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2Ω2020 ƒ«dƒj 29 - `g1441 áéëdG hP 8 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15468) Oó©dG

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ô`̀eCG
 ¢ù«FQ  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø``̀H  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 ó`̀jó`̀°`̀û`̀à`̀H  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  ,AGQRƒ````````̀dG
 »a  á`̀jhOC’G  ±ô°U  äÉ«∏ªY  ≈∏Y  áHÉbôdG
 ∞∏àîªH á°UÉîdGh á«eƒμëdG äÉ«dó«°üdG
 ióe  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dGh  ,áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe
 ,É¡H  ∫ƒª©ªdG  á«fƒfÉ≤dG  áª¶fC’G  É¡YÉÑJG
 á`̀jhOC’G  ±ô°U  øe  óëdG  »a  º¡°ùj  ÉªHh

.á«ÑW äÉØ°Uh ¿hóH hCG ≥M ¬Lh ô«¨H
 Ωó`̀Y á`̀ «`̀ª`̀gCG ≈`̀∏`̀Y √ƒ`̀ª`̀°`̀S Oó``̀°``̀Th 
 áë°üH  ≥∏©àj  ô```̀eCG  …CG  »``a  π`̀gÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dG
 ™e ,ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀Sh
 ,á```̀jhOC’G  ¿RÉ`̀î`̀e  ≈∏Y  á`̀HÉ`̀bô`̀dG  ójó°ûJ

 ™«ÑdGh  øjõîàdG  äÉWGôà°TG  øe  ócCÉàdGh
 á```̀ jhOC’Gh IQó`̀î`̀ª`̀dG á````̀jhOC’G á`̀Ñ`̀bGô`̀eh
 ’Éée  ∑ôàj  ’  ÉªHh  ,áHÉbô∏d  á©°VÉîdG
 ≥«≤ëàd  É¡H  ÖYÓàdG  ¢SƒØædG  ±É©°†d
 áë°U ÜÉ°ùM ≈∏Y áYhô°ûe ô«Z Ö°SÉμe

.™ªàéªdG OGôaCG áeÓ°Sh
 øe áæéd  π«μ°ûJ  ≈dEG  √ƒª°S  ¬Lhh 
 ø«fGƒ≤dG  á©LGôªd  ¢UÉ°üàN’G  …hP
 ±ô°U  äÉ`̀«`̀dBG  ºμëJ  »àdG  äGAGô````̀LE’Gh
 á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ`̀ «`̀ dó`̀ «`̀ °`̀ü`̀ dÉ`̀ H á````````̀ jhOC’G
 ≈∏Y äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀ dG  ß`̀«`̀∏`̀¨`̀Jh ,á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀ dGh
 ΩGõ`̀à`̀d’G  ió``e  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dGh  ø«ØdÉîªdG
 ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG »`̀ a IOQGƒ````̀ dG äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’É`̀H

 õcGôªdGh ádó«°üdG áæ¡e ádhGõªd áª¶æªdG
 ¢ù∏ée  ≈`̀ dEG  Égôjô≤J  ™`̀aQh  ,á«dó«°üdG

.AGQRƒdG
 ¬«dƒj  Ée  QÉWEG  »a  ôeC’G  Gòg  »JCÉjh
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ≥«≤ëJh  á«ë°üdG  ájÉYôdÉH  ΩÉªàgG  øe
 á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG IOƒ```̀é```̀dG äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈``̀∏``̀YCG
 ≈∏Y ¢``̀Uô``̀ë``̀dGh ,º`̀«`̀≤`̀ ª`̀ dGh ø`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀ d
 ä’ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dGh ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dÉ`̀H ΩGõ``̀à``̀d’G
 ÉªH  á``̀jhOC’G  ±ô°U  äÉ«∏ªY  º¶æJ  »àdG
 íHôàdG  hCG  ∫Ó¨à°SÓd  ∫Éée  …CG  ´ó`̀j  ’
 AGô°ûd á°ü°üîªdG áeÉ©dG  ∫GƒeC’G Qógh

.ájhOC’G

 äÉ«dó«°üdG »a ájhOC’G ±ô°U ≈∏Y áHÉbôdG ójó°ûàH ôeCÉj AGQRƒdG ¢ù«FQ

á`̀©`̀LGô`̀ª`̀d á`̀æ`̀é`̀d π`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀J ≈```̀ dEG ¬``Lƒ``j √ƒ`̀ ª`̀ °`̀ S
ø``«ØdÉîªdG  ≈``∏Y  äÉ``Hƒ≤`©``dG  ß``«∏`¨à`d  ø``«fGƒ`≤`dG

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ≈```̀∏```̀YC’G ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG ™`````̀aQ
 äÉjBG  ≈ª°SCG  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d
 áÑ°SÉæªH  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG
 ≈``̀ë``̀°``̀VC’G ó``̀ «``̀Yh á``̀ aô``̀Y Ωƒ````̀j
 ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ≤e ≈dEG ∑QÉÑªdG
 ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,áØ«∏N
 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
 ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
 óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈``̀∏``̀YC’G
 áμdÉªdG  á∏FÉ©dG  ≈``̀ dEGh  ,¢ù∏ée
 Ö©°Th  áeƒμM  ≈``dEGh  ,áªjôμdG
 ø«àeC’G  ΩƒªYh ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¬∏dG  kÓFÉ°S  ,á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG
 »a  ø«ª∏°ùª∏d  ∑QÉÑj  r¿CG  ≈dÉ©J
 Égó«©j r¿CGh ,á∏«°†ØdG ΩÉjC’G √òg
 ø`̀ª`̀«`̀dGh ô`̀«`̀î`̀dÉ`̀H ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG ≈`̀∏`̀Y

.∫ÉM ø°ùMCG »ah äÉcôÑdGh
 π`̀ ¡`̀à`̀ °`̀ù`̀e »````̀ a ∂``````̀dP AÉ``````̀L
 Égó≤Y  »àdG  ájOÉ«àY’G  á°ù∏édG
 á«æ≤J ôÑY ó©oH øY ¢ùeCG ¢ù∏éªdG
 ï«°ûdG  á°SÉFôH  »FôªdG  ∫É°üJ’G
 ó°TGQ  øH  óªëe  øH  øªMôdGóÑY
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG

.á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d
 Gò`̀g »``̀a ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ≈``̀æ``̀KCGh

 âeÉbh  ¬JòîJG  É`̀e  ≈∏Y  Oó°üdG
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ¬`̀H
 ø«eôëdG  ΩOÉ`̀N  IOÉ«≤H  á≤«≤°ûdG
 øH ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ∂`̀∏`̀ª`̀dG ø`̀«`̀Ø`̀jô`̀°`̀û`̀dG
 Oƒ¡L  øe  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY
 º°Sƒe  »a  IQƒμ°ûe  äGAGô``̀LEGh
 √ò¡d ká``̀eÉ``̀bEG  ;ΩÉ``©``dG  Gò``̀g è`̀ë`̀dG
 IÉ`̀YGô`̀e  ™`̀e  áª«¶©dG  Iô«©°ûdG
 ìÉàéJ  »àdG  á«ë°üdG  ±hô`̀¶`̀dG
 á©jô°ûdG  ó°UÉ≤ªd  É k≤«≤ëJ  ºdÉ©dG
 ¢`̀ù`̀Ø`̀fC’G ß`̀Ø`̀M »``̀a á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G

.ìGhQC’Gh
 ÉªH  ¬°ùØf  âbƒdG  »a  OÉ°TCGh
 òæe  á≤«≤°ûdG  áμ∏ªªdG  ¬H  ™∏£°†J
 ∂∏ªdG ¢ù°SDƒªdG ój ≈∏Y É¡°ù«°SCÉJ
 ∫BG  øªMôdGóÑY  ø`̀H  õjõ©dGóÑY
 Ωƒ«dG ≈àM √GôK ¬∏dG Ö«W Oƒ©°S
 IOƒ`̀¡`̀°`̀û`̀eh IQÉ``̀Ñ``̀L Oƒ``¡``L ø``̀e
 ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  á`̀eó`̀N  »`̀a
 ,á°Só≤ªdG  ôYÉ°ûªdGh  ´É`̀≤`̀Ñ`̀dGh
 øjôªà©ªdGh  êÉ`̀é`̀ë`̀dG  á`̀eó`̀Nh
 ájÉæ©dGh  º¡àjÉYQh  ,øjôFGõdGh

 π«dòJh  ,º`̀¡`̀bô`̀W  ø`̀«`̀eCÉ`̀Jh  ,º`̀¡`̀H
 ô«aƒJh ,º¡¡LGƒJ »àdG ÜÉ©°üdG
 º¡d  á«ë°üdGh  á`̀æ`̀eB’G  AGƒ```̀LC’G
 á«aÉYh ô°ùj »a º¡μ°SÉæe GhODƒ«d

.ΩÓ°Sh
 ¢ù∏éªdG  CÉæg  ôNBG  ¥É«°S  »a
 »àdG  á«MGôédG  á«∏ª©dG  ìÉéæH
 ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ÉgGôLCG
 ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  π`̀gÉ`̀Y  Oƒ©°S
 ¬∏dG  kÓFÉ°S  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG
 ΩOÉN ≈∏Y ºjój  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG
 áë°üdG áª©f ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG

.ójóªdG ôª©dGh á«aÉ©dGh
 ¿CG ≈dÉ©J ¬∏dG ≈dEG ´ô°†J Éªc
 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈∏Y  søªj
 ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  ó`̀ª`̀MC’G  ìÉÑ°U
 á≤«≤°ûdG  â`̀jƒ`̀μ`̀ dG  á```̀dhO  ô``̀«``̀eCG
 AÉ`̀Ø`̀°`̀û`̀dGh á`̀«`̀aÉ`̀©`̀ dGh á`̀ë`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H
 É kªdÉ°S ¬æWh ≈dEG IOƒ©dGh πLÉ©dG

.≈aÉ©e
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG å`̀ë`̀H ∂```̀ dP ó`̀©`̀ H
 ≈∏Y  á``̀LQó``̀ª``̀dG  äÉ`̀Yƒ`̀ °`̀Vƒ`̀ª`̀ dG
 É`̀¡`̀∏`̀¡`̀à`̀°`̀SGh ,∫É````̀ª````̀YC’G ∫hó````̀L
 áfÉeC’G  øe  Iôcòe  ¢VGô©à°SÉH
 äGóéà°ùªdG  ô`̀NBG  ¿CÉ°ûH  áeÉ©dG
 äÉYhô°ûe  øe  É kYhô°ûe  23  »a
 Égò«ØæJ  …QÉédG  ™eGƒédG  QÉªYEG

 ìô£oà°S  »`̀à`̀dG  äÉYhô°ûªdG  hCG
 hCG  AÉæÑ∏d  á`̀eÉ`̀Y  äÉ°übÉæe  »`̀a
 ≈dEG  áaÉ°VEG ,±Gô°TE’Gh º«ª°üàdG
 ÉgAÉ°ûfEG  ≈æÑJ  »àdG  äÉYhô°ûªdG
 É¡d  ¢`̀ü`̀ sNQh  ø«æ°ùë oªdG  ¢†©H

.¢ù∏éªdG
 É`̀ k«`̀ dÉ`̀Y ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG OÉ````°````TCGh
 áμ∏ªe  ¢UôëH  Oó°üdG  Gò`̀g  »`̀a
 Iô``°``†``M IOÉ```̀«```̀≤```̀H ø``̀ jô``̀ë``̀ Ñ``̀ dG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ájÉYQ  ≈∏Y  ¬àeƒμMh  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ó`̀LÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ™`̀eGƒ`̀é`̀dG á``eó``Nh
 ¢ü«°üîJh  ,IOÉ``̀Ñ``̀©``̀dG  QhOh
 πc  ô«aƒJh  ,É¡FÉ°ûfE’  »°VGQC’G
 ,É¡d  º`̀Yó`̀dGh  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  πÑ°ùdG
 Qhó``dG  ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  É kæªãe
 ,ø«æ°ùëª∏d  ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  …ô`̀«`̀î`̀ dG
 ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  Oƒ¡Lh
 ™eGƒédG  AÉ°ûfEG  á©HÉàe  áæédh
 IQGRh  ™e  ¿hÉ©àdÉH  É¡JÉ≤ë∏eh
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dGh ∫ó``̀©``̀dG
 ±É```̀bhC’G »`````̀JQGOEGh ±É`````̀bhC’Gh

.ájôØ©édGh á«æ°ùdG
 ¬à°ù∏L  ¢ù∏éªdG  º`̀à`̀à`̀NGh
 IOQGƒ``̀dG  πFÉ°SôdG  ¢VGô©à°SÉH
 ,∫É`̀ª`̀YCG  ø`̀e  óéà°ùj  É`̀e  å`̀ë`̀Hh
.áeRÓdG äGQGô≤dG É¡fCÉ°ûH òîJGh

 ø«eôëdG áeóN »a ájOƒ©°ùdG Oƒ¡L øªãj zá«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G{

.á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ùFQ |

 øH  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ≈≤∏J
 ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô``̀jRh ,»`̀fÉ`̀jõ`̀dG ó`̀°`̀TGQ
 ƒ«dƒj  28  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG  ¢`̀ù`̀eCG
 ó«°ùdG  ø`̀e  É k«ØJÉg  ’É`̀°`̀ü`̀JG  ,2020
 á`̀«`̀LQÉ`̀N ô`````jRh ,…ô``̀μ``̀°``̀T í``eÉ``°``S

.á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL
 ô`̀jRh OÉ`̀ °`̀TCG ,∫É`̀°`̀ü`̀J’G ∫Ó``̀Nh
 á``̀ jƒ``̀NC’G äÉ``̀bÓ``̀©``̀dÉ``̀H á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG
 áμ∏ªe ø`̀«`̀H  §`̀Hô`̀J  »`̀à`̀ dG  Ió`̀ «`̀Wƒ`̀ dG
 ,á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG
 QÉ`````̀gORGh Ωó``̀≤``̀J ø``̀e √ó`̀¡`̀°`̀û`̀J É```̀eh
 »a ,ä’É``̀é``̀ª``̀dG ≈`̀à`̀°`̀T »``̀a ø`̀«`̀ª`̀FGO
 á«eÉ°ùdG  ájÉYôdGh  äÉ¡«LƒàdG  πX
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 ¢ù«FôdG  á`̀eÉ`̀î`̀a  ¬``̀«``̀NCGh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀ dG
 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ,»°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY

 ≈∏Y øjó∏ÑdG  ¢UôMh ,á«Hô©dG ô°üe
 ≈dEG  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  ¬LhCÉH  ™aódG
 øjó∏ÑdG  ídÉ°üe  Rõ©J  ™`̀°`̀ShCG  ¥É``̀aBG

.ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh
 º`̀YO á``«``LQÉ``î``dG ô````̀jRh ó`````̀cCGh
 Oƒ¡édG  áaÉμd  ΩÉàdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ô`̀°`̀ü`̀e á``̀jQƒ``̀¡``̀ª``̀L É``̀¡``̀dò``̀Ñ``̀J »```à```dG
 ∞∏àîe  á¡LGƒªd  á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG
 »eƒ≤dG É¡æeC’ äGójó¡àdGh äÉjóëàdG
 ¿CG  ≈∏Y  G kOó`̀°`̀û`̀e  ,É¡«a  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh
 ’  AõL  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  øeCG

.øjôëÑdG áμ∏ªe øeCG øe CGõéàj
 ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  OÉ``̀°``̀TCGh
 πYÉØdG  Qhó`̀ dÉ`̀ H  »`̀fÉ`̀jõ`̀dG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H
 á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªéd  …ƒ«ëdGh
 ÉjÉ°†≤dGh  ídÉ°üªdG  øY  ´É`̀aó`̀dG  »a
 »`̀eƒ`̀≤`̀dG ø````̀ eC’G ¿ƒ``̀°``̀Uh á`̀«`̀Hô`̀©`̀ dG

 ¿Ó```YEG IQOÉ``Ñ``ª``H É`̀ kgƒ`̀æ`̀e ,»``Hô``©``dG
 ¢ù«FôdG  áeÉîa  É¡≤∏WCG  »àdG  IôgÉ≤dG
 á```eRC’G  π`̀ë`̀d  »°ù«°ùdG  ìÉ`̀à`̀Ø`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 Iƒ``̀YO ø``̀e ¬`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀J É```̀eh ,á`̀«`̀Ñ`̀«`̀∏`̀ dG
 ≈dEG  É«Ñ«d »a ´Gô°üdG ±GôWCG ™«ªéd
 Ö«∏¨Jh  ,…QƒØdG  QÉædG  ¥Ó`̀WEG  ∞bh
 Ió`̀Mƒ`̀d É`̀ kfÉ`̀ª`̀°`̀V »`̀æ`̀Wƒ`̀dG í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG
 AÉ°SQEGh  ,á«Ñ«∏dG  »°VGQC’G  áeÓ°Sh
 ,á≤«≤°ûdG  É«Ñ«d  »a  ΩÉ`̀Fƒ`̀dGh  ΩÓ°ùdG
 ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ∞`̀ bƒ`̀ª`̀H É`` kgƒ``æ``e
 IOÉ«≤dG  Oƒ¡éd  ófÉ°ùªdG  …ô°üªdG
 ájô°üªdG  OhóëdG  ájÉªëd  ájô°üªdG
.…ô°üªdG »eƒ≤dG øeC’G øY ´ÉaódGh

 …ôμ°T  íeÉ°S  ÜôYCG  ,¬ÑfÉL  øe
 á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  RGõàYG  øY
 ™e  á«îjQÉàdG  á`̀jƒ`̀NC’G  äÉbÓ©dÉH
 πμ°ûJ  »``̀à``̀ dGh  ,ø``jô``ë``Ñ``dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e

 ,AÉ`̀≤`̀ °`̀TC’G ø`̀«`̀H äÉ`̀bÓ`̀©`̀∏`̀d É`̀ kLPƒ`̀ª`̀f
 ô°üe  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ¢``̀Uô``̀M  Gó```̀cDƒ```̀e
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 áμ∏ªe  ™``̀e  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh
 ä’É`̀é`̀ª`̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ∞bGƒªdG É kæªãe ,ÉjÉ°†≤dG  áaÉc AGREGh
 áªYGódG  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á`̀jƒ`̀NC’G
 ájQƒ¡ªL QGô≤à°SGh øeCG  ¬«a Ée πμd
 áμ∏ªªd  É`̀ k«`̀æ`̀ª`̀à`̀e  ,á`̀ «`̀ Hô`̀©`̀ dG  ô`̀°`̀ü`̀e

 .QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ΩGhO øjôëÑdG

»eƒ≤dG É¡æeCG ájÉªëd ô°üe Oƒ¡éd øjôëÑdG ºYO ó``cDƒj á«LQÉîdG ôjRh

 ≈dEG  á«eGôdG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ ƒª°S äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉæH
 QÉWEG  »ah  ,ø«æWGƒªdG  ≈∏Y  á«°û«©ªdG  AÉÑYC’G  ¢†«ØîJ
 øjôLCÉà°ùªdG  ø«æWGƒªdG  IGhÉ°ùe  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  QGô`̀b
 ø«μdÉªdG  ø«æWGƒªdÉH  ájó∏ÑdG  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG  ø`̀e  øcÉ°ùª∏d
 ôjRh ∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG Qó°UCG ,º¡æcÉ°ùªd
 äGQGôb  »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G
 ≈∏Y  ájó∏ÑdG  Ωƒ°SôdG  AÉØYEGh  •É≤°SEGh  ¢†«Øîàd  á`̀jQGRh
 øμ°ùJh É¡H á°UÉN øcÉ°ùe ∂∏àªJ ’ á«æjôëH Iô°SCG 1091
 ƒ«fƒj  ≈àM  ôjÉæj  øe  IôàØdG  ∫ÓN  IôLCÉà°ùe  øcÉ°ùe  »a

 .»dÉëdG ΩÉ©dG øe Ω2020
 §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh í°VhCGh
 á«eÉ°ùdG  áÑZô∏d  Gò«ØæJ  »JCÉJ  äGQGô≤dG  √òg  ¿CG{  »fGôª©dG

 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«b øe
 áªjôc IÉ«M ô«aƒJ ≈dEG á«eGôdG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 á«°û«©ªdG  AÉÑYC’G  ¢†«ØîJ ≥jôW øY ,ø«æWGƒªdG  ™«ªéd
 áªé°ùæeh  á°†Øîe  ájó∏H  Ωƒ°SQ  ∫ÓN  øe  ,º¡∏gGƒc  øY
 …hP ¢†©H AÉØYEG ∂dòch ,ø«æWGƒªdG A’Dƒg äÉLÉ«àMG ™e
 •É≤°SEG  hCG  ÓÑ≤à°ùe  Ωƒ°SôdG  OGó°S  øe  OhóëªdG  πNódG

 .záªjó≤dG º¡fƒjO
 2001  áæ°ùd  (35)  ºbQ  äÉjó∏ÑdG  ¿ƒfÉ≤d  É≤ah  QÉ°TCGh
 áëFÓdG  ≈∏Yh  2001  áæ°ùd  (38)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dÉH  ∫ó©ªdGh
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée QGô≤H  QOÉ°üdG  äÉjó∏ÑdG  ¿ƒfÉ≤d  ájò«ØæàdG
 IOÉªdG  øe  (Ü)  Iô≤ØdG  á°UÉîHh  2002  áæ°ùd  (16)  ºbQ
 …ôjóe  ¢VôY  ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀Hh  IQƒ`̀cò`̀ª`̀dG  áëFÓdG  ø`̀e  (48)

 1064 øY ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG ¢†«ØîJ ºJ ó≤a äÉjó∏ÑdG ΩƒªY
 Iô°SCG  19  øY  ájó∏ÑdG  Ωƒ°SôdG  •É≤°SEGh  á«æjôëH  Iô°SCG
 ∫ÓN ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG øe á«æjôëH ô°SCG 8 AÉØYEGh á«æjôëH

 .zΩ2020 ƒ«fƒj ≈dEG ôjÉæj øe IôàØdG
 äÉ«fÉμeE’G áaÉc ô«î°ùàd ≈©°ùJ IQGRƒdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 »°û«©ªdG  iƒà°ùªdÉH  AÉ``≤``JQ’G  ≈∏Y  πª©∏d  OQGƒ``̀ª``̀dGh
.ø«æWGƒªdG ≈∏Y ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG øe ∞«ØîàdGh ø«æWGƒª∏d

 ø«H  Gôªà°ùe  É≤«°ùæJ  ∑Éæg  ¿CG  ∞∏N  ôjRƒdG  ó`̀cCG  Éªc
 »a  ø«μ∏¡à°ùªdG  ¿hDƒ°T  äÉeóN  IQGOEGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°T
 √ò¡d ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG πjó©J πLCG øe AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g
 äGQGô≤∏d  Gò«ØæJ  º¡H  á°UÉîdG  AÉHô¡μdG  ô«JGƒa  »a  ô°SC’G

 .√ÓYCG IQƒcòªdG ájQGRƒdG

á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG Ωƒ``°``Sô``dG ø``̀e Iô``̀ °``̀ SCG 1091AÉ````̀Ø````̀YEGh •É``≤``°``SEG

 á«dBG  ¿CÉ°ûH  kÉfÉ«H  ,¢ùeCG  ,á«æ°ùdG  ±É`̀bhC’G  IQGOEG  äQó°UCG
 ≈ë°VC’G  ó«Y  IÓ`̀°`̀U  AGOCGh  óLÉ°ùªdG  »`̀a  äGô«ÑμàdG  ™`̀aQ
 IQOÉ°üdG  á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  kÉeGõàdG  ,∑QÉÑªdG

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªH á«æ©ªdG äÉ¡édG øY
 »μ∏ªdG  ¬«LƒàdG  ≈dEG  kGOÉæà°SG ¬fEG  á«æ°ùdG  ±ÉbhC’G âdÉbh
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øY  QOÉ°üdG  »eÉ°ùdG
 AÉ«MEÉH  ΩÉªàg’ÉH  ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ∫ƒM ÉfÉ«H á«æ°ùdG ±ÉbhC’G IQGOEG äQó°UCG ,ó«©dG IÓ°U Iô«©°T
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe óLÉ°ùeh ™eGƒL áaÉc øe äGô«ÑμàdG ™aQ á«dBG
 ≈àM  kÉMÉÑ°U  05:00  áYÉ°ùdG  øe  ó«©dG  äGô«ÑμJ  CGóÑJ  å«M

.kÉMÉÑ°U 05:31 áYÉ°ùdG

 ø«∏°üªdG πÑb øe ó«©dG IÓ°U iODƒJ ¿CÉH IQGOE’G â¡Lh Éªc
 ΩÉ≤Jh  ,ÉMÉÑ°U  á≤«bO  05:31  áYÉ°ùdG  øe  kGAó`̀H  äƒ«ÑdG  »a
 Iô¡£ªdG  áæ°ùdG  »a  OQh Ée  Ö°ùëH iOGôa  hCG  áYÉªL IÓ°üdG
 ,≈``̀ dhC’G  á©côdG  »`̀a  ΩGô```̀ME’G  Iô«ÑμJ  ó©H  äGô«ÑμJ  ™Ñ°ùH
 ¿CGh  ,á«fÉãdG  á©côdG  »a  ΩÉ«≤dG  Iô«ÑμJ  ó©H  äGô«ÑμJ  ¢ùªNh

.ó«©dG IÓ°U øe AÉ¡àf’G ó©H CGóÑJ á«ë°VC’G Iô«©°T
 óªëe  øH  ó°TGQ  QƒàcódG  ï«°ûdG  ™aQ  ;áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 ¢ù∏éªdG  AÉ°†YCGh  á«æ°ùdG  ±É`̀bhC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  …ôLÉ¡dG
 »fÉ¡àdG  äÉ```̀ jBG  ≈`̀ª`̀°`̀SCG  É¡«Ñ°ùàæe  á`̀ aÉ`̀ ch  IQGOE’G  ô`̀ jó`̀eh
 øH  óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ≤e ≈dEG  äÉμjôÑàdGh
 ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,ióØªdG øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y

 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 ºdÉ©dÉH  ø«ª∏°ùªdG  áaÉch  ºjôμdG  øjôëÑdG  Ö©°Th  ,AGQRƒ``dG
 øª«dÉH Éæ«∏Y ¬∏dG √OÉYCG ∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G ó«Y ∫ƒ∏M áÑ°SÉæªH

.äÉcôÑdGh
 πÑ≤àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG á«æ°ùdG ±ÉbhC’G IQGOEG âYOh
 Ωƒj  π©éj  ¿CGh  º¡JÉYÉW  ôFÉ°Sh  º¡éM  ¬∏dG  â«H  êÉéM  øe
 áYÉWh  Qhô°Sh  ìôa  Ωƒj  ºdÉ©dG  »a  ø«ª∏°ùªdG  áaÉch  ºgó«Y
 ºdÉ©dGh ø«ª∏°ùªdG OÓH áaÉch øjôëÑdG áμ∏ªe ßØëj ¿CGh ,¬∏d

.ΩÉ≤°SC’G Å«°Sh áÄHhC’G øe ™ªLCG

äƒ«ÑdG »a ó«©dG IÓ°Uh óLÉ°ùªdG »a äGô«ÑμàdG ™aQ :á«æ°ùdG ±ÉbhC’G

 ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  πÑ≤à°SG
 øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  ¢ùeCG  á«∏NGódG  ôjRh áØ«∏N
 ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªMCG

.≈∏YC’G ´ÉaódG
 ï«°ûdG  QƒàcódÉH  ôjRƒdG  Ö`̀MQ  AÉ≤∏dG  ájGóH  »`̀ah
 Qhó°U áÑ°SÉæªH ,»fÉ¡àdG  ¢üdÉN øY ¬d  ÉHô©e ,¬∏dGóÑY

 ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eCÓd ÉÑFÉf ¬æ««©àH »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ôeC’G
 áeó≤àe äGôÑN øe ¬H  ™àªàj  ÉªH  Gó«°ûe ,≈∏YC’G  ´ÉaódG
 ¥ÉaBG  ±Gô°ûà°SGh  á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQódG  ∫Éée  »a
 á∏«ØμdG πÑ°ùdG ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJ óbh .πÑ≤à°ùªdG
 øe OóY åëH ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©àH

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒªdG

 øH ó`̀ dÉ`̀N ï`̀«`̀°`̀û`̀dG π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dG  óÑY
 ô°ü≤H ¬Ñàμe »a ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
 - AÉKÓãdG  ¢ùeCG  ìÉÑ°U á«Ñ«°†≤dG
 …OhQ  ó«°ùdG  ,2020  ƒ«dƒj  28
 IóëàªdG  áμ∏ªªdG  ô«Ø°S  ,ófƒeGQO

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód óªà©ªdG
 Üô``̀YCG ,∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀S’G ∫Ó```̀Nh

 øY ¬`̀∏`̀ dG ó`̀Ñ`̀Y ø``H ó`̀ dÉ`̀N ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 Ωó≤àªdG  iƒà°ùªdG  ≈`̀dEG  ¬MÉ«JQG
 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ¬H  õ«ªàJ  …òdG
 áμ∏ªe  ™`̀ª`̀é`̀J  »`̀à`̀ dG  á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dÉ`̀H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 ΩÉ``̀ª``̀à``̀g’G π`̀ °`̀†`̀Ø`̀H ,á``̀≤``̀jó``̀°``̀ü``̀dG
 äÉbÓ©dG  √ò`̀g  á«ªæàH  ∫OÉÑàªdG
.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a Égôjƒ£Jh

 πÑ°S  ¿É`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG  å`̀ë`̀H  É`̀ª`̀c
 ø«H …QÉ`̀é`̀ à`̀ dG  ∫OÉ`̀ Ñ`̀ à`̀ dG  õ`̀jõ`̀©`̀J
 ∫Éée »`̀ a  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dGh  ,ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 á«æÑ∏d  áªYGódG  ™jQÉ°ûªdG  ò«ØæJ
 äGôÑîdG øe IOÉØà°S’Gh ,á«àëàdG
 »àdGh ´É£≤dG Gòg »a á«fÉ£jôÑdG
 áãjóM  äÉ«LƒdƒæμJ  ≈∏Y  óªà©J

.IQƒ£àeh

 ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G ÖFÉf ™e åëÑj á«∏NGódG ôjRh
≥«°ùæàdGh ¿hÉ``©àdG õjõ©J π``Ñ°S ≈∏YC’G ´É``aódG

 ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  ™``̀ e  å`̀ ë`̀ Ñ`̀ j  ˆG  ó`̀ Ñ`̀ Y  ø``̀ H  ó``̀dÉ``̀N
»`̀FÉ`̀ æ`̀ ã`̀ dG ¿hÉ``̀ ©``̀ à``̀ dG õ`̀ jõ`̀ ©`̀ J »`̀ fÉ`̀ £`̀ jô`̀ Ñ`̀ dG

 øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øY Qó°U
 á∏£Y ¿CÉ°ûH º«ª©J ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S

.`g1441 ΩÉ©d ∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G ó«Y
 ≈ë°VC’G  ó«Y  áÑ°SÉæªH  ¬`̀fCG  º«ª©àdG  »a  AÉ`̀Lh
 áμ∏ªªdG  äGQGRh  π`̀£`̀©`̀ oJ  ,`````̀g1441  ΩÉ`̀©`̀d  ∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 áaô©H  ±ƒbƒdG  Ωƒj  áeÉ©dG  É¡JÉ°ù°SDƒeh  É¡JÉÄ«gh
 ΩÉjCG  ±OÉ°üJ »àdGh ,ø««dÉàdG  ø«eƒ«dGh ó«©dG  Ωƒjh

 11h  10h  9  ,ó``MC’Gh  âÑ°ùdGh  á©ªédGh  ¢ù«ªîdG
 ƒ«dƒj  31h  30  ≥aGƒªdG  ,``̀g1441  áéëdG  hP  12h

.Ω202 ¢ù£°ùZCG 2h 1h
 á©ªédG  »`̀eƒ`̀j  ¿EG  å`̀«`̀Mh  ;º«ª©àdG  ±É`̀ °`̀VCGh
 ¢†jƒ©àdG  ºàj  ,á∏£©dG  √òg  øª°V  ¿É©≤j  âÑ°ùdGh
 4h  3  ø«≤aGƒªdG  AÉKÓãdGh  ø«æK’G  »eƒ«H  Éª¡æY

.Ω2020 ¢ù£°ùZCG

..AGQRƒdG ¢ù«Fôd º«ª©J »a

ΩOÉ≤dG AÉKÓãdG »``¡àæJh G kóZ CGóÑJ ≈ë°VC’G ó``«Y IRÉLEG

 ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG iôLCG
 ô```̀jRh ,»```̀fÉ```̀jõ```̀dG ó```̀°```̀TGQ ø```̀H
 É k«ØJÉg ’É°üJG ¢ùeCG ,á«LQÉîdG
 ,§«¨dG  ƒ``̀HCG  ó`̀ª`̀MCG  ó«°ùdG  ™`̀e
 ∫hó``̀dG  á©eÉéd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀ «`̀ eC’G

 .á«Hô©dG

 ∫É``°``ü``J’G ∫Ó```̀N iô````̀Lh
 Iô«°ùªH á≤∏©àªdG ÉjÉ°†≤dG åëH
 πÑ°Sh ,∑ôà°ûªdG »Hô©dG πª©dG
 õjõ©àd  á«eGôdG  Oƒ¡édG  ∞«ãμJ
 QÉWEG »a »Hô©dG ¿hÉ©àdG äÉ«dBG
 Ωóîj ÉªH á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL

 á«Hô©dG ∫hódG ídÉ°üeh äÉ©∏£J
 QGô``≤``à``°``S’Gh ø`````̀eC’G º``̀Yó``̀jh
 ≈`̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,á≤£æªdG  »`̀a
 á«°SÉ«°ùdG  ´É`̀°`̀VhC’G  äGQƒ£J
 äGP  É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dGh  á≤£æªdG  »`̀a

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G

 É`̀«`̀Ø`̀JÉ`̀g ’É``̀°``̀ü``̀JG …ô``̀é``̀j á``«``LQÉ``î``dG ô````̀jRh
á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ∫hó````̀dG á`̀©`̀eÉ`̀é`̀d ΩÉ``̀©``̀dG ø``̀«``̀eC’G ™``̀e

 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ’É`̀ °`̀ü`̀JG ió``̀Ø``̀ª``̀dG OÓ```̀Ñ```̀dG ∂``̀∏``̀e
 ádÓédG  ÖMÉ°U  ¬«NCG  øe  É«ØJÉg

 ó«©°S ∫BG ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG
.á≤«≤°ûdG ¿Éª oY ¿É£∏°S

 ∫OÉÑJ  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ∫Ó``N  º``Jh
 ó«Y  ∫ƒ∏ëH  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG

 ¬∏dG  ø«∏FÉ°S  ,∑QÉÑªdG  ≈ë°VC’G
 áÑ°SÉæªdG  √ò``g  ó«©j  ¿CG  ≈dÉ©J
 á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG  ø«àeC’G  ≈∏Y

.OODƒ°ùdGh øªo«dGh ô«îdÉH

¿Éª oY ¿É``£∏°S ™``e »``fÉ¡àdG ∫OÉ``Ñàj ∂``∏ªdG

 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 áÑMÉ°U  øe  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N
 IóëàªdG  áμ∏ªªdG  áμ∏e  á«fÉãdG  å«HGõ«dEG  áμ∏ªdG  ádÓédG
 ≈∏Y  GOQ  ∂`̀dPh  ,ådƒæeƒμdG  á°ù«FQh  á«dÉª°ûdG  GóædôjEGh
 áμ∏ªªdG  áμ∏e  ádÓL  OÓ«e  Ωƒ«H  áÄæ¡ªdG  ¬àdÓL  á«bôH

.ådƒæeƒμdG á°ù«FQh á«dÉª°ûdG GóædôjEGh IóëàªdG
 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏Jh
 áÑMÉ°U  øe  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 IóëàªdG  áμ∏ªªdG  áμ∏e  á«fÉãdG  å«HGõ«dEG  áμ∏ªdG  ádÓédG

 ≈∏Y  GOQ  ∂`̀dPh  ,ådƒæeƒμdG  á°ù«FQh  á«dÉª°ûdG  GóædôjEGh
.É¡àdÓL OÓ«e ó«Y áÑ°SÉæªH É¡d áÄæ¡ªdG √ƒª°S á«bôH

 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J  Éªc
 ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 øe  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 áμ∏ªªdG  áμ∏e  á«fÉãdG  å«HGõ«dEG  áμ∏ªdG  ádÓédG  áÑMÉ°U
 GOQ ∂dPh ,ådƒæeƒμdG á°ù«FQh á«dÉª°ûdG GóædôjEGh IóëàªdG
 áμ∏ªªdG áμ∏e ádÓL OÓ«e Ωƒ«H áÄæ¡ªdG √ƒª°S á«bôH ≈∏Y

.ådƒæeƒμdG á°ù«FQh á«dÉª°ûdG GóædôjEGh IóëàªdG

 ¿ƒ``≤∏àj  ó``¡©dG »``dhh AGQRƒ``dG ¢``ù«FQh ∂``∏ªdG
á``«fÉãdG  å``«HGõ«dEG  á``μ∏ªdG  ø``e  ô``μ°T  äÉ``«bôH

