلصاحب الس��مو الملك��ي رئيس ال��وزراء في نفوس 
أه��ل هذه البالد مكان��ة غير عادية، فهو متغلغ��ل في القلوب 
ومتمكن منها، لهذا فإن التعبير يأتي بش��كل تلقائي وس��ريع 
وصادق، ويأتي بعده الحمد والش��كر هلل س��بحانه وتعالى على 

نعمة شفاء سموه.
»حفظ اهلل صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل 
خليف��ة رئيس الوزراء الموقر من كل س��وء وأنع��م عليه بدوام 

الصحة والعافية«.
 هذا مختصر دعاء أهل البحرين لصاحب الس��مو الملكي رئيس 

الوزراء، والجميع يستاهل سالمة طويل العمر.

حسد الثروة 
أم سيطرة 

األغلبية!

أطروح��ات كثيرة تطالب بطرد األجان��ب، أو تقليل أعدادهم، أو 
وقف الصرف عليهم من الميزانية العامة للدولة، وهي أطروحات 
تنتشر سريعًا بين العامة، وحتى النخب في دول الخليج العربي. 
وتبرير ذلك أن أعداد األجانب التي أصيبت بفيروس كورونا أكبر 
بكثي��ر من أع��داد المواطني��ن، بالتالي ينبغي خف��ض اإلنفاق 
على هؤالء، خاصة مع تراج��ع العوائد النفطية نتيجة انخفاض 

األسعار العالمية. 
المس��ألة ليست زينوفوبيا، لكنها قد تتحول إلى ما هو أكبر من 
ذل��ك بكثير إذا علمن��ا أن جميع دول مجلس التع��اون الخليجي 
� باس��تثناء الس��عودية وعم��ان � يعيش فيها أجان��ب أكثر من 
المواطنين. وال نتحدث هنا عن نسب محدودة بل نسب مرتفعة 

جدًا هي األعلى على مستوى العالم. 
الحدي��ث عن الحاج��ة لألع��داد الضخمة من العمال��ة األجنبية 
مه��م، لكن األهم منه هو تحديد األبعاد المس��تقبلية لظاهرة 
الخل��ل الديمغرافي الواضح المجتمع��ات الخليجية. من الناحية 
األمنية شهدت هذه المجتمعات أحداثًا خطيرة في السابق، كما 
هو الحال في الفوضى والشغب بين الباكستانيين والهنود التي 
شهدتها مدينة العين في التسعينات الماضية بسبب االختالف 
حول قضية كش��مير، أو أعمال الش��غب التي ش��هدتها الكويت 
مؤخ��رًا بداية أزمة في��روس كورونا من قب��ل األجانب، وغيرها 

الكثير من الحاالت. 
إن الحديث عن مس��تقبل التركيبة الديمغرافية الخليجية، أهم 
بكثير من مناقش��ة ط��رد العمالة األجنبي��ة، أو تكريس خطاب 
كراهي��ة ضدها. خاصة وأننا ال نعرف متى يمكن أن يتم تنظيم 
هذه العمالة سياسيًا، ويتحول وجودها من وجود اقتصادي إلى 
وجود سياس��ي، فتظهر المطالب السياسية، ويتم تبني مشروع 
التوطين، كما تبناه أحد الصحافيين الهنود عندما خاطب األمم 
المتحدة وقدم لها رس��الة يطالبها بتوطي��ن العمالة الهندية 
في الخليج، وإعطائها حقوقها السياس��ية ألن أعدادها أكبر من 

المواطنين أنفسهم، ويجب أن يكون لهم دور سياسي. 
ه��ذه القضية تتطلب معالجة قانونية عاجلة، ورؤية سياس��ية 
طويلة المدى، فحسد الثروة يمكن التعامل معه بسهولة، لكن 
س��يطرة األغلبية تحٍد خطير يهدد مس��تقبل مجتمعات الخليج، 

وال يمكن التعامل معه بزينوفوبيا قطعًا.

ماذا عن جودة العمل عن ُبعد؟

»المكاتب س��تصبح ش��يئًا من الماضي«. هذه المقولة تتداول على 
نطاق واسع في البحث عن مستقبل العمل عن ُبعد. أطروحات عديدة 
تتناول فوائد تحرر أرباب العمل من تكاليف بناء أو تأجير مقار العمل 
وفواتير الكهرباء والماء، وحل مش��كالت مواقف س��يارات الموظفين، 
وغيره��ا من النفق��ات التي ستش��مل تقلي��ل ع��دد الموظفين. كل 
ما س��يحتاجه الموظف جهاز حاس��وب وخ��ط إنترنت بكف��اءة عالية 
وبرمجي��ات خاص��ة للتواص��ل في العمل ع��ن ُبعد. يض��اف إلى ذلك 
الحديث ع��ن فوائد العمل من المنزل لنفس��ية الموظ��ف، وأثره في 
التقليل م��ن زحام الش��وارع والتقليل من حوادث الس��يارات والتلوث 

الناجم عنها.
وق��د أتاح وباء )كوفي��د19( فرصة ذهبية الختب��ار فرضية العمل عن 
ُبعد وتجريبها. كما أعلنت عدة ش��ركات كبرى ع��ن تبني العمل عن 
ُبع��د كسياس��ة عامة في العمل مثل ش��ركة »تويتر« و»فيس��بوك« 
وكذلك ش��ركة »مايكروس��وفت« وبعض محالت األزي��اء التي أعلنت 
أنها س��تغلق فروعها وتبيع منتجاته��ا إلكترونيًا. في حقيقة األمر أن 
الج��دوى االقتصادية ألرباب العمل هي من أهم دوافع التحمس لهذا 

االتجاه أكثر من القناعة بجودة العمل أو بكفاءة اإلنتاجية.
تجربة العمل عن ُبعد أثبتت أنه باإلمكان إنجاز المهام خارج مقرات 
العم��ل. ولكن ه��ذا اإلنجاز كان مرتبطًا بتعط��ل كثير من العمليات 
نتيج��ة اجتي��اح الوب��اء كافة مج��االت الحي��اة. بمعن��ى أن اإلنتاجية 
المحدودة هي انعكاس للواقع الوظيفي المحدود. بالتالي فإن عودة 
الحي��اة كاملة يتع��ذر معها اس��تمرار العمل عن ُبعد ف��ي كثير من 

الوظائف.
وتبني سياس��ة العمل عن ُبعد يس��تدعي معها تطوير آلية متابعة 
الموظفين وقياس كفاءة إنتاجهم. وهي مسألة واجهت تحديات في 
األش��هر الماضية. صحيح أن هناك مهام يمك��ن إنجازها ومتابعتها 
ع��ن بع��د، كمتابعة برنام��ج إلكترون��ي معين، أو اس��تقبال طلبات 
المراجعي��ن إلكترونيا أو هاتفيا، أو تحلي��ل البيانات. لكن ثمة مهام 
تحت��اج إلى تواجد فيزيائي ش��به دائم إلنجاز العم��ل على ما ينبغي. 
وتحتاج لبيئ��ة مهنية تهيء الموظفين لإلنج��از أكثر من العمل من 
داخل بيئة االس��ترخاء في المنزل. وهذا ما يجب أن تأخذه الدراس��ات 

االقتصادية واإلدارية في الحسبان.

زهور من البالستيك!!

الكتابة عن مشاعر مبحث مهم ومشروع تمامًا، ألنه جزء أصيل ومهم من 
حياة اإلنسان. إال أن المدهش أن بعض الكتاب – وهم يكتبون عن هذا 
الموضوع– يجدون أنفس��هم في خانة السخافة التي يمكن لهم نشرها 
في مذكراتهم الشخصية أو في خربشاتهم الخاصة، وليس في الصحف 
والمجالت. وذلك ألنهم ال يضيفون ش��يئًا عل��ى صعيد الفكرة أو اللغة 
أو حتى المش��اعر اإلنس��انية. ومع ذلك، فإني غالبًا ما أقرأ لهؤالء فقط 
من باب االطمئن��ان عليهم، وعلى حالتهم العاطفية التي يعيش��ونها 
من��ذ عق��ود، من دون ملل، وهو أمر يس��تحق اإلعجاب. وال ش��ك في أن 
الق��ارئ ال يقرأ له��ؤالء ليتعلم أو لينتفع أو ليس��تمتَع، وإنما يقرأ فقط 
لي��زداد إعجابًا بهذه القدرة الفائقة على ممارس��ة فع��ل الغيبوبة، في 
الوقت الذي تقوم فيه الدنيا وال تقعد، وتنفجر حروب وثورات، وتتفكك 
دول وتنشأ أخرى، وهؤالء غارقون في سبات عميق. يستحضرون الصور 
م��ن ثقافة مهترئة، منقرضة، لم يعد له��ا صلة بالواقع... وهذا يطرح 
السؤال: كيف يستطيع الكاتب أن يتجاهل الحرائق واالنفجاريات في كل 
مكان، وتجاهل األشواق واألحزان والخيبات والهزائم واألفراح واإلنجازات 
اإلنس��انية الكبرى، ويكتف��ي بالكتابة عن »األوه��ام« المفرغة من أي 
مضمون إنساني، وبطريقة مبتذلة..؟؟ فكيف يستطيع هؤالء أن يدفنوا 
وجوههم في التراب، وأن يلغوا أنفس��هم وأن يستقيلوا من الحياة وأن 
يخلقوا ألنفس��هم عالمًا م��ن األوهام وأن يتجاهل��وا الحرائق فيهربون 
منها ويتخذون ألنفسهم مكانًا قصيًا، ويكتبون لحبيباتهم المتخيالت، 

فيشترون لهن زهورًا من البالستيك وخاتم سليمان؟!
إن الكتابة عن مش��اعر الحب بهذا األس��لوب المبتذل، تتطلب شجاعة 
غير عادية وال مثيل لها. بل ربما تتطلب قدرة فائقة على ممارس��ة فن 
اللعب بالكلمات واس��تحضار الجن في اآلن والساعة، من خالل عواطف 
مصطنعة ال قيمة لها. ولذلك فإن هذا النوع من الكتابة في هذا الزمن 
ه��ي فعاًل قريبة من صناعة الزهور البالس��تيكية الت��ي ال عالقة لها ال 

بالفن، وال بالطبيعة وال بالمشاعر.