.∂∏ªdG ádÓL |.¿ÉªY áæ£∏°S ¿É£∏°S |



 èeÉfôH  ≈∏Y  ¿ƒªFÉ≤dG  ó©à°ùj
 á«æWƒdG QOGƒμdG á«ªæàd ∫hC’G ÖFÉædG
 á°SOÉ°ùdG  á©aódG  »ë°Tôe ∫ÉÑ≤à°S’
 Iôàa  AÉ¡àfG  Üôb  ™e  èeÉfôÑdG  øe
 πÑ≤ªdG  ¢ù£°ùZCG  2  »`̀a  π«é°ùàdG
  π«é°ùàdÉH  ¢UÉîdG  ™bƒªdG  ≈∏Y
http://www.fdpm.gov.bh/

.fellowship
 ΩÉªàgÉH  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  ≈`̀¶`̀ë`̀jh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø`̀e  ô«Ñc
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀ dG Ö`̀FÉ`̀f ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀ dh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG
 èeÉfôÑdG  ™é°ûj  å«M  ,AGQRƒ````̀dG
 á∏eÉ©dG  áHÉ°ûdG  á«æjôëÑdG  äGAÉØμdG
 º¡JGQób π≤°U ≈∏Y ΩÉ©dG ´É£≤dG »a
 »Ñ∏j  É`̀ª`̀H  á`̀ jOÉ`̀ «`̀≤`̀ dG  º``̀¡``̀JGQÉ``̀¡``̀eh
 Éªc ,IOƒ°ûæªdG º¡JÉ©∏£Jh º¡MƒªW
 èeÉfôÑdG  Gòg  »a  ø«≤ëà∏ª∏d  í«àj
 ™æ°U  äÉ«dBG  ≈∏Y  Üôb  øY  ´Ó`̀W’G
 è``eGô``Ñ``dGh äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh
 ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμe  »a  á«eƒμëdG
 ±ô©àdGh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 øeh  ,¬`̀d  áØ∏àîªdG  ÖfGƒédG  ≈∏Y
 ºàj »`̀à`̀ dG äGô``°``TDƒ``ª``dG √ò``̀g ø`̀«`̀H
 QGôªà°SG  :É¡H  AÉaƒdG  ≈∏Y  ¢UôëdG
 äÉ`̀©`̀aó`̀dG »`̀é`̀jô`̀N ™``e π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG
 øe  Oó`̀Y  »a  º¡àcQÉ°ûeh  ,á≤HÉ°ùdG
 øe º¡LôîJ ó©H á«ÑjQóàdG äGQhódG
 πμ°ûH  º¡©e  ´ÉªàL’Gh  èeÉfôÑdG

.º¶àæe
 ¬JGQhO »a èeÉfôÑdG ≥≤M ó≤a

 óYÉ°üJ  ™``̀eh  ,á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  ¢ùªîdG
 ¥Éëàd’G  ≈∏Y  ∫É`̀Ñ`̀bE’G  äGô`̀°`̀TDƒ`̀e
 »àdG  á«dÉëdG  á°SOÉ°ùdG  IQhó`̀dÉ`̀H
 19 »a É¡d π«é°ùàdG á«∏ªY â≤∏£fG

 IƒLôªdG  ±GógC’G  ,…QÉédG  ƒ«dƒj
 √ò`̀g  ô`̀jƒ`̀£`̀J  »``a  º¡°ùj  É`̀ª`̀H  ¬`̀æ`̀e
 øWƒ∏d  áeóN  äGôÑîdGh  äGAÉØμdG

.¬eó≤Jh ¬à°†¡æd kAÉæHh

3 Ω2020 ƒ«dƒj 29 - `g1441 áéëdG hP 8 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15468) Oó©dG3

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó``̀cCG  
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG Ö`̀FÉ`̀f ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö``FÉ``æ``dG
 IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  AGQRƒdG
 ∂∏ªdG  á`̀ dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 Ωõ©H  πª©dG  π°UGƒJ  ióØªdG  OÓÑdG
-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d

 Oƒ¡édG  ¿CÉ``H  √ƒª°S  É kgƒæe  ,(19
 AÉ°†YCG  áaÉc  É¡dòÑj  »àdG  á«æWƒdG
 É¡aóg ™bƒe πc øe øjôëÑdG ≥jôa
 áeÓ°Sh  áë°U  ß`̀Ø`̀M  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 É k«dÉY  Qó≤f  É`̀æ`̀fEG  √ƒª°S  ∫É`̀ bh
 mAÉ£Y  ø`̀e  ø`̀Wƒ`̀dG  AÉ`̀æ`̀HCG  ¬eó≤j  É`̀e
 ±hô`̀¶`̀dG  ∞∏àîe  »``a  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀e
 º¡àªjõY  ó`̀cDƒ`̀j  É`̀e  ,äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh
 áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d É kehO IOóéàªdG
 ó«Y ∫ƒ`̀ ∏`̀M Üô```b ™```eh ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 á∏°UGƒe  ¿EÉ``̀a  ∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ≈`̀ë`̀°`̀VC’G
 äGAGô``̀LE’G  áaÉc  ≥«Ñ£àH  ΩGõ`̀à`̀d’G
 á«FÉbƒdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 »a  ÉæJƒb  øe  Rõ©j  »æWh  lÖ`̀LGh
 √ƒª°S  É`̀ k«`̀YGO  ,¢Shô«ØdG  á¡LGƒe
 √òg ™aôj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ≈dƒªdG
 øYh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  øY  áëFÉédG

.™ªLCG ºdÉ©dG
 AÉ`̀æ`̀HCG  ¿CG  ≈``̀dEG  √ƒª°S  QÉ`̀ °`̀TCGh
 º¡fÉªjEG  ∫Ó`̀N  øe  GƒàÑKCG  áμ∏ªªdG
 º¡«Yh ióe ácôà°ûªdG á«dhDƒ°ùªdÉH
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô``̀LE’É``̀H  ó«≤àdÉH
 ó`̀aô`̀j É`̀ª`̀H á`̀ «`̀ FÉ`̀ bƒ`̀ dG ô``̀«``̀HGó``̀à``̀dGh
 »a  á°ü∏îªdG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 RhÉ`̀é`̀Jh  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  Gò``g  á¡HÉée
 ±Gó``̀gC’G  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  ¬JÉ«YGóJ
 √ôμ°T øY √ƒª°S É kHô©e ,IOƒ°ûæªdG

 á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG ∫É£HC’ √ôjó≤Jh
 ™bGƒªdG πμH º¡d áªYGódG QOGƒμdGh
 ≈∏Y  ø«Yƒ£àªdG  áaÉch  äÉ¡édGh
 »a ô«Ñc QhOh ó¡L øe ¬fƒdòÑj Ée
 áaÉc »a ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG

.¬∏MGôe
 √ƒª°S ¢`̀SDhô`̀J ió`̀d ∂`̀ dP AÉ`̀L
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ´ÉªàLG  ¢`̀ù`̀eCG
 å«M ,á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG AÉ`̀°`̀†`̀YCÉ`̀H ó`̀©`̀ oH ø`̀Y
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ¢Vô©à°SG
-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d

 ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  á°SÉFôH  (19
 ¢ù«FQ  áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe
 G kôjô≤J  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 äGAGô````````̀LE’G äGó`̀é`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ e ∫ƒ````̀M
 á«FÉbƒdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ÉªH  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d  …ó°üà∏d
 á«ªdÉ©dG  äGóéà°ùªdG  ™e  ≈°TÉªàj

.¢Shô«Ø∏d

 ≥jôØdG  äÉ«°UƒJ  ≈∏Y  kAÉ`̀æ`̀Hh
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 Qô≤J  ó≤a  ,(19-ó`̀«`̀ aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c
 É k«éjQóJ  äÉYÉ£b  Ió`̀Y  íàa  IOÉ`̀YEG
 øª°†àJ  IOóëe  πeGƒY  IÉYGôe  ™e
 áÑLƒªdG  äÉ°UƒëØdG  OóY  »dÉªLEG
 äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dG Oó```̀Y »``̀dÉ``̀ª``̀LEG ø``̀e
 »`̀à`̀dG ä’É``̀ë``̀ dG Oó```̀ Yh ,á`̀ «`̀eƒ`̀«`̀ dG
 øe Iõ``cô``ª``dG á`̀jÉ`̀æ`̀©`̀dG »`̀Yó`̀à`̀°`̀ù`̀J
 ,á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG ä’É``̀ë``̀dG Oó``̀Y »`̀ dÉ`̀ª`̀LEG
 ∫õ©dG  õcGôe  »a  ∫É¨°TE’G  áÑ°ùfh
 á`̀bÉ`̀£`̀dG »``̀ dÉ``̀ª``̀LEG ø```e êÓ```̀©```̀dGh
 ∂∏J ≈`̀∏`̀Y  kAÉ``̀æ``̀Hh ,á`̀«`̀HÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀S’G
 ø«H  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  º««≤J  ºàj  π`̀eGƒ`̀©`̀dG
 »`̀gh ,¥Ó````̀ZE’G  IOÉ````̀YEG  hCG  í`̀à`̀Ø`̀dG

:»dÉàdÉc
 2020  ¢ù£°ùZCG  6  ø`̀e  G kAó``̀H

:ìÉààaG IOÉYEG
.á«°VÉjôdG ä’É°üdG- 

.á«LQÉîdG ÖYÓªdG- 
.áMÉÑ°ùdG ∑ôH- 

:2020 ôÑªàÑ°S 3 øe G kAóHh
 øcÉeC’G  »a  äÉeóîdG  ºjó≤J-  

.»gÉ≤ªdGh ºYÉ£ªdG »a á«LQÉîdG
.ÖjQóàdG ógÉ©e -

:2020 ôÑªàÑ°S 24 øe G kAóHh
 äÉ``eó``î``dG ™`̀«`̀ª`̀L º``̀jó``̀≤``̀J- 
 ºYÉ£ªdG  »a  á«LQÉîdGh  á«∏NGódG

.»gÉ≤ªdGh
 OGó©à°S’ÉH  ìÉª°ùdG  Qô≤J  Éªc
 ºYÉ£ª∏d ìÉààa’G IOÉYE’ »éjQóàdG
 É¡©bƒe  ¿ƒμj  »àdG  hCG  á«MÉ«°ùdG
 hCG  (Ωƒ``̀é``̀f  5h  4)  ¥OÉ`̀ æ`̀ Ø`̀ dG  »``̀a
 ∂`̀dò`̀H É`̀¡`̀d ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀à`̀dG º`̀à`̀j »`̀ à`̀ dG
 áMÉ«°ù∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  πÑb  ø`̀e
 äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’ É``̀ k≤``̀ah ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀ dGh
 øe  ,…Qƒ``a  πμ°ûH  á«FÉbhh  á«ÑW
 äÉÑ°SÉæª∏d  äGRƒéM  áeÉbEG  ∫ÓN
 20  Oó`̀Y  RhÉéàj  ’  ÉªH  á°UÉîdG
 ≈∏Yh IóMGƒdG  áYƒªéª∏d  É°üî°T
 õéM  øY  äGRƒéëdG  RhÉéàJ  ’CG

.Iôe πc »a óMGh
 ¬fCG  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äócCGh
 ióe  QÉÑàY’G  ø«©H  ò``̀NC’G  ºà«°S
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G πμH ΩGõàd’G
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á«FÉbƒdGh
 Ö°ùëHh  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c
 πμ°ûH  ºà«°S  ,èFÉàædGh  äÉ«£©ªdG
 äGP  äGQGô```̀≤```̀dG  á`̀©`̀LGô`̀e  …QhO
 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ,¿CÉ°ûdG  Gò¡H  á∏°üdG
 ø`̀«`̀YGO  ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U
 ó«Y  ó`̀«`̀©`̀j  ¿CG  π``̀Lh  qõ``̀Y  ≈`̀ dƒ`̀ª`̀dG
 áμ∏ªe  ≈`̀∏`̀Y  ∑QÉ``Ñ``ª``dG  ≈``ë``°``VC’G
 ¿ÉeC’Gh øeC’ÉH º©æJ »gh øjôëÑdG
 πeÉμH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  πch

.á«aÉ©dGh áë°üdG

:ó¡©dG »dh ..á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG √ƒª°S ¢SDhôJ iód

ÉfhQƒc á¡LGƒe »a ÉæJƒb øe Rõ©j »æWh ÖLGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G á∏°UGƒe
¬``JÉ``«``YGó``J RhÉ````é````Jh ¢``̀ Shô``̀ «``̀ Ø``̀ dG á``¡``HÉ``é``e »```̀a º``̀¡``̀«``̀Yh ió````̀ e Gƒ```̀à```̀Ñ```̀KCG á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ ª`̀ dG AÉ````æ````HCG

 á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©e  ø`̀∏`̀YCG
 ,áYƒæàe á«dÉ©a 36 ò«ØæJ á«°SÉ«°ùdG
 …QÉédG ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN
 kÉcQÉ°ûe  3112  É¡æe  OÉØà°SG  ,2020
 øjôëÑdG  ™ªàéªdG  äÉÄa  ∞∏àîe øe
 Ée  É¡«a  »FÉ°ùædG  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dG  πμ°T
 áÑîf  ácQÉ°ûªHh  ,%51  ≈∏Y  ójõj
 ø««°UÉ°üàN’Gh  ø««ªjOÉcC’G  ø`̀e
 á«fƒfÉ≤dG  ä’ÉéªdG  »a  ø««æjôëÑdG

.á«eÓYE’Gh á«°SÉ«°ùdGh á«bƒ≤ëdGh
 ¢UÉN í`̀jô`̀°`̀ü`̀J  »``a  ∂``̀ dP  AÉ``̀L
 »MÉæL  π°ü«a  ¿É``̀ª``̀jEG  IPÉ`̀à`̀ °`̀SCÓ`̀d
 øjôëÑdG  ó¡©ªd  …ò«ØæàdG  ô`̀jó`̀ª`̀dG
 ó¡©ªdG  ∫ÉªYCG  øY  á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d
 ,…QÉédG ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG »a
 äÉ«dÉ©ØdG  Rô`̀HCG  ¬«a  âdhÉæJ  …ò`̀dGh
 É¡eÉbCG  »`̀à`̀dG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dGh  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’Gh
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ø``̀e Oó```̀Y ™``̀e ¿hÉ``̀©``̀à``̀dÉ``̀H
 Ωƒ°SôªdG  ±Gó`̀gC’  kGò«ØæJ  ,á«ª°SôdG
 ,2005  áæ°ùd  (39)  º``̀bQ  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG

.ó¡©ªdG º«¶æJh AÉ°ûfEÉH ¢UÉîdG
 Qƒ¡°ûdG  ¿CG  »MÉæL  âë°VhCGh
 9  ò«ØæJ  äó`̀¡`̀°`̀T  á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  á`̀à`̀°`̀ù`̀dG
 á«dÉ©a  36  É¡dÓN  ø`̀e  ó≤Y  ,è`̀eGô`̀H
 ,á«ÑjQóJ  á«dÉ©a  25  É¡æe  ,áYƒæàe
 11 πHÉ≤e ,É kcQÉ°ûe 884 É¡æe OÉØà°SG
 2228  É¡æe  OÉØà°SG  ,ájƒYƒJ  á«dÉ©a
 áeÉbEG  ≈∏Y  â∏ªà°TG  å«M  ;É kcQÉ°ûe
 äÉ≤∏Mh äGAÉ≤d  10h ,Iô°VÉëe 19
 ,á«ÑjQóJ äGQhOh ¢TQh 6h ,á«°TÉ≤f

 .IóMGh áeÉY Ihóf ≈dEG áaÉ°VEG
 ¢`̀Uô`̀ë`̀H »``̀MÉ``̀æ``̀L â````̀g qƒ````̀fh

 á«æjôëÑdG áÑàμªdG AGôKEG ≈∏Y ó¡©ªdG
 á«fƒfÉ≤dGh  á«°SÉ«°ùdG  äÉ°SGQódÉH
 »àdGh  ,á°ü°üîàªdG  ájQƒà°SódGh
 á«WGô≤ªjódG  áHôéàdG  ≈∏Y  §q∏°ùJ
 ºJ  å`̀«`̀M  ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  É¡°û«©J  »`̀à`̀ dG
 ≥∏©àJ á°ü°üîàe äÉ°SGQO 3 QGó°UEG
 »`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’Gh »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG ¿CÉ`̀ °`̀û`̀dÉ`̀H

 .…Qƒà°SódGh
 º`̀Yó`̀dÉ`̀H ¬```̀fCG »`̀MÉ`̀æ`̀L äó`````cCGh
 AÉ``̀æ``̀eC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ø``̀e Ohó``̀ë``̀eÓ``̀dG
 óªëe ø``̀H  »`̀ ∏`̀ Y  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  á`̀ °`̀ SÉ`̀ Fô`̀ H
 ™«ªL  Oƒ`̀¡`̀L  ∞JÉμàHh  ,»ë«eôdG
 ó¡©ªdG  ´É£à°SG  ;ó¡©ªdÉH  ø«∏eÉ©dG
 »a  ¬à¡LGh  »àdG  äÉjóëàdG  RhÉéJ
 ™e  áÑ©°üdG  á`̀æ`̀gGô`̀dG  ±hô`̀¶`̀dG  π`̀X
 ó«aƒc)  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  á`̀ë`̀FÉ`̀L
 è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀eh  ,(19
 G kó`̀«`̀Ø`̀à`̀°`̀ù`̀e ;Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀ dG §``£``î``dGh
 »a  á«æWƒdG  ájô°ûÑdG  äÉbÉ£dG  øe
 âàÑKCG  »àdGh  ,äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àîe
 Gòg  ™`̀e  º∏bCÉàdG  ≈∏Y  IQó``̀bh  IAÉ`̀Ø`̀c
 ¬H  ôªJ  …ò``̀dG  »FÉæãà°S’G  ±ô`̀¶`̀dG

.ºdÉ©dGh øjôëÑdG
 øjô°VÉëªdG  QÉ`̀«`̀à`̀NG  ∫ƒ```̀Mh
 äócCG  ,ó¡©ªdG  äÉ«dÉ©Ød  ø«HQóªdGh
 É`̀ kª`̀FGO  ¢üjôM  ó¡©ªdG  ¿CG  »MÉæL
 øe  Iõ«ªàªdG  áÑîædG  QÉ«àNG  ≈∏Y
 AGôÑîdGh  ø«HQóªdGh  ø««ªjOÉcC’G
 ∞∏àîe  ºjó≤àd  øjôëÑdG  áμ∏ªe  øe
 IOÉØà°S’G  ≥«≤ëàd  É k«©°S  ,èeGôÑdG
 ºJ ó`̀≤`̀ a ,ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀ d  iƒ`̀ °`̀ü`̀≤`̀ dG
 ô°üæ©dG πμ°T ,É kKóëàe 31 áaÉ°†à°SG

 º¡JÉ«Ø∏N  âYƒæJ  ,%26  »FÉ°ùædG
 ,á«fƒfÉ≤dGh  ,á«°SÉ«°ùdG  º¡JGôÑNh
 IOÉ``̀bh ,á``̀«``̀eÓ``̀YE’Gh ,á`̀«`̀bƒ`̀≤`̀ë`̀dGh

.™ªàéªdG »a ¿hôKDƒªdGh …CGôdG
 òæe ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG  »MÉæL äQÉ`̀°`̀TCGh
 ,(19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  áëFÉL  »°ûØJ
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äGQGô≤d  G kò«ØæJh

 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
 ,AGQRƒ````̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  ™e  É k«°TÉªJh
 øe óë∏d IòîàªdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
 ≈∏Y kAÉæHh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG

 »Ñ£dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  äÉ«°UƒJ
 íéf  ,É`̀ fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 ,ó©H  ø`̀Y  πª©dG  π«©ØJ  »`̀a  ó¡©ªdG
 É«LƒdƒæμàdG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  ∫Ó``N  ø`̀e
 Ée ƒgh ,äÉ«dÉ©ØdG áeÉbEG »a áãjóëdG
 º¡°SCGh  ø«cQÉ°ûªdG  ¿É°ùëà°SG  ≈b’
 è`̀eGô`̀Ñ`̀dG ≈`̀∏`̀Y ∫É``̀ Ñ``̀ bE’G IOÉ````̀jR »``̀a
 IôàØdG  »`̀a  É`̀¡`̀eó`̀b  »`̀à`̀dG  áØ∏àîªdG

.á«°VÉªdG
 á«æWƒdG äÉcGô°ûdG ó«©°U ≈∏Yh
 ™e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  π«©ØJ  »MÉæL  äó``̀cCG
 øμªJ ó`̀≤`̀a  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 ºgÉØJ  äGôcòe  8  ™«bƒJ  øe  ó¡©ªdG
 øe ó`̀jó`̀©`̀dG ™`̀e ¿hÉ`̀©`̀J äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JGh
 á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG á```̀dhó```̀dG äÉ`̀ °`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀e
 ±ó`̀¡`̀H äÉ``̀©``̀eÉ``̀é``̀dGh á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dGh
 äGôÑîdG  ø`̀e  ádOÉÑàªdG  IOÉØà°S’G
 á«∏ªY π«¡°ùJ ≈dEG áaÉ°VEG ,äGAÉØμdGh

 .É¡«Ñ°ùàæªd ÖjQóàdGh á«YƒàdG
 Égôμ°ûH  »`̀MÉ`̀æ`̀L  â`̀ª`̀à`̀à`̀NGh
 ácQÉ°ûªdG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 kIó`̀cDƒ`̀e  ;è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  ¢†©H  ò«ØæJ  »`̀a
 á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG »a ó¡©ªdG QGôªà°SG
 è`̀eGô`̀Ñ`̀dG ø``e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e º`̀jó`̀≤`̀J »``a
 ,á«YƒædG  äGô°VÉëªdGh  äGhó`̀æ`̀dGh
 »``Yƒ``dG õ``jõ``©``J »```a º`̀¡`̀°`̀ù`̀J »``̀à``̀dG
 ÇOÉÑe ¢SôZh ,»bƒ≤ëdGh »°SÉ«°ùdG
 ∞∏àîªd  áëdÉ°üdG  áæWGƒªdG  º«bh
 ±GógCG ≥≤ëj ÉªH ,áaó¡à°ùªdG äÉÄØdG
 AÉ°ûfEÉH  ¢UÉîdG  »μ∏ªdG  Ωƒ°SôªdG
 Ióªà©ªdG  á£îdG  Ö°ùëHh  ,ó¡©ªdG

.AÉæeC’G ¢ù∏ée øe

2020  øe  ∫hC’G  ∞°üædG  »a  á«dÉ©a  36  òØæj  zá«°SÉ«°ùdG  á«ªæàdG{

 IôjRh  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  IPÉà°SC’G  âæ qªK
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¿ód  øe  áªjôμdG  äÉ¡«LƒàdG  áë°üdG
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 á©LGôªd ¢UÉ°üàN’G …hP øe áæéd π«μ°ûàH ,AGQRƒdG
 ájhOC’G ±ô°U äÉ«dBG ºμëJ »àdG äGAGôLE’Gh ø«fGƒ≤dG
 ôeC’G  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  äÉ«dó«°üdÉH
 ióe  øe  ócCÉàdGh  ø«ØdÉîªdG  ≈∏Y  äÉHƒ≤©dG  ß«∏¨àH
 áª¶æªdG  ø«fGƒ≤dG  »a  IOQGƒdG  äÉWGôà°T’ÉH  ΩGõàd’G

.á«dó«°üdG õcGôªdGh ádó«°üdG áæ¡e ádhGõªd
 ¬«LƒàdG Qhó°U Qƒa ¬fCG ídÉ°üdG IôjRƒdG âæ«Hh
 ™ªéªH á«∏NGO ≥«≤ëJ áæéd π«μ°ûàH äô°TÉH »eÉ°ùdG
 ≈dEG  RÉ©jE’G ºJh ,OQh Éª«a ≥«≤ëà∏d  »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  áë°üdG  IQGRƒ`̀H  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG áÄ«¡dG  ™e
 ó©H  ,´ƒ°VƒªdG  ∫ƒM  ≥«≤ëàdG  »a  É¡eÉ¡e  π«¡°ùJh
 ¿RÉîe  ≈∏Y  áHÉbôdG  ójó°ûàH  ºjôμdG  √ƒª°S  ¬«LƒJ
 ™«ÑdGh  øjõîàdG  äÉWGôà°TG  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dGh  ,á```̀jhOC’G

 á©°VÉîdG  á`````̀jhOC’Gh  IQó`̀î`̀ª`̀ dG  á`````jhOC’G  á`̀Ñ`̀bGô`̀eh
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ÉXÉØM  ∂dPh  ,áHÉbô∏d

.ø«ª«≤ªdGh
 Égôμ°T ≠`̀dÉ`̀H  ø`̀Y zí`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG{ Iô`̀jRƒ`̀ dG â`̀Hô`̀YCGh
 ,AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  Égôjó≤Jh
 Gò`̀g  ¿EG  PEG  ,Qƒ````̀eC’G  äÉ`̀jô`̀é`̀ª`̀d  áã«ãëdG  ¬à©HÉàeh
 π°†aCG  ≥«Ñ£J  ¿Éª°†d  √ƒª°S  ≈∏Y  Öjô¨H  ¢ù«d  ôeC’G
 áμ∏ªªH  äÉYÉ£≤dG  ™«ªéH  á«ë°üdG  äÉeóîdG  ô«jÉ©e
 áeó≤ªdG  IOƒédG  äÉjƒà°ùe  ≈∏YCG  ≥«≤ëJh  ,øjôëÑdG
 ø«fGƒ≤dÉH  ΩGõàd’G  ≈∏Y  ¢UôëdGh  ,º«≤ªdGh  øWGƒª∏d
 ÉªH ájhOC’G ±ô°U äÉ«∏ªY º¶æJ »àdG ä’ƒcƒJhôÑdGh
 ∫GƒeC’G  Qógh íHôàdG  hCG  ∫Ó¨à°SÓd ∫Éée …CG  ´ój ’

.ájhOC’G AGô°ûd á°ü°üîªdG áeÉ©dG
 ¿hÉ©àdG  ºàj  ±ƒ°S  ¬`̀fCG  áë°üdG  Iô`̀ jRh  äó``̀cCGh
 ™aôd á«æ©ªdG äÉ¡édGh áë°üdG IQGRh ø«H ≥«°ùæàdGh
 √ƒª°ùd  Qƒ`̀eC’G  ™«ªL  øe  ≥≤ëàdG  ó©H  …Qƒ`̀a  ôjô≤J

.¿CÉ°ûdG Gò¡H ºjôμdG

 ..¢ù£°ùZCG 2 »a π«é°ùàdG Iôàa AÉ¡àfG Üôb ™e

 QOGƒ```̀μ```̀ dG  á`̀ «`̀ ª`̀ æ`̀ à`̀ d  ∫hC’G  Ö``̀ FÉ``̀ æ``̀ dG  è``̀ eÉ``̀ fô``̀ H
á`̀°`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG á`̀ ©`̀ aó`̀ dG ∫É`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀ S’ ó`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀j á`̀ «`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG

 AGQRƒ``dG  ¢``ù«FQ  ¬``«LƒJ  ø``ªãJ  á``ë°üdG  Iô``jRh
äÉ``«dó«°üdÉH á``jhOC’G ±ô``°U ¿CÉ``°ûH á``æéd π``«μ°ûàH

 ∫BG  øªMôdGóÑY  ø`̀H  ΩÉ°ûg  ï«°ûdG  ó``̀cCG
 á¶aÉëªdG ¿CG áª°UÉ©dG á¶aÉëe ßaÉëe áØ«∏N
 øe óë∏d É¡éeGôHh É¡££N ºjó≤J »a Iôªà°ùe
 äGAGôLE’ÉH  òNC’Gh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 iƒà°ùe  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  ¿Éª°†d  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ¿hÉ©àH  G kó«°ûe  ,áeÉ©dG  ájõgÉédGh OGó©à°S’G
 √ò`̀g π`̀ã`̀e »``a á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG π``c º```̀YOh

.á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG
 ¢ù∏éª∏d ™HÉ°ùdG ´ÉªàL’G ∫ÓN ∂dP AÉL
 á°SÉFôH ó≤Y …òdG áãdÉãdG ¬JQhO »a »≤«°ùæàdG

.»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ßaÉëªdG
 π«ªL  ó«°ùdG  Ωó`̀b  ´ÉªàL’G  ájGóH  »`̀ah
 á«°Sóæ¡dG äÉeóîdG IQGOEG ôjóe »©jhôdG ø°ùM
 ∫ƒM G kôjô≤J  ,áª°UÉ©dG  á¶aÉëªH  QÉªãà°S’Gh
 »fÉÑe  »a  ájOó©dG  áaÉãμdG  π«∏≤J  áæéd  QhO
 §∏°S  å«M  ,áeÉæªdG  á≤£æªH  ádÉª©dG  øμ°S
 º°V …òdG ∑ôà°ûªdG ≥jôØdG èFÉàf ≈∏Y Aƒ°†dG
 á«fGó«e äGQÉjR òØf …òdGh ¢UÉ°üàN’G äÉ¡L
 ´É°VhCG  áÑ°ùf  â¨∏H  ø«M  »a  ,≈æÑe  475```d
 Oó©dG  ´ƒªée  øe  %80  áëë°üªdG  »fÉÑªdG

 ádÉª©dG OóY π«∏≤J »a ∂dP º¡°SCG Éªe ,Oƒ°UôªdG
.%33 áÑ°ùæH »fÉÑªdG ∂∏J »a ∫ÉªY 7505 ≈dEG

 …Qƒ`̀d  ∞`̀°`̀Sƒ`̀j Ωó``̀b  ¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG  äGP »``̀ah
 G kôjô≤J  »é«JGôà°S’G  §«£îàdG  º°ùb  ¢ù«FQ
 ∫Ó°ùdG  ™`̀jRƒ`̀J  »`̀a  á¶aÉëªdG  Oƒ¡L  ∫hÉ`̀æ`̀J
 å«M  ,¿É°†eQ  ô¡°T  òæe  äÉÑLƒdGh  á«FGò¨dG
 ∑DhGòZ) á∏ªM øª°V ¬©jRƒJ ºJ Ée ´ƒªée ≠∏H
 á∏ªM øª°V á«FGòZ á∏°S  ±’BG  10 (∂dõæe »a
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  É¡à≤∏WCG
 äÉ¡«Lƒàd G kò«ØæJ á«∏NGódG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH

 πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S
 ¿hDƒ`̀°`̀Th á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG

.á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG AÉæeCG
 áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  âeÉb  ∂dP  ÖfÉL  ≈`̀dEG
 »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ™e  ≥«°ùæàdÉH
 ™°VƒH  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  áWô°T  ájôjóeh
 á¶aÉëªdÉH  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  Oó`̀Y  ô«¡£àd  á£N
 ¥ôØdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«FÉ°ùªdG  IôàØdG  ∫Ó`̀N

.á¶aÉëªdG AÉæHCG øe á«Yƒ£àdG

»``YÉªédG  á``dÉª©dG  ø``μ°S  »``fÉÑe  ø``e  ٪80  ´É``°VhCG  í``«ë°üJ

 Ió``jóL  á``HÉ°UEG  439  π``«é°ùJ
á``dÉM  421  »``aÉ©Jh  É``fhQƒμH

 áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ÜôYCG
 ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe
 »àdG  Iõ«ªàªdG  áé«àædÉH  ¬JOÉ©°S  øY  ÜÉÑ°ûdG
 ∫ƒ°üëdÉH ô°ûJQÉÑjO ±hCG øj’ ¢SôØdG É¡à≤≤M
.É«fÉ£jôÑH çƒeQÉH ¥ÉÑ°S »a ∫hC’G õcôªdG ≈∏Y
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ócCGh
 áμ∏ªªd  Iõ«ªàªdG  áfÉμªdG  ó`̀cDƒ`̀J  áé«àædG  ¿CG
 πX  »`̀a  á«LQÉîdG  äÉcQÉ°ûªdG  »`̀a  øjôëÑdG
 øe  á«°ShôØdG  á°VÉjQ  É¡H  ≈¶ëJ  »àdG  ájÉYôdG
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
 ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  í`̀°`̀VhCGh
 äGRÉéfEÓd GOGóàeG »JCÉj  RÉéfE’G Gòg ¿CG  áØ«∏N
 »a  á«°ShôØdG  á°VÉjQ  É¡à≤≤M  »àdG  Iójó©dG
 Iõ«ªàªdG  áfÉμªdG  ócDƒàd  á«LQÉîdG  äÉcQÉ°ûªdG
 RƒØdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  √ƒª°S  Gô«°ûe  ,á°VÉjôdG  √ò¡d
 »a äGRÉ``̀é``̀fE’G  ø`̀e  ó`̀jõ`̀e  ≈``̀dEG  É`̀©`̀aGO  ¿ƒμ«°S

.áeOÉ≤dG äÉcQÉ°ûªdG
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  OÉ`̀ °`̀TCGh
 ∑ÉL ¢SQÉØdG É¡dòH »àdG IRQÉÑdG Oƒ¡édÉH áØ«∏N

 Éª¡°UôMh  ¿É`̀jQÉ`̀a  ô`̀LhQ  ÜQó`̀ª`̀dGh  π«°ûà«e
.áÑ«£dG áé«àædG √òg ≥«≤ëàd Oƒ¡édG ∫òH ≈∏Y

 ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°S  ø`̀«`̀Hh
 É«fÉ£jôH  »`̀a  á«°ShôØdG  äÉbÉÑ°S  ¿CG  áØ«∏N
 QÉ`̀à`̀eC’G  ≈àM  IQÉ```̀KEGh  ájóæH  ≈¶ëJ  É`̀e  É`̀ª`̀FGO
 çƒeQÉH  ¥ÉÑ°S  »a  √ÉfógÉ°T  Ée  ƒgh  ,Iô«NC’G
 á°ùaÉæªdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  √ƒª°S  Gô«°ûe  ,»fÉ£jôÑdG
 ád’O •Gƒ°TC’G  »a á©°SGƒdG  ácQÉ°ûªdGh ájƒ≤dG
 ™«ªL  »©°Sh  äÉbÉÑ°ùdG  á«ªgCG  ≈∏Y  áë°VGh

 .áeó≤àªdG èFÉàædG ≥«≤ëàd äÉcQÉ°ûªdG

»fÉ£jôÑdG çƒeQÉH ¥ÉÑ°ùH ô°ûJQÉÑjO ±hCG øj’ RƒØH ó«°ûj óªM øH ô°UÉf

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |



!á«YÉªédG IOÉÑ©dG ájôMh ÉfhQƒc

ó«°TQ ájRƒa

 º°Sƒe{ ,ácQÉÑªdG áéëdG …P ΩÉjCG  »a øëfh |
 º¡ªdCÉc ø«ª∏°ùªdG ºdDƒj A»°T ’ ,≈ë°VC’G ó«Yh zèëdG
 óLÉ°ùªdG  ¥ÓZEG  øe ,º¡«∏Y ÉfhQƒc AÉHh ¬°Vôa Éªe
 Gòg qèM qôªj ,¬∏dG ó«H ôeC’Gh ,êÉéëdG OóY ø«æ≤Jh
 π≤©dG ±ô©j ,á«FÉæãà°SG ±hôX πX »a √ó«Yh ΩÉ©dG
 øμdh  ,ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  πμH  ΩGõàd’G  IQhô°V
 A»°T  Óa  ,êô`̀Ø`̀dGh  áLGôØf’G  Gô¶àæe  ≈≤Ñj  Ö∏≤dG
 »a  AÉYódG  ábÉWh  ,zá«YÉªédG  IÓ°üdG  ábÉW{  ¬Ñ°ûj
 á«HÉéjE’G  ábÉ£dG  hCG  ,ø«∏°üªdÉH  á¶àμªdG  óLÉ°ùªdG
 πc »a Éªc êÉéëdG ™ªéJ Égódƒj »àdG á«FÉæãà°S’G

.á°Só≤ªdG øcÉeC’Gh ΩGôëdG ¬∏dG â«H »a ΩÉY
 á°UÉNh  ,ΩÉ©dG  Gò`̀g  √ô«Z  ¬Ñ°ûj  ’  qè`̀M  ƒg  |
 Qƒ°üàj  øμj  º`̀dh  ,ô°UÉ©ªdG  ïjQÉàdÉH  ≥∏©àj  Éª«a
 IÉ«ëdG  π£©«°S  »Fôe  ô«Z  zÉ°Shô«a{  ¿CG  ¿ƒª∏°ùªdG
 ¬∏dG äƒ«H »a º¡d á«YÉªédG IOÉÑ©dG π£©jh ,ájô°ûÑdG
 zá«HÉéjE’G ábÉ£dG{ ∂∏J ∞bƒj hCG ,ΩGôëdG â«ÑdG »ah
 ¿Éμe  »`̀a  ºgóqÑ©Jh  ™«eÉéªdG  IÓ°U  ø`̀Y  áªLÉædG
 πch ,¬d  AÉYódGh  ¬∏dG  ≈dEG  ´ qô°†àdG  ∫ÓN øe ,óMGh
 QOÉbh  ,A»°T  πμH  §«ëe  ƒ¡a  ,¬fÉëÑ°S  √ó«H  A»°T

.iôNCGh á¶ëd ø«H A»°T πc ôq«¨j ¿CG ≈∏Y
 ,ø«eôëdG  OÓ`̀H  É¡JòîJG  Iô«ãc  äGAGô````LEG  |
 ÉgQÉ°üàbGh  ,êÉéëdG  OGó`̀YCGh  zèëdG  ø«æ≤J{`H  GAóH
 ÖfÉL  ≈dEG  ,ájOƒ©°ùdG  »°VGQC’G  πNGO  ºg  øe  ≈∏Y
 øcÉeCÉH  ≥∏©àj  Éª«a  AGƒ°S  ,Iô«ãc  á«ë°U  äGRGôàMG
 óYÉÑàdG ¿Éª°V hCG  ,º¡JÓ≤æJ á«Ø«c hCG  êÉéëdG øμ°S
 á«Ñ£dG äGOÉ«©dG õ«¡éJ hCG ,èëdG ∂°SÉæe º¡FGOCG AÉæKCG
 èëdÉa  ,É`̀gô`̀«`̀Zh  äÓ`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG  π`̀FÉ`̀°`̀Shh  á∏≤æàªdG
 áæeRC’G  »a  qèëdG  ô«Z  zÉ`̀fhQƒ`̀c  QÉ°ûàfG{  ø`̀eR  »a
 øcÉeCGh  ΩôëdÉH  á≤∏©e  QÉ°üHC’G  ≈≤Ñà°Sh  ,á«©«Ñ£dG
 ø«ª∏°ùªdG Üƒ∏bh ,(áaôY – áØdOõe – ≈æe) ôFÉ©°ûdG

 ó¡°ûe ±ÓàNG ™e ,∑Éæg º¡fCÉch záaôY{ Ωƒ«H á≤∏©e
 äƒ«H  íÑ°üàd  ,ΩÉ`̀Y  πc  OÉà©ªdG  Oƒ°ûëdG  ®É¶àcG
 øcÉeCG  »g  ΩÉ©dG  Gò`̀g  qè`̀M  º¡JÉa  øjòdG  ø«ª∏°ùªdG
 á«fÉªjE’G ôYÉ°ûªdÉH IôNGR º¡Hƒ∏b ¿ƒμàdh ,º¡JOÉÑY

.∑Éæg º¡fCÉch á∏«∏édG áÑ°SÉæªdG √òg πãe »a
 á«ª«ªMh ÉgCÉaO IOÉÑ©dG äƒ«H ó≤aCG zÉfhQƒc{ |
 çGó``MCG  Qhô``e  º``ZQh  .á`̀«`̀¡`̀dEG  áªμëd  ,É¡«a  ™ªéàdG
 â«ÑdG  ïjQÉJh  èëdG  º°SGƒe  É¡d  â°Vô©J  á«îjQÉJ
 ø«ª∏°ùªdG ó≤aCG záëFÉédG{ ¢Shô«ØdG Gòg ¿EÉa ΩGôëdG
 ,zá«YÉªédG  IOÉÑ©dG  á`̀jô`̀M{  QGò``̀fEG  ≥HÉ°S  ¿hO  ø`̀e
 OGó`̀YCG  øμj  ºd  …ò`̀dG  ,π«∏édG  èëdG  ó¡°ûe  ºgó≤aCGh
 Égh  ,ΩÉ``̀Y  π`̀c  êÉ`̀M  ø«jÓe  Ió`̀Y  ø`̀Y  π≤J  ¬LÉéM
 É©e  ¿ƒ©∏£àj  zº∏°ùe  …QÉ«∏ªdG{  ÜQÉ≤j  É`̀eh  øëf
 ≈`̀dEG  ºgó«©jh  º¡æY  áª¨dG  √ò`̀g  ¬∏dG  ™aôj  ¿CG  ≈`̀ dEG
 (ÉéMh  IôªY)  ΩGôëdG  â«ÑdG  ≈`̀dEGh  ,IOÉÑ©∏d  ¬Jƒ«H
 »©«Ñ£dG  ÉgGôée ≈dEG  º¡JÉ«M ó«©j ¿CGh ,á qjôM πμH
 ,á«YÉªàL’Gh ájô°SC’G äÉbÓ©dGh ôØ°ùdGh π q≤æàdG »a
 ,ø«q∏°üªdGh  OÉ qÑ©dÉH  á¶àμe  ¬∏dG  äƒ«H  Oƒ©J  ¿CGh
 »a  á«MhôdG  á∏°üdG  ∂∏J  øe  º``gCGh  øªKCG  á∏°U  Óa
 ôÑYh ,√OÉÑYh ¬∏dG ø«H á«YÉªédG á«YOC’Gh äGƒ∏°üdG
 á«YÉªédG  IOÉ`̀Ñ`̀©`̀dGh  IOÉÑ©dG  ájôM  âfÉc  ïjQÉàdG
 »àdG  äÉjôëdG  ºgCG  øe  É¡d  á°ü°üîªdG  øcÉeC’G  »a

.ºeC’Gh Üƒ©°ûdG É¡«dEG â©∏£J
 Éªc ΩOÉ≤dG èëdG ó¡°ûe Éæ«∏Y ó«©j ¿CG ¬∏dG ∫CÉ°ùf
 »YÉªàLG  øFÉc  ¿É°ùfE’Éa  ,ÉªFGO  ¿ƒª∏°ùªdG  √OÉàYG
 IÓ°Uh  Iôª©dGh  èëdÉc  IOÉÑ©dG  äÉÑ°SÉæe  »a  ≈àM

.ó«©dG IÓ°Uh óLÉ°ùªdG
 ¿ƒ∏aôj ºgh ø«ª∏°ùªdG ≈∏Y √ó«©j ¿CG ¬∏dG ∫CÉ°ùf

.¿ÉeC’Gh á«aÉ©dGh áë°üdG »a
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 G kQƒ£J  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äó¡°T
 å«M øe AÉ°†≤dG RÉ¡L »a É kXƒë∏e
 π°üØdG  áYô°Sh  »∏NGódG  º«¶æàdG
 äÉYRÉæªdG  AÉ``¡``fEGh  ihÉ``Yó``dG  »`̀a
 É`̀¡`̀YGƒ`̀fCG  ±Ó`̀à`̀NG  ≈∏Y  á«FÉ°†≤dG
 Iô«°ùªdG  ∫Ó`̀N  ∂``̀dPh  ,É`̀¡`̀JÉ`̀LQOh
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ¬¶ØM  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N
 É¡dÓN  â≤∏£fG  »àdG  ,√É``̀YQh  ¬∏dG
 ΩÉY  »a  2030  ájOÉ°üàb’G  ájDhôdG
 ¥OÉ`̀°`̀U  ¿É``̀ª``̀jEG  ≈`̀∏`̀Y  AÉ`̀æ`̀H  ,2008
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø`̀e  áÑbÉK  á``̀ jDhQh
 óªM ø``H ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ô``̀«``̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 å«M ,√É`̀YQh ¬∏dG  ¬¶ØM ,AGQRƒ``dG
 á«ªgCG  ≈∏Y  ,É¡FOÉÑe  øª°V  ,â°üf
 ¿Éª°†d  »FÉ°†≤dG  ΩÉ¶ædG  ôjƒ£J
.äÉYRÉæªdG ájƒ°ùJ áYô°Sh ádGó©dG

 ∫ó`̀©`̀dG  IQGRh  â`̀©`̀°`̀Vh  ó```̀bh
 ±É```̀bhC’Gh á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh
 É k££N  AÉ°†≤∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdGh
 Ö`̀cGƒ`̀J Iõ`̀«`̀ª`̀e äÉ``̀eó``̀N º`̀jó`̀≤`̀à`̀d
 ,á``̀«``̀dhó``̀dG äÉ``̀°``̀SQÉ``̀ª``̀ª``̀dG π``̀°``̀†``̀aCG
 kAÉ`̀æ`̀H  ,ø«°VÉ≤àªdG  É`̀°`̀VQ  ≥`̀≤`̀ë`̀Jh
 »a  Ihób  AÉ°†≤dG  π©éJ  ájDhQ  ≈∏Y
 äÉeóîdG  ºjó≤Jh  ádGó©dG  ≥«≤ëJ
 Öàμe  AÉ°ûfEG  º`̀J  å«M  ,á«FÉ°†≤dG
 ájQÉéàdGh  á«fóªdG  iƒYódG  IQGOEG
 ô«°†ëJ ΩÉ¡ªH ΩÉ«≤∏d 2018 ΩÉY »a

 ô«°S  ¿Éª°†d  iƒYódG  ∞∏e  áÄ«¡Jh
 πLCG  øeh  ,áª«∏°S  á≤jô£H  iƒYódG
 IOƒL  IOÉ``̀jRh  É¡«a  π°üØdG  áYô°S
 áÑ°SÉæªdG áÄ«ÑdG ø«°ùëJh ,ΩÉμMC’G
 áaÉ°VE’ÉH ,QÉªãà°S’G ≈∏Y ™«é°ûà∏d
 äÉ°ù∏L  IQGOE’  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J  ≈``dEG
 ô°üà≤j  å«ëH  ,ájQÉéàdG  ºcÉëªdG
 10 ≈`̀∏`̀Y á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG iƒ`̀Yó`̀ dG ô`̀ª`̀Y
 6 RhÉéàJ  ’h ≈°übCG  óëc äÉ°ù∏L
 ¿ƒμj  π«LCÉàdG  ¿CG  ø«M  »a  ,ô¡°TCG

.á«FÉæãà°SG ÜÉÑ°SC’ §≤a
 äÉYRÉæªdG  áæéd  AÉ¨dEG  ºJ  Éªc
 ¿ƒ`̀ fÉ`̀ b π`̀ jó`̀©`̀ J ó`̀©`̀ H á```̀jQÉ```̀é```̀jE’G
 øª°V  øe  ¬∏©Lh  äGQÉ≤©dG  QÉéjEG
 á«fóªdG  áªμëªdG  äÉ`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG
 π°üØdG  ™`̀jô`̀°`̀ù`̀J  ±ó`̀¡`̀H  ,iô`̀Ñ`̀μ`̀ dG
 AÉ`̀£`̀YEGh á`̀jQÉ`̀é`̀jE’G ihÉ`̀Yó`̀ dG »`̀a
 »a  ø©£∏d  á`̀°`̀Uô`̀Ø`̀dG  ø«°VÉ≤àªdG
 ihÉYódG  GóYÉe  ,IQOÉ°üdG  ΩÉμMC’G
 äÉÑdÉ£ªdG  π`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀ jQÉ`̀é`̀ jE’G
 ºμëdG QÉÑàYGh ,QÉæjO ∞dCG  øY É¡«a
 ihÉYódG  ™«ªL  »a  É«©£b  QOÉ°üdG

.ájQÉéàdGh á«fóªdG
 á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ¢UôëJh
 äÉ©jô°ûàdG  ≥aGƒàJ  ¿CG  ≈∏Y  ∂dòc
 ¿Gó∏ÑdG  äÉ©jô°ûJ  ™`̀e  á«æjôëÑdG
 á``dGó``©``dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J »``̀ a á`̀eó`̀≤`̀ à`̀ª`̀ dG
 πLCG  øe  ,á«dÓ≤à°S’Gh  á«aÉØ°ûdGh
 ™ªàéªdG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SG  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG
 IQƒ`̀°`̀U ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh ,¬`̀eó`̀≤`̀ Jh
 ó«©°üdG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀©`̀°`̀UÉ`̀æ`̀dG  Éæàμ∏ªe

 á``dGó``©``dG á````̀ dhO É``¡``fƒ``c »``ª``dÉ``©``dG
 ¿EG  å«M  ,IGhÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dGh
 ’h  ¿É`̀c  ¬`̀jõ`̀æ`̀dGh  ∫OÉ`̀©`̀dG  AÉ°†≤dG
 õjõ©J  ≈∏Y  É k°üjôM  π¶«°Sh  ∫Gõ`̀j
 :»a  á∏ãªàªdG  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  ¬`̀FOÉ`̀Ñ`̀e
 ,áªcÉëªdG á«fÓY ,AÉ°†≤dG ∫Ó≤à°SG
 á¡LGƒªdG  ,AÉ°†≤dG  ΩÉeCG  IGhÉ°ùªdG
 ø«àLQO  ≈∏Y  »°VÉ≤àdG  ,π«dódÉH

.á«aÉØ°ûdG ¿Éª°†d IÉ°†≤dG Oó©Jh
 ºàj Ωó`̀≤`̀J É`̀e ≈``̀dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀Hh
 πμ°ûH  ºcÉëªdG  AGOCG  äGô°TDƒe  ô°ûf
 ÉjÉ°†≤dG ΩÉμMCG ô°ûf ºàj Éªc ,º¶àæe
 ¢ù∏éª∏d  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ≈∏Y
 G kó``̀«``̀cCÉ``̀J ∂````̀dPh AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀∏`̀d ≈```̀∏```̀YC’G

.á«aÉØ°û∏d G kõjõ©Jh
 øjôëÑdG  ¿CG  ¬«a  ∂°T  ’  Éªeh

 »``̀dó``̀©``̀dG ∫É```̀é```̀ª```̀dG »````̀a á``̀bÉ``̀Ñ``̀°``̀S
 ´ô°ûªdG  º¶f  å«M  ,»©jô°ûàdGh
 Ohó`̀ë`̀dG  ôÑY  ¢`̀SÓ`̀aE’G  »æjôëÑdG
 ¢SÓa’Gh º«¶æàdG IOÉYEG ¿ƒfÉb »a
 áæ°ùd  (22)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG
 »a  ¬Yƒf  ø`̀e  ∫hC’G  ƒ`̀gh  ,2018
 ájÉªM  ±ó¡H  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO
 ôÑà©j  É``̀e  ,»``̀Ñ``̀æ``̀LC’G  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 ∫É``ª``YC’G  ¬Ñ∏£àJ  G kó``̀jó``̀L  G kQƒ``̀£``̀J
 øe  ,áãjóëdG  á«ªdÉ©dG  ájQÉéàdG
 ºcÉëe  ø«H  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ∫Ó`̀N
 ,á«ÑæLC’G  ∫hódG  ºcÉëeh  øjôëÑdG
 ádÉ©ØdGh  ádOÉ©dG  IQGOE’G  ¿Éª°Vh
 Ohó``ë``dG ô`̀Ñ`̀Y ¢```̀SÓ```̀aE’G É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀d
 ø«æFGódG  ø`̀e  π`̀c  ídÉ°üe  ájÉªëd
 á``jDhô``dG ™``e É`̀ k«`̀°`̀TÉ`̀ª`̀J ø`̀«`̀æ`̀jó`̀ª`̀dGh

.2030 ájOÉ°üàb’G
 ∫Ó≤à°SG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédGh
 πX  »a  Iôªà°ùe  AÉ°†≤dG  á«aÉØ°Th
 É¡°û«©f  »`̀à`̀dG  á`̀æ`̀gGô`̀dG  ±hô``̀¶``̀dG
 É`̀ fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a »`̀°`̀û`̀Ø`̀J Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H
 äÉeóN  ø«°TóJ  º`̀J  å«M  ,É k«ªdÉY
 .2015 ΩÉY òæe á«fhôàμdE’G ò«ØæàdG
 ihÉYódG  ™aQ  OGôaCÓd  øμªj  ,¿B’Gh
 É¡YGƒfCG  áaÉμH  ájQÉéàdGh  á«fóªdG
 π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG ≥`̀ jô`̀W ø``̀Y É``̀¡``̀JÉ``̀LQOh
 øe kAGóàHG ,πeÉ°T πμ°ûH á«fhôàμdE’G

.ΩÉμMC’G ò«ØæJ ≈àM ihÉYódG ™aQ
 ºJ ó`̀≤`̀ a ,Ωó``̀≤``̀J É`̀ª`̀Y kÓ``°``†``ah
 á«FÉæédG  äGAGô`̀LE’G  ¿ƒfÉb  πjó©J
 Qò©J GPEG ,áeÉ©dG áHÉ«æ∏d RÉLCG å«M

 CÉé∏J  ¿CG  ,º¡àe  hCG  ógÉ°T  Qƒ°†M
 á«fhôàμdE’G  πFÉ°SƒdG  ∫Éª©à°SG  ≈dEG
 hCG ¬dGƒbCG ´Éª°S »a …ô«KC’G π≤ædGh
 ø«©H òN’G ™e ,ó©H øY ¬HGƒéà°SG
 ,É kfƒfÉb IQô≤ªdG äÉfÉª°†dG QÉÑàY’G
 πFÉ°SƒdG  ΩGóîà°SG  É k°†jCG  ºàj  Éªc
 π«gCÉàdG  èeGôH  ò«Øæàd  á«fhôàμdE’G
 áHƒ≤©dG øe øjó«Øà°ùª∏d ÖjQóàdGh

.á∏jóÑdG
 AÉ¨dEG  ºJ  ,∂`̀dP  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉHh
 IÉ°†b  ™«ªéd  á«FÉ°†≤dG  IRÉ```̀LE’G
 º`̀cGô`̀à`̀d É`̀ kÑ`̀æ`̀é`̀J º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG äÉ```̀LQO
 É¡°†©H  π`̀«`̀LCÉ`̀J  ÖÑ°ùH  É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG

 .áëFÉédG äÉ«YGóàd áé«àf
 ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  ¿CG  ô`̀ cò`̀ dÉ`̀ H  ô`̀ jó`̀é`̀ dG
 ºàj  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »FÉ°†≤dG
 ,QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SÉ`̀H ¬`̀ã`̀jó`̀ë`̀Jh √ô`̀jƒ`̀£`̀J
 ΩÉ¶ædG  »`̀a  »`̀Yƒ`̀f  ∫ƒ`̀ë`̀J  ∑É`̀æ`̀gh
 â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCGh ,»``dó``©``dGh »`̀FÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG
 á`̀bó`̀dGh  áYô°ùdÉH  º°ùàJ  ºcÉëªdG
 áÑcGƒªd  á∏ªàμªdG  ádGó©dG  ≥«≤ëJh
 á`̀«`̀æ`̀eC’Gh á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ±hô``̀¶``̀dG
 »a Ö`̀°`̀ü`̀J É`̀¡`̀∏`̀ ch ,á``̀«``̀fÉ``̀°``̀ù``̀fE’Gh
 ájÉªëdGh  ø```eC’G  ô«aƒJ  áë∏°üe
 ≈∏Y  ¢û«©j  ø`̀e  πμd  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh
 Oƒ`̀¡`̀é`̀H ,á``Ñ``«``£``dG ¢``````̀VQC’G √ò```̀g
 ≥aôªdG  Gò``̀g  ≈`̀∏`̀Y  ø«ªFÉ≤dG  á`̀aÉ`̀c
 Rõ©àj  ∂`̀dò`̀Hh  ,º`̀¡`̀ª`̀dGh  ¢SÉ°ùëdG
 √Oƒ°ùj  ™ªàée  »a  AÉNôdGh  øeC’G

.∫ó©dGh ¿ƒfÉ≤dG
á«fƒfÉb áãMÉH |

 Iô«NC’G  ¬à°ù∏L  ∫ÓN  AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée
 ΩGõ``à``d’G{  ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H  ÜÉ```̀gCG
 á°UÉNh  ,á«ë°üdG  äGOÉ°TQE’Gh  äÉª«∏©àdÉH
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀ dG äGAGô````LEÉ````H ó`̀«`̀≤`̀à`̀dG
 ∫ÓN  äÉ©ªéàdG  øY  ¿ÉμeE’G  Qób  OÉ©àH’Gh
 ±hô¶dG  äÉ«°†à≤ªd  ∑QÉÑªdG  ≈ë°VC’G  ó«Y
 Öæéàd  äGAGô`̀LEG  øe  ¬ÑLƒà°ùJ  Éeh  á«dÉëdG
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe π«∏≤àdGh ä’ÉëdG ´ÉØJQG
 ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ócCG ∂dP πÑbh ,zÉfhQƒc
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe
 »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ¢ù«FQ áë°ü∏d ≈∏YC’G
 ΩGõàd’G  á«ªgCG{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH
 ä’ÉëdG  ´ÉØJQG  Öæéàd  ≈ë°VC’G  ó«Y  ∫ÓN
 á∏°UGƒe ¿CÉH É kgƒæe ,zô£ØdG ó«Y ó©H çóM Éªc
 §HGƒ°†dGh  äÉª«∏©àdG  πμH  Ωõ©H  ΩGõ`̀à`̀d’G
 ºYO  »a  º¡°ùj  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  øe  áæ∏©ªdG
 â©£b Oƒ¡L øe øjôëÑdG áμ∏ªe ¬H âeÉb Ée
 ¢Shô«ØdG  Gò¡d  …ó°üàdG  »a  kGô«Ñc  kÉWƒ°T  É¡H
 ≥ah  áeÉ©dG  IÉ«ëdG  ≈∏Y  √QÉ``̀ KBG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dGh

.á°ShQóe ¢ù°SCG
 …ó°üàdÉH  »`̀æ`̀©`̀ª`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dG
 ¬d »Øë°U ôªJDƒe ôNBG ∫ÓN zÉfhQƒc{ áëFÉéd
 äGAGôLE’ÉH ≥«bódG ΩGõàd’G ΩóY ¿CG øY ∞°ûc
 º¡°SCG  »°VÉªdG  ô£ØdG  ó«Y  ∫ÓN  ájRGôàM’G
 ¢Shô«ØH  á`̀HÉ`̀°`̀UEG  ∞``̀dCG  IOÉ```jR  π«é°ùJ  »`̀a
 ΩóY  ÖÑ°ùdGh  ó«©dG  ΩÉ``̀jCG  ∫Ó`̀N  zÉ``fhQƒ``c{
 ájRGôàM’G  §HGƒ°†dGh  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G

 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ó`̀©`̀Ñ`̀dÉ`̀H  ó`̀«`̀≤`̀à`̀dG  É¡àeó≤e  »``̀ah
 ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  á«∏FÉ©dG  ä’ÉØàM’G  áeÉbEGh
 ∂dP ócDƒJ »àdG äÉ¡«LƒàdGh äGƒYódG πc ºZQ
 ô°†j ¿CG ¬fCÉ°T øe Gòg ΩGõàd’G ΩóY ¿CG ócDƒJh
 Ée  ƒgh  ≈`̀dhC’G  áLQódÉH  º¡∏FGƒYh  OGôaC’ÉH

.§Ñ°†dÉH çóM
 ádÉM  ,É¡ª°ùæd  hCG  ,äÉØdÉîªdG  √òg  πãe
 á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG  Ωó`̀Yh  QÉà¡à°S’G  ø`̀e
 ÉæZƒ∏H ™e ô£îdG ¢SƒbÉf ¥O º¡ªdG øe π©éj
 áÑ°SÉæªdG  ÜGƒ``HCG  øe  Gó`̀L  áÑjô≤dG  áaÉ°ùªdG
 »gh  ≈`̀ë`̀°`̀VC’G  ó«Y  …CG  ,iô```̀NC’G  á«æjódG
 Éªc  É`̀¡`̀FÉ`̀«`̀MCG  ≈`̀∏`̀Y  »``̀dÉ``̀gC’G  Oƒ`̀©`̀J  áÑ°SÉæe
 ájOÉ©dG  ±hô¶dG  »a  øμdh  ,ô£ØdG  ó«Y  ƒg
 å«M  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  »`̀a  â°ù«dh  ,áaƒdCÉªdG
 Gò¡H  á``HÉ``°``UE’G  ø``e  ä’É```̀M  É`̀«`̀eƒ`̀j  πé°ùJ
 »a π°UGƒàªdG ´ÉØJQ’G ™e ,πJÉ≤dG ¢Shô«ØdG
 ´ÉØJQGh ,áHÉ°UE’G √òg áé«àf ÉjÉë°†dG OGóYCG
 á«æWh ádÉM â°ù«d äÉ«aƒdGh äÉHÉ°UE’G OGóYCG
 ºdÉ©dG ∫hO øe ≈ª¶©dG á«ÑdÉ¨dG πH ,á«æjôëH

.∂dP πãe ó¡°ûJ
 ∞∏àîe  ø`̀e  π©éJ  ´É`̀ °`̀VhC’G  √ò`̀g  πãe
 áëFÉédG √ò¡d …ó°üàdÉH á«æ©ªdG äÉ°ù°SDƒªdG
 ó«≤àdG  IQhô°V  ≈∏Y  ’hCG  ójó°ûàdG  ,Iô«£îdG
 ,ájRGôàM’G äÉª«∏©àdGh §HGƒ°†dÉH ΩGõàd’Gh
 ô£ØdG  ó«Y  CÉ£N  QGôμJ  áÑ¨e  øe  ôjòëàdGh
 ó©H  á°UÉNh  ,≈ë°VC’G  ó«Y  áÑ°SÉæe  ∫Ó`̀N
 ´ÉØJQG AGQh á«≤«≤ëdG ÜÉÑ°SC’G ≈∏Y ±ƒbƒdG
 ™e ,Iô°TÉÑe ô£ØdG  ó«Y ó©H äÉHÉ°UE’G OGóYCG

 Gòg  πãe  »a  ´ƒ`̀bƒ`̀dG  »°TÉëJ  ¿ÉμeE’ÉH  ¬`̀fCG
 äÉª«∏©àdÉH  ΩõàdG  ™«ªédG  ¿CG  ƒd  ,Qƒ¶ëªdG
 á«dhDƒ°ùªdG  øe  GAõ`̀L  πªëJh  ájRGôàM’Gh

.™«ªédG ≥JGƒY ≈∏Y IÉ≤∏ªdG á«æWƒdG
 ¿CÉ``̀ H ,QGô``̀μ``̀ à``̀ dG Ö``̀é``̀jh ∫ƒ``̀≤``̀ dG ≥`̀Ñ`̀°`̀S
 zÉ``̀fhQƒ``̀c{ á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e
 ™≤J ’ ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ô«Ø°üJh Iô°UÉëeh
 á«æeC’Gh  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  πgÉc  ≈∏Y
 ¿hO øe ™«ªédG á«dhDƒ°ùe »g ÉªfEGh ,ÉgóMh
 »a  √QhO  …ODƒ`̀j  ¿CG  ¬«∏Y  ™«ªédÉa  ,AÉæãà°SG
 »æãà°ùj ’ ô£îdG ¿CG ∂dP ,±hô¶dG √òg πãe
 AGOCG øY ¢ùYÉ≤J …CG ¿CG ,∂dP ≈dEG ∞°VCG ,GóMCG
 ,≈dhC’G  áLQódÉH  OGôaC’G  øe ,QhódG  Gòg πãe
 á«æeC’Gh á«ë°üdG Oƒ¡édG π°ûØj ¿CG ¬fCÉ°T øe
 á«eƒμëdG  äÉ¡édG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  Iô«ÑμdG
 Ée  QÉ`̀ª`̀Y  ∞```̀dCG{  ∫ƒ`̀≤`̀j  π`̀ã`̀ª`̀dG  ¿C’  ,á«æ©ªdG

.zóMGh ÜGôN ≈∏Y ¿hQó≤j
 §HGƒ°†dGh  ô«HGóàdÉH  ΩGõ``à``d’G  Ωó`̀©`̀a
 ,óª©àe  ∫ƒ≤f  ’  ,ÖjôîJ  ƒ`̀g  ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 √ò¡d  …ó°üàdG  Oƒ¡éd  ô°TÉÑe  ÖjôîJ  ¬æμdh
 π°UGƒàªdG ´ÉØJQ’G ¿CÉ°T øe ¿CG ∂dP ,áëFÉédG
 øe  ójõj  ¿CG  ,¢Shô«ØdÉH  äÉHÉ°UE’G  OGó``̀YC’
 »àdG  á«ë°üdG  äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eE’G  ≈∏Y  •ƒ¨°†dG
 É¡æeh ,áëFÉédG √òg á¡LGƒªd ádhódG É¡Jôah
 ábÉW  É¡d  ≈≤ÑJ  »àdG  êÓ`̀©`̀dGh  ∫õ©dG  ø`̀cÉ`̀eCG
 IOÉ`̀jR  ¿CÉ`̀°`̀T  ø`̀e  ¿CGh  ,ó`̀«`̀cCÉ`̀J  πμH  IOhó`̀ë`̀e
 hCG  ,É¡©æe  Qhó≤ªdÉH  ÜÉÑ°SC’  ,É¡«∏Y  §¨°†dG
 ¢ùμ©æj  ¿CG  ,Gô«ãc  É¡æe  óëdG  ôjó≤J  πbCG  ≈∏Y

 πch  ,øcÉeC’G  √òg  äÉeóN  »≤∏àe  ≈∏Y  ÉÑ∏°S
 πμ°ûH  ø«ª«≤eh  ø«æWGƒe  ,™ªàéªdG  OGô``aCG

.ΩÉY
 QÉ°ûàfG ™æe Oƒ¡L øY Qhój Éæg åjóëdG
 ,äÉHÉ°UE’G OGóYCG óYÉ°üJ øe óëdGh ¢Shô«ØdG
 ájQhô°†dG  ô«Z  ájô°ûÑdG  äÉWÓàN’G  AGôL
 ºYO  »a  áªgÉ°ùªdÉa  ,É°†jCG  áÑ°†æªdG  ô«Zh
 Oƒ¡L ≈dEG êÉàëJ ’ ,É¡æ«eCÉJh äÉ«fÉμeE’G √òg
 øe  Oôa  …C’  ,ÉjOÉe  ,áØ∏μe  hCG  áμ¡æe  ∫ÉªYCGh
 ,Éª«≤e ΩCG ¿Éc øWGƒe ,ô°SC’Gh ™ªàéªdG OGôaCG
 øe ádhDƒ°ùeh á«dÉY áLQO ≈dEG êÉàëJ Ée ôãμH
 âÑK  »àdG  äGOÉ`̀°`̀TQE’Gh  äÉª«∏©àdÉH  ΩGõàd’G
 …ó°üàdG ácô©e »a á∏YÉØdG áë∏°SmC’G óMCG É¡fCG
 ∫hódG »a ¬à«∏YÉa äócCÉJh zÉfhQƒc{ ¢Shô«Ød
 »a  á°Sƒª∏e  èFÉàf  ≥«≤ëJ  »a  âëéf  »àdG

 .ácô©ªdG √òg
 á``̀aƒ``̀dCÉ``̀ª``̀dG ô``̀«``̀Z ±hô```̀¶```̀ dG √ò````̀g »```̀a
 ™°†j  ¿CG  OôØdG  ≈∏Y  Öéj  ’  ,á«FÉæãà°S’Gh
 ¬°ùØf  ôÑà©j  ÉªfEGh  ,»≤∏àªdG  ™bƒe  »a  ¬°ùØf
 ó©J  á∏eÉμàe  äÉ`̀eó`̀N  áeƒ¶æe  ø`̀e  GAõ``̀L
 ,äÉÑLGh  É¡«∏Y  ,É¡æe  É«°SÉ°SCG  GAõL  OGô`̀aC’G
 πeÉμH  É¡∏ªëàJ  ¿CG  Öéj  äÉ«dhDƒ°ùeh  πH
 ¢SÉ°ùME’G  Gò``g  πãªH  ,á`̀ª`̀jõ`̀©`̀dGh  á`̀jó`̀é`̀dG
 í«£°ùJ ±óg ≈dEG π°üf ±ƒ°S ,á«dhDƒ°ùªdÉH
 ,¢Shô«ØdG  Gò¡H  äÉHÉ°UE’G  ô«Ø°üJ  ºK  øeh
 ™«ªédG  »æ©j  …ò```dG  ≈`̀ª`̀°`̀SC’G  ±ó`̀¡`̀ dG  …CG
 á«YÉªàL’Gh á«ë°üdG º¡àë∏°üe »a Ö°üjh

.ájOÉ°üàb’Gh

zÉfhQƒc{ ΩÉeCG z≈ë°VC’G{ ÜGƒHCG Ghó°UhCG
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 ,»ªXÉμdG  ≈Ø£°üe  QÉ«àNG  ºJ  ¿CG  òæe
 AÉL  …òdG  ójóédG  »bGô©dG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 á∏Môe  ¿CG  Éë°VGh  GóH  ,Iô«°ùY  IO’h  ó©H
 π`̀bC’G  ≈∏Y  á«°SÉ«°ùdG  á«MÉædG  øe  IójóL
 É¡°üî∏eh É¡fGƒæY  ≥«≤°ûdG  ¥Gô©dG  É¡∏Nój
 ,É¡àÑ«gh É¡à£∏°Sh É¡JOÉ«°S ádhódG IOÉ©à°SG
 OÉ°ùØdG  Üô°†d  á«LQÉîdG  OhóëdG  ø«eCÉJh
 ∫ÓN  ¥Gô`̀©`̀dG  É¡°TÉY  »`̀à`̀dG  äGRhÉ`̀é`̀à`̀ dGh
 ø«eCÉJh  ,≈°VƒØdG  ø`̀e  áæ°S  16  ø`̀e  ôãcG
 ™e  á°UÉNh  QGƒédG  ∫hO  ™e  ájOh  äÉbÓY

.¿GôjEGh ájOƒ©°ùdG
 áÑ©°üdG  ¬àcô©e  »ªXÉμdG  CGóH  π©ØdÉHh
 äÉ«°û«∏ªdGh  ìÓ°ùdG  IôWÉHCG  á¡LGƒe  »a
 ≈`̀°`̀Vƒ`̀ah »```æ```eC’G äÓ```Ø```f’G á``̀¡``̀LGƒ``̀eh
 ôãcCG  »a  √ó«cCÉJ  »a  ∂`̀dP  πãªJh  ,ìÓ°ùdG
 ìÓ°ùdG  ¿ƒμj  ¿CG  IQhô°V ≈∏Y áÑ°SÉæe  øe
 çóM Ée QGôμàd ÉÑæéJ ÉgóMh ádhódG ój »a
 ìÓ°ùdÉa  ,¿Gó∏ÑdG  øe  ójó©dG  »a  çóëjh
 ¿Éª°†d  ÉgóMh  á`̀dhó`̀dG  √ôμàëJ  ¿CG  Öéj
 á¡LGƒe  ∫hCG  âfÉch  .QGô≤à°S’Gh  ø``eC’G
 ≈°VƒØdG  øe  óë∏d  äÉ«°û«∏ªdG  ™e  »ªXÉμ∏d
 á«æeC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  ¬`̀H  â`̀eÉ`̀b  …ò``̀dG  Ωƒ`̀é`̀¡`̀dG
 »bGô©dG  ¬∏dG  ÜõM  äÉ«°û«∏e  ≈∏Y  á«bGô©dG
 äÉ«°û«∏ªdG  √òg  ô°UÉæY  øe  OóY  ∫É≤àYGh
 ïjQGƒ°U  ¥Ó`̀WEG  »a  º¡WQƒJ  »a  ¬Ñà°ûªdG
 IQÉØ°ùdG  ≈`̀∏`̀Yh  AGô°†îdG  á≤£æªdG  ≈∏Y

.á«μjôeC’G
 á«FÉ¡ædG  áé«àædG  ø`̀Y  ô¶ædG  ¢†¨Hh
 º¶©e  ìGô```°```S  ¥Ó``````̀WEGh  á`̀ª`̀é`̀¡`̀ dG  √ò``̀¡``̀d

 ádÉ°SôdG  ¿EÉ`̀a  ø«aƒbƒªdG
 ≈dEG »ªXÉμdG É¡∏°UhCG »àdG
 á«bGô©dG  äÉ«°û«∏ªdG  π`̀c
 ΩÉ`̀¶`̀f  …CG  ø``̀Y  á`̀à`̀∏`̀Ø`̀æ`̀ª`̀dG
 ¿B’G  ø`̀e  É`̀¡`̀fCG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  hCG
 Ió«©H  ¿ƒμJ  ød  GóYÉ°üa
 É¡Jõ¡LCGh  á`̀dhó`̀dG  ój  øY

.á«FÉ°†≤dGh á«æeC’G
 …ò``̀ dG ô`````̀NB’G ô`````̀eC’G
 ¢UôM ƒ`̀g É`̀ë`̀°`̀VGh ¿É`̀ c
 IOÉ©à°SG  ≈`̀∏`̀Y  »`̀ª`̀XÉ`̀μ`̀dG
 ò`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ,á```̀jô```̀ë```̀Ñ```̀dGh á```̀ jô```̀ Ñ```̀ dG

 ø«H »``̀à``̀dG  ∂`̀∏`̀ J  á``°``UÉ``Nh
 »`̀à`̀ dG ¿Gô`````````̀jEGh ¥Gô````̀©````̀dG
 16 ø```e ô```ã```cCG äô``ª``à``°``SG
 äÉ«°û«∏ªdG  ó``̀j  »``̀a  á`̀æ`̀°`̀S