* همس:
حبيسًا 

خلف نافذة قديمة، 
يمد البصر،

عبر لوحة مزيفة،
خارج الزمان:

يطير فيها الحمام 
في سماء خالية،
يبحث عن ربيع  

عن بئر ماٍء،
عن بحر ال يهدأ،

وعن فسحة للنوم.
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تحديد سن التقاعد.. وبيئات العمل »القاتلة«!

اآلن وبعد ما تم اتخاذه من أربعة إجراءات بشأن عملية إنقاذ الصناديق 
التقاعدية والتأمينية ومد عملها س��نوات طويلة قادمة، تم تحديد سن 
ال���55 عاما كس��ن تقاعدي، وال يج��وز لمن يقل عمره عن��ه الخروج على 
التقاع��د المبكر، إال في حاالت اس��تثنائية ضرورية تق��ع ضمنها اإلعاقة 

الجسدية واألمراض المستعصية.
تحديد الحد األدنى للس��ن التقاعدي يعني أن الناس ستقضي مزيًدا من 
الوق��ت في العمل، س��واء في موق��ع واحد، أو حتى ل��و انتقلت إلى مواقع 
أخ��رى ضم��ن المنظومة الحكومي��ة أو حتى القطاع الخ��اص، باعتبار أن 
الصندوقين توحداًُ اآلن في صندوق واحد، وهو األمر الذي يقودنا لإلشارة 

إلى نقطة بالغة األهمية تتعلق ب�»مواقع العمل«. 
بداية لو بحثتم في األس��باب التي تجع��ل كثيًرا من الموظفين يتجهون 
لخيار التقاعد المبكر، ومنهم أعداد قبلت بخيار التقاعد االختياري المبكر 
الذي طرح مرة واحدة فقط، ومنح حتى أصحاب خدمة ال�10 سنوات فرصة 
التقاعد، لو بحثتم في األس��باب ستجدون أن »بيئة العمل« لها دور كبير 
في »ديمومة العمل« بالنس��بة إلى الموظف من خالل اس��تمراره فيها أو 

سعيه جاهًدا للخروج منها. 
اآلن ومع تحديد سن التقاعد، ومنح الناس خياًرا أيًضا للعمل سنوات أكثر 
من ال�55، فإن الحرص يجب أن يكون على ضمان »س��عادة الموظف في 
وظيفت��ه«، بحيث ال نجعله في حال��ة »معاناة« ما بين ضرورة عمله إلى 
سن متقدمة في بيئة غير صحية فيها من اإلحباطات والتشجنات وغياب 

العدالة الكثير. 

نع��م، هناك من غ��ادروا وظائفهم مبك��ًرا، وهناك من بحث��وا عن حلول 
لتغيير مواقع عملهم، وهناك من اضطر إلى الخروج على التقاعد في سن 
صغيرة، فقط ليجتنب االستمرار في بيئات عمل غير صحية، هذه البيئات 
التي تغيب فيها العدالة اإلدارية، وتعج فيها الممارسات الخاطئة، سواء 
أكانت فسادا إداريا، أم سوء إدارة للبشر من خالل إحباطهم والوقوف أمام 
تطوره��م وترقيهم، واس��تهدافهم وتحويل حياته��م المهنية جحيًما ال 
يط��اق. أذكر ذات مرة كتبت عن موظفين بعضه��م يصحو صباًحا وكله 
تفاؤل وس��عادة، ويتجه إلى عمل��ه مبتهًجا وراغًبا ف��ي العمل واإلنتاج، 
ا لعمله، تغرقه مش��اعر  وبعضه��م اآلخر يصح��و متثاقال ويجر رجليه جرًّ

البؤس واإلحباط وكأنه ذاهب للجحيم. 
بيئ��ة العمل اليوم ال ب��د من أن تك��ون هدًفا رئيًس��ا لعمليات اإلصالح 
والتطوير، وخاصة أن الناس يقضون أوقاًتا طويلة فيها، واآلن سيقضون 
سنوات أطول فيها مع تحديد سن التقاعد، بالتالي ال بد من إصالح بيئات 
العم��ل من أجل حماية الن��اس، ال بد من متابعتها ومراقبتها ووقف كل 
الس��لوكيات اإلدارية الخاطئة، وأيًضا إبعاد كل مس��ئول غير صالح إلدارة 
بيئة العمل بشكل نموذجي ومثالي وإيجابي، وإبعاد كل مسئول ال يعمل 
عل��ى حماية الموظفين وإس��عادهم وتطويرهم، وهم��ه األول التضييق 

عليهم وخنقهم، وهنا لست أبالغ فهذا يحصل. 
بيئات العمل القاتلة بس��بب س��وء إدارة بعض المسئولين ال بد من أن 
تنتهي وأن تس��تبدل ببيئات عمل صالح��ة، تجعل الناس يحبون عملهم 

وتقضون فيه وقتهم مثلما يحبون بيوتهم والبقاء فيها فترات طويلة.



المنامة - بنا

تفضـــل ملـــك البالد القائـــد األعلى 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
إلـــى  بزيـــارة  خليفـــة  آل  عيســـى 
القيادة العامة لقوة دفاع البحرين 

أمس.
ولـــدى وصـــول جاللتـــه كان فـــي 
االســـتقبال القائد العام لقوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
الفريـــق  الدفـــاع  شـــؤون  ووزيـــر 
الركن عبدهللا بن حســـن النعيمي، 
ومستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد 
الحرس الملكي اللواء الركن سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
الفريـــق  األركان  هيئـــة  ورئيـــس 

الركن ذياب بن صقر النعيمي. 
وقـــد رافـــق جاللـــة الملـــك خـــالل 
الملكـــي  الديـــوان  وزيـــر  الزيـــارة 
الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة، 
الملكـــي  الحـــرس  قـــوة  وقائـــد 
ســـمو  الركـــن  المقـــدم  الخاصـــة 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وخالل الزيـــارة أثنى جاللته على 
الصحيـــة  والجهـــود  اإلســـهامات 
الكبيـــرة والمتواصلـــة التـــي تقوم 
بها قـــوة دفاع البحريـــن لمواجهة 
فيـــروس كورونـــا ضمـــن الحملـــة 
الوطنيـــة لمكافحة هـــذه الجائحة 
التـــي يتعـــرض لهـــا العالم بأســـره، 
معربـــا عـــن تقديـــره لقـــوة الدفاع 
النبيلـــة  المســـاهمة  هـــذه  علـــى 
الطبيـــة  الخدمـــات  وجاهزيـــة 
بتوفير المنشآت المجهزة بأحدث 
المســـتلزمات الصحيـــة العالجيـــة 
خـــالل  مـــن  الوقائيـــة  والتدابيـــر 

كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة.
الملـــك  الجاللـــة  وأشـــاد صاحـــب 
تبذلهـــا  التـــي  الوطنيـــة  بالجهـــود 
الســـلطتان التنفيذية والتشريعية 
التقاعديـــة  الصناديـــق  لحفـــظ 
مثنًيـــا  المواطنيـــن،  لمصلحـــة 
جاللتـــه علـــى التعـــاون اإليجابـــي 
المستمر بين الســـلطتين وعملهما 
اســـتدامة  لتحقيـــق  المشـــترك 
وضمـــان  التقاعديـــة  الصناديـــق 
قدرتهـــا علـــى اإليفـــاء بالتزاماتها 

تجاه المواطنين. 
وأكد “أهمية تعزيز كافة مســـاعي 
الدعم لذوي الدخـــل المحدود بما 
يلبـــي لهـــم وألســـرهم االســـتقرار 
المنشـــود، ويســـهم فـــي مواصلـــة 
البنـــاء علـــى ما تحقق نحـــو مزيد 
مـــن المنجـــزات الوطنيـــة الرافدة 

لنهضة مملكتنا الغالية” .
المفـــدى  الملـــك  جاللـــة  وأضـــاف 
القائـــد األعلـــى أن مملكة البحرين 
تؤكـــد موقفهـــا الداعم والمســـاند 
لجمهورية مصر العربية الشـــقيقة 
وقواتها المســـلحة بكل ما تتخذه 
أمنهـــا  لحمايـــة  إجـــراءات  مـــن 
كافـــة  ومواجهـــة  واســـتقرارها 
التهديـــدات التـــي تمس ســـيادتها 
ومصالحهـــا العليـــا، والدفـــاع عـــن 

األمة العربية.
عـــن  هللا  رعـــاه  جاللتـــه  وأعـــرب 
الطبيـــة  الطواقـــم  لكافـــة  شـــكره 
والمدنيـــة  العســـكرية  واإلداريـــة 
على الجهـــود اإلنســـانية الحثيثة 
والمثمرة ووقوفهم بثبات وإقدام 
لمواجهـــة هذه الجائحة والحرص 
على تحقيق النجاح، مضيفا أنهم 
“من خيـــرة أبناء وبنـــات البحرين 
الذيـــن نعتـــز بهـــم فـــي مثـــل هذه 

ذلـــك  النبيلـــة، ويدعـــم  المواقـــف 
البحريـــن  أهـــل  وتكاتـــف  وعـــي 

جميعا”.
القائـــد  الملـــك  كمـــا أشـــاد جاللـــة 
األعلـــى بالتطويـــر المســـتمر فـــي 
والتدريـــب  األســـلحة  منظومـــات 
العملي والنظري الذي تشهده قوة 
دفـــاع البحريـــن، مبـــاركا جاللتـــه 
الوطنـــي  الدفـــاع  دورة  تخريـــج 
القيـــادة واألركان  الثانيـــة ودورة 
بقـــوة  الثانيـــة عشـــرة  المشـــتركة 
دفـــاع البحريـــن الـــذي تـــم تحـــت 
رعايـــة جاللتـــه، مهنئـــا خريجـــي 
البحريـــن  مـــن مملكـــة  الدورتيـــن 
وإخوانهـــم مـــن الـــدول الشـــقيقة، 
منوهـــا بأهمية مثل هذه الدورات 
التي تســـهم في إعداد القادة على 
أعلى المستويات التخاذ القرارات 
مجـــاالت  فـــي  اإلســـتراتيجية 
الدفـــاع واألمـــن، متمنيـــا للجميـــع 

دوام التوفيق والنجاح.

المحــدود الدخــل  لــذوي  الدعــم  مســاعي  كل  تعزيــز  أهميــة  يؤكــد  الملــك  جاللــة 

نقدر تعاون السلطتين لتحقيق استدامة الصناديق التقاعدية
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جاللة الملك يزور القيادة العامة لقوة الدفاع

جاللة الملك يتسلم صورة “الفالمنجو” في جزيرة حوار
جاللتـــه يثنـــي علـــى الجهـــود الطيبـــة لمؤســـس “دبلوماتيـــك بروتوكـــول”

الملـــك  الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  اســـتقبل عاهـــل 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة بالقيـــادة العامة لقوة 
دفاع البحرين، امس، مؤســـس شـــركة دبلوماتيك 
بروتوكـــول ياني لوترك، الذي أهدى جاللته صورة 
جزيـــرة  فـــي  “الفالمنجـــو”  لطيـــور  فوتوغرافيـــة 
حـــوار، تـــم التقاطهـــا مـــن قبـــل فريـــق “ناشـــيونال 

جيوغرافيك”.
وأعـــرب جاللـــة الملك عن شـــكره لوتـــرك على هذا 
اإلهـــداء، وأثنى علـــى الجهد الطيب الذي ُبذل في 

التقاط هذه الصورة.
وأشاد جاللة الملك بالجهود الطيبة التي بذلها  «

لوترك في اإلشراف على هذه الصورة.

المنامة - بنا

جاللة الملك يستقبل مؤسس شركة دبلوماتيك بروتوكول

اإلسهامات والجهود 
الصحية لقوة الدفاع 

بارزة في مواجهة 
“كورونا”

نعتز بالطواقم الطبية 
والعسكرية والمدنية 

فهم خيرة أبناء وبنات 
البحرين

الدورات تسهم في 
إعداد القادة على 

أعلى المستويات التخاذ 
القرارات اإلستراتيجية

المملكة تساند مصر 
بكل ما تتخذه من 

إجراءات لحماية أمنها 
واستقرارها



مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

كشـــف مديـــر إدارة التدريـــب وتطويـــر 
القـــوى العاملة بـــوزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة، رئيـــس الفريـــق التنفيـــذي 
لخبـــراء  الوطنيـــة  المنصـــة  لمبـــادرة 
عصـــام  الخبـــراء(  )ســـجل  البحريـــن 
العلـــوي، عن أنه تم االنتهاء من المرحلة 
الثالثـــة من الخطـــة التنفيذية لتدشـــين 
العمـــل  وزارة  تنفذهـــا  التـــي  المبـــادرة 
والتنمية االجتماعية بالتعاون مع هيئة 
اإللكترونيـــة،  والحكومـــة  المعلومـــات 
الوطنيـــة  الخطـــة  إنجـــاز  إطـــار  فـــي 
لتعزيـــز االنتماء الوطني وترســـيخ قيم 

المواطنة )بحريننا(.
ولفـــت إلـــى أنـــه تـــم البـــدء فعلًيـــا فـــي 
وذلـــك  للمبـــادرة،  األخيـــرة  المرحلـــة 
بالتحضيـــر لإلطـــاق التجريبي للمنصة 
اإللكترونيـــة، إذ يتـــم حاليـــا العمل على 

تصميم واجهة المنصة.
وتأتـــي مبـــادرة وزارة العمـــل والتنميـــة 
الوطنيـــة  الخطـــة  ضمـــن  االجتماعيـــة 
لتعزيـــز االنتماء الوطني وترســـيخ قيم 
المواطنـــة )بحريننـــا(، التي تشـــمل 105 
مبـــادرات، وجـــار تنفيـــذ 81 % منها من 
خال جهود وشراكة وطنية لـ 25 وزارة 

ومؤسســـة، ضمـــن المســـارات الخمســـة 
للخطـــة، هي: برامـــج االنتماء وحمات 
اإلعـــام،  مبـــادرات  العامـــة،  العاقـــات 
مبادرات المناهـــج والمقررات، مبادرات 

التشريعات واألنظمة.
تهـــدف  المبـــادرة  أن  العلـــوي  وأوضـــح 
شـــاملة  وطنيـــة  منصـــة  إطـــاق  إلـــى 
تضـــم قاعـــدة بيانـــات لجميـــع الخبـــراء 
البحرينيين والمتخصصين في مختلف 
العلميـــة  ســـيرهم  وتوثيـــق  المجـــاالت 
والمهنيـــة، إلعطـــاء االنطبـــاع اإليجابي 
البحريـــن،  لمملكـــة  المشـــرفة  للصـــورة 
وكذلك تقدير الكفاءات الوطنية بلمسة 

وفاء وعرفان لجهودهم.

بدء آخر مراحل خطة تدشين “خبراء البحرين”

local@albiladpress.com
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عصام العلوي

رئيس “لولو العالمية” يفوز بجائزة قائد االستدامة

متقـاعــد بحـرينــي يـربــح 200 ألــف دوالر

“أبوظبـــي لالســـتدامة” تعلـــن عـــن الفائزيـــن بجوائـــز ريـــادة األعمـــال

ــار” ــ ــم ــ ــاب “ث ــسـ ــحـ ــة لـ ــيـ ــانـ ــثـ ــرى الـ ــ ــب ــ ــك ــ فــــــاز بـــالـــجـــائـــزة ال

أعلنــت مجموعــة أبوظبــي لالســتدامة عــن الفائزيــن بجوائــز ريــادة األعمــال 
المســتدامة في أبوظبي، والتي شــهدت عددا اســتثنائيا من المشــاركات في 

العام 2020.