 ºμëàJ »àdG IòaÉædG äÉ«°üî°ûdGh áë∏°ùªdG
 ô°ûÑdGh  ™FÉ°†ÑdG  øe  êQÉîdGh  πNGódG  »a
 »a ≈`̀à`̀M É`̀ª`̀HQh ,á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG ä’OÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dGh
 §ØædG  Öjô¡Jh  ¬`̀Lhô`̀Nh  ìÓ°ùdG  ∫ƒ`̀NO
 øe ádhódG ΩôëJ »àdG QƒeC’G øe ∂dP ô«Zh
 Ée  øY  Ó°†a  ,Éjƒæ°S  äGQ’hó``̀dG  äGQÉ«∏e
 øeC’G  ≈∏Y  áª«°ùL  ôWÉîe  øe  ∂dP  ¬∏μ°ûj
 á`̀eô`̀Mh ÜGô``à``dG ≈`̀∏`̀Y …ó`̀©`̀à`̀dGh »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 »ªXÉμdG  ´É£à°SG  ó≤a  ,¥Gô`̀©`̀ dG  »`̀ °`̀VGQCG
 ¢ù«Fôc  ¬`̀ª`̀μ`̀M  ø``e  Iô`̀«`̀°`̀ü`̀b  Iô`̀à`̀a  ∫Ó``̀N
 òaÉæªdG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  ó«©à°ùj  ¿CG  AGQRƒ`̀ ∏`̀ d
 ádÉM »a âfÉc »àdGh ,¿Gô`̀jEGh ¥Gô©dG  ø«H

.á∏eÉc ≈°Vƒa
 §Ñ°V  :ådÉãdG  ô``eC’G
 äÉ```̀bÓ```̀©```̀dG »```̀ª```̀XÉ```̀μ```̀dG
 ™e äÉcGô°ûdGh á«LQÉîdG
 ™e  á°UÉNh  QGƒédG  ∫hO
 É«côJh ¿GôjEGh ájOƒ©°ùdG
 ≈∏Y  »ªXÉμdG  ¢UôM  PEG

:QƒeCG áKÓK
 ™``̀«``̀Ñ``̀£``̀J  :∫hC’G
 ∫hó`̀dG  √ò`̀g  ™`̀e  äÉbÓ©dG
 í`̀ dÉ`̀ °`̀ü`̀ª`̀ dG Ωó```̀î```̀j É``̀ª``̀H
 √ò¡dh  ¥Gô©∏d  ácôà°ûªdG
 π≤æàdG ∂dP »a ÉªH ,∫hódG
 ∫OÉ`̀Ñ`̀Jh ¿Gô`̀«`̀£`̀dG á`̀cô`̀Mh
 á«æ«ÑdG  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  ™∏°ùdG
 »a  ∫hó`̀dG  ø«H  §HôJ  »àdG
 á«©«Ñ£dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  á`̀dÉ`̀M
 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  »°SÉ«°ùdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y

.iôNC’G QƒeC’G øe ∂dP ô«Zh …QÉéàdGh
 πc ≈`̀∏`̀Y á`̀ cGô`̀ °`̀ û`̀ dG õ`̀jõ`̀©`̀J :»``̀fÉ``̀ã``̀dG
 ∞bGƒªdG »a πeÉμàdG øe øμªj ÉªH Ió©°UC’G
 á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉª¶æªdG »a á«°SÉ«°ùdG

.ájOÉ°üàb’G ÖfGƒédG »a πeÉμàdGh
 ø«H  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  Ohó``̀M  §Ñ°V  :å`̀dÉ`̀ã`̀dG
 IOÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  º`̀°`̀Sô`̀H  QGƒ``̀é``̀dG  ∫hOh  ¥Gô``̀©``̀dG
 √óæY ∞bƒàJ …òdG óëdG ÉgQÉÑàYÉH á«bGô©dG
 GóH  ó`̀bh  .»bGô©dG  ¿CÉ°ûdG  »a  äÓNóJ  …CG
 IOÉ≤dG ™e ¬JÉKOÉëe ∫ÓN Éë°VGh »ªXÉμdG
 ¿Gô`̀jE’  πNóJ  …CG  ¢†aôj  ¬fCÉH  ø««fGôjE’G

 ∫ÓN  øeh  .¥Gô©∏d  á«∏NGódG  á°SÉ«°ùdG  »a
 áÑ°SÉæe  øe  ôãcCG  »a  ¬JÉëjô°üJh  ¬JÉª∏c
 äÉbÓY  ≈dEG  ¥ƒàj  »bGô©dG  Ö©°ûdG  ¿CG  ócCG
 πNóàdG ΩóY CGóÑe ≥ah øμd ¿GôjEG ™e ¿hÉ©J
 áë°VGh ádÉ°SQ »gh ,á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG »a
 IOÉ«°ùdG á∏eÉc ádhO ¥Gô©dG ¿G ¿GôjE’ ∫ƒ≤J
 Ö©°ûdG  ¿CGh  É¡«a  ó`̀MCG  πNóàj  ¿CÉ`̀H  πÑ≤J  ’

.¬∏Ñ≤à°ùeh √ô°VÉM Qô≤j øe ƒg »bGô©dG
 …ƒæj  ¿É`̀c  »ªXÉμdG  ¿CG  ø`̀e  ºZôdÉHh
 πÑb  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áμ∏ªªdG  IQÉ```̀jR
 IQÉjõdG √òg ¿CG øe ºZôdÉHh ,¿GôjE’ ¬JQÉjR
 ø«eôëdG  ΩOÉ``N  ∫ƒ``NO  ÖÑ°ùH  â∏LCÉJ  ó`̀b
 õjõ©dGóÑY  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ∂∏e  Oƒ©°S  ∫BG
 øe ¬fEÉa á«ÑW äÉ°Uƒëa AGôLE’ ≈Ø°ûà°ùªdG
 ¿Éc  »bGô©dG  AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  ¿CG  í°VGƒdG
 ¿RGƒàe QhO Ö©d ≈∏Y ¢üjôM ¬fG Éë°VGh
 ¬d  í«àj  ób  ÉªHQh  ¿Gô`̀ jEGh  ájOƒ©°ùdG  ø«H
 ø«H  á∏ªàëe  áWÉ°SƒH  ΩÉ«≤dG  á°Uôa  ∂`̀ dP

.¿Gô¡Wh ¢VÉjôdG
 É¡d  ¿ƒμJ  ød  á«HÉéjE’G  ä’ƒëàdG  √òg
 ’  ¿CG  ≈`̀dhC’G  ,ø«àdÉM  »a  ’EG  á«ªgCGh  áª«b
 ¿CÉH á«∏NGódG ¬JÉ°SÉ«°S øY »ªXÉμdG ™LGôàj
 á«fÉãdGh ,§≤a ádhódG ój »a ìÓ°ùdG π©éj
 äÓNóàdG ¬Lh »a ø«∏J ’ áeGô°üH ∞≤j ¿CG
 ÉªH  á«côàdGh  á«fGôjE’G  á°UÉNh  á«LQÉîdG
 √QhO  IOÉ©à°SG  ≈∏Y  GQOÉ``̀b  ¥Gô`̀©`̀dG  π©éj
 ádhódG  AÉæH  IOÉYE’  Éeób  »°†ªdGh »ª«∏bE’G

 .á«bGô©dG

 »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  »a  ÉæKóëJ
 z2020  ƒ«dƒj  22  è«∏îdG  QÉÑNCG{
 äÉ`̀æ`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG á`̀Ä`̀«`̀g ¬``Jò``î``JG É`̀ª`̀Y
 õé©dG{  áédÉ©ªd  äGAGô`````̀LEG  ø`̀e
 ∑Éæg  ¿G  É`̀æ`̀Mô`̀Wh  .z…QGƒ``̀ à``̀ c’G
 ∫DhÉ°ùàdG  Qƒëe  »g  ÉjÉ°†b  çÓK
 ô«ãc ø«H ô¶ædG äÉ¡Lh ±ÓàNGh
 .áÄ«¡dG ø«Hh ™ªàéªdG äÉ«dÉ©a øe
 »a OÉªàY’ÉH ≥∏©àJ ≈dh’G á«°†≤dG
 ΩóYh  »Ñ°SÉëªdG  …CGôdG  äÉ«°UƒJ
 á«YÉªàLG  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H  ¬`̀à`̀fRGƒ`̀e
 â≤∏©J á«fÉãdG á«°†≤dG .ájOÉ°üàbGh

 äGQGô≤dGh  ¥hóæ°üdG  IQGOG  á«Ø«μH
 áãdÉãdG  á«°†≤dGh  ,á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 .ø««©àdG »a IAÉØμdG ô«jÉ©ªH â≤∏©J
 á«dBG  ¢ûbÉæf  ±ƒ°S  ∫É≤ªdG  Gòg  »a

 iód  äôaGƒJ  »àdG  äÉeƒ∏©ªdGh  äÉ«°UƒàdG  ìôW
 »a IóaGƒdG ádÉª©dG ∫ÉNOGh ä’DhÉ°ùàdG ≈∏Y ¢SÉædG

.óYÉ≤àdG
 á«°†≤dG  √ò`̀g  πãe  ∫hÉ`̀æ`̀J  á`̀«`̀dBG  ≈``̀dEG  áÑ°ùædÉH
 πdóæd É°ùfôa »a âKóM Iô«¨°U á°üb OQƒf á°SÉ°ùëdG
 ¢†¨H É«©ªàée á°SÉ°ùM á«°†b ™e É¡∏eÉ©J á«Ø«c ≈∏Y
 Oô£H  á«°†≤dG  CGóÑJ  .á«°†≤dG  ´ƒ°Vƒe  øY  ô¶ædG
 á«FGóàH’G á∏MôªdG »a á°SQóe øe ø«àª∏°ùe ø«JÉàa
 ôjô≤J OGóYEÉH ÉgôKCG ≈∏Y ôjRƒdG ôeCG .ÜÉéëdG ÖÑ°ùH
 áæéd  ∞«∏μJ  ºJh  .äGô°UÉ≤dG  ÜÉéM  ádCÉ°ùe  ∫ƒM
 ôjRƒdG  º∏°ùJ  ,á«YÉªàL’G  Ωƒ∏©dG  »a  ø«ãMÉÑdG  øe
 É«Øë°U  GôªJDƒe  ó≤©a  ,IóªdG  AÉ°†≤fG  ó©H  ôjô≤àdG
 ôjô≤àdG í«JCGh ,áæé∏dG AÉ°†YCG ™e ôjRƒdG ¬«a ∑QÉ°T
 íÑ°UCG PEG ,äÉ«°UƒàH ôªJDƒªdG êôNh ,ójôj øe πμd
 »a  »©ªàée  ¢TÉ≤f  Qƒëe  ¬JÉ«°UƒJh  ôjô≤àdG  Gòg
 ó≤Y Égó©H .ô¡°ûdG äRhÉéJ Ióe á«eÓYE’G §FÉ°SƒdG
 AÉ°†YCG  á≤aôH  ∂dòc  ,ô`̀NBG  É«Øë°U  GôªJDƒe  ôjRƒdG
 ≈dG  É¡©aQh  ¬à«°UƒJ  ø∏YGh  ájQÉ°ûà°S’G  áæé∏dG
 ¿CG  ƒg  á«∏ª©dG  √òg  »a  º¡ªdG  .»°ùfôØdG  ¿ÉªdôÑdG
 ¬fG  å«M  øe  QGô≤dG  PÉîJG  »a  Éjõcôe  ¿Éc  ôjô≤àdG
 á≤K  º«YóJ  »a  ¢TÉ≤ædG  º¡°SCGh  QGƒë∏d  á«°VQCG  πãe

 .QGô≤dÉH ™ªàéªdG
 áÄ«¡dG  ¿CG  ƒd  π°†aC’G  ¿É`̀c  ¬`̀fEG  ,∫ƒ≤f  ∂`̀dP  øe
 ∞«c ô°ùØJ Iô°ù«e á¨∏H É¡Øbƒe ìô°ûj Gôjô≤J äóYG
 É¡àjGóH  òæe  ájQGƒàc’G  äGRƒé©dG  √ò`̀g  âªcGôJ
 øe  %22  õcôàJ  GPÉ`̀ª`̀dh  .É¡JÉ°ùHÓeh  É¡HÉÑ°SGh
 850 øe ôãcG) ∑ƒæÑdG  »a ™FGOh ≈∏Y É¡JGQÉªãà°SG
 .IOhóëe  ìÉHQCÉH  (¿ƒ«∏e  3800  ≠∏Ñe  øe  ¿ƒ«∏e
 hG  Éfƒ«∏e  91  ¿Éc  2018  »a  »∏μdG  óFÉ©dG  GPÉªdh
 ¿ƒ«∏e 224 â¨∏H  2017 »a  ìÉHQ’G  Éªæ«H  ,%2^5
 äGôªJDƒe ó≤Y ôjô≤àdG Gòg í«àj ¿CG øμªj ¿Éc .QÉæjO
 √òg  ÜÉÑ°SC’  í«°VƒJh  ¢TÉ≤f  äÉ≤∏Mh  á«Øë°U
 É¡æ«M  .á¡«Lh  ÜÉÑ°SG  É¡jód  ¿ƒμJ  ó`̀bh  ,ΩÉ``̀bQ’G
 ∞bƒe  Qó`̀≤`̀jh  á∏μ°ûªdG  Qó°üe  ™ªàéªdG  º¡Øàj
 IQhô°†dÉH »àdG ∫ƒ∏ëdG ™°Vh »a ∑QÉ°ûjh ,áÄ«¡dG
 äGô«KCÉJ  »a  ô¶æJ  ÉªfGh  §≤a  á«Ñ°SÉëe  ¿ƒμJ  ød

 .á«fÉ°ùfE’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G QGô≤dG
 èJÉædG  ¥ƒ`̀Ø`̀j  É`̀jQGƒ`̀à`̀cG  Gõ`̀é`̀Y  ìô`̀£`̀J  ¿G  É`̀eG
 (QÉ`̀æ`̀jO  QÉ`̀«`̀∏`̀e  14)  øjôëÑ∏d  »`̀dÉ`̀ª`̀L’G  »∏ëªdG
 õé©dG  Gò`̀g  ≈`̀JCG  ø`̀jCG  øe  ¢SÉædG  º¡Øj  ¿CG  ™bƒàJh
 ¬ª∏°ùàJ  Ée  ø«H  ¥ôØdG  ¿G  ø«M  »a  .ºcGôJ  ∞«ch
 (QÉæjO  ¿ƒ«∏e  570)  ájƒæ°S  äÉcGôà°TG  øe  áÄ«¡dG
 ¿ƒ«∏e  573)  ájóYÉ≤J  Ö`̀JGhQ  øe  ¬eó≤J  Ée  ø«Hh
 ôjô≤àdG  ≥ah  QÉæjO  ø«jÓe  3^5  RhÉéàj  ’  (QÉæjO
 GPÉªd  (QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  77)  ¿É`̀c  2017  »`̀a  .2018
 ¿É«H  ¿hóH  πμ°ûdG  Gò¡H  ΩÉ`̀bQCG  ìôW  ?ähÉØàdG  Gòg
 øμªj  ¿Éc  ä’DhÉ°ùJ  ≈dG  ƒYóJ  É¡HÉÑ°SGh  ÉgQó°üe

 .É¡jOÉØJ
 Qƒ``̀°``̀ü``̀≤``̀dG ø````̀e º```̀Zô```̀ dÉ```̀ Hh
 õé©dG  äÉ`̀°`̀ù`̀HÓ`̀e  í`̀«`̀°`̀Vƒ`̀J  »``a
 ¿É``̀a ,¬```̀HÉ```̀Ñ```̀°```̀SGh …QGƒ`````̀à`````̀c’G
 ™`̀«`̀ª`̀L ¢``̀†``̀aô``̀j º```̀d ™`̀ ª`̀ à`̀é`̀ª`̀ dG
 AÉ`̀¨`̀dEG  ≈∏Y  õ``cQ  π`̀H  äÉ«°UƒàdG
 ≈∏Yh  (%3)  ájƒæ°ùdG  IOÉ``̀jõ``̀dG
 ≈∏Y  …óYÉ≤àdG  ÖJGôdG  ÜÉ°ùàMG
 äGƒ`̀æ`̀°`̀S ¢`̀ù`̀ª`̀N ô````̀NBG ¢``̀SÉ``̀°``̀SCG
 .»dÉëdG  ƒ`̀g  Éªc  ø«àæ°S  ¢ù«dh
 ôãcG  ¿GôKDƒJ  ¿Éà«°UƒàdG  ¿ÉJÉg
 á°û«©e  iƒà°ùe  ≈∏Y  Éªgô«Z  øe
 ÖJGhQ ∑Éæg ¿CG ø«M »a øWGƒªdG
 ≈dEG π°üJ ΩÉ©dG ´É£≤dG »a ájóYÉ≤J
 ∞dCG  øjô°ûYh  ,QÉæjO  ±’BG  á©°ùJ
 ±õæà°ùJ »gh ,≥HÉ°ùdG  »a QÉæjO
 √òg  πãe  .ájóYÉ≤àdG  ÖJGhôdG  øe  %18  …hÉ°ùj  Ée
 ∫ƒ∏M É¡d ™°Vƒjh QGƒëdG »a QÉãà°S âfÉc ÉjÉ°†≤dG

 .ΩÉ©dG ´É£≤dG óYÉ≤J »a Éªc ≈∏YCG óMh
 ¿G  øμªj  ¿É`̀c  ∂dòc  äÉcôà°T’G  IOÉ``jR  á«°†b
 IQOÉ°U  âfÉc  ƒd  äÉcGôà°T’G  ™aQ  ™ªàéªdG  πÑ≤àj
 π∏b ¥hóæ°üdG ¿G ∞«ch ,É¡HÉÑ°SG í°VƒJ á°SGQO øY
 ÉªfG ƒg ìôà≤ªdG ¿Gh 1986 »a äÉcGôà°T’G áÑ°ùf
 OƒLƒH  QGô`̀b’G  ,≥HÉ°ùdG  »a  çóM  CÉ£îd  í«ë°üJ
 ∫ƒ∏M  ≈`̀dG  Oƒ≤«°S  ¿É`̀c  QÉéàdG  ídÉ°üd  òîJG  CÉ£N
 øe GAõL áeƒμëdG  πªëàJ ób  ¥hóæ°üdG  êQÉN øe
 IQƒ°üdG √ò¡H É¡ªjó≤Jh á«∏ª©dG QÉ°üàNG ÉeCG .πëdG
 ácQÉ°ûªdG  á°Uôa  øe  ¬eôMh  ™ªàéªdG  QÉKCG  Ée  ƒ¡a

.ÉjÉ°†≤dG √òg πãe áédÉ©e »a
 »g  ä’hÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dG  ô«ãJ  »`̀à`̀dG  áãdÉãdG  á«°†≤dG
 .ádƒªªdG ô«Z ájQGƒàc’G äÉeGõàd’Gh äGQÉªãà°S’G
 ôjô≤J  º∏°ùJ  ó©H  ¬fÉH  (2018)  áÄ«¡dG  ôjô≤J  ∫ƒ≤j
 GQÉ«∏e  14  ≠∏H  õé©dG  ¿CG  Éæ«Ñe  ,…QGƒàc’G  ô«ÑîdG
 á«ªæJ  ≈∏Y  πª©dG  É¡æe  äGAGô```̀LEG  áÄ«¡dG  äò`̀î`̀JG
 ºYód  Éjõée  GóFÉY  ≥≤ëàd  äGQÉªãà°S’G  ™jƒæJh
 ,2018  ôjô≤J  »`̀a  ΩÓ`̀μ`̀dG  Gò`̀g  .πjƒªàdG  QOÉ°üe
 òæe  ¬æY  åjóëdG  Qôμàj  …QGƒ`̀à`̀c’G  õé©dG  Éªæ«H
 Gòg  πãe  áÄ«¡dG  òNCÉJ  ¿G  Ö°SÉæªdG  øe  πg  ,2003
 ôjQÉ≤àdG  ó©H  ∂dP  çóëj  ºd  GPÉªd  ?§≤a  ¿’G  QGô≤dG
 ƒg  áÄ«¡dG  ¬JòîJG  …ò`̀dG  ô`̀NB’G  AGô``LE’G  ?á≤HÉ°ùdG
 äÉ°TÉ©ªdG  ÉjGõe  ™e  Ö°SÉæààd  äÉcGôà°T’G  IOÉ`̀jR
 áMÉàe á°UôØdG âfÉc É°†jG Éæg .áYƒaóªdG ájóYÉ≤àdG
 Ö°ùædG  ∫ó©J  ºdh  ≥Ñ°S’G  …QGƒ`̀à`̀c’G  ôjô≤àdG  »a

 ?É¡æ«M
 á«ÑæL’G  ádÉª©dG  áaÉ°VEG  »g  á©HGôdG  á«°†≤dG
 á«bÓNCG  ádCÉ°ùe  ô«ãJ  ó`̀b  á«°†b  √ò`̀g  ,¥hóæ°ü∏d
 ±ƒ°S  ájÉ¡ædG  »a  áaÉ°V’G  √òg  .¢†©ÑdG  ôcP  Éªc
 πª©dG  ÖMÉ°U  π«ªëJh  .πª©dG  ÖMÉ°U  É¡©aój
 ô«ãμdG  ≥∏¨jh GQô°V çóëoj  ±ƒ°S á«aÉ°VEG  ∞«dÉμJ
 ¿ƒμj ób ∂dòd .á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉcô°ûdG øe
 É¡©aóJ  áÑjô°†dG  ø`̀e  ´ƒ`̀æ`̀c  É`̀¡`̀Mô`̀W  ƒ`̀g  π`̀jó`̀Ñ`̀dG
 Qô°†àj áàHÉK äÉYƒaóe ¢ù«dh É¡MÉHQCG øe äÉcô°ûdG
 ÖFGô°V  ¢VôØJ  ¿CG  ≈`̀dh’G  øe  ∂dòd  .™«ªédG  É¡æe
 äÉcô°ûdG  ìÉ``̀HQG  ≈∏Yh  …QÉªãà°S’G  óFÉ©dG  ≈∏Y
 äGQÉ≤©dG  ∑Óe ≈dG  áÑ°ùædÉH  áàHÉãdG  ∫ƒ°U’G ≈∏Yh
 πãe  .¥hóæ°ü∏d  É¡æe  áÑ°ùf  ¢ü°üîJh  »°VGQ’Gh
 É¡æμdh á«dÉe á∏μ°ûe èdÉ©J §≤a â°ù«d áÑjô°†dG √òg
 èdÉ©Jh ,∞«XƒàdG »a ø««æjôëÑdG ¢Uôa ∫ó©J ∂dòc
 ™«ªL »a á≤Ñ£e ÖFGô°†dGh .IGhÉ°ùªdG ΩóY á«°†b
 IhôãdG  ™jRƒJ  IOÉ`̀YEG  øe  GAõL  ôÑà©Jh  ºdÉ©dG  ∫hO

.á«YÉªàL’G ádGó©dG ≥«≤ëJh
mkuwaiti@batelco.com.bh

 Qôμàj  GPÉ``ª``d  ..äÉ`̀ æ`̀ «`̀ eCÉ`̀ à`̀ dG  á`̀Ä`̀«`̀g
(2)  ?…QGƒ```̀ à```̀ c’G  õ`̀ é`̀ ©`̀ dG  å`̀ jó`̀ M

:º∏≤H

»àjƒμdG ≈°ù«Y óª .O 

?á«bGô©dG á``dhódG á``Ñ«`g ó``«`©`à`°ù`j π```g ..»``ª`XÉ`μ`dG

:º∏≤H

»eƒ°ù©dG π«Ñf .O
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خالد بن عبداهلل وال�سفري الربيطاين يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
رئي�س  نائب  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  ا�شتقبل 

اأم�س  �شباح  الق�شيبية  بق�شر  مكتبه  يف  الوزراء،  جمل�س 

لدى  املعتمد  املتحدة  اململكة  �شفري  دراموند،  رودي  الثالثاء، 

بن  خالد  ال�شيخ  اأعرب  ال�شتقبال،  وخالل  البحرين.  مملكة 

عبداهلل عن ارتياحه للم�شتوى املتقدم الذي تتميز به العالقات 

الثنائية امل�شرتكة التي جتمع مملكة البحرين باململكة املتحدة 

العالقات  هذه  بتنمية  املتبادل  الهتمام  بف�شل  ال�شديقة، 

�شبل  اجلانبان  بحث  كما  املجالت.  خمتلف  يف  وتطويرها 

تعزيز التبادل التجاري بني البلدين، والتعاون يف جمال تنفيذ 

اخلربات  من  وال�شتفادة  التحتية،  للبنية  الداعمة  امل�شاريع 

تكنولوجيات  على  تعتمد  والتي  القطاع  هذا  يف  الربيطانية 

حديثة ومتطورة.

�سمو رئي�س الوزراء

 امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد  

يتلقون برقية �سكر من امللكة اليزابيث الثانية 

تلقى ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى برقية �شكر 

ال�شمالية  وايرلندا  املتحدة  اململكة  ملكة  الثانية  اليزابيث  امللكة  اجلاللة  �شاحبة  من  جوابية 

ورئي�شة الكومنولث، وذلك رًدا على برقية جاللته حفظه اهلل املهنئة بيوم ميالد جاللة ملكة 

اململكة املتحدة وايرلندا ال�شمالية ورئي�شة الكومنولث.

 و تلقى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء برقية �شكر 

ال�شمالية  وايرلندا  املتحدة  اململكة  ملكة  الثانية  اليزابيث  امللكة  اجلاللة  �شاحبة  من  جوابية 

ورئي�شة الكومنولث، وذلك رًدا على برقية �شموه املهنئة لها مبنا�شبة عيد ميالد جاللتها.

وتلقى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء برقية �شكر جوابية من �شاحبة اجلاللة امللكة اليزابيث 

برقية  على  رًدا  وذلك  الكومنولث،  ورئي�شة  ال�شمالية  وايرلندا  املتحدة  اململكة  ملكة  الثانية 

�شموه املهّنئة بيوم ميالد جاللة ملكة اململكة املتحدة وايرلندا ال�شمالية ورئي�شة الكومنولث.

ال�سلطان هيثم بن طارق اآل �سعيدجاللة امللك

امللك يتلقى ات�ساالً هاتفًيا من �سلطان ُعمان
تلقى ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى حفظه اهلل 

ورعاه ات�شال هاتفيا من اأخيه �شاحب اجلاللة ال�شلطان هيثم بن طارق اآل �شعيد �شلطان ُعمان 

ال�شقيقة. ومت خالل الت�شال تبادل التهاين والتربيكات بحلول عيد الأ�شحى املبارك، �شائلني 

اهلل تعاىل اأن يعيد هذه املنا�شبة على الأمتني العربية والإ�شالمية باخلري والُيمن وال�شوؤدد.

�سمو رئي�س الوزراء ياأمر:

ت�سديد الرقابة على �سرف االأدوية بال�سيدليات احلكومية واخلا�سة

اأمر �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 

ال�شحة  وزارة  املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل 

يف  الدوية  �شرف  عمليات  على  الرقابة  بت�شديد 

ال�شيدليات احلكومية واخلا�شة مبختلف حمافظات 

القانونية  لالنظمة  اتباعها  والتاأكد من مدى  اململكة، 

املعمول بها، ومبا ي�شهم يف احلد من �شرف الأدوية 

بغري وجه حق اأو بدون و�شفات طبية.

اأي  الت�شاهل يف  عدم  اأهمية  على  �شموه  و�شدد   

مع  واملقيمني،  املواطنني  و�شالمة  ب�شحة  يتعلق  اأمر 

من  والتاأكد  الأدوية،  خمازن  على  الرقابة  ت�شديد 

ا�شرتاطات التخزين والبيع ومراقبة الأدوية املخدرة 

جمال  يرتك  ل  ومبا  للرقابة،  اخلا�شعة  والأدوية 

مكا�شب غري  لتحقيق  بها  التالعب  النفو�س  ل�شعاف 

م�شروعة على ح�شاب �شحة و�شالمة اأفراد املجتمع.

ذوي  من  جلنة  ت�شكيل  اإىل  �شموه  ووجه   

التي  والإجراءات  القوانني  ملراجعة  الخت�شا�س 

احلكومية  بال�شيدليات  الأدوية  �شرف  اآليات  حتكم 

واخلا�شة، وتغليظ العقوبات على املخالفني والتاأكد 

القوانني  يف  الواردة  بال�شرتاطات  اللتزام  مدى  من 

ال�شيدلية،  واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  ملزاولة  املنظمة 

ورفع تقريرها اإىل جمل�س الوزراء.

 وياأتي هذا الأمر يف اإطار ما يوليه �شاحب ال�شمو 

امللكي رئي�س الوزراء حفظه اهلل من اهتمام بالرعاية 

املقدمة  اجلودة  م�شتويات  اأعلى  وحتقيق  ال�شحية 

بالقوانني  اللتزام  على  واحلر�س  واملقيم،  للمواطن 

الدوية  �شرف  عمليات  تنظم  التي  والربوتوكولت 

وهدر  الرتبح  اأو  لال�شتغالل  جمال  اأي  يدع  ل  مبا 

الأموال العامة املخ�ش�شة ل�شراء الأدوية.
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اإعادة فتح املطاعم واملقاهي ومعاهد التدريب تدريجًيا بدًءا من 3 �سبتمرب.. ويل العهد:

موا�سلـــــــة االلتـــــزام باالإجــــراءات االحرتازيـــــة واجــــــب وطني

اأبناء  يقدمه  ما  عالًيا  نقدر  اإننا  �سموه  وقال 

الظروف  خمتلف  يف  متوا�سل  عطاء  من  الوطن 

دوًما  املتجددة  عزميتهم  يوؤكد  ما  والتحديات، 

للحفاظ على �سحة اجلميع، ومع قرب حلول عيد 

الأ�سحى املبارك فاإن موا�سلة اللتزام بتطبيق كافة 

واجٌب  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  الإجراءات 

وطني يعزز من قوتنا يف مواجهة الفريو�س، داعًيا 

يرفع هذه اجلائحة  اأن  القدير  العلي  املوىل  �سموه 

عن مملكة البحرين وعن العامل اأجمع.

من  اأثبتوا  اململكة  اأبناء  اأن  اإىل  �سموه  واأ�سار 

وعيهم  مدى  امل�سرتكة  بامل�سوؤولية  اإميانهم  خالل 

بالتقيد بالإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية، 

مبا يرفد اجلهود الوطنية املخل�سة يف جمابهة هذا 

اإىل الأهداف  الفريو�س وجتاوز تداعياته للو�سول 

املن�سودة، معرًبا �سموه عن �سكره وتقديره لأبطال 

بكل  لهم  الداعمة  والكوادر  الأمامية  ال�سفوف 

املواقع واجلهات واملتطوعني كافة؛ على ما يبذلونه 

من جهد ودور كبري يف الت�سدي لفريو�س كورونا 

يف مراحله كافة.

جاء ذلك لدى تروؤ�س �سموه حفظه اهلل، اأم�س، 

بح�سور  ُبعد  عن  التن�سيقية  اللجنة  اجتماع 

الوطني  الفريق  ا�ستعر�س  اإذ  اللجنة،  اأع�ساء 

)كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الطبي 

عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  برئا�سة 

تقريًرا  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

والتدابري  الحرتازية  الإجراءات  م�ستجدات  حول 

يتما�سى  كورونا، مبا  لفريو�س  للت�سدي  الوقائية 

مع امل�ستجدات العاملية للفريو�س.

الطبي  الوطني  الفريق  تو�سيات  على  وبناًء 

فقد  )كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

تقرر اإعادة فتح عدة قطاعات تدريجًيا مع مراعاة 

الفحو�سات  عدد  اإجمايل  تت�سمن  حمددة،  عوامل 

املوجبة من اإجمايل عدد الفحو�سات اليومية، وعدد 

احلالت التي ت�ستدعي العناية املركزة من اإجمايل 

مراكز  يف  الإ�سغال  ون�سبة  القائمة،  احلالت  عدد 

ال�ستيعابية،  الطاقة  اإجمايل  من  والعالج  العزل 

بني  الو�سع  تقييم  يتم  العوامل  تلك  على  وبناًء 

الفتح اأو اإعادة الإغالق، وهي كالآتي:

بدًءا من 6 اأغ�سط�س 2020، اإعادة افتتاح:

-ال�سالت الريا�سية.

-املالعب اخلارجية.

-برك ال�سباحة.

بدًءا من 3 �سبتمرب 2020:

يف  اخلارجية  الأماكن  يف  اخلدمات  تقدمي   -

املطاعم واملقاهي.

- معاهد التدريب.

بدًءا من 24 �سبتمرب 2020:

واخلارجية  الداخلية  اخلدمات  جميع  -تقدمي 

يف املطاعم واملقاهي.

كما تقرر ال�سماح بال�ستعداد التدريجي لإعادة 

الفتتاح للمطاعم ال�سياحية، اأو التي يكون موقعها 

يف الفنادق )4 و5 جنوم(، اأو التي يتم الرتخي�س 

لها بذلك من قبل هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�س 

وفًقا ل�سرتاطات طبية ووقائية ب�سكل فوري، من 

ل  مبا  اخلا�سة  للمنا�سبات  حجوزات  اإقامة  خالل 

ا للمجموعة الواحدة، وعلى األ  يتجاوز 20 �سخ�سً

تتجاوز احلجوزات حجًزا واحًدا يف كل مرة.

واأكدت اللجنة التن�سيقية اأنه �سيتم الأخذ بعني 

العتبار مدى اللتزام بجميع الإجراءات الحرتازية 

كورونا  فريو�س  انت�سار  من  للحد  والوقائية 

املعطيات والنتائج �سيتم  )كوفيد-19(، وبح�سب 

بهذا  ال�سلة  ذات  القرارات  مراجعة  دوري  ب�سكل 

ال�ساأن، للحفاظ على �سحة و�سالمة اجلميع، داعني 

املوىل عّز وجل اأن يعيد عيد الأ�سحى املبارك على 

مملكة البحرين وهي تنعم بالأمن والأمان، وجميع 

املواطنني واملقيمني بكامل ال�سحة والعافية.

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

الأول لرئي�س  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

البحرين  مملكة  اأن  الوزراء،  جمل�س 

بقيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

بعزم  العمل  توا�سل  ورعاه،  اهلل  حفظه 

للت�سدي لفريو�س كورونا )كوفيد19-(، 

التي  الوطنية  اجلهود  اأن  �سموه  م�سيًفا 

البحرين من  فريق  اأع�ساء  يبذلها جميع 

�سحة  حفظ  الأ�سا�سي  هدفها  موقع  كل 

و�سالمة املواطنني واملقيمني.
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التزاًما بالإجراءات الوقائية والحرتازية.. الأوقاف ال�سنية: 

رفع التكبريات يف امل�ساجد و�سالة العيد يف البيوت

واأداء  امل�ساجد  يف  التكبريات  رفع  اآلية  ب�ساأن  بياًنا  اأم�س،  ال�سنية،  الأوقاف  اإدارة  اأ�سدرت 

�سالة عيد الأ�سحى املبارك، التزاًما بالإجراءات الحرتازية والوقائية ال�سادرة عن اجلهات املعنية 

مبكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد.

وقـــالـــت الأوقـــــاف 

اإىل  ا�ستناًدا  اإنه  ال�سنية 

ال�سامي  امللكي  التوجيه 

ح�سرة  ــن  ع ــادر  ــس ــ� ال

�ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة، عاهل 

بالهتمام  املفدى،  البالد 

�سالة  �سعرية  باإحياء 

اإدارة  ــدرت  اأ�ــس العيد، 

بياًنا  ال�سنية  ـــاف  الأوق

التكبريات  رفع  اآلية  حول 

وم�ساجد  ــع  ــوام ج ــن  م

اإذ  كافة،  البحرين  مملكة 

من  العيد  تكبريات  تبداأ 

�سباًحا   05:00 ال�ساعة 

 05:31 ال�ساعة  وحتى 

�سباًحا.

كما وجهت الإدارة باأن 

توؤدى �سالة العيد من قبل 

بدًءا  البيوت  يف  امل�سلني 

من ال�ساعة 05:31 دقيقة 

ال�سالة  وتقام  �سباًحا، 

ح�سب  فــرادى  اأو  جماعة 

املطهرة  ال�سنة  ما ورد يف 

ب�سبع تكبريات بعد تكبرية 

الإحرام يف الركعة الأوىل، 

بعد  تكبريات  وخم�س 

الركعة  يف  القيام  تكبرية 

�سعرية  واأن  الثانية، 

الأ�سحية تبداأ بعد النتهاء 

من �سالة العيد.

وزير الداخلية يبحث التعاون مع 

نائب الأمني العام ملجل�س الدفاع الأعلى

ا�ستقبل الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير 

الداخلية، اأم�س، الدكتور ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد بن عبداهلل اآل 

خليفة، نائب الأمني العام ملجل�س الدفاع الأعلى.

ال�سيخ عبداهلل،  بالدكتور  الوزير  اللقاء، رحب  بداية  ويف 

امللكي  الأمر  �سدور  مبنا�سبة  التهاين  خال�س  عن  له  معرًبا 

الأعلى،  الدفاع  ملجل�س  العام  لالأمني  نائبا  بتعيينه  ال�سامي 

الدرا�سات  به من خربات متقدمة يف جمال  يتمتع  م�سيًدا مبا 

ال�سرتاتيجية وا�ست�سراف اآفاق امل�ستقبل.

بتعزيز  الكفيلة  ال�سبل  ا�ستعرا�س  اللقاء،  خالل  مت  وقد 

اإىل بحث عدد من املو�سوعات  التعاون والتن�سيق، بالإ�سافة 

ذات الهتمام امل�سرتك.

تعميم من رئي�س الوزراء: 

عطلة العيد من اخلمي�س اإىل الثالثاء

�سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة، رئي�س الوزراء، تعميم ب�ساأن عطلة عيد الأ�سحى 

املبارك لعام 1441هـ.

املبارك  الأ�سحى  عيد  مبنا�سبة  اأنه  التعميم  يف  وجاء 

لعام 1441هـ، ُتعّطل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�س�ساتها 

التاليني،  واليومني  العيد  بعرفة ويوم  الوقوف  يوم  العامة 

اأيام اخلمي�س واجلمعة وال�سبت والأحد، 9  والتي ت�سادف 

و31   30 املوافق  1441هـ،  احلجة  ذو  و12  و11  و10 

يوليو و1 و2 اأغ�سط�س 2020م.

وال�سبت  اجلمعة  يومي  اإن  وحيث  التعميم؛  واأ�ساف 

بيومي  عنهما  التعوي�س  يتم  العطلة،  هذه  �سمن  يقعان 

الثنني والثالثاء املوافقني 3 و4 اأغ�سط�س 2020م.

البحرين اتخذت خطوات كبرية ملحا�سبة املتوّرطني.. اللواء الزايد:

تعاون اأمني مع عدد من الدول لإن�ساف �سحايا الجتار بالب�سر
الزايد  اللواء عبداهلل  افتتح نائب رئي�س الأمن العام 

اأم�س،  الداخلية،  وزارة  اأقامته  الذي  الفرتا�سي  امللتقى 

بالأ�سخا�س  الجتار  ملكافحة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

2020، و�سارك فيه نخبة من كبار امل�سوؤولني بالوزارات 

واجلهات املعنية.

حتيات  للم�ساركني  العام  الأمن  رئي�س  نائب  ونقل 

وزير الداخلية وتطلعاته ال�سادقة بنجاح اأعمال امللتقى 

موا�سلة  يف  ال�سادقة  البحرين  رغبة  يج�ّسد  الذي 

مكافحتها هذه اجلرمية، وتعزيز مكانتها دولًيا للمحافظة 

على هذه الإجنازات، والإ�سهام مع جميع الأجهزة حملًيا 

ودولًيا يف التو�سل اإىل اآفاق اأرحب وو�سائل اأجنح للحد 

نقل  كما  اجلنائية،  العدالة  وحتقيق  اجلرمية  هذه  من 

بنجاح  للم�ساركني ومتنياته  العام  الأمن  رئي�س  حتيات 

امللتقى.

الأ�سرة  مع  البحرين  مملكة  احتفال  اأن  واأ�ساف 

بالأ�سخا�س  الجتار  ملكافحة  العاملي  باليوم  الدولية 

اإعالن عاملي ب�سرورة زيادة الوعي بحالت الجتار  هو 

بالأ�سخا�س والتوعية مبعاناة �سحاياه وتعزيز حقوقهم 

وحمايتها، م�سيًدا ب�سل�سلة النجاحات التي حققتها مملكة 

اإجناًزا  حققت  اإذ  التوايل،  على  الثالث  للعام  البحرين 

�سمن  موقعها  على  باحلفاظ  امل�ستوى  رفيع  ح�سارًيا 

املعني  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  بتقرير  الأوىل  الفئة 

الدول يف جمال مكافحة الجتار بالأ�سخا�س،  بت�سنيف 

وهو اأعلى ت�سنيف دويل �سنوي يف هذا املجال الإن�ساين.

ال�سنوات  خالل  عملت  البحرين  مملكة  اأن  واأو�سح 

وبراجمها،  اأنظمتها  تطوير  على  واجتهاد  بجد  املا�سية 

املراقبة يف  الثانية حتت  الفئة  ارتقائها من  اأ�سهم يف  ما 

الفرتة من 2015 حتى  الثانية يف  للفئة  العام 2014 

عام 2018  الأوىل  الفئة  اإىل  تقدمها  ولتوا�سل   ،2017

وت�ستمر فيها حتى العام اجلاري 2020، لفتا اإىل اتخاذ 

العديد من اخلطوات الكبرية واجلادة يف جمال حما�سبة 

اإىل  واإحالتهم  بالأ�سخا�س  الجتار  جرائم  املتورطني يف 

العدالة  الإدانة وحتقيق  اإىل  و�سولً  الق�سائية،  ال�سلطة 

بحقهم، ودعم ال�سحايا وم�ساعدتهم يف جتاوز التداعيات 

نف�سًيا واجتماعًيا.

مل  اململكة  اإن جهود  العام  الأمن  رئي�س  نائب  وقال 

تعاون  خالل  من  �سعت  واإمنا  حدودها،  داخل  تنح�سر 

اأمني وق�سائي ودبلوما�سي مع عدد من الدول يف ق�سايا 

خمتلفة اإىل اإن�ساف ال�سحايا ومعاقبة اجلناة حتى بعد 

للعامل  تثبت  البحرين  اأن  اإىل  م�سرًيا  اململكة،  مغادرتهم 

يوًما بعد يوم اأن جتربتها يف مكافحة تلك اجلرمية رائدة 

والحرتام،  التقدير  بعني  العامل  لها  ينظر  اأن  وت�ستحق 

عرب الإجراءات العديدة التي اتخذتها على 

مدار ال�سنني، والتي تعنى مبلف احلقوق 

نف�س  يف  وتدل  ككل،  للعمالة  واحلماية 

وموؤ�س�ساتها  اململكة  جدية  على  الوقت 

وم�ساعدة  والدعم  احلماية  توفري  يف 

ال�سحايا اأو املحتمل حتولهم اإىل �سحايا 

اجتار بالأ�سخا�س.

بعد ذلك، بداأت فعاليات امللتقى الذي 

عام  مدير  دينه  بن  حممد  العميد  اأداره 

الأمنية،  والثقافة  لالإعالم  العامة  الإدارة 

الإن�سانية،  بلد  البحرين  اأن  اأو�سح  اإذ 

الجتار  مكافحة  جمال  يف  اأجنزته  وما 

بالأ�سخا�س ما كان ليتحقق، لول اجلهود 

عزميتها  ت�ستمد  التي  املخل�سة  الوطنية 

وم�سروع  م�ستنري،  وطني  فكر  من 

ح�سرة  قواعده  اأر�سى  رائد،  اإ�سالحي 

�ساحب اجلاللة امللك املفدى، وا�ستطاعت 

هذا  على  قدًما  امل�سي  املعنية  اجلهات 

الداخلية،  وزارة  مقدمتها  ويف  الدرب، 

الداخلية،  وزير  من  حثيثة  بتوجيهات 

متتالية،  جناحات  حتقيق  يف  �ساعد  ما 

واحل�سارية  الإن�سانية  الطبيعة  تعك�س 

للمجتمع البحريني.

الدكتورة  اأو�سحت  جهتها،  من 

ال�سيخة رنا بنت عي�سى اآل خليفة وكيل 

اللجنة  رئي�س  نائب  اخلارجية  وزارة 

بالأ�سخا�س،  الجتار  ملكافحة  الوطنية 

يف ورقة عمل طرحتها بامللتقى، اأن التزام 

يف  الدولية  باملعايري  البحرين  مملكة 

من  بالأ�سخا�س  الجتار  مكافحة  جمال 

خالل العمل الدوؤوب والتن�سيق امل�سرتك 

يف  املعنية  واجلهات  املوؤ�س�سات  بني 

والربامج  املبادرات  وتبني  اململكة، 

جعل  اجلرمية،  هذه  ملكافحة  الفّعالة 

من اململكة منوذًجا ُيحتذى به يف جمال 

م�سرية  بالأ�سخا�س،  الجتار  مكافحة 

اإىل عدد من املبادرات التي كان لها الأثر 

يف التجربة البحرينية، كما ا�ستعر�ست 

مكافحة  يف  البحرين  مملكة  اإجنازات 

ال�سعيد  على  بالأ�سخا�س  الجتار 

الدويل.

واأ�سافت اأنه على امل�ستوى الإقليمي 

من  لفًتا  البحرين  جناح  بدا  والدويل، 

خالل خلق منوذج فّعال ومتميز، ُيحتذى 

به يف الرتقاء مبنظومة مكافحة الجتار 

على  احلري�س  والنهج  بالأ�سخا�س، 

جمال  يف  ومبتكرة  جديدة  طرق  اإيجاد 

اجلرمية،  من  واحلد  والوقاية  احلماية 

املتحدة  اململكة  حكومتي  دعا  الذي  الأمر 

طلب  اإىل  الأمريكية  املتحدة  والوليات 

البحرين  مملكة  مع  وال�سراكة  التعاون 

يف حماربة هذه اجلرمية دولًيا واإقليمًيا، 

م�سوؤولية  األقى  النجاح  هذا  اأن  م�سيفة 

على عاتق مملكة البحرين باأن يكون لها 

دور يف نقل اخلربة والتجربة والتعاون 

مع حكومات املنطقة يف مكافحة الجتار، 

مو�سحة كذلك اأن البحرين �سريك اأ�سا�سي 

ذو عالقة طويلة الأمد مع منظمات الأمم 

املتحدة، مثل مكتب الأمم املتحدة ملكافحة 

املخدرات واملنظمة الدولية للهجرة.

فوؤاد  القا�سي حامت  اأ�ساد  من جهته، 

املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  مدير  علي 

لدول  واجلرمية  املخدرات  مبكافحة 

التعاون اخلليجي بجهود مملكة  جمل�س 

الجتار  مكافحة  جمال  يف  البحرين 

اإجنازات  من  حققته  وما  بالأ�سخا�س، 

يف هذا املجال يف �سوء ما تتمتع به من 

اأنظمة متطورة ومن بينها نظام الإحالة، 

م�سدًدا على التعاون املتميز بني البحرين 

والأمم املتحدة يف هذا ال�ساأن.

علي  الدكتور  اأكد  مت�سل،  �سياق  يف 

الكلية،  النيابة  رئي�س  ال�سويخ  عبا�س 

اإنفاذ  العامة يف  النيابة  دور  ورقته،  يف 

لقانون  الرئي�سة  واملالمح  القانون 

اإىل  لفًتا  بالأ�سخا�س،  الجتار  مكافحة 

اهتمام البحرين باتخاذ جميع الإجراءات 

الجتار  مكافحة  �ساأنها  من  التي 

من  عدًدا  ا�ستعر�س  كما  بالأ�سخا�س. 

الجتار  ق�سايا  من  ومناذج  الإح�ساءات 

بالأ�سخا�س وبع�س التحديات املطروحة 

يف هذا ال�ساأن، موؤكًدا يف ختام ورقته على 

ملكافحة  احلثيثة  البحرين  مملكة  جهود 

هذه اجلرمية، اإمياًنا منها باأهمية �سيانة 

متثلت  �سواء  الإن�سان،  وحريات  حقوق 

الت�سريعية  اجلوانب  يف  املواجهة  تلك 

كل يف جمال  الق�سائية،  اأو  التنفيذية  اأو 

اخت�سا�سه وفًقا لأحكام القانون.

�سريين  الأ�ستاذة  اأكدت  جهتها،  من 

التظلمات  اإدارة  مدير  ال�ساعاتي  خليل 

اأنه  العمل  �سوق  تنظيم  بهيئة  واحلماية 

درجات  اأعلى  حتقيق  ب�سرورة  اإمياًنا 

الوقوع  من  الوافدة  للعمالة  احلماية 

بالأ�سخا�س،  الجتار  جلرمية  �سحية 

ا�ستحدثت هيئة تنظيم �سوق العمل اإدارة 

مبختلف  وزّودتها  واحلماية  التظلمات 

املختلفة،  اأق�سامها  خالل  من  اخلدمات 

الوافدة  العمالة  حماية  اأن  اإىل  لفتة 

بال�سكل املطلوب ل يكون اإل عرب منظومة 

الإدارات،  خمتلف  مع  و�سراكة  متكاملة 

العمالة  واقع  ودرا�سة  حتليل  بجانب 

الوافدة من خالل ما ُيعر�س من �سكاوى.

العقيد  اأ�سار  ذاته،  ال�سياق  يف 

مكافحة  اإدارة  مدير  بونا�سي  عبدالوهاب 

العامة  الآداب  وحماية  بالب�سر  الجتار 

بوزارة الداخلية اإىل اأن الإدارة تعمل على 

ورعايتها،  وحمايتها  ال�سحية  �سالمة 

ومن  اجلرمية،  وقوع  بعد  اأو  قبل  �سواء 

الالزمة،  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  ثم 

كبرية  بقدرات  تتمتع  الإدارة  اأن  م�سيًفا 

يف  واحرتافية  اجلرمية  مواجهة  يف 

العمل.

العميد  األقى  مت�سل،  �سياق  يف 

الإدارة  عام  مدير  الرميحي  عبدالعزيز 

كلمة  اجلنائية  والأدلة  للمباحث  العامة 

اليوم  اأن  فيها  اأكد  امللتقى،  ختام  يف 

بالأ�سخا�س  الجتار  ملكافحة  العاملي 

مملكة  لتوؤكد  منا�سبة  فر�سة  ي�سكل 

البحرين، خاللها، دعمها والتزامها الدائم 

العاملية ملكافحة جرائم الجتار  باخلطط 

املتحدة  الأمم  اآليات  ووفق  بالأ�سخا�س، 

بني  املبذولة  اجلهود  تن�سيق  اإىل  الداعية 

الدول واجلهات الدولية يف هذا الإطار.

الجتار  جرمية  اأن  واأ�ساف 

بالأ�سخا�س تنطوي على �سلوك اإجرامي، 

احلنيف  ديننا  تعاليم  مع  يتنافى 

ومنظومة  الرا�سخة  العربية  وتقاليدنا 

ومن  البحرين،  املتاأ�سلة يف مملكة  القيم 

هذا املنطلق ت�ستنكر اململكة هذه اجلرمية 

حماربة  على  العزم  وتعقد  الب�سعة 

على  لي�س  لها،  وتت�سدى  اأ�سكالها  جميع 

على  تعمل  بل  فح�سب،  املحلي  ال�سعيد 

فّعالة  ب�ساأن مكافحتها ب�سورة  التن�سيق 

على ال�سعيد الدويل.

حممد  العميد  اأعرب  اخلتام،  ويف 

للم�ساركني  ال�سكر والتقدير  بن دينة عن 

على  ال�سوء  وت�سليط  امللتقى،  اإثراء  يف 

اأ�سهمت  التي  املخل�سة  الوطنية  اجلهود 

يف حتقيق البحرين مكانة دولية متقدمة 

يف جمال مكافحة الجتار بالأ�سخا�س.
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داعًيا اإىل اللتزام بالتعليمات خالل عيد الأ�ضحى.. املانع: 

لب�س الكمام �ضرورة عند القرتاب من كبار ال�ضن

املانع وكيل  وليد خليفة  الدكتور  اأكد 

الوطني  الفريق  ع�ضو  ال�ضحة  وزارة 

كورونا  لفريو�س  للت�ضدي  الطبي 

املوا�ضلة  �ضرورة  على  )كوفيد-19( 

كل  قبل  من  وم�ضوؤولية  واإ�ضرار  بعزم 

عيد  فرتة  خالل  املجتمع  اأفراد  من  فرد 

باللتزام  وال�ضتمرار  املبارك  الأ�ضحى 

الوقائية  والتدابري  الحرتازية  الإجراءات 

ن�ضب  وتقليل  الفريو�س  انت�ضار  من  للحد 

املخالطة  عن  الناجتة  الإ�ضابة  ومعدلت 

العيد  بعد  احلالت  عدد  ارتفاع  وجتنب 

التهاون  ب�ضبب  الفطر  عيد  يف  حدث  كما 

ال�ضادرة  للتعليمات  ال�ضليم  التطبيق  يف 

وليد  الدكتور  واأكد  املعنية.  اجلهات  من 

املرحلة  هذه  امل�ضوؤولية خالل  باأن  املانع 

تتطلب عزم وتكاتف اجلميع عرب اللتزام 

الحرتازية  والإجراءات  بالقرارات 

وحماية  واآثارها  اجلائحة  هذه  لتجاوز 

اأهمية  اإىل  منوهاً  اأ�ضرته،  واأفراد  الفرد 

الأ�ضحى  عيد  خالل  التجمعات  اقت�ضار 

لل�ضاكنني  ال�ضغرية  العائلة  على  املبارك 

بنف�س املنزل مع اللتزام مبعايري التباعد 

الجتماعي وارتداء الكمامات عند التواجد 

الذين  والأ�ضخا�س  ال�ضن  كبار  بقرب 

يعانون من ظروف �ضحية كامنة، وعدم 

ارتداء  اإلزامية  لل�ضرورة مع  اإلّ  اخلروج 

واللتزام  الوجه  اأقنعة  اأو  الكمامات 

الأماكن  يف  الجتماعي  التباعد  مبعايري 

العامة.

د. وليد خليفة

ا�ضترياد 46 األف راأ�س غنم و12 األف طن من اللحوم لعيد الأ�ضحى

وكيل الرثوة احليوانية يحذر من التعامل مع امل�ضالخ الع�ضوائية

عادل حم�ضن:

ــوزارة  ب احليوانية  الــروة  وكيل  ــد  اأك

والتخطيط  البلديات  و�ــضــوؤون  الأ�ضغال 

العمراين الدكتور خالد اأحمد ح�ضن اأن امل�ضالخ 

الذبح  عن  توقفت  املرخ�ضة  غري  الع�ضوائية 

التي نظمتها وكالة الروة  ا�ضتجابة للحمالت 

ال�ضحة  وزارة  تزويد  اإىل  م�ضرياً  احليوانية، 

بتحويل  املعنية  كونها جلهة  املخالفني  بقائمة 

قانون  مبوجب  العامة  النيابة  اإىل  املخالفني 

الوكالة  اأن  على  العامة. و�ضدد ح�ضن  ال�ضحة 

العام لأي م�ضلخ من  اأي ت�ضريح هذا  مل تعِط 

غري امل�ضالخ املعتمدة لذبح الأ�ضاحي.

يعتمدها  اأن  ميكن  التي  ال�ضمانة  وحول 

كانت  اإذا  وما  اللحوم  م�ضدر  ملعرفة  امل�ضتهلك 

اأن:  اإىل  اأ�ضار  فقد  لال�ضرتاطات  وفقاً  مذبوحة 

املرخ�ضة  امل�ضالخ  مع  التعامل  هي  »ال�ضمانة 

يف  ال�ضحية  ال�ضرتاطات  لتوافر  وذلك  فقط 

جميع مراحل العمل، عالوة على تواجد طبيب 

عملية  على  الإ�ضراف  يتوىل  خمت�س  بيطري 

مبا�ضرة  قبل  الذبائح  بفح�س  ويبا�ضر  الذبح، 

من  للتحقق  الذبح  بعد  وكذلك  الذبح  عملية 

�ضحة  على  توؤثر  قد  اأمرا�س  اأية  من  خلوها 

واإجراءات  خطوات  امل�ضالخ  وتتبع  الإن�ضان، 

يتم  التي  الذبائح  من  للتخل�س  �ضحيحة 

منها  بالتخل�س  وذلك  فيها،  اأمرا�س  اكت�ضاف 

بطرق �ضحية مبا ل يوؤثر على البيئة«.

امل�ضالخ  مع  التعامل  اإىل  امل�ضتهلكني  ودعا 

اأجل  ومن  �ضحتهم،  على  حفاظاً  املرخ�ضة 

الع�ضوائية ملوا�ضلة  الذبح  اأماكن  عدم ت�ضجيع 

ول  املخالفات  من  الكثري  ت�ضوبه  الذي  عملهم 

يت�ضمن اللتزام بال�ضرتاطات ال�ضحية عالوة 

على التاأكد من ان الذبائح خمتومة قبل �ضرائها 

من حمالت بيع اللحوم.

املوا�ضي  من  كميات  توافر  مدى  وحــول 

ملو�ضم عيد الأ�ضحى قال اإن البحرين ا�ضتوردت 

راأ�س  و497  األف   35 اجلاري  ال�ضهر  خالل 

غنم، فيما مت ا�ضيرتاد 882 من الأبقار و2494 

و208  اآلف  و10  احلمراء  اللحوم  من  طن 

اأطنان من اللحوم البي�ضاء، و�ضوف ت�ضل 11 

األف راأ�س من الأغنام قبل العيد. 

اأحمد  خالد  الدكتور  الوكيل  واأو�ــضــح 

البلديات  و�ضوؤون  الأ�ضغال  وزارة  اأن  ح�ضن 

والتخطيط العمراين تويل عناية خا�ضة بتنمية 

تنوع  روافــد  كاأحد  احليوانية  الــروة  قطاع 

الغذائي  الأمن  لتاأمني  وكمركز  للمربني  الدخل 

ولأهمية املحجر البيطري باعتباره خط الدفاع 

الأول ملنع دخول الأمرا�س احليوانية الوبائية 

يف  واكت�ضافها  اململكة  اإىل  وامل�ضرتكة  املعدية 

فرتة حجر احليوان والطيور، وذلك من خالل 

دعم املحجر البيطري بالكوادر الب�ضرية املوؤهلة 

والكفوؤة».

من  عدد  يف  احلدود  اإغالق  تاأثري  وب�ضاأن 

التاأثري  اإن  قال  املوا�ضي  واردات  على  الدول 

الذي نتج عنه اإغالق احلدود الربية هو الفرتة 

التي ت�ضتغرقها ال�ضحنات للو�ضول اىل اململكة، 

مما  اأطول  م�ضارات  ال�ضحنات  اتخذت  حيث 

�ضبب زيادة يف التكاليف.

احليوانية  الـــروة  ــة  ــال ــاف:«وك واأ�ــض

ا�ضتعداداً  �ضنوياً  كبرية  جهود  تبذل  بالوزارة 

الفطر  عيد  مو�ضم  مثل  املختلفة  للموا�ضم 

تراخي�س  اإ�ضدار  ت�ضهيل  حيث  من  والأ�ضحى 

احلمراء  واللحوم  احلية  احليوانات  ا�ضترياد 

والبي�ضاء، بالإ�ضافة اإىل �ضيانة مرافق باملحجر 

دخول  بتي�ضري  الوكالة  تقوم  كما  البيطري 

اململكة  اإىل  امل�ضتوردة  واللحوم  احليوانات 

من  للتاأكد  عليها  املختربية  التحاليل  وعمل 

�ضالمتها و�ضالحيتها للتداول وعدم حملها اأي 

من الأمرا�س التي توؤثر على الروة احليوانية 

و�ضالمة امل�ضتهلكني«.

د. خالد ح�سن

برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر

 الوطنية ي�ضتعد ل�ضتقبال الدفعة ال�ضاد�ضة

ي�ضتعد القائمون على برنامج النائب الأول 

مر�ضحي  ل�ضتقبال  الوطنية  الكوادر  لتنمية 

الدفعة ال�ضاد�ضة من الربنامج مع قرب انتهاء 

على  املقبل  اأغ�ضط�س   2 يف  الت�ضجيل  فرتة 

www. / /:http بالت�ضجيل  اخلا�س  املوقع 

ويحظى   fellowship /fdpm.gov.bh
ال�ضمو  �ضاحب  من  كبري  باهتمام  الربنامج 

اآل خليفة ويل  بن حمد  �ضلمان  الأمري  امللكي 

العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

الربنامج  ي�ضجع  حيث  الوزراء،  جمل�س 

الكفاءات البحرينية ال�ضابة العاملة يف القطاع 

العام على �ضقل قدراتهم ومهاراتهم القيادية 

مبا يلبي طموحهم وتطلعاتهم املن�ضودة، كما 

الطالع  الربنامج  هذا  للملتحقني يف  ويتيح 

عن قرب على اآليات �ضنع وتنفيذ ال�ضيا�ضات 

الأول  النائب  مكتب  يف  احلكومية  والربامج 

على  والتعرف  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س 

اجلوانب املختلفة له، ومن بني هذه املوؤ�ضرات 

ا�ضتمرار  بها:  الوفاء  يتم احلر�س على  التي 

ال�ضابقة،  الدفعات  خريجي  مع  التوا�ضل 

التدريبية  الدورات  من  عدد  يف  وم�ضاركتهم 

بعد تخرجهم من الربنامج والجتماع معهم 

ب�ضكل منتظم.

اخلم�س  دوراته  يف  الربنامج  حقق  فقد 

الإقبال على  ال�ضابقة، ومع ت�ضاعد موؤ�ضرات 

التي  احلالية  ال�ضاد�ضة  بالدورة  اللتحاق 

يوليو   19 يف  لها  الت�ضجيل  عملية  انطلقت 

اجلاري، الأهداف املرجوة منه مبا ي�ضهم يف 

تطوير هذه الكفاءات واخلربات خدمة للوطن 

وبناًء لنه�ضته وتقدمه.
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 وزير الداخلية يبحث مع نائب 
»الدفاع األعلى« تعزيز التعاون المشترك

اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن 
عبداهلل آل خليفة نائب األمي��ن العام لمجلس الدفاع 
األعلى الدكتور الش��يخ عبداهلل بن أحمد بن عبداهلل آل 

خليفة.
ورحب الوزير بالدكتور الش��يخ عب��داهلل، معربًا له عن 
خالص التهاني بمناس��بة صدور األمر الملكي السامي 
بتعيين��ه، نائبا لألمين الع��ام لمجلس الدفاع األعلى، 
مش��يدا بم��ا يتمتع به من خب��رات متقدمة في مجال 

الدراسات االستراتيجية واستشراف آفاق المستقبل.
وتم خالل اللقاء، اس��تعراض الس��بل الكفيلة بتعزيز 
التع��اون والتنس��يق، باإلضاف��ة إل��ى بح��ث عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

 رئيس الوزراء يأمر بلجنة لمراجعة قوانين 
صرف األدوية بالصيدليات الحكومية والخاصة

     تشديد الرقابة على صرف األدوية والتأكد من اتباع األنظمة القانونية
أمر صاحب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن 
س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء، وزارة الصحة 
بتش��ديد الرقابة على عملي��ات صرف األدوية 
ف��ي الصيدليات الحكومي��ة والخاصة بمختلف 
محافظات المملكة، والتأكد من مدى اتباعها 
لألنظمة القانونية المعمول بها، وبما يسهم 
في الح��د من صرف األدوية بغي��ر وجه حق أو 

بدون وصفات طبية.
وش��دد س��موه على أهمية عدم التساهل في 
أي أم��ر يتعل��ق بصح��ة وس��المة المواطنين 
والمقيمين، مع تش��ديد الرقاب��ة على مخازن 
األدوية، والتأكد من اشتراطات التخزين والبيع 
ومراقبة األدوية المخ��درة واألدوية الخاضعة 
للرقاب��ة، وبما ال يترك مجااًل لضعاف النفوس 
التالعب بها لتحقيق مكاس��ب غير مش��روعة 

على حساب صحة وسالمة أفراد المجتمع.

ووج��ه س��موه إل��ى تش��كيل لجنة م��ن ذوي 
االختص��اص لمراجع��ة القواني��ن واإلجراءات 
التي تحكم آليات ص��رف األدوية بالصيدليات 
العقوب��ات  وتغلي��ظ  والخاص��ة،  الحكومي��ة 
عل��ى المخالفي��ن والتأكد من م��دى االلتزام 
باالش��تراطات الواردة ف��ي القوانين المنظمة 
لمزاول��ة مهنة الصيدل��ة والمراكز الصيدلية، 

ورفع تقريرها إلى مجلس الوزراء.
ويأت��ي ه��ذا األمر ف��ي إطار م��ا يوليه صاحب 
الس��مو الملك��ي رئيس ال��وزراء م��ن اهتمام 
بالرعاي��ة الصحي��ة وتحقيق أعلى مس��تويات 
الجودة المقدمة للمواطن والمقيم، والحرص 
عل��ى االلتزام بالقواني��ن والبروتوكوالت التي 
تنظ��م عمليات ص��رف األدوية بم��ا ال يدع أي 
مج��ال لالس��تغالل أو الترب��ح وه��در األموال 

العامة المخصصة لشراء األدوية. سمو رئيس الوزراء

برنامج النائب األول لتنمية 
الكوادر الوطنية يستعد 

الستقبال الدفعة السادسة
يس��تعد القائمون على برنام��ج النائب األول لتنمية 
الكوادر الوطنية الس��تقبال مرشحي الدفعة السادسة 
م��ن البرنامج مع ق��رب انتهاء فترة التس��جيل في 2 
أغس��طس المقب��ل عل��ى الموقع الخاص بالتس��جيل 

. http://www.fdpm.gov.bh/fellowship
ويحظ��ى البرنامج، باهتمام كبير من صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائ��ب القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء، حيث يش��جع البرنام��ج الكف��اءات البحرينية 
الشابة العاملة في القطاع العام على صقل قدراتهم 
ومهاراتهم القيادية بما يلبي طموحهم وتطلعاتهم 

المنشودة.
كما يتي��ح للملتحقين في ه��ذا البرنامج االطالع عن 
ق��رب على آلي��ات صنع وتنفي��ذ السياس��ات والبرامج 
الحكومي��ة في مكت��ب النائ��ب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء، والتعرف عل��ى الجوان��ب المختلفة له، ومن 
بي��ن هذه المؤش��رات التي يتم الح��رص على الوفاء 
بها: استمرار التواصل مع خريجي الدفعات السابقة، 
ومش��اركتهم في عدد م��ن ال��دورات التدريبية بعد 
تخرجه��م م��ن البرنام��ج واالجتم��اع معهم بش��كل 

منتظم.
وحق��ق البرنام��ج في دورات��ه الخمس الس��ابقة، مع 
تصاع��د مؤش��رات اإلقب��ال عل��ى االلتح��اق بالدورة 
السادس��ة الحالي��ة الت��ي انطلقت عملية التس��جيل 
له��ا في 19 يوليو الجاري، األه��داف المرجوة منه بما 
يس��هم في تطوير ه��ذه الكفاءات والخب��رات خدمة 

للوطن وبناًء لنهضته وتقدمه.

»المرور«: خطة متكاملة لتوزيع 
الدوريات على الشوارع خالل العيد

أكد مدير ع��ام اإلدارة العامة 
الش��يخ  العمي��د  للم��رور 
عبدالرحم��ن ب��ن عبدالوهاب 
آل خليف��ة، أن اإلدارة اتخ��ذت 
االس��تعدادات النسياب  كافة 
الحرك��ة المرورية خ��الل عيد 
األضحى المبارك، بوضع خطة 
مروري��ة متكامل��ة تتضم��ن 
المروري��ة  الدوري��ات  توزي��ع 
عل��ى الش��وارع الرئيس��ة في 

المملكة.
ودعا مدير عام اإلدارة العامة 
الطريق  مس��تخدمي  للم��رور 
إلى أهمي��ة االلتزام باألنظمة 
م��ن  المروري��ة  والقواع��د 

أج��ل س��المة الجمي��ع وعدم 
وق��وع ح��وادث مؤلم��ة، من 
خ��الل العناية واالنتب��اه عند 

قيادة المركب��ة، وعدم القيام 
بالسلوكيات المرورية الخطرة 
واالس��تعراض  كالتس��ابق 
بالمركبات والدراجات النارية، 
وإصدار أصوات مزعجة خاصة 
م��ع  الس��كنية،  األحي��اء  ف��ي 
بالتباعد بين  التقي��د  ضرورة 
الهوائية  الدراج��ات  س��ائقي 
وتجنب  الرياض��ة  وممارس��ي 
الخ��روج بمجموع��ات تف��وق 
5 أش��خاص للمس��اهمة ف��ي 
الجهود الوطنية لمنع انتش��ار 
فيروس كورون��ا )كوفيد 19(، 
الس��المة.  للجمي��ع  متمني��ًا 

وعيدًا سعيدًا.

مدير المرور

 البحرين تشارك في اجتماع
»اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية«
       إطالق صندوق بـ10 مليارات دوالر لمكافحة »كورونا«

ش��ارك وكي��ل وزارة المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي 
لشؤون المالية يوسف حمود، في االجتماع الخامس 
للبن��ك اآلس��يوي لالس��تثمار ف��ي البني��ة التحتية، 
والذي عقد أمس عن بعد بمش��اركة عدد من وزراء 
المالية واالقتصاد واالس��تثمار وكبار المس��ؤولين 
من القط��اع الخ��اص وممثلي المنظم��ات الدولية 
ذات العالقة، لمناقش��ة القضاي��ا موضع االهتمام 
المشترك، ومنها س��بل تعزيز التنمية االقتصادية 
والبنية التحتية وتش��جيع التجارة البينية في الوضع 

الراهن.
وت��م خ��الل االجتم��اع، بح��ث التداعي��ات المالي��ة 
واالقتصادية وتحديات االستثمار في البنية التحتية 
في ضوء تبعات جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.

كما تم مناقش��ة الجهود المبذولة م��ن قبل البنك 
اآلس��يوي للتعامل مع التحديات التي تواجه الدول 
األعضاء لضمان االس��تقرار المالي في ظل الظروف 
الراهن��ة، حي��ث أطل��ق البن��ك صندوقًا خاص��ًا يبلغ 
10 ملي��ارات دوالر لدعم جهود ال��دول األعضاء في 
مكافحة فيروس كورون��ا )كوفيد 19( باإلضافة إلى 
دعم القطاعات المالي��ة واالقتصادية واالجتماعية 

واالستثمارات في البنية التحتية.
كما تم بحث األولويات األساسية للبنك والتي سيتم 
التركيز عليها خالل الفترة القادمة، وأهم المجاالت 

الت��ي تمثل فرصًا واع��دة لدعم النم��و االقتصادي 
والتوسع في األنشطة االس��تثمارية المشتركة في 
ال��دول األعض��اء، ال س��يما أهمية تعزيز مش��اركة 
البنوك التنموية متعددة األطراف والقطاع الخاص 
في المشاريع التنموية التي يمولها البنك في الدول 
األعض��اء، إضافة إل��ى إيجاد الحلول المبتكرة لس��د 

الفجوة في االحتياجات التمويلية لهذه المشاريع. 
يذك��ر أن عدد الدول األعضاء ف��ي البنك وصل حتى 
اآلن إل��ى 103 دول، حيث يأتي ف��ي مقدمة مهامه 
األساسية دعم التنمية االقتصادية والبنية التحتية 
ف��ي ال��دول األعض��اء، وتعزي��ز التع��اون اإلقليمي 
لمواجه��ة التحدي��ات التنموية واألزم��ات المالية، 
ودع��م المواقف اآلس��يوية في مختل��ف المنظمات 

والمحافل الدولية.
ومنذ إنش��ائه في عام 2015 قد قام البنك بالعديد 
م��ن المب��ادرات التي من ش��أنها تطوي��ر التعاون 
وزيادة القدرات والسياس��ات التشغيلية والتمويلية 
حيث ارتفعت نس��بة اس��تثمارات البن��ك لتصل إلى 

حوالي 20 مليار دوالر خالل 5 سنوات فقط.
وتس��تفيد الدول األعض��اء في البنك م��ن الحصول 
على التمويل الميس��ر الستثمارات مش��اريع البنية 
التحتية طويلة األجل والمساهمة في االستثمارات 

المشتركة. 
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 ولي العهد مترئسًا »التنسيقية«: 
مواصلة االلتزام بتطبيق التدابير الوقائية واجب وطني

     إعادة فتح المطاعم والمقاهي 24 سبتمبر

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د نائب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء 
إن مواصلة االلتزام بتطبيق كافة اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائي��ة واج��ٌب وطني يع��زز من قوتن��ا في مواجه��ة فيروس 
كورونا، داعيًا س��موه المولى العلي القدير أن يرفع هذه الجائحة 

عن المملكة وعن العالم أجمع.
وقال س��موه إنن��ا نقدر عاليًا م��ا يقدمه أبناء الوط��ن من عطاٍء 
متواص��ل في مختلف الظ��روف والتحديات، م��ا يؤكد عزيمتهم 
المتج��ددة دومًا للحفاظ على صحة الجميع، ومع قرب حلول عيد 

األضحى المبارك. 
وبين س��موه أن البحري��ن بقيادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المف��دى تواصل العمل 
بع��زم للتصدي لفي��روس كورون��ا )كوفيد-19(، منوهًا س��موه 
ب��أن الجهود الوطنية الت��ي يبذلها كافة أعض��اء فريق البحرين 
من كل موقع هدفها األساس��ي حفظ صحة وسالمة المواطنين 

والمقيمين. 
ج��اء ذلك لدى ترؤس س��موه أم��س اجتماع اللجنة التنس��يقية 
عن ُبعد بحضور أعضاء اللجنة، حيث اس��تعرض الفريق الوطني 
الطبي للتص��دي لفيروس كورونا )كوفيد-19( برئاس��ة الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
للصحة تقريرًا حول مس��تجدات اإلج��راءات االحترازية والتدابير 
الوقائية للتصدي لفيروس كورونا بما يتماشى مع المستجدات 

العالمية للفيروس.
وأش��ار س��موه إلى أن أبناء المملك��ة أثبتوا من خ��الل إيمانهم 
بالمس��ؤولية المش��تركة م��دى وعيه��م بالتقي��د باإلج��راءات 
االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائي��ة بم��ا يرف��د الجه��ود الوطني��ة 
المخلصة في مجابهة هذا الفي��روس وتجاوز تداعياته للوصول 
إلى األهداف المنشودة، معربًا سموه عن شكره وتقديره ألبطال 
الصفوف األمامي��ة والكوادر الداعمة لهم بكل المواقع والجهات 

وكاف��ة المتطوعي��ن على م��ا يبذلونه من جه��د ودور كبير في 
التصدي لفيروس كورونا في كافة مراحله.