األعمـــال  ريـــادة  جوائـــز  وتعتبـــر 
المســـتدامة - التـــي أطلقتها مجموعة 
أبوظبي لاســـتدامة فـــي العام 2015 
بدعم من هيئة البيئة – أبوظبي - هي 
الجوائز الســـنوية المســـتقلة الوحيدة 
بإنجـــازات  والمعنيـــة  المنطقـــة  فـــي 
االستدامة ومصممة لاحتفاء بأفضل 
ممارســـات االســـتدامة وتعزيز الوعي 

بفوائد إدارة االستدامة للمؤسسات.
مـــن  العـــام كل  لهـــذا  بالجوائـــز  وفـــاز 
موانـــئ أبوظبي )أفضل مبادرة إلدارة 
الطاقـــة(، وشـــركة أبوظبـــي الوطنيـــة 
أفضـــل  جائـــزة  )أدنيـــك(  للمعـــارض 
علـــي  ويوســـف  اســـتدامة،  مبـــادرة 

العالميـــة  لولـــو  مجموعـــة  موســـليام، 
بجائزة قائد االستدامة لهذا العام، كما 
فازت شيماء المزروعي بشركة أدنوك 
لمعالجـــة الغـــاز بجائـــزة أفضـــل مدير 
اســـتدامة لهـــذا العـــام، وكذلك شـــركة 
بـــروج بجائـــزة أفضل برنامـــج اتصال 
دولفيـــن  وشـــركة  االســـتدامة  حـــول 
للطاقة بجائزة أفضل تقرير استدامة.
علـــى  بنـــاًء  الفائزيـــن  اختيـــار  وتـــم 
وباعتبارهـــم  الفريـــدة  مبادراتهـــم 
قـــوي  التـــزام  تقديـــم  فـــي  األفضـــل 
تجـــاه االســـتدامة، عبـــر تبنـــي مناهج 
مبتكـــرة وأظهار فهـــم واضح لألهمية 
فـــي  لاســـتدامة  اإلســـتراتيجية 

مؤسساتهم.
وهنـــأت األمين العـــام لهيئة البيئة في 
أبوظبـــي شـــيخة الظاهـــري، الفائزيـــن 
المســـتدامة  ريـــادة األعمـــال  بجوائـــز 
2020، كما شـــكرت كافة المؤسســـات 

التي شاركت في جوائز هذا العام.
وأشـــارت إلـــى أنه “مـــع بدايـــة مرحلة 

التعافـــي والتفكيـــر فيمـــا بعـــد كوفيد 
– 19، ســـتتاح لنـــا فرصـــة القيام بمثل 
هذه األنشـــطة بشكل أكثر تنظيما في 
إطـــار أجنـــدة بيئيـــة مطـــورة تســـاهم 
فـــي إعـــادة بنـــاء اقتصـــاد ُمعـــد جيدا 
لمواجهة أي تحديات مستقبلية كتلك 

التي تتعلق بالتغير المناخي”.

فاز علي أميري، وهو بحريني متقاعد 
وأب لـ 3 أبناء بالجائزة الكبرى الثانية 
لحســـاب ثمار من بنك اإلثمار وقدرها 

200 ألف دوالر. 
وأقيم الســـحب على الجائـــزة الكبرى 
الرئيســـي  المقـــر  فـــي  ثمـــار  لحســـاب 
للبنـــك بمنطقـــة الســـيف، وبالتنســـيق 
واإلشـــراف عـــن بعـــد لـــكل مـــن وزارة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
 )BDO( الخارجييـــن  والمراقبيـــن 
البحرين والمراقبين الداخليين للبنك، 
وذلـــك كجـــزء مـــن الجهـــود المبذولـــة 
للمساعدة في احتواء تفشي فيروس 

كورونا.

وقال أميري “إنني ســـعيد للغاية لربح 
الجائـــزة الكبرى الثانية لحســـاب ثمار 
هذا العام، التي من المؤكد أنها ستغير 
الظـــروف  هـــذه  ظـــل  وفـــي  حياتـــي. 
الصعبـــة، مـــن الرائـــع أن يصلنـــا خبـــر 
يفرحنـــا. حيـــن تلقيـــت االتصـــال مـــن 
البنك، لم أستطع تصديق صحة الخبر 
ولم أتوقع أن أســـمع خبـــرا رائعا كهذا، 
خصوصـــا أننـــي لـــم أربـــح أي جائـــزة 
كبـــرى من قبـــل. لقد جعلنا هـــذا الخبر 

أنا وعائلتي في غاية السعادة”. 
وقـــال مديـــر عـــام مجموعـــة األعمال 
المصرفيـــة لألفـــراد فـــي بنـــك اإلثمار 
بنـــك  عـــن  “بالنيابـــة  محمـــد جناحـــي 
اإلثمـــار، أتقـــدم بالتهانـــي للرابح علي 
أميـــري وعائلتـــه على الفـــوز بالجائزة 

ربع السنوية الثانية لهذا العام ولجميع 
الرابحين اآلخرين في سحوبات ثمار 
لهذا الشـــهر. إن حســـاب االدخـــار ثمار 
يحفـــز ويشـــجع لادخـــار واالســـتثمار 
للمســـتقبل. ويشـــرفنا حًقا بـــأن نكون 

جزًءا من هذه الرحلة مع عمائنا”. 
وأضـــاف جناحي “تماشـــًيا مـــع التزام 
البنـــك بالتركيـــز على تقديـــم خدمات 
فإننـــا  لعمائـــه،  متميـــزة  مصرفيـــة 
نقـــوم بتطويـــر حســـاب االدخـــار ثمار 
ولتشـــجيع  العـــام،  وهـــذا  باســـتمرار. 
األفراد على تبني أســـلوب يعتمد أكثر 
علـــى االدخـــار، قمنـــا بإضافـــة حوافـــز 
تقديـــم جوائـــز  خـــال  مـــن  إضافيـــة 
الوالء ومنح جوائز نقدية أكثر لزيادة 
عـــدد الرابحيـــن. وكلما ادخـــر العماء 

أكثـــر مع احتفاظهـــم بمبلـــغ 30 ديناًرا 
زادت  كلمـــا  ومضاعفاتـــه،  بحرينًيـــا 

فرصهم للفوز”.

أبوظبي - مجموعة أبوظبي لالستدامة

المنامة - بنك اإلثمار

محمد جناحي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تـــم عقد لقاء عن بعد برئاســـة األمين 
العـــام لمجلـــس التعليـــم العالـــي عبـــد 
رؤســـاء  بحضـــور  الشـــويخ،  الغنـــي 
الجامعـــات، حيث تم تســـليط الضوء 
على عدد من المحاور التي تصب في 
مجملهـــا نحو بحث جهود مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي فـــي مجـــال التعليـــم 
عـــن بعد، واســـتمرار تقديم الخدمات 
التعليمية. وبحث االجتماع توصيات 
مؤسســـات  رؤســـاء  ومقترحـــات 
التعليـــم العالـــي فيما يتعلـــق بتطوير 
الممارســـات واألنشـــطة التـــي تتعلـــق 
بنظـــام التعليم عن بعد، إضافة إعداد 
دراسات تهدف إلى تطوير وتحسين 

البيئـــة الجامعيـــة، مـــن خـــال العمـــل 
الصحـــة  يدعـــم  منـــاخ  توفيـــر  علـــى 
النفســـية ألعضـــاء الهيئـــة األكاديمية 

واإلدارية والطلبة.
وتطـــرق االجتمـــاع إلـــى اإلجـــراءات 
ســـتتخذها  التـــي  المســـتقبلية 
مؤسســـات التعليم العالي اســـتعدادًا 
 ،2021  -  2020 األكاديمـــي  للعـــام 
منهـــا تهيئة البنى التحتيـــة والتنقية، 
وتطويـــر خدماتها وغيرها من األمور 
األخرى، واتباع االرشـــادات الصحية 
كافـــة بحســـب مـــا جـــاء فـــي تعاميم 
وتوجيهـــات األمانـــة العامـــة لمجلس 

التعليم العالي في هذا الشأن.

التباحث بشأن إجراءات الدراسة بالجامعات الخاصة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكـــد عـــدد مـــن أوليـــاء أمـــور طالبات 
مدرســـة النـــور الثانويـــة للبنـــات أنهم 
علـــى ثقة تامـــة بقـــدرة وزارة التربية 
والتعليم على تســـيير العام الدراســـي 
المقبـــل بنجـــاح، عبـــر وضـــع الحلـــول 
باســـتدامة  الكفيلـــة  واإلجـــراءات 
الخدمة التعليمية، سواًء باالنتظام أو 
بالتعّلـــم عن بعـــد، مؤكدين أن الجهود 
التي بذلت الســـتكمال العام الدراسي 
تقديرهـــم  محـــل  هـــي  المنصـــرم 
واعتزازهم، ولمسوا من خالها حرص 
الـــوزارة الكبير على ضمـــان الحق في 

التعليم للجميع في أصعب الظروف.
وقالـــوا إن مملكة البحرين تمكنت من 
األخذ بزمام األمور بتفعيل التعّلم عن 
بعـــد، حيـــث تابعنـــا كأوليـــاء أمور عن 
كثـــب جميع الخطـــوات التي اتخذتها 
الـــوزارة من حصـــص متلفزة وحلقات 
نقاشـــية وفصول افتراضيـــة، وكذلك 
خـــال  مـــن  واإلثـــراءات  الـــدروس 
البوابـــة التعليمية وقنوات اليوتيوب، 
معربيـــن عن الشـــكر والتقدير للهيئات 
اإلدارية والتعليمية على ما بذلته من 

جهود في المتابعة الحثيثة للطلبة.
مـــن جانبـــه، أوضـــح ولي أمـــر الطالبة 
الراهنـــة  “الظـــروف  أن  ســـعيد  فـــرح 
أثبتت كفـــاءة وزارة التربية والتعليم 
وقدرتهـــا العاليـــة فـــي إدارة األزمات، 
ماجـــد  الوزيـــر  مـــن  واعيـــة  بقيـــادة 
النعيمـــي، وذلـــك مـــن خـــال تفعيـــل 
الرقميـــة  والتواصـــل  التعّلـــم  وســـائل 
تفاعـــًا  القـــت  التـــي  والتلفزيونيـــة 
مثمـــًرا مـــن الطلبـــة، ونحـــن كأوليـــاء 
أمـــور واثقون من قدرة الـــوزارة على 
استكمال ما بدأته من نجاح في العام 

الدراسي المقبل”.
وأوضـــح أن تجربـــة ابنتـــه فريدة من 

نوعها، وقد تابعها شـــخصًيا عن كثب، 
حيـــث لمس تنـــوع الوســـائل المتاحة 
الطلبـــة  قـــدرات  يائـــم  بمـــا  للتعّلـــم، 
وظروفهـــم، كما أن تواصـــل المعلمات 
كان مميـــًزا، ذلّلـــن من خالـــه العقبات 
البوابـــة  مـــع  التعامـــل  فـــي  التقنيـــة 
التعليمية، وسهّلن الوصول إلى أفضل 
النتائـــج، كمـــا لمســـت ارتيـــاح ابنتـــي 
المركزيـــة  بالحصـــص  واســـتمتاعها 
اللغـــة  المباشـــرة، خصوصـــا حصـــص 

العربية لألستاذة ابتسام المتغوي.
أمـــا ولي أمر الطالبة ندى إســـماعيل، 
فقد قـــال إن الظـــروف االســـتثنائية 
تستدعي إجراءات استثنائية، وهذا 
ما لجـــأت إليه الـــوزارة بنجاح فائق، 
وبـــرد فعـــٍل ســـريع تجـــاه مســـتقبل 
تعليـــم الطلبـــة فـــي جميـــع المراحل 
الدراســـية، وكـــون ابنتـــي طالبة في 
المستوى الثالث الثانوي، فقد لمست 
االهتمام الكبير بها من قبل المدرسة 
والمعلمـــات، فقـــد ســـاهمن بإرســـال 
األنشطة واإلثراءات والدروس التي 
ســـاعدت الطالبـــة، وأضفت تشـــويًقا 
علـــى عمليـــة التعّلم، وشـــجعت على 
البحـــث والتعّلم الذاتي، كما الحظت 
ابنتـــي مـــن ِنقاشـــاتها مـــع زمياتهـــا 
تأثيـــر الـــدروس عـــن ُبعـــد فـــي مدى 
تحملهن للمســـؤولية واالعتماد على 

النفس.

“التربية” قادرة على إنجاح العام الدراسي المقبل

البحرين تعاملت مع “كوفيد 19” بجدية وشفافية
عبـــداهلل بـــن راشـــد:  التكنولوجيـــا الماليـــة تلعـــب دورا رئيســـا فـــي جـــذب االبتـــكار

قــال ســفير مملكــة البحريــن لــدى الواليــات المتحــدة الشــيخ عبــدهللا بــن 
راشــد آل خليفــة إن التكنولوجيــا الماليــة تلعــب دورا رئيســا فــي مبــادرة 
البحريــن لجــذب االبتكار. وعندمــا ننظر إلى شــركات التكنولوجيا المالية 
فــي البحريــن التي اعتــادت التكيف على عالم غيــر ملموس أو غير ورقي 
وأكثــر درايــة بالعمــل رقميــا مــن الصناعــات التقليدية على ســبيل المثال 
STC Bahrain Fintech Social والتــي تســتفيد الشــركة مــن خبراتهــا 
فــي االتصــاالت من خالل تقديم أحدث األدوات التعاونية الراديوية في 
مستشفى الملك حمد الجامعي لتمكين االستشارات المرئية للمرضى عن 
بعــد في محاولــة لتقليل الزيارات إلى المستشــفيات. لطالما أظهرت هذه 
الصناعــة، دورا مهمــا فــي تخفيف التباعــد االجتماعي عن طريق تســهيل 
نقــل البضائــع، وربــط الطــالب بالصفــوف االفتراضيــة والحفــاظ علــى 
العمليــات التجاريــة، إذ إن البنيــة التحتيــة الرقمية فــي البحرين، خدمت 
البالد بشــكل جيد. لقد نظرنا دائما إلى الخدمات المالية كقطاع رئيســي 

في البحرين وليس فقط لخدمة البحرين ولكن للمنطقة أيضا.

جـــاء ذلـــك فـــي مقابلـــة فـــي مقابلة 
مـــع الموقع االلكترونـــي الدولي “ذي 
بنكـــر” والتـــي أجريت فـــي منتصف 
يونيـــو 2020 عـــن الضغوطات التي 
تتعـــرض لهـــا الخدمـــات المصرفيـــة 
بســـبب تأثير فيـــروس كورونا على 
البنوك والشـــركات في جميع أنحاء 

العالم. 
وقال الشـــيخ عبدهللا بن راشـــد في 
أن  ومنـــذ  البحريـــن  فـــي  المقابلـــة: 
ســـجلنا أو في الواقع قبل تســـجيل 
أول حالة إيجابية لفيروس كورونا، 
شـــكلت المملكة =فريق عمل بقيادة 
ســـمو ولـــي العهـــد وكان ذلـــك فـــي 
فبرايـــر، قبل أســـبوعين مـــن الحالة 
األولـــى. وأعتقـــد أننـــا بذلك أرســـلنا 
رســـالة مفادهـــا أن البحرين تعاملت 
مـــع كوفيـــد19- بجديـــة وشـــفافية. 
واصلنا عقد المؤتمـــرات الصحافية 
ونشر التحديثات عن عدد الحاالت 
والتوعية العامة، وأمر جالة الملك 
بتغطيـــة تكاليـــف الرعايـــة الصحية 
لجميـــع  بالفيـــروس  المرتبطـــة 
حـــد  علـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
سواء، بما في ذلك العمالة الوافدة. 
وأشـــار إلـــى أن معـــدل التعافي في 
البحريـــن يصـــل حتـــى اليـــوم إلـــى 

 0.25 الوفيـــات  ومعـــدل   %  71
%. وتعكـــس األرقـــام، اإلجـــراءات 
الحكومية االســـتباقية التي تسعى 
إلـــى إيجاد عـــاج للفيروس ونشـــر 
حمـــات التوعية وإجراءات فحص 
الحـــاالت المشـــتبه بإصابتهـــا. ففـــي 
وقت مبكر جدا، بدأنا نشـــر وحدات 
فحص متنقلة على مستوى الدولة، 
وهـــذا جعـــل البحريـــن واحـــدة مـــن 
رواد الفحص لكل مليون نسمة، منذ 
األيـــام األولى من الوباء، حيث يبلغ 
اليوم 146 ألًفا لكل مليون شخص.

الماليـــة  االســـتجابة  أن  وأضـــاف 
تتعلـــق  فيمـــا  للبحريـــن،  الرئيســـة 
عـــن  عبـــارة  كانـــت  بكوفيـــد19-، 
حزمـــة مالية وتنمويـــة، تم إطاقها 
بتوجيهات مـــن جالة الملك، بقيمة 
4.3 مليار دينار، وما تشتمل عليه من 
قرارات وإجراءات لدعم المواطنين 
والقطـــاع الخاص ومواصلًة تحقيق 
األهـــداف التنمويـــة المنشـــودة فـــي 
التـــي  االســـتثنائية  الظـــروف  ظـــل 
تواجههـــا المملكـــة والعالـــم للتصدي 
لخطـــر كورونـــا، واآلن نتطلـــع إلـــى 
مزيـــد من خدمات الدعـــم. فقد قام 
مصـــرف البحرين المركزي بتوســـيع 
تســـهيات االقتراض ووقف ســـداد 

محـــددة،  لمـــدة  القـــروض  أقســـاط 
وتحملـــت الحكومـــة تكلفـــة فواتير 
الكهربـــاء والماء عن جميـــع األفراد 
والشـــركات. كمـــا تـــم إعفاؤهـــم من 
تأجيـــر  ورســـوم  البلديـــة  الرســـوم 
األراضـــي الصناعيـــة. عـــاوة علـــى 
ذلـــك، أوقفـــت هيئـــة تنظيم ســـوق 
الشـــهرية  العمـــل  رســـوم  العمـــل، 
ورســـوم إصـــدار وتجديـــد تصاريح 
وهـــي  “تمكيـــن”  وقدمـــت  العمـــل. 
مؤسســـة حكوميـــة شـــبه مســـتقلة، 
القـــروض والمســـاعدات للشـــركات، 
دعما للشـــركات المتضررة. وأطلقت 
البحريـــن أيضـــا خدمـــة المســـاعدة 
الماليـــة للمتأثرين ماديـــا من الوباء، 
وأطلقـــت بوابة لربـــط الباحثين عن 
عمل ومؤسسات وشـــركات القطاع 
الموظفيـــن  ومســـاعدة  الخـــاص، 
وبشـــكل خـــاص العمـــال الوافديـــن، 
من خال توفير مســـاكن بديلة لهم 
كمأوى مما ساعد على تقليل الكثافة 
في مســـاكنهم وبالتالي ساعدت كل 
هذه األساليب االســـتباقية بطريقة 