وبن��اًء على توصي��ات الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس 
كورون��ا )كوفيد-19(، فقد تقرر إعادة فتح عدة قطاعات تدريجيًا 
م��ع مراعاة عوام��ل محددة تتضم��ن إجمالي ع��دد الفحوصات 
الموجب��ة من إجمالي ع��دد الفحوصات اليومي��ة، وعدد الحاالت 
التي تستدعي العناية المركزة من إجمالي عدد الحاالت القائمة، 
ونس��بة اإلش��غال في مراكز العزل والعالج م��ن إجمالي الطاقة 
االس��تيعابية، وبناًء على تل��ك العوامل يتم تقيي��م الوضع بين 
الفتح أو إعادة اإلغالق، وهي: بدءًا من 6 أغسطس المقبل، إعادة 
افتت��اح الصاالت الرياضي��ة، المالعب الخارجية، برك الس��باحة. 
وبدءًا من 3 س��بتمبر المقبل إعادة تقديم الخدمات في األماكن 
الخارجية في المطاعم والمقاهي، معاهد التدريب. وبدءًا من 24 
س��بتمبر المقبل تقديم جميع الخدم��ات الداخلية والخارجية في 

المطاعم والمقاهي.
كما تقرر السماح باالستعداد التدريجي إلعادة االفتتاح للمطاعم 
الس��ياحية أو التي يك��ون موقعها في الفن��ادق )4 و5 نجوم( أو 
الت��ي يتم الترخيص لها بذلك من قبل هيئة البحرين للس��ياحة 
والمع��ارض وفقًا الش��تراطات طبية ووقائية بش��كل فوري، من 
خالل إقامة حجوزات للمناس��بات الخاص��ة بما ال يتجاوز عدد 20 
شخصًا للمجموعة الواحدة وعلى أن ال تتجاوز الحجوزات عن حجز 

واحد في كل مرة.
وأكدت اللجنة التنس��يقية بأنه س��يتم األخذ بعين االعتبار مدى 
االلت��زام بكافة اإلجراءات االحترازية والوقائية للحد من انتش��ار 
فيروس كورونا )كوفيد-19(، وبحسب المعطيات والنتائج، سيتم 
بش��كل دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن، للحفاظ 
على صحة وس��المة الجميع، داعين المولى عّز وجل أن يعيد عيد 
األضحى المبارك على المملكة وهي تنعم باألمن واألمان وكافة 

المواطنين والمقيمين بكامل الصحة والعافية.

 مراجعة دورية للقرارات
في ضوء االلتزام باإلجراءات االحترازية

 أبناء المملكة أثبتوا وعيهم.. 
ونقدر عاليًا عطاءهم المتواصل 

 االستعداد التدريجي إلعادة افتتاح 
المطاعم السياحية في فنادق 4 و5 نجوم

 إعادة تقديم الخدمات في األماكن
الخارجية بالمطاعم والمقاهي 3 سبتمبر

 اجتماع تربوي لبحث 
استعدادات العودة للمدارس

عقد االجتماع التنسيقي الثالث للعام الدراسي 2019/  2020 للجنة 
التنفيذي��ة المعنية بالمدارس بين هيئة ج��ودة التعليم والتدريب 

ووزارة التربية والتعليم، عن ُبعد.
وناق��ش االجتم��اع التعليم ع��ن ُبعد، واالس��تفادة من الوس��ائل 
التكنولوجية الحديث��ة لتقديم الخدمات التعليمية، واس��تعدادات 
ال��وزارة لع��ودة الطلب��ة إلى الم��دارس، وتقيي��م أداء المدارس في 
األوض��اع االس��تثنائية، وآلياته��ا، كم��ا تمَّ مناقش��ة زي��ارات فرق 
المراجع��ة للم��دارس الحكومي��ة والخاص��ة للع��ام 2020/ 2021، 
وتسهيالت دخول المراجعين للمدارس في ضوء االحترازات الصحية، 
إلى جانب اس��تراتيجيات الوزارة لتطوير المعلمين. حضر االجتماع 
الوكيلة المساعدة للتعليم العام والفني لطيفة البونوظة، والوكيلة 
المساعدة للمعلومات والتخطيط نوال الخاطر، والوكيلة المساعدة 
للمناهج واإلشراف التربوي أحالم العامر، والوكيل المساعد للتعليم 
الخاص والمس��تمر جعفر الشيخ، ومديرة التعليم االبتدائي فاطمة 
البوعيني��ن، ومدي��رة التعلي��م اإلعدادي نج��ود الدوس��ري، ومدير 
التعلي��م الثان��وي إبراهيم البورش��يد، ومدي��ر إدارة التعليم الفني 
والمهني د.محمد الصديقي، ورئيس��ة فرق التحس��ين نعيمة غالم. 
وحض��ر من جانب الهيئة المديرة العامة ل��إدارة العامة لمراجعة 
أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية الدكتورة هيا المناعي، ومدير 
إدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض األطفال الدكتور حسن 
الحم��ادي، ومدير إدارة مراجع��ة أداء الم��دارس الحكومية الدكتور 
خال��د الباكر، ورئيس��ي المراجعة التعليمية ف��ي إدارة مراجعة أداء 

المدارس الحكومية أمينة العالي، ولطيفة السعدي.
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 مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: تخيير أولياء
األمور بين حضور أبنائهم المدارس أو التعلم عن ُبعد

     االبتعاد عن التجمعات في العيد لتجنب ارتفاع إصابات »كورونا«
وجه صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العه��د نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزارة التربية والتعليم التخاذ كافة 
اإلجراءات واالس��تعدادات للعام الدراس��ي 
الحكومي��ة  الم��دارس  ف��ي   2021   /2020
والخاصة، على أن يترك الخيار ألولياء األمور 
في حضور أبنائه��م الطلبة والطالبات إلى 
الم��دارس أو تلقي التعليم ع��ن ُبعد، وأن 
تتخ��ذ ال��وزارة كاف��ة االس��تعدادات التي 
تكفل التحصيل العلمي في بيئة مدرسية 

مناسبة عند تطبيق الخيارين أعاله.
وقرر مجلس الوزراء إعفاء المش��تركين في 
خدمتي الكهرباء والماء من المواطنين في 
مس��كنهم األول من دفع الرس��وم البلدية 

لفترة ثالثة شهور بدءًا من يوليو 2020.
ج��اء ذل��ك خ��الل ت��رؤس صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب 
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء ع��ن ُبعد 
االجتم��اع االعتي��ادي األس��بوعي لمجلس 
الوزراء. ورفع مجلس الوزراء بمناس��بة قرب 
حل��ول عيد األضح��ى المبارك أس��مى آيات 
التهان��ي والتبري��كات إل��ى مق��ام حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل البالد المف��دى وإلى صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليف��ة رئيس الوزراء وإلى صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئي��س مجلس ال��وزراء وإل��ى المواطنين 
والمقيمي��ن، مقرونًا بخال��ص الدعاء إلى 
المولى عز وجل بأن يعيد هذه المناس��بة 
المبارك��ة عل��ى جاللت��ه وعلى س��موهما 
بالخي��ر واليم��ن والبركات وعل��ى البحرين 
وش��عبها العزي��ز بالمزي��د م��ن التق��دم 
واالزده��ار في ظل قي��ادة جالل��ة العاهل 
المفدى وعلى األمتين العربية واإلسالمية 
باليم��ن والبرك��ة. وأهاب مجل��س الوزراء 
بااللتزام  الك��رام  والمقيمين  بالمواطنين 
بالتعليمات واإلرش��ادات الصحية وبخاصة 
االجتماع��ي  التباع��د  بإج��راءات  التقي��د 
واالبتع��اد ق��در اإلم��كان ع��ن التجمعات 
خ��الل عيد األضح��ى المب��ارك لمقتضيات 
الظروف الحالية وما تستوجبه من إجراءات 
لتجنب ارتفاع الحاالت والتقليل من انتشار 

فيروس كورونا )كوفيد-19(.
وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء فقد كلف مجلس الوزراء وزير 
البلدي��ات والتخطيط  األش��غال وش��ؤون 
العمران��ي ووزير اإلس��كان بزي��ارة قريتي 
احتياج��ات  لمتابع��ة  وس��ماهيج  الدي��ر 
وهن��أ  واإلس��كانية.  الخدمي��ة  أهاليهم��ا 
مجلس ال��وزراء خادم الحرمين الش��ريفين 
الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود 
عاهل المملكة العربية الس��عودية بنجاح 
العملية الجراحية التي أجراها الس��تئصال 
المرارة سائاًل البارئ عز وجل بأن يديم على 
خ��ادم الحرمين الش��ريفين نعمة الصحة 
والعافية والعمر المدي��د لمواصلة قيادة 
المملكة العربية الس��عودية في مس��يرة 

االزدهار والتقدم. كما تمنى مجلس الوزراء 
لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
الجابر الصب��اح أمير دول��ة الكويت موفور 
الصحة والعافية والشفاء العاجل والعودة 
إلى وطنه س��المًا معاف��ى لمواصلة قيادة 

مسيرة التنمية والرخاء في البلد.
ووجه مجلس الوزراء خالص الشكر والتقدير 
إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيسًا 
وحكومًة على التعاون االس��تراتيجي البناء 
مع البحرين في العديد من المجاالت ومن 
بينها التنس��يق في مجال جه��ود مكافحة 
في��روس كورون��ا المس��تجد )كوفيد-19( 
وتوفي��ر المس��تلزمات الطبي��ة والفحص 
والتع��اون ف��ي مج��ال األدوي��ة والبح��ث 

العلمي.
وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء الدكتور 
ياسر بن عيس��ى الناصر بالتصريح التالي 
عقب اجتم��اع مجل��س الوزراء ال��ذي عقد 

أمس عن ُبعد بتقنية االتصال المرئي:
نظر المجلس في المذكرات المدرجة على 
جدول أعماله واتخذ بش��أنها من القرارات 

ما يلي: 
أواًل: تنفيذًا للتوجيهات الملكية الس��امية 
لحض��رة صاح��ب الجالل��ة عاه��ل الب��الد 
المفدى بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة 
انعكاس��ات فيروس كورون��ا )كوفيد-19( 
بم��ا  المحل��ي  المس��توى  عل��ى  عالمي��ًا 
يحاف��ظ على صح��ة وس��المة المواطنين 
والمقيمين بالت��وازي مع اس��تمرار برامج 
الدولة ومس��يرة عملها تحقيًقا لمس��اعي 
المواطنين،  المس��تدامة لصال��ح  التنمية 
ومتابعًة لقرارات الحكومة برئاسة صاحب 
الس��مو الملك��ي رئي��س ال��وزراء، ودعم��ًا 
للجه��ود الوطني��ة بقيادة صاحب الس��مو 
الملك��ي ول��ي العهد نائ��ب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجل��س الوزراء، فقد 
ق��رر مجلس الوزراء إعفاء المش��تركين في 
خدمتي الكهرباء والماء من المواطنين في 
مس��كنهم األول من دفع الرس��وم البلدية 

لفترة ثالثة شهور بدًء من يوليو 2020.
ثانيًا: وافق مجلس الوزراء بناء على توصية 

مجل��س الخدمة المدنية برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملك��ي ولي العهد نائ��ب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
على الهيكل التنظيمي لهيئة رعاية شؤون 
الخي��ل وذلك باس��تحداث إدارتين وتحديد 

مستوى منصب الرئيس التنفيذي. 
ثالث��ًا: واف��ق مجل��س ال��وزراء بن��اء عل��ى 
توصي��ة مجلس الخدمة المدنية برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء على ق��رار الئحة تنظي��م الخدمات 
واالقتص��اد  المالي��ة  ب��وزارة  المش��تركة 
الوطن��ي، ويتضمن مش��روع القرار اآلليات 
واإلج��راءات لتنظيم ش��ؤون العاملين في 
قطاع الخدمات المالية المشتركة بما في 
ذل��ك آلية ندب وص��رف الروات��ب والمزايا 
التنظي��م  مراجع��ة  وش��روط  الوظيفي��ة 
اإلداري إلدارات الموارد المالية في الجهات 
الحكومية واإلجراءات الخاصة بالمس��اءلة، 
ويجيء إع��داد هذا القرار إعم��ااًل بما نص 
عليه مرس��وم إعادة تنظي��م وزارة المالية 

واالقتصاد الوطني رقم )1( لسنة 2019. 
رابعًا: وافق مجلس الوزراء على مذكرة حول 
تبادل المعلومات لالجئين وطالبي اللجوء 
بي��ن البحري��ن ومفوضية األم��م المتحدة 
والهادف��ة  الالجئي��ن  لش��ؤون  الس��امية 
إل��ى تعزي��ز التع��اون وتب��ادل الخب��رات 

والمعلومات بي��ن الجانبين حول الالجئين 
أو طالب��ي اللج��وء مم��ن يثب��ت تواجدهم 
داخل أراض��ي المملكة وفقًا للتش��ريعات 
الوطنية لمملكة البحرين وذلك على النحو 
الذي أوص��ت به اللجنة الوزارية للش��ؤون 
القانونية والتشريعية والتي عرضها نائب 

رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
عل��ى  ال��وزراء  مجل��س  واف��ق  خامس��ًا: 
توصي��ة اللجنة الوزارية للش��ؤون المالية 
واالقتصادي��ة والت��وازن المال��ي بالعمل 
وفق اآللية الحالية بشأن ميزانية المشاريع 
االنش��ائية لوزارة التربية والتعليم والتي 
عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 

اللجنة المذكورة.
سادس��ًا: أحال مجل��س الوزراء إل��ى اللجنة 
الوزارية للش��ؤون القانونية والتش��ريعية 
التقري��ر ال��دوري ألعم��ال لجنة التنس��يق 
والمتابعة بي��ن البحرين ووكاالت منظمة 

األمم المتحدة الذي رفعه وزير الخارجية.
س��ابعًا: أحال مجل��س الوزراء إل��ى اللجنة 
الوزارية للش��ؤون القانونية والتش��ريعية 
الخطة الوطنية الخامس��ة لالتصاالت التي 

رفعها وزير المواصالت واالتصاالت.
ثامن��ًا: أح��ال مجل��س الوزراء إل��ى مجلس 
الن��واب مش��روع قانون مش��فوع بمذكرة 
ب��رأي الحكوم��ة حوله تم��ت صياغته بناء 

عل��ى اقت��راح بقان��ون مقدم م��ن مجلس 
الش��ورى لتعدي��ل بع��ض أح��كام قانون 
تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون 

رقم )31( لسنة 2018. 
عل��ى  ال��وزراء  مجل��س  واف��ق  تاس��عًا: 
اقت��راح برغبة يتعل��ق بتوفي��ر الكمامات 
عل��ى  الحكوم��ة  ورقاب��ة  والمعقم��ات 
تبيعه��ا  الت��ي  والش��ركات  المؤسس��ات 
للحيلولة دون استغاللها والذي تحقق من 
خ��الل اإلج��راءات التي اتخذته��ا الحكومة 
ممثلة ف��ي وزارة الصح��ة ووزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة.
عاشرًا: وافق مجلس الوزراء على اقتراحين 
المواطني��ن  بع��ودة  يتعلق��ان  برغب��ة 
العالقي��ن ف��ي الخ��ارج وتس��هيل تلق��ي 
عالجه��م وذل��ك لتحققهما م��ن خالل ما 
اتخذته الحكومة من إجراءات إلجالء جميع 
المواطنين البحرينيين العالقين في الخارج 
الراغبين ف��ي العودة إل��ى المملكة. وفي 
بند التقاري��ر الوزارية أخ��ذ المجلس علمًا 
من خالل التقرير المرفوع من وزير شؤون 
مجلسي الش��ورى والنواب بنتائج االجتماع 
العشرين للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة 
تنفي��ذ الق��رارات ذات العالق��ة بالعم��ل 
المش��ترك ال��ذي عق��د مؤخرًا ع��ن طريق 

تقنية االتصال المرئي.

د. ياسر الناصر

أبرز ما جاء في الجلسة

 إعفاء المواطنين في مسكنهم األول
 من الرسوم البلدية 3 شهور

 زيارة الدير وسماهيج لمتابعة
احتياجات األهالي الخدمية واإلسكانية

 آلية لندب وصرف الرواتب والمزايا 
الوظيفية في الجهات الحكومية

 العامر لـ                 : إجراءات احترازية
من دخول الطالب المدرسة حتى العودة إلى البيت 

أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم 
واإلش��راف  للمناه��ج  المس��اعد 
جاهزية  العام��ر  أح��الم  الترب��وي 
ال��وزارة ف��ي ح��ال ع��ودة الطالب 

»االختيارية« للمدارس.
وأوضحت العامر في ندوة صحفية 
نظمتها »الوطن« تنشر الحقًا، أن 
للمدارس محس��وبة  الطلبة  عودة 
منذ لحظة خروج الطالب من بيته 
وركوبه الباص أو دخوله المدرسة 
حتى لحظة عودته )..( سيتم قياس 
درج��ة ح��رارة الطالب قب��ل دخول 
المدرس��ة كما أن وصول الحافالت 
للمدرس��ة لن يتم ف��ي وقت واحد 

وإنما بالتدريج.
وأكدت التوجه إلى تعقيم الصفوف 
قبل وبعد اليوم الدراسي من جهة 
وتوفير المعقمات من جهة ثانية، 

فضاًل عن ضبط الحركة في كيفية 
الدخول والخروج من وإلى المدرسة 
وأيض��ًا الحرك��ة داخ��ل المراف��ق، 
مبين��ة أهمية االس��تفادة من فتح 
جميعه��ا  المدرس��ية  البواب��ات 

للتخفيف من االزدحامات.
وأوضحت أن ال��وزارة أعدت تصورًا 
الع��ودة  الحتياج��ات  متكام��اًل 
بتفاصيله��ا وج��ار عرضه��ا عل��ى 
وس��تكون  القانوني��ة،  الش��ؤون 
جاه��زة ومتوف��رة م��ع ب��دء العام 

الجديد. 
ولفتت إلى إضافة عنصر التفاعلية 
بين الم��درس وطالبه بما يضمن 

ديمومة الحركة التعليمية.
وأكدت العامر سعي الوزارة الدائم 
واستكمال  التعليم  اس��تدامة  إلى 

حلقاته التعلمية والتعليمي، 

س��تكون  س��بتمبر   16« وقال��ت: 
والتعليمي��ة  اإلداري��ة  الهيئ��ات 
عل��ى رأس العمل«، مش��ددة على 
ع��دم وضع الطالب بأي ش��كل من 

األشكال في دائرة الخطر.
وقالت: »يؤخذ ف��ي موضوع عودة 

الط��الب حجم المدرس��ة والمرافق 
مس��احة  واحتس��اب  والصف��وف، 
بي��ن  التباع��د  ومس��افة  الص��ف 

الطالب، وستكون العودة الجزئية 
حس��ب جدولة صحيحة ومدروسة، 
وسيتم االهتمام بتشغيل الصفوف 

التفاعلية بي��ن المدرس والطالب 
خ��الل الحص��ة، م��ع التركي��ز على 

الكفايات األساسية في المناهج«.

سماح عالم

توفير المعقمات بالمدارس وقياس الحرارة 

استقبال  الحافالت المدرسية وفق جدول

تعقيم الصفوف قبل وبعد اليوم الدراسي 

تنظيم الدخول والخروج والحركة داخل المدرسة

فتح  جميع بوابات المدرسة للتخفيف من الضغط 

توزيع الطالب حسب مساحة الصف وتوفير التباعد

أحالم العامر 
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 »األعلى للشؤون اإلسالمية« 
يستعرض تنفيذ 23 مشروعًا إلعمار الجوامع

رف��ع المجل��س األعل��ى للش��ؤون اإلس��امية أس��مى 
آيات التهان��ي والتبريكات بيوم عرف��ة وعيد األضحى 
المباركين إلى مقام حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، وصاحب الس��مو الملكي األمير 
خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس ال��وزراء، وصاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء، وإلى العائلة المالك��ة الكريمة، وإلى 
الحكومة وش��عب البحرين، وعم��وم األمتين العربية 
واإلسامية، سائًا اهلل تعالى أْن يبارك للمسلمين في 
هذه األيام الفضيل��ة، وأْن يعيدها على الجميع بالخير 

واليمن والبركات وفي أحسن حال. 
جاء ذلك في مس��تهل الجلسة االعتيادية التي عقدها 
المجلس أم��س عن ُبعد عبر تقني��ة االتصال المرئي 
برئاس��ة رئيس المجلس األعلى للش��ؤون اإلسامية 

الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة. 
وأثنى المجلس على ما اتخذته وقامت به الس��عودية 
بقيادة خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبدالعزيز آل س��عود من جهود وإجراءات مشكورة في 
موسم الحج هذا العام؛ إقامًة لهذه الشعيرة العظيمة 
مع مراعاة الظروف الصحية التي تجتاح العالم تحقيًقا 
لمقاص��د الش��ريعة اإلس��امية ف��ي حف��ظ األنفس 

واألرواح. 

وأش��اد المجل��س بم��ا تضطلع ب��ه الس��عودية منذ 
تأسيس��ها على يد المؤس��س المغفور ل��ه بإذن اهلل 
تعال��ى الملك عبدالعزي��ز بن عبدالرحمن آل س��عود 
طيب اهلل ثراه وحتى اليوم من جهود جبارة ومشهودة 
في خدم��ة الحرمي��ن الش��ريفين والبقاع والمش��اعر 
المقدس��ة، وخدم��ة الحجاج والمعتمري��ن والزائرين، 
ورعايتهم والعناي��ة بهم، وتأمي��ن طرقهم، وتذليل 

الصع��اب الت��ي تواجهه��م، وتوفي��ر األج��واء اآلمنة 
والصحي��ة لهم لي��ؤدوا مناس��كهم في يس��ر وعافية 
وس��ام.  وهن��أ المجل��س بنج��اح العملي��ة الجراحية 
التي أجراها خادم الحرمين الش��ريفين الملك سلمان 
ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود عاه��ل المملك��ة العربية 
الس��عودية، س��ائًا اهلل العل��ي القدي��ر أن يديم على 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين نعمة الصح��ة والعافية 

والعم��ر المديد. كما تضرع إل��ى اهلل تعالى بأن يمنَّ 
على صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
أمير دولة الكويت بالصحة والعافية والش��فاء العاجل 

والعودة إلى وطنه سالمًا معافى. 
وبح��ث المجل��س الموضوع��ات المدرج��ة على جدول 
األعمال، واس��تهلها باس��تعراض مذكرة من األمانة 
العام��ة بش��أن آخ��ر المس��تجدات ف��ي 23 مش��روًعا 
م��ن مش��روعات إعم��ار الجوام��ع الج��اري تنفيذها أو 
المشروعات التي سُتطرح في مناقصات عامة للبناء أو 
التصميم واإلشراف، إضافة إلى المشروعات التي تبنى 

ص لها المجلس.  إنشاءها بعض الُمحسنين ورخَّ
وأش��اد المجلس عاليًا بح��رص البحرين بقيادة حضرة 
صاح��ب الجال��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الب��اد المف��دى وحكومته عل��ى رعاية وخدمة 
الجوامع والمس��اجد ودور العبادة، وتخصيص األراضي 
إلنش��ائها، وتوفي��ر كافة الس��بل والخدم��ات والدعم 
له��ا، مثمن��ًا في الوقت نفس��ه ال��دور الخي��ري الكبير 
للمحس��نين، وجهود األمانة العام��ة للمجلس ولجنة 
متابع��ة إنش��اء الجوام��ع وملحقاته��ا بالتع��اون مع 
وزارة العدل والش��ؤون اإلس��امية واألوق��اف وإدارتي 
األوقاف الس��نية والجعفرية. واختتم المجلس جلسته 
باس��تعراض الرس��ائل الواردة وبحث ما يس��تجد من 

أعمال، واتخذ بشأنها القرارات الازمة.

»األوقاف السنية«: 14 ألف 
دينار لمشروع كسوة العيد

نفذ قس��م األعمال الخيرية بإدارة األوقاف الس��نية مشروعي 
كس��وة العي��د واألضاح��ي لع��ام 1441ه���، بالتنس��يق م��ع 

الجمعيات الخيرية بمختلف محافظات المملكة.
وأوضح مدير إدارة األوقاف السنية يوسف نور أن هذه المشاريع 
تأتي تعظيمًا لشعائر الدين الحنيف وتأسيًا بالنبي صلى اهلل 
عليه وس��لم في إدخال الفرح والس��رور على الن��اس، وتنفيذًا 
لشروط الواقفين الذين أوقفوا من أموالهم لألعمال الخيرية.

وأض��اف أن اإلدارة خصص��ت ميزاني��ة قدره��ا 14 أل��ف دينار 
لمش��روع كس��وة العيد يس��تفيد منها 950 طفًا من األسر 
المس��تحقة، إضاف��ة إل��ى 9350 دين��ارًا لع��دد 170 أضحية 

تستفيد منها حوالي 700 أسرة. 

النعيمي لـ                  : دليل استرشادي 
صحي يوزع على المؤسسات التعليمية 

منى المطوع

كش��ف وزير التربي��ة والتعليم د.ماج��د النعيمي عن 
قيام الوزارة بإنشاء استوديو طابي في مدرسة وادي 
الس��يل بالتنس��يق مع وزارة ش��ؤون اإلعام لتسجيل 
الدروس للفصل الدراسي المقبل، والتي أغلبها موجه 
إلى طلبة الحلقة األولى من المرحلة االبتدائية، حيث 
تم حتى اآلن إعداد أكثر من 260 درس��ًا للطلبة خال 

الفصل الدراسي القادم.
وق��ال ل�»الوطن«: إن هناك العديد من الدروس التي 
تم تخصيصها لطلبة الصفوف األول والثاني والثالث 
ابتدائ��ي وفق أس��اليب تفاعلية جدي��دة ألجل جذب 
اهتم��ام الطلب��ة وضمان تفاعلهم، م��ن خال نظام 
التعلم عن بعد والقيام بالشرح لهم وعرض الدروس 
بشكل مشوق بما يتناسب مع الفئة العمرية للطلبة.

ويتولى فريق مختص من ال��وزارة والمعلمين إعداد 
هذه الدروس بش��كل مشوق وتفاعلي، وكأن الطالب 
داخل فصله الدراسي، لضمان عدم وجود أي فروقات 
خال تعلمه بالمنزل عن طريق نظام التعلم عن بعد 
والتعلم الصفي العادي، بحيث يعيش أجواء ش��بيهة 
بالصف الدراس��ي العادي، مؤكًدا أن الوزارة مستمرة 

في تسجيل دروس للمرحلتين اإلعدادية والثانوية.
وقال: »بذلت الوزارة بمختلف قطاعاتها، خال الفصل 
الدراس��ي الماضي، جهودًا كبيرة لضمان تقديم أكثر 
من وس��يلة تعليمية للطلبة وع��دة خيارات متنوعة، 
فمن ليس لديه جهاز حاس��ب آل��ي بإمكانه متابعة 
دروس��ه متلفزة على تلفزيون البحرين، كما أن هناك 
دروسا تعرض على أكثر من 14 قناة يوتيوب لمختلف 
المراحل الدراس��ية، منها قن��اة يوتيوب خاصة بذوي 
االحتياج��ات الخاص��ة، وقن��اة أخ��رى لتغطية دروس 
التعليم الفني والمهني، وكذلك وس��يلة الواتس أب، 
ومن ليس لديه إمكانية ألخذ الواجب إلكترونيًا طلبنا 
منه الحضور إلى المدرس��ة الس��تام الواجب والقيام 
بحل��ه في المنزل، وإعادته مرة أخرى للمدرس��ة وفق 
اش��تراطات تراعي الظروف الصحية، إلى جانب توفير 
مختب��رات للحاس��وب مفتوح��ة للطلب��ة م��ع خدمة 
اإلنترن��ت، وكل ذل��ك يأت��ي ف��ي ظل اهتم��ام وزارة 
التربي��ة والتعليم بمراعاة مختل��ف الظروف الخاصة 

للطلبة .
وأك��د أن فريق العمل الخاص بالوزارة، اهتم بش��كل 
كبي��ر بالتواصل مع أولياء األم��ور والطلبة، وخصوصًا 
ذوي االحتياج��ات الخاصة الذين هم في أمس الحاجة 
لهذا التواص��ل، حيث حرص المعلمون على التواصل 

م��ع عديد م��ن الطلبة وه��م في منازله��م، لمتابعة 
الواجب��ات المدرس��ية لضم��ان اس��تكمال الفص��ل 

الدراسي  الماضي على أكمل صورة ممكنة.
وأك��د أن فري��ق ال��وزارة، كان يتلق��ى استفس��ارات 
أولياء األمور بش��كل مستمر بش��أن استخدام البوابة 
التعليمية اإللكتروني��ة والمحتوى التعليمي الرقمي 
والدروس المركزية وال��دروس المرئية وغيرها، ويرد 
على هذه االستفس��ارات بش��كل منتظم، إضافة إلى 
استخدام أفام قصيرة تم نشرها على حساب الوزارة 
على »اإلنس��تغرام«، ح��ول كيفية اس��تخدام البوابة 
التعليمي��ة واالس��تفادة من ال��دروس المركزية، مع 
توفي��ر الرقم الخاص للتس��جيل والدخ��ول، والفريق 
العامل بالوزارة حرص على توفير عدة خيارات للطلبة 
وأولياء األمور، وظل يعمل حتى س��اعات متأخرة من 
اليوم في ظل األوضاع المس��تجدة الطارئة، من أجل 
ضم��ان أن يس��تكمل الطلبة فصلهم الدراس��ي بكل 

يسر وأمان في وقت قياسي.
وأوضح أن البحرين تمكنت من تجاوز تحدي استكمال 
الفصل الدراس��ي على أكمل وج��ه، وال تضيع عليهم 
فرص��ة االنتقال إلى مراحل تعليمي��ة أخرى بما فيها 

المرحلة الجامعية.
واس��تعدادا للع��ام الدراس��ي المقبل، أوض��ح الوزير 
أن ال��وزارة أعدت دليًا استرش��اديًا صحي��ًا بالتعاون 
م��ع فري��ق البحرين، س��يوزع على كافة المؤسس��ات 
التعليمي��ة ف��ي البحري��ن، يتضم��ن كاف��ة األم��ور 
واالحتياط��ات واالحت��رازات الصحي��ة الواجب االلتزام 

بها من قبل المدارس والمعلمين والطلبة. 

صالة العيد في البيوت عند الـ05:31 صباحًا
أصدرت إدارة األوقاف السنية بيانًا حول آلية 
رف��ع التكبيرات م��ن كافة جوامع ومس��اجد 
مملك��ة البحرين، حيث تب��دأ تكبيرات صاة 
عيد األضح��ى المبارك من الس��اعة 05:00 
صباح��ًا حتى الس��اعة 05:31 صباحًا، وذلك 
والوقائية  االحترازي��ة  باإلج��راءات  التزام��ًا 
الص��ادرة عن الجه��ات المعني��ة بمكافحة 

فيروس كورونا المستجد.
وقال��ت األوقاف الس��نية في بي��ان: إن ذلك 
يأتي،  استنادًا إلى التوجيه الملكي السامي 
الص��ادر عن حض��رة صاح��ب الجالة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة، عاه��ل الباد 
المف��دى، باالهتم��ام بإحياء ش��عيرة صاة 

العيد.

كم��ا وجهت اإلدارة بأن ت��ؤدى صاة العيد 
من قب��ل المصلي��ن ف��ي البيوت ب��دءًا من 
الساعة 05:31 دقيقة صباحا، وتقام الصاة 
جماعة أو فرادى، بحس��ب ما ورد في الس��نة 
المطهرة بسبع تكبيرات بعد تكبيرة اإلحرام 
في الركعة األولى، و5 تكبيرات بعد تكبيرة 
القي��ام ف��ي الركع��ة الثانية، وأن ش��عيرة 
األضحية تبدأ بعد االنتهاء من صاة العيد.

ورفع رئيس مجلس األوقاف الس��نية د.راشد 
الهاج��ري، وأعضاء المجل��س ومدير اإلدارة 
وكافة منتسبيها، آيات التهاني والتبريكات 
إلى مقام حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، عاهل الباد المفدى، 
وصاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن 

س��لمان آل خليف��ة رئيس ال��وزراء، وصاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة، ول��ي العهد نائ��ب القائ��د األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، وشعب 
البحرين الكريم وكافة المس��لمين بالعالم 
بمناس��بة حلول عيد األضحى المبارك أعاده 

اهلل علينا باليمن والبركات.
ودع��ت إدارة األوق��اف الس��نية اهلل العل��ي 
القدير أن يتقب��ل من حجاج بيت اهلل حجهم 
وس��ائر طاعاتهم، وأن يجعل ي��وم عيدهم 
وكافة المسلمين في العالم يوم فرح وسرور 
وطاع��ة هلل، وأن يحفظ البحرين وكافة باد 
المسلمين والعالم أجمع من األوبئة وسيئ 

األسقام.

د. ماجد النعيمي
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 »زين« و»مينتور العربية« تطلقان
»مسابقة األفالم التوعوية القصيرة للشباب«

أعلنت مجموعة زين الشركة الرائدة في االبتكارات الرقمية في أسواق 
الشرق األوسط وأفريقيا و«مينتور العربية« عن إطالق الدورة الثالثة 
من »مسابقة األفالم التوعوية القصيرة للشباب«، والتي تمثل منصة 

لنشر ثقافة الوقاية من السلوكيات الخطرة بين الشباب.
وج��اء إطالق هذه الدورة في إطار رس��الة وقيم مجموعة زين ومينتور 
العربية في دعم الشباب، حيث تشجع المسابقة الشباب العربي »من 
عمر 18 - 30 س��نة« على تصوي��ر إبداعهم الفني واالبتكار من خالل 
تطوير أفالم قصيرة تس��لط الضوء على القضايا التي تهمهم وتعبر 
ع��ن وجهات نظرهم ح��ول القضاي��ا االجتماعي��ة واإلنمائية لوقاية 
األطفال والش��باب من الس��لوكيات الخطرة ورفع مستوى الوعي حول 

الحياة الصحية.
ويأت��ي عنوان موضوع مس��ابقة ه��ذا العام تحت »مخاوف الش��باب 
وتطلعاتهم«، بهدف تش��جيع المواهب الش��ابة على نشر الوعي من 
خالل أفالمهم، نش��ر ثقافة الحي��اة الصحية واتخاذ قرارات س��ليمة، 
تنمي��ة روح الطم��وح لدى الش��باب وتحفيزهم على االبت��كار، تعزيز 
أهمية المس��ؤولية االجتماعية بين الش��باب، وأخي��رًا إتاحة الفرص 

للشباب الموهوبين الكتساب الخبرة من المتخصصين.
وأعرب��ت مجموعة زين ومينت��ور العربية عن حماس��تهما النطالقة 
المسابقة في بيان مشترك »إننا على ثقة أن الشباب العرب يمتلكون 
قدرات مميزة وس��يقدمون أفالمًا على قدر كبي��ر من االبتكار تمتلك 
رس��ائل وقيم، كما أننا على ثقة بأن شراكتنا االستراتيجية ستسهم 

بصورة كبيرة في تمكننا من تحقيق أهدافنا المشتركة«.
يذكر أن المس��ابقة أطلقت دورتين قبل ذل��ك بالتعاون مع عدد من 
الجامع��ات الحكومية والخاصة والمؤسس��ات الش��بابية في 12 دولة 
عربية، وتضم لجان تحكيم المسابقة نخبة من االختصاصيين وذوي 
الخبرة وعدد من مش��اهير العالم العرب��ي الفاعلين في مجال العمل 

االجتماعي والفني واإلعالمي.
وس��يتم توزيع الجوائ��ز على الفائزي��ن وفق عالمات لجن��ة التحكيم 
وتصوي��ت الجمهور عبر وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي، كما يمكن 

للراغبين بالمشاركة تعبئة االستمارة عبر الموقع
www.FilmFreeway.com/YAFC  ف��ي مهل��ة أقصاها 30 نوفمبر 
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الصالح: لجنة تحقيق داخلية بـ»السلمانية« 
لمراجعة آليات صرف األدوية بالصيدليات

أعلن��ت وزي��رة الصح��ة فائق��ة الصالح، عن 
بمجم��ع  داخلي��ة  تحقي��ق  لجن��ة  تش��كيل 
الس��لمانية الطبي للتحقي��ق في آليات صرف 

األدوية بالصيدليات الحكومية والخاصة.
وثمنت، التوجيهات الكريمة من لدن صاحب 
الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل 
خليفة رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة من ذوي 
االختص��اص لمراجعة القواني��ن واإلجراءات 
التي تحكم آليات صرف األدوية بالصيدليات 
الحكومية والخاصة، إلى جانب األمر بتغليظ 
العقوبات على المخالفين، والتأكد من مدى 
االلتزام باالش��تراطات ال��واردة في القوانين 
المنظم��ة لمزاولة مهن��ة الصيدلة والمراكز 

الصيدلية.