أو بأخرى في حماية اقتصادنا.
فـــي  المالـــي  االســـتقرار  أن  وذكـــر 
البحريـــن، ضـــروري للحفـــاظ علـــى 
تنبـــأ  فقـــد  اإلقليمـــي.  االســـتقرار 
بانتعـــاش  الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق 
اقتصاديـــات دول مجلـــس التعاون 
بعـــد  المقبـــل  العـــام  الخليجـــي 
المحتمـــل  االقتصـــادي  االنكمـــاش 
بســـب كوفيد19-. ومن المتوقع أن 

تســـجل البحريـــن، نمـــوا فـــي الناتج 
المحلـــي اإلجمالي الحقيقي بنســـبة 
ينتعـــش  وأن   ،2021 العـــام   %  3
اقتصاد دول الجوار أيضا، وبالتالي 
فـــي  المنطقـــة ككل  نـــرى  أن  نأمـــل 
وضـــع أفضل في المســـتقبل. قامت 
بخفـــض  الجـــوار  ودول  البحريـــن 
 %  30 بنســـبة  الحكومـــي  اإلنفـــاق 
األزمـــة،  تجـــاوز  علـــى  للمســـاعدة 
وستقوم أيضا بإعادة جدولة بعض 
مشـــاريع البناء واالستشارات لعدم 
تجـــاوز ميزانيـــة المصروفـــات لعام 
2020 وإفساح المجال الحتياجات 
اإلنفـــاق األخـــرى. بشـــكل أساســـي، 
نحـــن نتطلع لما هو أفضل في العام 

المقبل.
أدخلـــت  الماليـــة  وزارة  إن  وقـــال 
الـــذي  المالـــي  التـــوازن  برنامـــج 
الحكوميـــة،  الجهـــات  طـــال جميـــع 
القطاعيـــن  بيـــن  شـــراكة  وشـــهدنا 
اإلنفـــاق  والخـــاص وخفـــض  العـــام 
الحكومي وتقديـــم أفضل التقنيات 
المتاحة كمثال رئيســـي على كيفية 
قيـــام البحريـــن بحمايـــة ميزانيتها، 
المطمئنـــة،  األخبـــار  فـــإن  وبالتالـــي 
ترجـــع إلى أبريـــل 2018 عندما كان 
هناك اكتشـــاف للنفـــط البحري ألول 
مرة منـــذ عام 1932، كمـــا ندعوه بـــ 
“ اكتشـــاف حوض خليج البحرين”. 
نحن نتحـــدث عن 18 مليـــار برميل 
من النفط ومن 10 إلى 20 تريليون 
قـــدم مكعب مـــن الغـــاز المقـــدر في 
مربـــع.  كيلومتـــر   2000 مســـاحة 
 4 إلـــى  البحـــري  الحقـــل  وقســـمنا 
اقســـام. أحدهـــا للتطويـــر وال تـــزال 
األقســـام الثاثـــة متاحة، وباشـــرت 
شـــركة هاليبرتـــون بحفـــر أول بئـــر 
فـــي  منـــه  إنتاجـــا  نـــرى  أن  ونأمـــل 
الســـنوات الخمس المقبلة. ونحاول 
التأكـــد من أن اقتصادنـــا، قادر على 
الصمـــود لألربع أو الخمس ســـنوات 
المقبلـــة، 5 ســـنوات حتـــى نحصـــل 

على النتائج المتوقعة.

الشيخ عبدالله بن راشد

محرر الشؤون المحلية



استمرار تعليق الصلوات والعبادات الجماعية في المساجد
للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  أعلـــن 
اإلســـامية فـــي بيـــان نشـــره أمـــس 
الصلـــوات  تعليـــق  اســـتمرار  عـــن 
العبـــادات  وتعطيـــل  المســـاجد  فـــي 
الجماعيـــة لحين تحقيـــق االنخفاض 
انتشـــار  مؤشـــرات  فـــي  المطلـــوب 
الجهـــات  تقـــرره  لمـــا  وفًقـــا  المـــرض 
الطبيـــة المختصـــة. وفيمـــا يلي نص 

البيان كاما:
فانطاًقـــا ممـــا تقـــرر فـــي االجتمـــاع 
الســـابق الذي عقـــده المجلس األعلى 
رئيـــس  مـــع  اإلســـامية  للشـــؤون 
المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق 
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد19-( بحضـــور وزيـــر العـــدل 
واألوقـــاف،  اإلســـامية  والشـــؤون 

ورئيســـي مجلســـي األوقاف الســـنية 
والجعفرية، وبالمراجعة الدورية كل 
أســـبوعين للمســـتجدات والمؤشرات 
جانـــب  مـــن  البـــاد  فـــي  الصحيـــة 
الجهات المعنية وفًقا لقرار المجلس، 
وبعد التواصل والمناقشـــة مع رئيس 
رئيـــس  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيروس 

كورونـــا )كوفيـــد19-( ووزيـــر العـــدل 
واألوقـــاف،  اإلســـامية  والشـــؤون 
ورئيســـي مجلســـي األوقاف الســـنية 
علـــى  االطـــاع  وبعـــد  والجعفريـــة، 
توصيـــات ومرئيات الجهـــات الطبية 
المختصـــة، يعلـــن المجلس اســـتمرار 
المســـاجد  فـــي  الصلـــوات  تعليـــق 
وتعطيـــل العبـــادات الجماعية لحين 

تحقيـــق االنخفـــاض المطلـــوب فـــي 
مؤشـــرات انتشـــار المـــرض وفقـــا لما 

تقرره الجهات الطبية المختصة.
كما يدعو المجلس الجميع إلى تحمل 
والوطنيـــة  الشـــرعية  المســـؤولية 
المختصيـــن  بتوجيهـــات  بااللتـــزام 
أنفســـهم  علـــى  وتعليماتهـــم حفاظـــا 
ومواطنيهـــم،  وذويهـــم  وأهليهـــم 
ويؤكـــد أن التـــزام الناس بمســـؤولية 
تامة مـــن أهم األســـباب لتجاوز هذه 
األزمة الصحية بســـام، ســـائلين هللا 
العلـــي القديـــر أن يكشـــف عـــن بادنا 
وجميع بـــاد المســـلمين والعالم هذه 
الجميـــع  صـــدور  ويثلـــج  الجائحـــة، 
بعـــودة العبادات الجماعيـــة في خير 

وسام وعافية، إنه سميع مجيب.

المنامة - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

لقاء مع المآتم والجهات الرسمية للخروج بتصور مناسب إلحياء عاشوراء
ــديــنــيــة ــر ال ــائ ــع ــش ــا ال ــه ــت ــاي ــي رع ــة فـ ــ ــدول ــ ــزة ال ــهـ ــن أجـ ــدود مـ ــحـ ــح: دعــــم ال مـ ــالـ ــصـ الـ

أكــد رئيــس األوقــاف الجعفريــة يوســف الصالــح أّن إدارة األوقــاف الجعفرية 
في تواصل مســتمر مع الجهات الرســمية للوصول إلى اإلحياء األمثل لموســم 
عاشوراء للعام 1442 هـ، في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن انتشار جائحة 

فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وقال الصالح “الشـــك إّن إلحياء ذكرى 
استشـــهاد اإلمـــام الحســـين )ع( مكانـــة 
عظيمة في نفـــوس الجميع، محفوظة 
فـــي وجداننـــا جميعـــا، وســـتبقى هـــذه 
الذكـــرى خالدة أبد الدهـــر إلى أن يرث 
أّن  عليهـــا، والشـــك  ومـــن  األرض  هللا 
مملكـــة البحريـــن اعتـــادت منـــذ القدم 
علـــى إحيـــاء هـــذه المناســـبة الدينيـــة 
الجليلـــة بمراســـم وفعاليـــات وطقوس 
مميـــزة، إال أّن الوضـــع فـــي هـــذا العـــام 
لألســـف الشـــديد جاء في ظل ظروف 

جائحة عالمية بانتشـــار وباء لم تشهد 
له البشـــرية في تاريخهـــا الحديث من 
نظيـــر، وقـــد القـــت بظالها علـــى كافة 
مناحـــي الحيـــاة العامـــة فـــي مختلـــف 

دول العالم، ومنها مملكة البحرين”.
الجعفريـــة  األوقـــاف  رئيـــس  وأثنـــى 
علـــى التوجيهات الدائمـــة لعاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد نائـــب القائد 

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة باالهتمام 
الســـيما  الدينيـــة،  الشـــعائر  برعايـــة 
موســـم عاشـــوراء اإلمام الحسين )ع(، 
وخيـــر دليـــل مـــا تقدمه أجهـــزة الدولة 
ومؤسســـاتها األمنيـــة والخدميـــة مـــن 
دعـــم ال محدود إلحياء هذه المناســـبة 

سنويا على النحو األفضل”.
وأشـــاد عاليا بالجهـــود منقطعة النظير 
التـــي يبذلها الفريـــق الوطني للتصدي 
صاحـــب  بقيـــادة  كورونـــا  لفيـــروس 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد، والفريق 
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
)COVID-19 ( برئاسة رئيس المجلس 
األعلـــى للصحة الفريق طبيب الشـــيخ 

محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة؛ لحماية 
المواطنيـــن  كافـــة  وســـامة  صحـــة 
والمقيمين في مملكة البحرين، والتي 
حظيـــت بإشـــادة مـــن منظمـــة الصحة 

العالمية.

وكشف الصالح عن عزم إدارة األوقاف 
الجعفريـــة عقـــد اللقاء الســـنوي للمآتم 
والمواكـــب الحســـينية فـــي محافظات 
مملكـــة البحريـــن في شـــهر أغســـطس 
المقبـــل، حيـــث ســـيعقد هـــذا المنتـــدى 
عـــن طريـــق تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، 
ومنســـقي  المآتـــم  إدارات  وبمشـــاركة 
المواكـــب وممثلـــي الجهـــات الرســـمية 
والمعنييـــن باألمور التنظيمية الخاصة 
بموســـم محـــرم 1442 هــــ، إضافـــة إلى 
الجهات الرسمية ذات العاقة للخروج 
مناســـبة  إلحيـــاء  مناســـب  بتصـــور 
عاشـــوراء بمـــا ينســـجم مـــع الظـــروف 

الصحية السائدة.
والمخاطبـــات  الرســـائل  علـــى  ا  وردًّ
الواردة إلى مجلس األوقاف الجعفرية، 

أوضـــح الصالـــح : “أننـــا نشـــاطر المآتم 
والحســـينيات ذات التطلعـــات بإحياء 
اإلدارة  وســـتوصل  المناســـبة،  هـــذه 
جميـــع المرئيات إلى الجهات الرســـمية 
المختصـــة، إال أنـــه مـــن الســـابق ألوانه 
تحديد شكل إحياء المناسبة لهذا العام 
فـــي ظل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية، 
ورغـــم صعوبة ممارســـة الشـــعائر على 
النحو المعتاد وفقا للمعطيات الصحية 
الحالية، إال أّن اإلدارة ســـترجئ اتخاذ 
أي قـــرار نهائـــي بهـــذا الخصوص حتى 
قبيل موســـم عاشوراء، حيث سيرتكز 
القرار حينها وفقـــا للمعطيات الصحية 
الســـائدة ووفق التوصيـــات التي يراها 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق 

كورونا والجهات المختصة”.

المنامة - األوقاف الجعفرية

يوسف الصالح

لحين تحقيق 
االنخفاض 

المطلوب في 
مؤشرات انتشار 

المرض

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  االدارة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي 
بـــأن إدارة مكافحـــة  وااللكترونـــي، 
رصـــدت  االلكترونيـــة،  الجرائـــم 
موقـــع  علـــى  مجهولـــة  صفحـــات 
)فيســـبوك(  االجتماعـــي  التواصـــل 
تحمل أسماء صحف محلية، وتنشر 
أخبارا مزيفة، الفًتا في الوقت ذاته 
إلـــى أن هـــذه الصفحـــات المجهولة، 
تتضمـــن روابـــط خبيثـــة، قـــد يؤدي 
الضغـــط عليهـــا إلى اختـــراق أجهزة 

الكمبيوتر والهواتف النقالة.
وفـــي هـــذا الســـياق، دعا مديـــر عام 

الفســـاد  لمكافحـــة  العامـــة  االدارة 
واألمـــن االقتصـــادي وااللكترونـــي، 
التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمي 
االجتماعـــي إلـــى اإلبـــاغ عـــن هذه 
الصفحـــات المـــزورة، والتـــي تتعمد 
نشـــر أكاذيب وادعاءات، ال أســـاس 
إلـــى  وتهـــدف  الصحـــة  مـــن  لهـــا 
إثـــارة البلبلـــة والمســـاس بالنســـيج 
بالمواطنيـــن  مهيبـــا  االجتماعـــي، 
والمقيميـــن من مســـتخدمي مواقع 
التواصـــل االجتماعي، توخي الدقة 
والحـــذر، والحـــرص علـــى اســـتقاء 

المعلومات من مصادرها الرسمية.

تحذير من صفحات مجهولة على 
“فيسبوك” تحمل أسماء صحف 

محلية وتنشر أخبارا مزيفة

local@albiladpress.com

الخميس 16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 - العدد 4293
07

ليلى مال اهلل

جناحي : لالستعجال بإقرار رؤية المحضون خالل الجائحة
ــة ــري ــا” يــفــضــح الــعــاقــات األس ــ ــورون ــ ــف وطــــــاق... “ك ــن ــل وع ــت ق

أكــدت حقوقيــات خليجيــات أن حائجــة كورونــا أظهــرت إلــى الســطح كل 
الخالفــات والمشــكالت األســرية التــي كانــت مخفيــة قبــل الجائحــة، ممــا 
تســببت بزيــادة قضايــا الطــالق والعنــف ضــد المــرأة التــي وصلــت الى حد 
جرائــم القتــل، جــاء ذلــك فــي الحلقــة النقاشــية التــي نظمتها لجنــة المرأة 
والطفل بجمعية الحقوقيين البحرينية حول قضايا األسرة في ظل جائحة 
كورونا التحدي والحلول، والتي إدارتها  رئيس لجنة المرأة والطفل المرأة 
والطفــل بجمعيــة الحقوقييــن البحرينيــة المحاميــة هنــادي الجــودر، حيث 

شهدت الحلقة مشاركات مهتمين ومتخصصين بشأن األسرة والطفل.

آباء محرومون

من جهتهـــا، أكدت المحاميـــة فوزية 
إدارة  مجلـــس  عضـــو  جناحـــي 
الشـــبكة القانونيـــة للنســـاء العربيات 
القضايـــا  فـــي  أثـــرت  الجائحـــة  أن 
الموضوعيـــة، ومنهـــا قضايـــا النفقـــة 
فاســـتحالت  المحضـــون،  ورؤيـــة 
رؤيـــة األبنـــاء آلبائهـــم فـــي المراكـــز 
االجتماعيـــة المغلقة ومـــن اآلباء من 
حـــرم من رؤيـــة أبنائه 6 أشـــهر حتى 
وصلـــت الباغـــات لمراكـــز الشـــرطة 
المتنـــاع  فيهـــا  األطفـــال  وتســـليم 

الحاضن.
وتابعـــت “ناشـــدت المجلـــس األعلى 
للمـــرأة ووزارة العـــدل لحـــل مشـــكلة 
الرؤيـــة وفتـــح المراكـــز االجتماعيـــة 
قـــرار  وإصـــدار  الحاضنيـــن  أمـــام 
عبـــر  ُبعـــد  عـــن  للرؤيـــة  مســـتعجل 
التطبيقـــات اإللكترونيـــة، إال أنني لم 

أجد نتيجة”.

تأخر قضايا الطالق

وذكـــرت جناحي أن هناك تأخيرا في 
رفـــع قضايا الطاق وذلك الشـــتراط 
عرضها على مكتب التوافق األسري، 
والذي قد تؤخر إلى 3 أسابيع إليجاد 
تطبيـــق للحوار بيـــن الطرفين، فضا 
عـــن مشـــكلة النفقـــات التـــي تحولت 
إلـــى الدفـــع اإللكترونـــي. وبينـــت أن 
قضايـــا الطاق ازدادت بشـــكل كبير، 
العنـــف  حـــاالت  ازديـــاد  عـــن  فضـــا 
األســـري قابلها ارتفاع نســـبة الزواج 

خال الجائحة.
وطالبت جناحي بضرورة االستعجال 
فـــي إصـــدار قـــرار مســـتعجل لرؤيـــة 
بمشـــكات  تســـبب  لمـــا  المحضـــون 
كبيـــرة خافا عـــن االنفصال وترتبت 
عليه تبعات نفسية األبناء واألمهات.