وبين��ت أن��ه ف��ور ص��دور التوجيه الس��امي 
باشرت بتشكيل لجنة تحقيق داخلية بمجمع 
الس��لمانية الطبي للتحقيق فيم��ا ورد، وتم 
اإليعاز إل��ى الجهات المعنية ب��وزارة الصحة 
التع��اون والتنس��يق م��ع الهيئ��ة الوطني��ة 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتس��هيل 
مهامها ف��ي التحقيق ح��ول الموضوع، بعد 
توجيه س��موه الكريم، بتشديد الرقابة على 
مخ��ازن األدوي��ة، والتأك��د من اش��تراطات 
التخزي��ن والبي��ع ومراقبة األدوي��ة المخدرة 
واألدوي��ة الخاضع��ة للرقابة، وذل��ك حفاظا 

على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
وأعرب��ت الصال��ح ع��ن ش��كرها وتقديره��ا 
لصاح��ب الس��مو الملك��ي رئي��س ال��وزراء، 

ومتابعت��ه الحثيثة لمجريات األمور، حيث إن 
هذ األم��ر ليس بغريب على س��موه لضمان 
تطبي��ق أفض��ل معايي��ر الخدم��ات الصحية 
بجمي��ع القطاع��ات ف��ي البحري��ن، وتحقيق 
أعلى مس��تويات الج��ودة المقدمة للمواطن 
والمقي��م، والحرص على االلت��زام بالقوانين 
والبروتوك��والت الت��ي تنظ��م عمليات صرف 
األدوي��ة بما ال ي��دع أي مجال لالس��تغالل أو 
الترب��ح وه��در األم��وال العام��ة المخصصة 

لشراء األدوية.
وأك��دت وزيرة الصح��ة، أنه س��يتم التعاون 
والجه��ات  الصح��ة  وزارة  بي��ن  والتنس��يق 
المعني��ة لرفع تقرير ف��وري بعد التحقق من 

جميع األمور إلى سموه بهذا الشأن.

 المانع: ضرورة االلتزام باإلجراءات
االحترازية بعزم خالل عيد األضحى

أك��د وكي��ل وزارة الصح��ة عضو 
الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
)كوفيد-19(  كورون��ا  لفي��روس 
الدكت��ور وليد خليفة المانع على 
ضرورة المواصل��ة بعزم وإصرار 
ومس��ؤولية من قبل كل فرد من 
أف��راد المجتمع خ��الل  فترة عيد 
واالس��تمرار  المب��ارك  األضح��ى 
بااللت��زام اإلج��راءات االحترازية 
للح��د من  الوقائي��ة  والتدابي��ر 
وتقليل نسب  الفيروس  انتش��ار 
ومع��دالت اإلصاب��ة الناتجة عن 
المخالط��ة وتجن��ب ارتفاع عدد 
الح��االت بع��د العي��د كما حدث 
ف��ي عيد الفطر بس��بب التهاون 
في التطبيق الس��ليم للتعليمات 

الصادرة  من الجهات المعنية.
ورف��ع الدكت��ور المان��ع خال��ص 
التهان��ي والتبري��كات لحض��رة 
صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 

المفدى، وصاحب السمو الملكي 
األمي��ر خليف��ة ب��ن س��لمان آل 
خليف��ة رئيس ال��وزراء  وصاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، ولش��عب 
البحري��ن بمناس��بة حل��ول عيد 
األضحى المبارك، س��ائاًل اهلل أن 

يعيد هذه المناسبة على الجميع 
بالخير والصحة والسالمة.

وأكد بأن المس��ؤولية خالل هذه 
المرحل��ة تتطلب ع��زم وتكاتف 
الجميع عب��ر االلت��زام بالقرارات 
واإلج��راءات االحترازي��ة لتج��اوز 
ه��ذه الجائحة وآثاره��ا وحماية 
الف��رد وأف��راد أس��رته، منوه��ًا  
إلى أهمي��ة اقتص��ار التجمعات 
خالل عي��د األضحى المبارك على 
للس��اكنين  الصغي��رة  العائل��ة 
االلت��زام  م��ع  المن��زل  بنف��س 
االجتماع��ي  التباع��د  بمعايي��ر 
وارت��داء الكمامات عن��د التواجد 
بق��رب كبار الس��ن واألش��خاص 
الذين يعانون من ظروف صحية 
كامنة، وعدم الخروج إاّل للضرورة 
م��ع إلزامية ارت��داء  الكمامات أو 
أقنعة الوجه وااللت��زام بمعايير 
التباع��د االجتماعي في األماكن 

العامة.

أن  المان��ع  الدكت��ور  وأض��اف 
جه��ود المملكة ومس��اعيها في 
التص��دي له��ذه الجائحة تس��ير 
وفق خطوات مدروس��ة حيث تم 
تس��خير كافة اإلمكانيات لتعزيز 
ه��ذه الجهود، كم��ا أن توصيات 
الفريق الوطني الطبي  للتصدي 
لفي��روس كورون��ا )كوفيد -19( 
واطالع��ه المس��تمر عل��ى كافة 
المحلية والتطورات  المستجدات 
العالمية حول الفيروس أس��هم 
في  دع��م جه��ود المملكة، إلى 
جان��ب ال��دور البارز ال��ذي تقوم 
به الك��وادر الطبية والتمريضية 
الت��ي تعم��ل لي��ل نه��ار وبكل 
ثبات واجته��اد لضمان الحفاظ 
على صحة وس��المة جميع أفراد 
المجتم��ع، معرب��ًا ع��ن تطلعه 
لمواصلة كافة الجهود المبذولة 
وتحقيق  بنج��اح  الجائحة  لتجاوز 

األهداف المنشودة.

د. وليد المانع

»الصحة« تعلن مواعيد 
العمل بالسلمانية والمراكز 

الصحية خالل العيد
أعلن��ت وزارة الصح��ة مواعيد العمل خ��الل إجازة الوقوف 
بعرفة وعيد  األضحى المبارك، إذ س��تكون خدمات قسم 
الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي متوفرة على 
مدار 24 ساعة، وستكون مواعيد الزيارة للمرضى بمجمع 
السلمانية الطبي خالل فترة أيام العيد في جميع األجنحة 
من الس��اعة الخامس��ة مس��اًء وحتى الس��اعة الس��ابعة 
مس��اًء، أما زيارة مرضى العناية  المرّكزة والحروق ووحدة 
العناية بالقلب فسوف تكون من الساعة السادسة مساًء 
وحتى الس��اعة الس��ابعة مس��اًء. كما س��تكون صيدلية 
العي��ادات الخارجية مغلقة في يوم الوقوف بعرفة وخالل 
أي��ام العيد، بينما س��تعمل صيدلية الط��وارئ وصيدلية 
المرض��ى الداخليي��ن على مدار 24 س��اعة ف��ي أيام عيد 
األضحى المبارك. وأعلنت وزارة الصحة عن مواعيد العمل 
بالمراك��ز الصحية خالل ي��وم الوقوف بعرف��ه وأيام عيد 
األضحى المبارك، حيث ستكون س��اعات العمل بالمراكز 
الصحي��ة عل��ى النحو التال��ي: مرك��ز المحرق الش��مالي 
الصحي، ومركز حمد كانو الصحي بالرفاع، ومركز يوس��ف 
عبدالرحمن انجنير الصحي بمدينة عيسى سيعملون على 
مدار 24 ساعة، وسيعمل مركز محمد جاسم كانو الصحي 
بمدينة حم��د  )دوار 17( من الس��اعة 7:00 صباحًا حتى 

الساعة 11:00 مساًء طوال أيام األسبوع.

»الخليج العربي«: تخريج 157 طبيبًا خليجيًا بنسبة نجاح ٪100
رعى رئي��س جامعة الخليج الدكتور خالد 
ب��ن عبدالرحم��ن العوهلي لق��اء إعالن 
تخريج دفعة طلبة س��نة سادس��ة بكلية 
الطب والعل��وم الطبية للعام األكاديمي 
2020 ف��ي اجتم��اع عق��د عب��ر االتصال 

المرئي.
وأعل��ن عمي��د كلية الط��ب الدكتور عبد 
الحلي��م ضي��ف اهلل تخري��ج 157 طالب��ًا 
وطالبة م��ن أبناء دول مجل��س التعاون 
لدول الخلي��ج العربية، م��ن كلية الطب 
والعل��وم الطبي��ة، بنس��بة نج��اح بلغت 

.%100
وهنأ رئي��س الجامع��ة خ��الل االجتماع 
الطلب��ة الخريجي��ن وأولي��اء أمورهم من 
أمهات وآباء، معربًا عن سعادته بتفويج 
هذه الدفعة االستثنائية المتميزة التي 
اجته��دت وثابرت وتحلت بالصبر وبذلت 

الجه��د المضاعف عبر الدراس��ة عن ُبعد 
في مرحلة أكاديمية صعبة، حتى اجتازت 
االمتحانات النظري��ة والعلمية وحصدت 
ثمرة النجاح والتخرج، مؤكدًا أنها نهاية 
مرحل��ة أكاديمية تتوجه��م اليوم أطباء، 
بيد أنه��ا بداية مرحلة جدي��دة محورها 

والمهن��ة  الوط��ن  اتج��اه  المس��ؤولية 
والمرضى.

وأض��اف الدكتور العوهل��ي أن تخرج كل 
واحد منكم يعتبر إنجازًا يسجل بفخر في 
رصي��د عطاءات الجامع��ة، وإن كاًل منكم 
هو بمثابة مش��روع خليج��ي قائم بذاته 

نؤمن بقدرات��ه ومهاراته ونراهن عليه، 
أنت��م ق��ادة المس��تقبل. وكلن��ا ثقة أن 
نيلكم لش��هادة دكتور في الطب ما هي 
إال االنطالق��ة الحقيق��ة نح��و التخصص 
والحصول على الزماالت في التخصصات 
الطبي��ة الت��ي  تتواف��ق وش��غفكم م��ع 

التخصص��ات الطبية المتنوع��ة، نتمنى  
أيديك��م وس��واعدكم ألن  ونش��د عل��ى 
تواصلوا تعليمكم ودراساتكم العليا وأن 

تتميزوا في عملكم الطبي المقبل.
ومن جانبه، قدم نائ��ب رئيس الجامعة 
الدكت��ور خال��د س��عيد طب��اره ص��ادق 
جهده��م  عل��ى  للخريجي��ن  التهان��ي 
المرحل��ة  ه��ذه  الجتي��از  االس��تثنائي 
الصعبة، ودعاهم إلى البقاء على تواصل 
م��ع جامعتهم األم عبر رابطة الخريجين، 
ويوصلون لها أخبار نجاحاتهم وتميزهم 
ف��ي المستش��فيات والمراك��ز الطبي��ة، 
مش��يدًا ف��ي الوق��ت ذاته بكل م��ا بذله 
أعض��اء الهيئة األكاديمية من جهد جبار 
وتنظيم  التعليمي��ة  العلمية  الس��تمرار 
االمتحان��ات ب��روح ابتكاري��ة ومن دون 

تأخير لتخريج الطلبة.

ال وفيات بـ»كورونا« أمس.. 
وتسجيل 439 إصابة

كش��فت إحصائيات وزارة الصحة أمس الثالثاء عن »عدم 
تس��جيل أية وفاة بفي��روس كورونا )كوفيد19( ليس��تقر 

عدد حاالت الوفاة بالفيروس عند 141 حالة وفاة«.
وأعلن��ت وزارة الصح��ة أن »الفحوصات الت��ي بلغ عددها 
9477 ي��وم أم��س الثالث��اء، 28 يولي��و 2020، أظه��رت 
تسجيل 439 حالة قائمة جديدة منها 187 حالة لعمالة 
واف��دة، و249 حالة لمخالطين لح��االت قائمة و3 حاالت 
قادمة من الخ��ارج، كما تعافت 421 حالة إضافية ليصل 

العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى 36531«.
وقال��ت: »إن عدد الحاالت القائمة تح��ت العناية بلغ 50 
حالة، والحاالت التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العالج 
بلغت 77 حالة، في حين أن 3199 حالة وضعها مس��تقر 
من الع��دد اإلجمالي للح��االت القائمة ال��ذي بلغ 3249 

حالة قائمة«. وأجرت الوزارة »808276 فحصًا طبيًا«.

 القبض على 6 أشخاص
صادوا وحازوا الروبيان المحظور

أكد قائد خفر السواحل، أن الدوريات البحرية التابعة لخفر 
الس��واحل تمكنت من القبض على 4 أشخاص إثر قيامهم 
بصي��د وحيازة الروبي��ان المحظور صيده ف��ي هذه الفترة 
من الع��ام بموجب القرار الوزاري الصادر في هذا الش��أن، 
ف��ي المنطق��ة البحرية غرب فش��ت الجارم، كم��ا تمكنت 
دوريات اإلس��ناد البري التابعة لخفر السواحل من القبض 
على شخصين آخرين في أثناء بيعهما الروبيان بمنطقتي 

جدحفص وتوبلي.
وأش��ار قائد خفر السواحل، إلى أنه تم استكمال اإلجراءات 

القانونية المقررة وإحالة القضايا إلى النيابة العامة.



12
opinion@alwatannews.net

الــــــــــــــرأي

اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء 
أصحابها وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا 

رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 

يوسف البنخليل

yfbink@gmail.com

نظرات

الدولة 
الخليجية.. 

حيرة السياسة 
واالقتصاد

ف��ي الع��ام 2001 عندما أعل��ن الرئيس األمريك��ي جورج بوش 
االبن عن تبنيه مش��روع الش��رق األوس��ط الجدي��د، فجأة تحول 
اهتمام دول الخليج باإلصالحات السياسية تحديدًا قبل كل شيء 
وكان التركي��ز على كيفية إحداث انفتاح سياس��ي، وبناء أنظمة 
ديمقراطية أكثر تش��مل حريات وحقوق أكبر من خالل منظومة 

تراعي خصوصية كل دولة وطبيعة تركيبتها. 
كان ذلك الزخم في نهاية العام 2001 واس��تمر بعدها بسنوات 
عندما جاء الرئيس باراك أوباما إلى البيت األبيض وواصل النهج 

نفسه، فاستمر تفاعل الدول الخليجية حول هذه األجندات. 
لك��ن عندم��ا اندلعت أحداث ما يس��مى بالربي��ع العربي صارت 
هن��اك قطيع��ة حقيقية بين كل ما هو سياس��ي م��ع الدولة من 
جهة، ومع الش��عب والمجتمع من جهة أخرى. ومنذ ذلك الحين � 
أي منذ 2011 � وإلى اليوم مازالت هذه القطيعة قائمة، وس��بب 
ذلك أنها عكست كفرًا حقيقيًا لكل ما هو سياسي، فالمنخرطون 
في السياس��ة ابتعدوا بأن شاهدوا تداعيات ما قاموا به، وأجيال 
الشباب ابتعدت ألنها دخلت حالة من اإلحباط السياسي العميق، 
أم��ا األجيال األصغر س��نًا، وتحديدًا تلك األجي��ال الخليجية التي 
ظهرت بعد العام 2011، وأعمارها اليوم ال تقل عن 9 س��نوات، 
فإن لها اهتمامات أخرى مع ثقافة ليبرالية آخذة بالتجذر لديها. 
باختصار انتهى الش��غف بالسياس��ة، وبدأ اهتم��ام بمجال آخر، 
وهو المج��ال االقتصادي الذي قد يدر للفرد الخليجي، ولألس��رة 
الخليجي��ة، وللمجتم��ع الخليج��ي، وللدولة الخليج��ي المزيد من 
العوائ��د، فصار هن��اك اهتمامًا كبي��رًا بالمؤسس��ات الصغيرة 
والمتوس��طة، وكيفي��ة توفير ف��رص عمل للمواطني��ن، وزيادة 
قط��اع ريادة األعمال. تحققت نجاحات بالفعل على أرض الواقع، 
لكنه��ا صدمت فج��أة بتراجع رهيب ألس��عار النف��ط، وصدمت 
س��ريعًا بانتش��ار جائحة فيروس كورونا التي أعادت العجلة إلى 

الوراء من جديد. 
إن اس��تمرار الجائحة اليوم، وظهور تداعياتها االقتصادية، يثير 
من جديد الحيرة الخليجية التي ظهرت بش��كل واضح في األلفية 
الجدي��دة، فهي حي��رة بين السياس��ة واالقتص��اد، وأيهما يجب 
التركي��ز عليه خالل الفترة المقبلة. هذه الحيرة غير محس��ومة، 
ولن تحسم إال إذا حسمتها الحكومات الخليجية قبل أي طرف آخر.

malmotawa2008@hotmail.com

منى علي المطوع

مساحات

د. ظافر محمد العجمي @Z4alajmi

فواز العبداهلل @faawaazFawaz_al_abdulla@hotmail.com

فاطمة الصديقي

fatema.aa@hotmail.com

من القلب

باختصار

ال ينقصنا شيء.. فكل األمور بخير!!

م��ا أجم��ل أن يك��ون هن��اك توج��ه لدعم 
الس��ياحة ف��ي المملك��ة والتش��جيع عل��ى 
استعراض إمكانيات الوطن في هذا المجال 
وما يحويه من مواق��ع أثرية وأخرى حديثة 
تش��كل رافدًا من روافد االس��تثمار في هذا 

القطاع الحيوي.
فعلى سبيل المثال ما أجمل أن يرى السائح 
والزائر سيارات السكراب مرمية هنا وهناك 
عن��د تجواله في بع��ض مناط��ق البحرين! 
وما أروعه م��ن منظر عندما تأخذه س��يارة 
األج��رة لمناطق لم يتم رصفه��ا بينما هي 
مأهولة بالمن��ازل الجديدة! وما أروعها من 
لحظات عندما يرى تداخل المناطق السكنية 
بالكراجات وورش الصيانة! عندها سيتخيل 
تدفق زيوت تلك الورش وكأنها أنهار تعبر 
تل��ك المناط��ق لتضيف للمنظ��ر جمااًل إلى 

جماليته!
 لطالما كنت أستغرب كثيرًا من أهالي قاللي 
والدي��ر وس��ماهيج عندما أراه��م يطالبون 
والحي��وي  الرئيس��ي  طريقه��م  بتطوي��ر 

وتحويل��ه من مس��ار واحد ف��ي االتجاهين 
إل��ى عدة مس��ارات وبش��كل مري��ح يضمن 
س��المتهم وس��المة المش��اة العابرين، أال 
يعلمون بأنه��م بهذا المطلب س��يؤثرون 
على الس��ياحة وعلى زوار هذا الطريق الذي 
تم تشييده قبل عشرات السنين، وسيقتلون 
فرصة االس��تمتاع بكثرة المرتفعات عليه 
والت��ي تعتب��ر من معالم��ه الهام��ة؟!! أال 
يعلم��ون بأن الجه��ة المعني��ة تحاول من 
خالل هذا الع��دد من المرتفع��ات الدخول 

في موسوعة جينس؟!
 استغرابي يزداد عندما أرى أصحاب المنازل 
الجدي��دة يطالبون برصف الطرق في بعض 
المناطق الحديثة، معبرين عن اس��تيائهم 
بس��بب كثرة الوعود الوهمية! شخصيًا أرى 
أن أصحاب تلك المنازل يتحملون مسؤولية 
تل��ك المعضل��ة، فكي��ف يقوم��ون بش��راء 
منازل أو يش��يدونها وهي تقع وس��ط أحياء 
سكنية ويطالبون في الوقت ذاته برصفها، 
متناسين بأن الطرق غير المستوية تساهم 

في اختبار مركباتهم حتى اليقعوا فريس��ة 
لوكالء السيارات الجشعين، فما أجملها من 
لحظات عندم��ا تصل إلى منزلك وأنت تعبر 
فوق هضاب وطرق غي��ر معبدة وكأنك في 

منطقة برية أو صحراء الربع الخالي!
م��ن المش��اهد المفرح��ة أن يزور الس��ائح 
الطرق التي قدر لها أن تحوي على جوانبها 
معارض للس��يارات ليرى أع��دادًا هائلة من 
المركبات الجديدة والمستعملة وهي تغزو 
األرصفة وطرق المش��اة، ي��ا لروعة المنظر 

ويا لكيفية استغالل المساحات!
طالبن��ي أحد األخوة الس��واح بزيادة جس��ور 
المش��اة المغلق��ة كتلك التي ش��يدت على 
شارع الغوص بالمحرق، والتي تصل ساحل 
الغ��وص بالمناطق الس��كنية القريبة، فقد 
أعجبه منظر الجس��ر المغلق وآالف الدنانير 
التي كلفها دون اس��تفادة، لذا فندائي إلى 
الجه��ة أو الجهات المعنية، ش��يدوا جس��ور 
المش��اة دون افتتاحها فالس��ياحة تتطلب 
مثل هذه العقول التي تفكر خارج الصندوق!

أين يقودنا عبدة المتابعين؟!

في س��نوات لم تبتعد عنا كثي��رًا كان يكفي 
أن تك��ون المعلوم��ات مطبوع��ة ب��دل خط 
ي��زال  وال  مصداقي��ة،  أكث��ر  لتك��ون  الي��د 
التضليل مس��تمرًا في عالم وسائل التواصل 
االجتماع��ي خصوص��ًا »تويت��ر«، فالثال��وث 
المقدس هو كث��رة المتابعين أو حرف الدال 
أو فضائحي��ة المحت��وى. فنح��ن ف��ي عص��ر 
دكاكين بي��ع المتابعين، وح��رف الدال، كما 
أصب��ح الخي��ال الفضائحي أكث��ر خصوبة في 
عصر »نيتفلكس« عابرًا كل خطوط الحشمة 

اإلنسانية.
المقل��ق في األم��ر أن ضحالة فك��ر من يقود 
اآلالف م��ن المتابعين قد يك��ون لها تبعات 
سياس��ية مكلف��ة، فع��ادة ما يكون س��الحه 
الس��خرية، وليس��ت المش��كلة في السخرية، 
فاله��زل نقيص��ة وقبح بغير إي��الم وال ضرر، 
لكن المشكلة هي في من شحنه بالمعلومة 
األول��ى والب��ذرة الت��ي بن��ى عليه��ا جدليته 

التويترية الساخرة.
وس��نعطي مث��ااًل قريبًا على ذل��ك، بمن قام 
بمهاجم��ة تحوي��ل آي��ا صوفي��ا م��ن متحف 
إلى مس��جد، قد اتخذ موقف��ًا يصعب الدفاع 
عن��ه، من مس��لمين يفرحون بعزة اإلس��الم 
أيديولوجي��ة بالض��رورة  الفط��رة وال  عل��ى 
توجههم. ثم جاء »حمل اإلمام الس��يف على 
المنبر« إلظهار سيادة اإلسالم باألمصار التي 
فتحها المسلمون. واآلن ظهرت قضية إبقاء 
مكان »تتويج األباطرة« فارغًا بدون س��جاد، 
مراع��اة لخصوصيت��ه التاريخي��ة. لق��د غاب 
عن عب��دة المتابعي��ن Followers أن عودة 
آي��ا صوفيا كمس��جد قص��د منه��ا حالة خلق 
اصطفافات خلف القائمين على التحويل من 
قبل المس��لمين الفرحين بعزة اإلس��الم، ثم 
ضمنوها لتش��تيت االنتباه قضيتي الس��يف 
ومكان تتويج األباطرة فتلقف األمر بتلقائية 
مغ��رد س��مين بالمتابعين وأج��وف بالفكر 

لي��س ملغيًا قي��د التحقق والفحص فحس��ب 
بل غير متوخي الحذر من التضليل فابتلعها 

وروجها بجهل.
  فنح��ن الع��رب نف��رح بم��ا يع��ز اإلس��الم 
والمس��لمين، لك��ن م��ن دول االنقي��اد خلف 
مغرد جاهل لجدلية: هل أنت مع مسجد أو مع 
متحف؟ أو هل شاهدت كيف روجوا أن اإلسالم 
دين الس��يف أو هل الحظت كيف احترم بقعة 

تتويج األباطرة! كل ذلك انقياد غير واٍع.

 * بالعجمي الفصيح:
ال نعيب في إجراء لعزة اإلسالم والمسلمين، 
بل نق��ف في وجه م��ن تج��اوزت أن هوايته 
بسط سجادات الصالة في كل أطراف األرض 
خدمة لإلسالم والمسلمين، إلى بناء القواعد 

العسكرية في األرض العربية.

* كاتب وأكاديمي كويتي

قبل فوات األوان!

ال يدرك قيمة التباعد االجتماعي وأهمية األخذ بالنصح وتطبيق 
التوعي��ة والوقاي��ة من فيروس كورونا )كوفي��د19( إال من كان 
س��ببًا في إصابة أقرب الناس إليه بالمرض أثناء مخالطته لهم 
وهو حامل له، وال يعي بقيمة الجهود التي تقوم به الدولة للحد 
من انتش��ار الفيروس إال من تس��بب في وفاة أحدهم، فالبعض 
ال يدرك ذلك إال بعد فوات األوان حينها ال ينفع األسف أو الندم.   
ف��ي ظل جائحة فيروس كورونا يتجرع المرء مرارة الحدين، بين 
حد التباعد والنجاة، أو حد التقارب والهالك، وكال الحدين يعبران 
عن اللهفة واالش��تياق، وحدًا واحدًا فقط يش��ق نحو الس��المة، 
وعلى المرء أن يختار بين الحدين، وعندما يختار عليه أال يندم أو 
يأسف على قرار لم يحكم به عقله، فالبالغون تحّكمهم عقولهم 
وهم مس��ؤولون ع��ن قراراته��م ومن ثم س��لوكهم منها عدم 

تعريض اآلخرين للخطر.  
العيد على األب��واب وأفضل هدية يمكن أن تقدم ألقرب الناس 
وخصوصًا لكبار الس��ن ه��و التباعد االجتماع��ي وااللتزام بأخذ 
اإلج��راءات االحترازي��ة ولبس الكمامات، فالحفاظ على س��المة 
من نحب هو العيد وهو الفرح والس��عادة التي يمكن أن تهدى 
في وقت ال يمكن تداركه مع انتش��ار واسع للجائحة التي سلبت 
الس��عادة من أس��ر كثي��رة وخلفت الدم��وع والحس��رة والقهر 
وتثاقل��ت حت��ى في لحظة ال��وداع وكأن من تركهم ال يس��اوي 

حفنة تراب، رحلوا مثلما يرحل الغرباء.  
عل��ى المجتم��ع أن يتعامل م��ع توجيهات الجهات المس��ؤولة 
بمس��ؤولية تام��ة ووعي قبل ف��وات األوان وعلي��ه أال يتعب أو 
يتذمر وأال يحذو بمنهج تلك الحمقاء التي نقضت غزلها بعد أن 
أتقنته فتلك مصيبة ال تليق بنا، ونحن الش��عب الواعي الملتزم 
والمدرك بأهمية االنضباط والتمس��ك بطريق النجاة حتى وإن 
طالت المس��افة إلى بر األمان فاألمر بالتأكيد خارج عن سيطرة 
البش��ر وال يمكن التنبؤ متى نس��تعيد حياتنا كاملة خالية من 
الم��رض، ومادام��ت هي ش��ائكة، علينا أن نتباعد بمس��ؤولية 
ونخاف عل��ى من نحب بمس��ؤولية أيض��ًا، وأن يتملكنا اليقين 
بأن الغمة س��تزول بإذن اهلل، عندها نسعد بالتجمع مع أحبائنا 
ونتق��رب إليهم بال خ��وف أو فق��د، ويكون العي��د عيدين، عيد 

يجمعنا مع من نحب، وعيد القضاء على الفيروس.

الشخص اآلمن في فضائح ليريكا!

ال ت��زال قضية ليريكا تش��غل ال��رأي العام، 
وبالذات أولياء األمور، ولعل آخر قضية مثارة 
تمثل فضيحة جدي��دة للعاملين في القطاع 
الصح��ي والطبي في مملك��ة البحرين الذين 
من المفترض اليوم وفي ظل جائحة فيروس  
كورون��ا العالمي��ة أن يكون��وا م��ن أبط��ال 
الصفوف األولى بداًل من خيانتهم ألمانتهم 
الوظيفي��ة وتفاصي��ل القضي��ة تش��ير إلى 
ضبط أحد األش��خاص باالتف��اق مع موظفة 
تعمل في مجمع الس��لمانية الطبي لتزويده 
بكميات من العقاقير الطبية المخدرة مقابل 
مبالغ مالية وتسليمها إياه خارج المستشفى 

وبدون وصفات طبية »ركزوا هنا«!
 ه��ذا يع��ود بنا إل��ى مربط فك��رة أن هناك 
حاج��ة ملحة اليوم قبل غد إل��ى الرقابة على 
ص��رف الوصف��ات الطبي��ة ف��ي الصيدليات 
والمستش��فيات ومراجعته��ا والتدقيق على 
الكميات التي تصرف منها وضرورة اقتباس 
تجرب��ة اإلمارات الش��قيقة في إيج��اد نظام 
رقاب��ي متمثل في برنام��ج إلكتروني يربط 
بين جمي��ع صيدليات ومستش��فيات مملكة 
البحري��ن وبي��ن الجه��ات ذات الصل��ة وهي 

وزارة الصح��ة والهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م 
المه��ن والخدمات الصحي��ة ووزارة الداخلية 
متمثلة في إدارة مكافحة المخدرات »س��بق 
وأن اقترحن��ا هذا المقترح في مقالنا األخير« 
علم��ًا بأن غرفة المراقبة ف��ي إدارة مكافحة 
المخ��درات تك��ون مخفي��ة وغي��ر معلوم��ة 
لمراقبة الكميات التي تصرف يوميًا وتوجيه 
إنذار إلدارة مكافحة المخدرات في حال رصد 
ص��رف كمي��ات كبيرة م��ن ليريكا ف��ي يوم 
واحد كما فع��ل الطبيب المدان في القضية 
الت��ي تناولناها حينما كانت تصرف أكثر من 
4800 حبة ليريكا من الصيدليات المس��جلة 
باس��م ابنه في كل ي��وم تكون هناك صفقة 

بيع ومتاجرة!
 ال��ذي ن��ود التش��ديد عليه هن��ا ونرجو من 
بش��كل  بش��أنه  التح��رك  الن��واب  الس��ادة 
مس��تعجل ألن��ه م��ن الواض��ح أن فضيح��ة 
مستش��فى  ف��ي  والمتهمي��ن  الطبي��ب 
الس��لمانية الطب��ي س��تجر معه��ا فضائ��ح 
أخرى خالل الفت��رة القادمة »من يضمن لنا 
أن هذا الس��يناريو غير متك��رر أصاًل في عدد 
م��ن المستش��فيات والصيدلي��ات؟« ضرورة 

تغلي��ظ العقوبات المتمثلة في بنود قانون 
العقوبات فيم��ا يخص المتاجرة بالمخدرات 
والحب��وب المهدئ��ة باألخ��ص عندما يكون 
المتهم طبيب��ًا أو صاحب صيدلية أو ممرضًا 
أو صيدالنيًا ق��ام بالمتاجرة به��ذه الحبوب 
فالب��د أن تكون العقوب��ة مضاعفة وال تتم 
معاملته��م قانوني��ًا كما بقي��ة المتاجرين 

بالمخدرات.
في قضايا المخدرات نحن نحتاج إلى تشريع 
قانون��ي ومعامل��ة قانونية ت��ردع المتهم، 
كما يتم في معظم القوانين التي يتم فيها 
معاملة الش��خص اآلمن بمضاعفة العقوبة 

عليه. 
إن أخط��ر أنواع اإلدمان ه��ي إدمان الحبوب 
ألنه��ا تفت��ح الب��اب ل��كل أن��واع اإلدم��ان 
واالنحراف��ات الخطي��رة األخ��رى والمدم��ن 
فيها ينتقل بس��رعة إلى مستويات متقدمة 
من اإلدمان يعرضه لمش��اكل صحية كبيرة 
وتلف باألعص��اب والمخ وهذا لي��س تدميرًا 
للمواطن فحس��ب بل تدميرًا للوطن بأكمله 
وتضيي��ع لكل الجهود التي تقوم بها الدولة 

في بناء المواطن الصالح. وللحديث بقية.
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تشـديـــد الـرقـابــة عـلــى صــرف األدويــة فــي الصيدلـيــات
ــفــيــن ــمــخــال ــيــظ الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى ال ــغــل ــت ــة” ب ــحـ ــصـ ــر “الـ ــأمـ ــس الـــــــــوزراء يـ ــيـ ســـمـــو رئـ

األمير  الملكي  السمو  الــوزراء صاحب  رئيس  أمر 
الــصــحــة  وزارة  خــلــيــفــة  آل  ســلــمــان  بـــن  خــلــيــفــة 
األدويـــة  صـــرف  عمليات  عــلــى  الــرقــابــة  بتشديد 
بمختلف  والــخــاصــة  الحكومية  الصيدليات  فــي 
اتباعها  مــدى  مــن  والــتــأكــد  المملكة،  محافظات 
في  يسهم  وبما  بها،  المعمول  القانونية  لألنظمة 
الحد من صرف األدوية بغير وجه حق أو من دون 

وصفات طبية.
أي  التساهل في  أهمية عدم   وشــدد سموه على 
أمر يتعلق بصحة وسالمة المواطنين والمقيمين، 
والتأكد  األدويــة،  الرقابة على مخازن  مع تشديد 
األدوية  ومراقبة  والبيع  التخزين  اشتراطات  من 

المخدرة واألدوية الخاضعة للرقابة، وبما ال يترك 
مــجــاال لــضــعــاف الــنــفــوس الــتــالعــب بــهــا لتحقيق 
مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسالمة 
أفراد المجتمع. ووجه سموه إلى تشكيل لجنة من 
القوانين واإلجــراءات  لمراجعة  االختصاص  ذوي 
بالصيدليات  األدويـــة  صــرف  آلــيــات  تحكم  الــتــي 

على  الــعــقــوبــات  وتغليظ  والــخــاصــة،  الحكومية 
المخالفين والتأكد من مدى االلتزام باالشتراطات 
مهنة  لــمــزاولــة  المنظمة  الــقــوانــيــن  فــي  الـــــواردة 
إلى  تقريرها  ورفــع  الصيدلية،  والمراكز  الصيدلة 
ــوزراء. ويــأتــي هــذا األمــر فــي إطــار ما  ــ مجلس ال
يــولــيــه صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي رئــيــس الــــوزراء 

أعلى  وتحقيق  الصحية  بــالــرعــايــة  اهــتــمــام  مــن 
والمقيم،  للمواطن  المقدمة  الــجــودة  مستويات 
والبروتوكوالت  بالقوانين  االلتزام  والحرص على 
التي تنظم عمليات صرف األدوية بما ال يدع أي 
مجال لالستغالل أو التربح وهدر األموال العامة 

المخصصة لشراء األدوية.

المنامة- بنا

لجنة لمراجعة قوانين 
صرف األدوية بالصيدليات 

الحكومية والخاصة

 التأكد من االشتراطات 
الخاصة بتخزين وبيع 

ومراقبة الحبوب المخدرة

عدم السماح لضعاف 
النفوس بالتالعب لتحقيق 

مكاسب غير مشروعة

المنامة - بنا

الخيرية  األعــمــال  قــســم  نــفــذ 
بـــــــــإدارة األوقـــــــــاف الــســنــيــة 
ــي كــــســــوة الـــعـــيـــد  ــروعــ ــشــ مــ
ــي لـــعـــام 1441هــــــ،  ــاحــ واألضــ
ــع الــجــمــعــيــات  بــالــتــنــســيــق مــ
محافظات  بمختلف  الخيرية 
إدارة  مدير  وأوضح  المملكة. 
نور  يوسف  السنية  األوقـــاف 
تعظيًما  تــأتــي  الــمــشــاريــع  أن 
لشعائر الدين الحنيف وتأسيا 
بالنبي )ص( في إدخال الفرح 
والسرور على الناس، وتنفيًذا 
ــشــــروط الـــواقـــفـــيـــن الـــذيـــن  ــ ل
لألعمال  أموالهم  من  أوقفوا 

الخيرية.
اإلدارة خصصت  أن  وأضــاف 
ألف دينار   14 ميزانية قدرها 
لمشروع كسوة العيد يستفيد 
ــاًل مـــن األســـر  950 طــف مــنــهــا 
المستحقة، إضافة إلى 9350 
أضــحــيــة   170 لــعــدد  ــاًرا  ــ ــن ــ دي
 700 حـــوالـــي  مــنــهــا  تستفيد 
إجمالي  بمبلغ  ــك  وذلـ ــرة،  أســ

يصل إلى 23350 دينارا.