ازدياد الطالق

المحاميـــة  أوضحـــت  جهتهـــا،  مـــن 
العمانيـــة نعيمـــة الســـعدية أن نســـبة 
الطاق والمشكات األسرية ازدادت 
خال فترة الحائجة، وهذا ما اتضح 
بعد استئناف عمل المحاكم الشرعية 

التي توقفت مؤقتا.
تواجـــه  لـــم  الســـلطنة  أن  وذكـــرت 
مشـــكات كثيرة، حيث إن المحكمة 
الشـــرعية كانـــت تعمـــل علـــى قضايا 
الرؤيـــة وقضايـــا النفقـــة، فضـــا عن 
قســـم التنفيـــذ الذي اســـتمر في فتح 
المحضونيـــن  رؤيـــة  تنفيـــذ  قضايـــا 
وتنفيذ قضايا النفقة وإصدار أحكام 

الحجز للممتنعين عنها.
ولفتـــت إلى أن اللجنـــة العليا وجهت 
بنك التنمية لدعم المشاريع الصغيرة، 
ومنها مشـــاريع األســـر المنتجة لســـد 

العجز من خال الجائحة.

مباشرة “المستحدثة”

مـــن جانبهـــا، أكـــدت المحاميـــة بيان 
زهران أن قضايا األسرة في المملكة 
العربية السعودية كانت أكثر ساسة 

في فتـــرة جائحة كورونـــا، حيث إن 
األنظمـــة التي صدرت في الســـنوات 
الخمـــس األخيرة ســـاعدت في ســـد 

كثير في نظام التنفيذ.
أحـــد  يمنـــع  ال  القوانيـــن  وحســـب 
الوالدين من رؤية أبنائه إال بموجب 
تنظيمـــي،  قـــرار  أو  قضائـــي  حكـــم 
وخـــال فترة الحظر صدر أمر ملكي 
بإيقـــاف الرؤية، وعـــادت األمور إلى 
طبيعتهـــا بعـــد فـــك الحظر بتســـليم 
األطفال المراكـــز االجتماعية، حيث 
نظـــام التنفيـــذ يشـــترط عـــدم إيذاء 
الطفل نفســـيا خال تســـليمة للرؤية 
أو القوة الجبرية. أما إذا تكرر رفض 
تســـليم الطفل للرؤية، فـــان العقوبة 

تصل إلى الحبس لمدة 3 أشهر.
وذكرت “صدرت آلية من وزير العدل 
مؤخرا لمباشرة القضايا المستحدثة 
فـــي هـــذه الفتـــرة، والتـــي لـــم يصدر 
فيهـــا أحـــكام عبر مباشـــرتها بشـــكل 
إلكترونـــي وتنفيذهـــا عبـــر محاكـــم 

التنفيذ”.

جرائم قتل

وأكـــدت المحاميـــة عـــذراء الرفاعي 
رئيس لجنـــة المرأة والطفل بجمعية 
القليـــل مـــن  الحقـــوق الكويتيـــة أن 
علـــى  حافظـــت  الكويتيـــة  األســـر 
روابطهـــا خـــال هـــذه األزمـــة، فـــي 
الوقـــت الذي وصـــل العنف األســـري 
إلى حـــد القتل، فتكررت جرائم قتل 

وقتـــل  البعـــض،  لبعضهـــم  األزواج 
األبنـــاء على يـــد آبائهم خـــال فترة 
الجائحـــة، فضـــا عن ازديـــاد حاالت 
الطـــاق وارتفاع حـــاالت العنف ضد 

المرأة.
وتابعـــت كثيـــر من المشـــكات تعود 
لبدايـــة الحظـــر الجزئي الـــذي كانت 
تزيـــد عـــدد ســـاعاته عن 12 ســـاعة، 
فشكل وجود اآلباء على غير العادة 
لساعات طويلة في االسر الكثير من 
المشـــكات خصوصا في ظل إغاق 
جميع المحاكم وقســـم االستشارات 

الزوجية وتسوية المنازعات.
وأشـــارت إلى أن أهم التحديات بعد 
الحظـــر الكلـــي بغلق كافة المنشـــآت 
كان المحافظة على األســـر الكويتية 
أو  خلـــل  دون  المقيمـــة  واألســـر 
خافـــات بالتعـــاون مـــن قبـــل وزارة 

العدل والجمعيات األهلية. 
وقالـــت “بعـــد فتـــرة الحظـــر وفتـــح 
المحاكم لـــم نكن نتوقع العدد الكبير 
مـــن القضايا األســـرية على اختافها 
والنفقـــات  الطـــاق  قضايـــا  مـــن 
والمشـــكات األســـرية، مؤكـــدة تـــم 
فتح المراكز االجتماعية للرؤية منذ 
أقل من شـــهر أحكام بفعل الضغوط 

التي مارسها الحقوقيون.

المنامة - النيابة العامة

أحمـــد  النيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
الرمضـــان أنـــه في إطـــار جهود 
النيابـــة العامة للتصدي لظاهرة 
التأجيـــر اليومـــي واألســـبوعي 
للعقـــارات دون ترخيص، وذلك 
بالمخالفة للشـــروط والضوابط 
القانونية المقررة، التي انتشرت 
المملكـــة  ربـــوع  فـــي  أخيـــًرا 
المنتجعـــات  فـــي  خصوًصـــا 
الســـياحية، تلقت النيابة العامة 
الشـــركات  إحـــدى  مـــن  باًغـــا 
المنتجعـــات  ألحـــد  المالكـــة 
السياحية بالمحافظة الجنوبية 
تضمـــن تضررها من تأجير عدد 
مـــن الفيـــات داخـــل المنتجـــع 
أو  اليومـــي  التأجيـــر  بنظـــام 
األسبوعي، سواء من قبل ماك 
تلك الوحدات أو من قبل الغير 

وذلك من دون ترخيص.
باشـــرت  البـــاغ،  ورود  وفـــور 
تحقيقاتهـــا،  العامـــة  النيابـــة 
المختـــص  بســـؤال  وذلـــك 
أشـــار  الـــذي  المالكـــة  بالشـــركة 
إلـــى ما تمثله وقائع اإليجار من 
المقررة  لالتزامـــات  مخالفـــات 
بموجـــب العقـــود المبرمـــة مـــع 
المـــاك في هـــذا الشـــأن، فضًا 
عمـــا تنطـــوي عليه مـــن مخالفة 
والوســـاطة  الســـياحة  لقانـــون 
في العقـــارات لقيامهـــم بتأجير 
تلـــك الوحـــدات دون ترخيص، 
الســـيما وقـــد ترتـــب علـــى تلك 

حقـــوق  انتهـــاك  المخالفـــات 
باقي المـــاك بالنظر إلـــى اآلثار 
الســـلبية المترتبـــة على اإليجار 
فـــي  واألســـبوعي  اليومـــي 
إقـــاق راحة المـــاك، وتعريض 
لمختلـــف  وســـامتهم  أمنهـــم 
صور الســـلوك الســـلبي من قبل 

مستأجري فيات المنتجع.
وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم، قامـــت 
النيابـــة العامـــة بحصـــر وقائـــع 
إليهـــا  المشـــار  كافـــة  اإليجـــار 
ســـواء  المنتجـــع  ذلـــك  داخـــل 
علـــى وســـائل  اإلعانـــات  عبـــر 
التواصـــل االجتماعـــي، أو تلـــك 
الشـــركة  بمعرفـــة  المضبوطـــة 
المالكـــة، مـــع تحديـــد الوحدات 
المؤجـــرة أو المعروضة لإليجار 
والقائم بمباشـــرة تلـــك الوقائع، 
مـــن  عـــدد  تأجيـــر  أن  ثبـــت  إذ 
تلـــك الوحدات قـــد تم من دون 
ترخيص من السلطة المختصة، 
إحـــدى  اســـتدعاء  تـــم  وعليـــه 
المخالفـــات واســـتجوابها فيمـــا 
نســـب إليها من قيامهـــا بتأجير 
فيات ذلـــك المنتجع بالمخالفة 
للقانـــون ومـــن دون ترخيـــص، 
المخالفيـــن  حصـــر  تـــم  كمـــا 
اآلخريـــن؛ تمهيًدا الســـتدعائهم 
واســـتجوابهم فـــي شـــأن تلـــك 
الوقائـــع، التـــي تصـــل العقوبـــة 
فيهـــا إلى الحبس لمدة ســـنتين 

وغرامة 500 دينار.

تأجير فيالت داخل أحد المنتجعات في “الجنوبية” دون ترخيص

المنامة - وزارة الداخلية

مديريـــة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
شـــرطة محافظـــة العاصمة أن 
شـــرطة المديرية، ألقت القبض 
)31 عاًمـــا( إثـــر  علـــى آســـيوي 
قيامه ببيع المواد المسكرة في 

مسكنه بمنطقة الجفير.
ورود  فـــور  أنـــه  وأوضـــح 
تـــم  الشـــأن  بهـــذا  معلومـــات 
البحـــث  أعمـــال  مباشـــرة 

والتحـــري، التـــي أســـفرت عـــن 
تحديد هوية المذكور والقبض 
عليـــه متلبســـا، كما تـــم تحريز 

المواد المضبوطة.
مديريـــة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
العاصمـــة  محافظـــة  شـــرطة 
إلى أنـــه تم اتخـــاذ اإلجراءات 
القانونيـــة وإحالـــة القضية إلى 

النيابة العامة.

القبض على آسيوي يبيع مواد مسكرة في الجفير

هنادي الجودر
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