23 ألف دينار 
لكسوة العيد 

واألضاحي

local@albiladpress.com03

المنامة - بما

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء 
برقيات شكر جوابية من ملكة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية 
ردا  الثانية،  إليزابيث  الملكة  الجاللة  صاحبة  الكومنولث  ورئيسة 

على برقياتهم المهنئة بيوم ميالد جاللتها.

الملـكة إليـزابيث تشكـر البحرين

العاهل يتبادل تهاني العيد مع سلطان ُعمان
ــك الــــبــــالد صــاحــب  ــلـ تـــلـــقـــى مـ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
من  هاتفيا  اتــصــاال  خليفة  آل 
الجاللة  صاحب  ُعمان  سلطان 
بــن طـــارق آل  الــســلــطــان هيثم 
سعيد. وتم في االتصال تبادل 
بحلول  والــتــبــريــكــات  الــتــهــانــي 
سائلين  المبارك،  األضحى  عيد 
هـــذه  ــيـــد  ــعـ يـ أن  تـــعـــالـــى  هللا 
العربية  األمتين  على  المناسبة 
ــُيــمــن  واإلســـالمـــيـــة بــالــخــيــر وال

والسؤدد.

المنامة - بنا

ــالـــح عــلــى  ــت وزيـــــــرة الـــصـــحـــة فـــائـــقـــة الـــصـ ــنـ أثـ
الــوزراء صاحب  الكريمة من  رئيس  التوجيهات 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
لمراجعة  االخــتــصــاص؛  ذوي  مــن  لجنة  بتشكيل 
صرف  آليات  تحكم  التي  ــراءات  واإلجـ القوانين 
إلى  والخاصة،  الحكومية  بالصيدليات  األدويـــة 
المخالفين  على  العقوبات  بتغليظ  األمــر  جانب 

الــواردة  باالشتراطات  االلتزام  مدى  من  والتأكد 
الصيدلة  مهنة  لــمــزاولــة  المنظمة  الــقــوانــيــن  فــي 

والمراكز الصيدلية. 
باشرت  السامي  التوجيه  صدور  فور  أنه  وبينت 
السلمانية  بمجمع  داخلية  تحقيق  لجنة  بتشكيل 
الطبي للتحقيق فيما ورد، وتم اإليعاز إلى الجهات 
مع  والتنسيق  الــتــعــاون  الصحة  ــوزارة  بـ المعنية 

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
الموضوع،  حــول  التحقيق  في  مهامها  وتسهيل 
على  الرقابة  بتشديد  الكريم،  سموه  توجيه  بعد 
مخازن األدوية، والتأكد من اشتراطات التخزين 
ــمــخــدرة واألدويــــة  ــة األدويـــــة ال ــبــيــع ومــراقــب وال
ــــك حــفــاظــا عــلــى صحة  الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة؛ وذل
الوزيرة  المواطنين والمقيمين. وأعربت  وسالمة 

عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي 
لمجريات  الحثيثة  ومتابعته  الـــــوزراء،  رئــيــس 
االمور، حيث إن هذ األمر ليس بغريب على سموه؛ 
لضمان لتطبيق أفضل معايير الخدمات الصحية 
بجميع القطاعات بمملكة البحرين، وتحقيق أعلى 
والمقيم،  للمواطن  المقدمة  الــجــودة  مستويات 
والحرص على االلتزام بالقوانين والبروتوكوالت 

التي تنظم عمليات صرف األدوية بما ال يدع أي 
مجال لالستغالل أو التربح وهدر األموال العامة 

المخصصة لشراء األدوية.
التعاون  يتم  ســوف  بأنه  الصحة  وزيــرة  وأكــدت 
المعنية؛  والجهات  الصحة  وزارة  بين  والتنسيق 
األمور  التحقق من جميع  بعد  فــوري  تقرير  لرفع 

لسموه الكريم بهذا الشأن.

الصالح: تشكيل لجنة تحقيق في “السلمانية”
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هيثم بن طارقجاللة الملك

سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

اســتــقــبــل نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء الشيخ خالد بن عبد هللا آل 
خليفة، في مكتبه بقصر القضيبية 
أمــــس، ســفــيــر الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
المعتمد لدى مملكة البحرين رودي 

دراموند.
الشيخ  أعــرب  االستقبال،  وخــالل 
خــالــد بـــن عــبــد هللا عـــن ارتــيــاحــه 
به  تتميز  الــذي  المتقدم  للمستوى 
التي  المشتركة  الثنائية  العالقات 
بالمملكة  الــبــحــريــن  مملكة  تجمع 
المتحدة الصديقة، بفضل االهتمام 
الــعــالقــات  هـــذه  بتنمية  الــمــتــبــادل 

وتطويرها في مختلف المجاالت.
كــمــا بــحــث الــجــانــبــان ســبــل تعزيز 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــيــن الــبــلــديــن، 
ــال تــنــفــيــذ  ــجــ ــي مــ ــ ــاون فـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ

التحتية،  للبنية  الداعمة  المشاريع 
واالستفادة من الخبرات البريطانية 
في هذا القطاع والتي تعتمد على 

تكنولوجيات حديثة ومتطورة.

تعزيــز التبادل التجاري بيــن البحريــن والمملكة المتحدة
تكنولوجيات متطورة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية



أكـــد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة أن مملكة البحريـــن بقيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة تواصـــل العمـــل بعزم 
 ،)COVID-19( للتصدي لفيـــروس كورونا
منوها ســـموه بأن الجهـــود الوطنية التي 
يبذلهـــا كافة أعضـــاء فريـــق البحرين من 
كل موقـــع هدفها األساســـي حفظ صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين.
وقـــال ســـموه “إننا نقـــدر عالًيا مـــا يقدمه 
أبنـــاء الوطـــن مـــن عطـــاٍء متواصـــل في 
مختلف الظـــروف والتحديـــات، ما يؤكد 
عزيمتهـــم المتجـــددة دوًمـــا للحفاظ على 
صحـــة الجميـــع، ومـــع قـــرب حلـــول عيد 
األضحـــى المبارك، فإن مواصلـــة االلتزام 
بتطبيـــق كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة 
والتدابيـــر الوقائيـــة واجـــٌب وطني يعزز 
من قوتنـــا في مواجهة الفيـــروس، داعًيا 
ســـموه المولى العلي القدير أن يرفع هذه 
الجائحـــة عن مملكة البحرين وعن العالم 

أجمع”.
وأشـــار سموه إلى أن أبناء المملكة أثبتوا 

من خالل إيمانهم بالمســـؤولية المشتركة 
باإلجـــراءات  بالتقيـــد  وعيهـــم  مـــدى 
االحترازيـــة والتدابير الوقائيـــة بما يرفد 
الجهـــود الوطنيـــة المخلصة فـــي مجابهة 
هذا الفيروس وتجاوز تداعياته للوصول 
إلى األهداف المنشـــودة، معربا سموه عن 
شكره وتقديره ألبطال الصفوف األمامية 
المواقـــع  بـــكل  لهـــم  الداعمـــة  والكـــوادر 
والجهـــات وكافـــة المتطوعيـــن علـــى مـــا 
يبذلونه من جهد ودور كبير في التصدي 

لفيروس كورونا في كافة مراحله.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه أمس اجتماع 
بحضـــور  ُبعـــد  عـــن  التنســـيقية  اللجنـــة 
أعضـــاء اللجنة، حيث اســـتعرض الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
المجلـــس  رئيـــس  برئاســـة   )COVID-19(
األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيـــب الشـــيخ 

تقريـــًرا  آل خليفـــة  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
حول مســـتجدات اإلجراءات االحترازية 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
كورونـــا بمـــا يتماشـــى مـــع المســـتجدات 

العالمية للفيروس.
وبنـــاًء علـــى توصيـــات الفريـــق الوطنـــي 
CO- )الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا 

VID-19(، فقـــد تقـــرر إعـــادة فتـــح عـــدة 
قطاعـــات تدريجيـــا مـــع مراعـــاة عوامـــل 
محددة تتضمن إجمالي عدد الفحوصات 
الموجبـــة مـــن إجمالـــي عـــدد الفحوصات 
اليوميـــة، وعدد الحاالت التي تســـتدعي 
العناية المركزة من إجمالي عدد الحاالت 
القائمة، ونســـبة اإلشغال في مراكز العزل 
والعالج من إجمالي الطاقة االستيعابية، 
وبنـــاًء علـــى تلـــك العوامـــل يتـــم تقييـــم 
الوضع بين الفتح أو إعادة اإلغالق، وهي 

كالتالي:
إعـــادة   ،2020 أغســـطس   6 مـــن  بـــدًءا 
افتتـــاح: الصـــاالت الرياضيـــة والمالعـــب 

الخارجية وبرك السباحة.
تقديـــم   :2020 ســـبتمبر   3 مـــن  وبـــدًءا 
الخدمـــات فـــي األماكـــن الخارجيـــة فـــي 

المطاعم والمقاهي ومعاهد التدريب.
تقديـــم   :2020 24 ســـبتمبر  مـــن  وبـــدًءا 
جميع الخدمات الداخلية والخارجية في 

المطاعم والمقاهي.
كما تقرر الســـماح باالســـتعداد التدريجي 

الســـياحية  للمطاعـــم  االفتتـــاح  إلعـــادة 
أو التـــي يكـــون موقعهـــا فـــي الفنـــادق )4 
و5 نجـــوم( أو التـــي يتـــم الترخيـــص لهـــا 
بذلـــك مـــن قبل هيئـــة البحرين للســـياحة 
طبيـــة  الشـــتراطات  وفقـــا  والمعـــارض 
ووقائيـــة بشـــكل فوري، من خـــالل إقامة 
ال  بمـــا  الخاصـــة  للمناســـبات  حجـــوزات 
للمجموعـــة  شـــخصا   20 عـــدد  يتجـــاوز 
الواحـــدة وعلـــى أال تتجـــاوز الحجـــوزات 

عن حجز واحد في كل مرة.
وأكـــدت اللجنـــة التنســـيقية بأنـــه ســـيتم 

األخـــذ في االعتبـــار مدى االلتـــزام بكافة 
والوقائيـــة؛  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
CO- )للحـــد من انتشـــار فيـــروس كورونا 

VID-19(، وبحســـب المعطيات والنتائج، 
ســـيتم بشـــكل دوري مراجعـــة القـــرارات 
ذات الصلـــة بهـــذا الشـــأن؛ للحفـــاظ علـــى 
صحة وســـالمة الجميـــع، داعيـــن المولى 
عـــّز وجل أن يعيد عيـــد األضحى المبارك 
علـــى مملكة البحرين، وهـــي تنعم باألمن 
واألمـــان وكافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن 

بكامل الصحة والعافية.

المنامة - بنا

االنتهاء من إعادة افتتاح األنشطة والمنشآت 24 سبتمبر
ــال الــعــيــد واجــــٌب وطني ــراءات خـ ــ ــاإلج ــ ــزام ب ــتـ ــة االلـ ــعــهــد: مــواصــل ــي ال ســمــو ولـ

قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

مواصلة االلتزام بتطبيق كافة اإلجراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية واجٌب وطني يعزز من قوتنا في 

(COVID-19) مواجهة فيروس كورونا

 ،(COVID-19) بناًء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا
إعادة فتح المنشآت التالية بحسب التواريخ الموضحة أدناه:

تقديم  الخدمات في 
األماكن الخارجية في  

المطاعم والمقاهي

معاهد التدريب

الصاالت الرياضية

المالعب الخارجية 

برك السباحة

تقديم جميع الخدمات 
الداخلية والخارجية في 

المطاعم والمقاهي 
(بما في ذلك خدمات الشيشة)

24 سبتمبر3 سبتمبر31 يوليو 6 أغسطس

عيد األضحى 
3 أسابيع4 أسابيعالمبارك

تقييم الوضع بين الفتح أو إعادة اإلغالق بناء على عوامل محددة وهي: 
- إجمالي عدد الفحوصات الموجبة من إجمالي عدد الفحوصات اليومية 

- عدد الحاالت التي تستدعي العناية المركزة من إجمالي عدد الحاالت القائمة 
- نسبة اإلشغال في مراكز العزل والعالج من إجمالي الطاقة االستيعابية

كما تقرر السماح باالستعداد التدريجي إلعادة االفتتاح للمطاعم السياحية أو التي يكون موقعها في الفنادق (4 و5 نجوم) أو التي يتم الترخيص لها بذلك 
من قبل هيئة البحرين للسياحة والمعارض وفقًا الشتراطات طبية ووقائية بشكل فوري، من خالل إقامة حجوزات للمناسبات الخاصة بما ال يتجاوز عدد 20 

شخص للمجموعة الواحدة وعلى أن ال تتجاوز الحجوزات عن حجز واحد في كل مرة.

طــرح 23 مشروًعــا إلعمــار الجوامــع في مناقصــات عامــة
هنــأ المجلــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية صاحــب الجاللة الملــك، وصاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب الســمو الملكي ولــي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء وإلى العائلة المالكــة الكريمة، وإلى حكومة وشــعب مملكة البحرين، وعمــوم األمتين العربية 

واإلسالمية بمناسبة يوم عرفة وعيد األضحى المباركين. 

جاء ذلك في مســـتهل الجلسة االعتيادية 
للمجلس أمس عن ُبعد عبر تقنية االتصال 
المرئـــي برئاســـة رئيـــس المجلـــس األعلى 
للشؤون اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن راشد آل خليفة. وأثنى المجلس 
على ما اتخذته المملكة العربية السعودية 
بقيـــادة خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود من جهود 
وإجراءات مشكورة في موسم الحج هذا 
العام؛ إقامًة للشـــعيرة العظيمة مع مراعاة 
الظـــروف الصحيـــة التـــي تجتـــاح العالـــم 

تحقيًقا لمقاصد الشـــريعة اإلســـالمية في 
حفظ األنفس واألرواح. 

وأشـــاد بمـــا تضطلع بـــه المملكة الشـــقيقة 
منذ تأسيســـها على يد المؤســـس المغفور 
لـــه بـــإذن هللا تعالـــى الملـــك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمـــن آل ســـعود )طيـــب هللا ثـــراه( 
حتـــى اليوم مـــن جهود جبارة ومشـــهودة 
فـــي خدمـــة الحرميـــن الشـــريفين والبقاع 
الحجـــاج  وخدمـــة  المقدســـة،  والمشـــاعر 
والمعتمرين والزائرين، ورعايتهم والعناية 
بهـــم، وتأميـــن طرقهـــم، وتذليـــل الصعاب 

التـــي تواجههـــم، وتوفير األجـــواء اآلمنة 
والصحية لهم ليؤدوا مناســـكهم في يســـر 

وعافية وسالم. 
وهنـــأ المجلـــس بنجاح العمليـــة الجراحية 
العربيـــة  المملكـــة  عاهـــل  أجراهـــا  التـــي 
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  الســـعودية 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، 
ســـائالً هللا العلـــي القديـــر أن يديـــم علـــى 
خـــادم الحرمين الشـــريفين نعمـــة الصحة 
والعافيـــة والعمـــر المديد. كمـــا تضرع إلى 
هللا تعالى أن يمنَّ على أمير دولة الكويت 

األحمـــد  الشـــيخ صبـــاح  الســـمو  صاحـــب 
الجابر الصباح بالصحة والعافية والشفاء 
العاجل والعودة إلى وطنه سالًما معافى. 

واســـتعرض المجلـــس مذكرة مـــن األمانة 

العامـــة بشـــأن آخـــر المســـتجدات فـــي 23 
مشـــروًعا من مشـــروعات إعمـــار الجوامع 
التـــي  المشـــروعات  أو  تنفيذهـــا  الجـــاري 
للبنـــاء  عامـــة  مناقصـــات  فـــي  ســـُتطرح 

إلـــى  إضافـــة  واإلشـــراف،  التصميـــم  أو 
المشـــروعات التـــي تبنـــى إنشـــاءها بعض 

ص لها المجلس.  الُمحسنين ورخَّ
البحريـــن  مملكـــة  بحـــرص  عالًيـــا  وأشـــاد 
بقيـــادة عاهل البالد وحكومته على رعاية 
وخدمة الجوامع والمساجد ودور العبادة، 
وتخصيـــص األراضـــي إلنشـــائها، وتوفيـــر 
كافة الســـبل والخدمات والدعم لها، مثمًنا 
الـــدور الخيري الكبير للمحســـنين، وجهود 
األمانـــة العامـــة للمجلـــس ولجنـــة متابعـــة 
بالتعـــاون  وملحقاتهـــا  الجوامـــع  إنشـــاء 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة  مـــع 
الســـنية  األوقـــاف  وإدارتـــي  واألوقـــاف 

والجعفرية. 

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

جتنب من اجتماع المجلس

تقييم الوضع بين 
الفتح أو إعادة اإلغالق 
بناء على عوامل بينها 

أعداد الحاالت

إقامة حجوزات 
للمناسبات الخاصة بما 

ال يتجاوز عدد 20 شخصا 
للمجموعة الواحدة 
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المنامة - وزارة الصحة

أكــد وكيــل وزارة الصحــة عضــو الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا 
)كوفيــد- 19(، وليــد المانع ضرورة المواصلة بعزم وإصرار ومســؤولية من قبل كل فرد 
مــن أفــراد المجتمع خــالل فترة عيد األضحى المبارك واالســتمرار بااللتزام اإلجراءات 
االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة للحــد مــن انتشــار الفيــروس وتقليــل نســب ومعــدالت 
اإلصابــة الناتجــة عــن المخالطة وتجنب ارتفــاع عدد الحاالت بعد العيــد كما حدث في 
عيد الفطر بسبب التهاون في التطبيق السليم للتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

وأشـــار إلـــى أن المســـؤولية خـــالل هـــذه 
المرحلـــة تتطلـــب عـــزم وتكاتـــف الجميع 
واإلجـــراءات  بالقـــرارات  االلتـــزام  عبـــر 
االحترازيـــة لتجاوز هذه الجائحة وآثارها 
وحماية الفـــرد وأفراد أســـرته، منوهًا إلى 
أهميـــة اقتصـــار التجمعـــات خـــالل عيـــد 
األضحـــى المبـــارك علـــى العائلـــة الصغيرة 
االلتـــزام  مـــع  المنـــزل  بنفـــس  للســـاكنين 
وارتـــداء  االجتماعـــي  التباعـــد  بمعاييـــر 
كبـــار  بقـــرب  التواجـــد  عنـــد  الكمامـــات 
مـــن  الذيـــن يعانـــون  الســـن واألشـــخاص 

ظروف صحية كامنـــة، وعدم الخروج إالّ 
للضرورة مع إلزاميـــة ارتداء الكمامات أو 
أقنعـــة الوجـــه وااللتـــزام بمعاييـــر التباعد 

االجتماعي في األماكن العامة.
البحريـــن  مملكـــة  جهـــود  أن  وأضـــاف 
ومســـاعيها فـــي التصـــدي لهـــذه الجائحة 
حيـــث  مدروســـة  وفـــق خطـــوات  تســـير 
لتعزيـــز  اإلمكانيـــات  كافـــة  تســـخير  تـــم 
هـــذه الجهـــود، كمـــا أن توصيـــات الفريـــق 
الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس كورونا 
علـــى  المســـتمر  واطالعـــه   )-19 )كوفيـــد 

كافـــة المســـتجدات المحليـــة والتطورات 
العالميـــة حول الفيروس أســـهم في  دعم 
جهـــود المملكـــة، إلى جانـــب الـــدور البارز 
الذي تقوم به الكوادر الطبية والتمريضية 
التي تعمل ليل نهـــار وبكل ثبات واجتهاد 
لضمان الحفاظ على صحة وسالمة جميع 
أفراد المجتمع، معرًبا عن تطلعه لمواصلة 
كافـــة الجهـــود المبذولة لتجـــاوز الجائحة 

بنجاح وتحقيق األهداف المنشودة.

وليد المانع

المانع: نمر بمرحلة تتطلب تاحم الجميع لتجاوز الجائحة
حذاِر من التهاون وتكرار ما حدث في عيد الفطر

المنامة - بنا

أصــدرت إدارة األوقــاف الســنية، امــس، بياًنا بشــأن آلية رفع التكبيرات في المســاجد وأداء صالة عيد األضحــى المبارك، التزاًما 
باإلجراءات االحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات المعنية بمكافحة فيروس كرونا المستجد.

 وقالت األوقاف الســـنية “إنه استناًدا 
إلى التوجيه الملكي الســـامي الصادر 
عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
صـــالة  شـــعيرة  بإحيـــاء  باالهتمـــام 
األوقـــاف  إدارة  أصـــدرت  العيـــد”، 
السنية بيانا حول آلية رفع التكبيرات 
مـــن كافـــة جوامـــع ومســـاجد مملكـــة 
البحريـــن، إذ تبـــدأ تكبيرات العيد من 
الساعة 05:00 صباًحا وحتى الساعة 

05:31 صباًحا.
ووجهت اإلدارة أن تؤدى صالة العيد 
مـــن قبـــل المصلين في البيـــوت بدًءا 
مـــن الســـاعة 05:31 دقيقـــة صباحـــا، 
فـــرادى  أو  جماعـــة  الصـــالة  وتقـــام 

حســـب مـــا ورد فـــي الســـنة المطهرة 
بــــ 7 تكبيـــرات بعـــد تكبيـــرة اإلحـــرام 
فـــي الركعة األولـــى، و5 تكبيرات بعد 
تكبيرة القيام في الركعة الثانية، وأن 
شـــعيرة األضحيـــة تبدأ بعـــد االنتهاء 

من صالة العيد.
وبهذه المناســـبة، رفـــع رئيس مجلس 
الهاجـــري،  راشـــد  الســـنية  األوقـــاف 
اإلدارة  ومديـــر  المجلـــس  وأعضـــاء 
آيـــات  أســـمى  منتســـبيها،  وكافـــة 
البـــالد  لعاهـــل  التهانـــي والتبريـــكات 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة ورئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة وولـــي العهـــد 

األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وشـــعب البحريـــن الكريم 
بالعالـــم بمناســـبة  المســـلمين  وكافـــة 
حلـــول عيـــد األضحى المبـــارك أعاده 

هللا علينا باليمن والبركات.
 ودعـــت إدارة األوقـــاف الســـنية هللا 
العلـــي القديـــر أن يتقبـــل مـــن حجاج 
بيت هللا حجهم وسائر طاعاتهم وأن 
يجعل يوم عيدهم وكافة المســـلمين 
فـــي العالم يوم فرح وســـرور وطاعة 
البحريـــن  مملكـــة  يحفـــظ  وأن  للـــه، 
وكافة بـــالد المســـلمين والعالم أجمع 

من األوبئة وسيئ األسقام.

التزاًمـــا باإلجـــراءات االحترازيـــة لمكافحـــة الفيـــروس
رفع التكبيرات في المساجد وصالة العيد في البيوت

األربعاء 29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 - العدد 4306



local@albiladpress.com 06

محرر الشؤون المحلية

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

المنامة - بنا

يســتعد القائمــون علــى برنامــج النائــب األول لتنميــة الكــوادر الوطنيــة 
انتهــاء  قــرب  مــع  البرنامــج  مــن  السادســة  الدفعــة  الســتقبال مرشــحي 
 فتــرة التســجيل فــي 2 أغســطس المقبل علــى الموقع الخاص بالتســجيل

.http://www.fdpm.gov.bh/fellowship 

ويحظـــى البرنامـــج باهتمـــام كبيـــر 
مـــن ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
حيـــث يشـــجع البرنامـــج الكفـــاءات 
فـــي  العاملـــة  الشـــابة  البحرينيـــة 
القطـــاع العـــام على صقـــل قدراتهم 
يلبـــي  بمـــا  القياديـــة  ومهاراتهـــم 
طموحهم وتطلعاتهم المنشودة، كما 
ويتيح للملتحقين في هذا البرنامج 
آليـــات  علـــى  قـــرب  عـــن  االطـــاع 
صنع وتنفيـــذ السياســـات والبرامج 
الحكومية فـــي مكتب النائب األول 
لرئيس مجلـــس الـــوزراء، والتعرف 
علـــى الجوانـــب المختلفة لـــه، ومن 

يتـــم  التـــي  المؤشـــرات  هـــذه  بيـــن 
الحرص علـــى الوفاء بها: اســـتمرار 
الدفعـــات  خريجـــي  مـــع  التواصـــل 
الســـابقة، ومشـــاركتهم في عدد من 
الـــدورات التدريبيـــة بعـــد تخرجهم 
معهـــم  واالجتمـــاع  البرنامـــج  مـــن 

بشكل منتظم.
فقـــد حقـــق البرنامـــج فـــي دوراتـــه 
تصاعـــد  ومـــع  الســـابقة،  الخمـــس 
مؤشـــرات اإلقبـــال علـــى االلتحـــاق 
التـــي  الحاليـــة  السادســـة  بالـــدورة 
انطلقت عملية التسجيل لها في 19 
يوليـــو الجـــاري، األهـــداف المرجوة 
منـــه بمـــا يســـهم فـــي تطويـــر هـــذه 
الكفاءات والخبـــرات خدمة للوطن 

وبناًء لنهضته وتقدمه.

انتهاء التسجيل لبرنامج النائب األول 2 أغسطس

وقـــع األمين العـــام للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 
مصطفـــى الســـيد مذكـــرة تفاهم مـــع رئيس مجلـــس إدارة 
محـــات مطـــر لجواهر إبراهيـــم مطر يتـــم بموجبها إصدار 
باللؤلـــؤ  المرصعـــة  المجوهـــرات  مـــن  خاصـــة  مجموعـــة 

البحريني الطبيعي المعروف عالميا بجودته وجماله.
وبين الســـيد انه بموجـــب هذه االتفاقية ســـيتم تخصيص 
جـــزء من ريع خـــط هذا اإلنتـــاج للرعايـــة التعليمية لصالح 
أبناء المؤسسة، والمساهمة في تعليم أيتام البحرين ضمن 
الرعاية التعليمية التي توفرها المؤسســـة الملكية لألعمال 

اإلنسانية.
وتوجه الســـيد بخالص الشـــكر والتقدير إلـــى إبراهيم مطر 
على هـــذه الشـــراكة المجتمعيـــة والمســـاهمة المتميزة في 
توفيـــر التعليـــم ألبناء المؤسســـة، إيمانًا منهـــم بأهمية بناء 
اإلنســـان وإثـــراء العلـــم، وأكـــد أن هذا األمر ليـــس بالغريب 
علـــى مطـــر للجواهـــر، فهـــم ســـباقون دائما في فعـــل الخير 
والتعـــاون لخدمـــة األســـر البحرينيـــة. متمنيًا مـــن مختلف 
الشـــركات والجهات أن تحذو حذهم في مثل هذا التعاون 

للعمل اإلنساني.

 مـــن جهتـــه، قال مطـــر “إنه لمن دواعي الســـرور أن تحتفل 
مطـــر للجواهـــر بيت اللؤلـــؤ الطبيعـــي والمؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنسانية بتقديم منتج بحريني 100 % له ارتباط 
وثيـــق بمملكـــة البحرين، بلـــد اللؤلؤ الطبيعـــي المميز، وإنها 
لفرصة ذهبية أتيحت لنا من قبل المؤسســـة أن نشارك ولو 
بشـــيء بســـيط في تعليم األشـــخاص الذيـــن يقعون تحت 
مظلتهـــم، ومن حســـن الطالع أن تدشـــن هذه المناســـبة في 

هذه األيام الفضيلة، العشر األوائل من ذي الحجة”.

تجســيًدا للشــراكة في بناء الفرد وإثرائه بالعلم والمعرفة
تخصيص جزء من ريع “اللؤلؤ” أليتام المؤسسة الملكية

المنامة- وزارة المواصالت واالتصاالت

أهابـــت شـــؤون الموانـــئ والماحـــة البحرية 
بمرتـــادي البحر أو الراغبيـــن بالقيام برحات 
جماعيـــة بحرية أو القيـــام بالتنزه البحري أو 
أي أنشطة بحرية تشمل التنقل بالقوارب، أن 
يتم استخدام األرصفة والشركات المرخصة 
النقـــل  لتقديـــم خدمـــات  الـــوزارة  مـــن قبـــل 

البحري للركاب.
وصرح الوكيل المســـاعد لشؤون الموانئ بدر 
المحمود بأنه من منطلق حرص الوزارة على 
سامة مرتادي البحر قامت الوزارة بترخيص 
عدد من الشـــركات البحرينية الرائدة لتقديم 
خدمـــات النقـــل البحـــري للـــركاب، كمـــا تقوم 
شـــؤون الموانئ والماحة البحريـــة بالوزارة 
المنشـــآت  لهـــذه  الـــدوري  التفتيـــش  بمهـــام 
والتحقق مـــن تطبيق أعلى معايير الســـامة 
بالمنشأة وعند تقديم هذه الخدمة للجمهور، 
“كمـــا نحث الراغبيـــن بالتنـــزه أو التنقل بحرا 
باستخدام خدمات النقل البحري للركاب من 
قبل الشركات المرخصة لتقديم هذه الخدمة 

لضمان سامتهم”. 

“الموانئ” للمتنزهين: 
استخدموا القوارب المرخصة

تصحيح أوضاع 80 % من مباني سكن العمالة
ــع ــن المواقـ ــدد مـ ــر عـ ــة لتطهيـ ــا... وخطـ ــن قاطنيهـ ــل 33 % مـ تقليـ

أكد محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن المحافظة مستمرة 
في تقديم خططها وبرامجها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا واألخذ باإلجراءات 
االحترازيــة وضمــان الحفــاظ على مســتوى االســتعداد والجاهزية العامة، مشــيدا 

بتعاون ودعم كل الجهود الوطنية في مثل هذه الظروف االستثنائية.

جاء ذلك في االجتماع السابع للمجلس 
التنســـيقي في دورته الثالثة الذي عقد 
برئاســـة المحافـــظ عبر تقنيـــة االتصال 

المرئي.
وقـــدم مدير إدارة الخدمات الهندســـية 
واالســـتثمار بمحافظـــة العاصمة جميل 
الرويعـــي تقريرا عـــن دور لجنـــة تقليل 
الكثافة العددية في مباني سكن العمالة 
بمنطقـــة المنامـــة، حيـــث ســـلط الضوء 
علـــى نتائج الفريق المشـــترك الذي ضم 
جهات االختصـــاص، والذي نفذ زيارات 
ميدانيـــة لــــ 475 مبنى، فـــي حين بلغت 

نسبة أوضاع المباني المصححة 80 % 
من مجموع العدد المرصود؛ مما ســـاهم 
ذلـــك في تقليل عـــدد العمالة إلى 7505 

عمال في تلك المباني بنسبة 33 %.
التخطيـــط  قســـم  رئيـــس  وقـــدم 
تقريـــرا  لـــوري  يوســـف  اإلســـتراتيجي 
تنـــاول جهـــود المحافظـــة فـــي توزيـــع 
الســـال الغذائيـــة والوجبات منذ شـــهر 
رمضـــان، حيـــث بلـــغ مجمـــوع مـــا تـــم 
توزيعه ضمن حملة “غذاؤك في منزلك” 
حملـــة  ضمـــن  غذائيـــة  ســـلة  آالف   10
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أطلقتهـــا 

اإلنســـانية بالتعاون مع وزارة الداخلية 
تنفيـــذًا لتوجيهـــات ممثل جالـــة الملك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
مستشـــار األمن الوطني رئيس مجلس 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء 
اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة.

إلى جانب ذلك، قامت محافظة العاصمة 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  مـــع  بالتنســـيق 
محافظـــة  شـــرطة  ومديريـــة  المدنـــي 
العاصمـــة بوضـــع خطة لتطهيـــر عدد من 
المواقع بالمحافظة في الفترة المســـائية 
بالتعـــاون مع الفرق التطوعيـــة من أبناء 

المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد عضـــو مجلـــس األوقـــاف الجعفريـــة 
رئيس لجنة المآتم والمساجد  عبدالجليل 
العويناتـــي أن األوقـــاف الجعفريـــة تعمل 
المناســـبة  اإلجـــراءات  دراســـة  علـــى 
وفقـــا  القـــادم  محـــرم  شـــهر  الســـتقبال 
لمرئيـــات اللجنـــة التنســـيقية والظـــروف 

الصحية الراهنة.
جاء ذلك خال ترؤس محافظ الشمالية 
علـــي العصفـــور اجتمـــاع اللجنـــة األمنية 
بحضـــور نائـــب المحافـــظ العميـــد خالـــد 
الدوســـري، ومديـــر عـــام مديرية شـــرطة 
عيســـى  العميـــد  الشـــمالية  المحافظـــة 
القطـــان، وعبدالجليـــل العويناتـــي ومدير 
إدارة الوقايـــة مـــن الجريمة علـــي أميني  

وأعضاء اللجنة األمنية.
التوجيهـــات  علـــى  العصفـــور  وأثنـــى 
الملكيـــة الســـامية بشـــأن احتـــواء تبعات 
األوضـــاع االســـتثنائية الراهنـــة لجائحـــة 

كورونـــا كوفيد 19، والجهـــود التي تبذلها 
الحكومـــة برئاســـة ســـمو رئيس الـــوزراء 
والقرارات الصادرة من اللجنة التنسيقية 
برئاســـة ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزرا،  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
منوهـــا بمتابعـــة وزيـــر الداخليـــة لجهـــود 
فـــي  األمنيـــة  واإلدارات  المحافظـــات 

مواجهة جائحة كورونا.
عـــام  مديـــر  أوضـــح  االجتمـــاع،  وخـــال 

الشـــمالية  المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة 
تنفذهـــا  التـــي  األمنيـــة  اإلجـــراءات 
المديرية وفقا لقرارات اللجنة التنسيقية 
والمتضمنـــة منـــع التجمعـــات التـــي تزيد 
عن خمسة أشـــخاص في األماكن العامة، 
وااللتـــزام بارتداء الكمامـــات في األماكن 

العامة واألسواق.
وخال االجتماع، تم االتفاق على إطاق 
مجموعـــة مـــن المبـــادرات؛ من أجل نشـــر 
االجتماعـــي،  التباعـــد  وتحقيـــق  الوعـــي 
علـــى  التفتيـــش  حمـــات  وتكثيـــف 
التجمعات داخل مســـاكن العمال؛ لضمان 
تطبيق التدابيـــر االحترازية واإلجراءات 
الوقائيـــة، ومواصلـــة العمـــل علـــى تنفيـــذ 
برامـــج التدريـــب والتأهيل ضمـــن قانون 
تمهيـــدا  البديلـــة  والتدابيـــر  العقوبـــات 
إلطـــاق نـــادي التطـــوع فـــي المحافظـــة 

الشمالية.

محافظ الشمالية

تكثيف حمــات التفتيش علــى التجمعات داخل مســاكن العمال
“الجعفرية”: مرئيات “التنسيقية” ستحدد طريقة إحياء محرم

أثنى ممثل سماهيج والدير في مجلس 
علـــى  العـــود  فاضـــل  البلـــدي  المحـــرق 
توجيهات مجلس الوزراء خال جلسته 
المنعقـــدة فـــي ٢٧ يوليـــو ٢٠٢٠ إلى كل 
مـــن وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني ووزارة اإلســـكان 
بزيارة الدائرة لاطاع على احتياجات 

أهالي القريتين.
وقـــال العود إن متابعـــة مجلس الوزراء 
احتياجات مختلف القـــرى والمدن ينبع 
مـــن شـــدة اهتمـــام الحكومة بأن تســـير 
وإســـتراتيجيات  التنمويـــة  الخطـــط 
وجـــه  أكمـــل  علـــى  والعمـــران  التطـــور 
مـــن قبـــل الـــوزارات الخدميـــة المعنيـــة 

بالتنفيذ.
الديـــر  فـــي  الوضـــع اإلســـكاني  وبشـــأن 
المنطقـــة  إن  العـــود  قـــال  وســـماهيج، 

بحاجة ماسة إلى خدمات إسكانية بعد 
توقف إنجـــاز الطلبات في حـــدود العام 
٢٠٠٢، وهـــي فتـــرة زمنيـــة بعيـــدة جًدا 

تقارب العقدين الكاملين من الزمن.
وأشار إلى أن “الطلبات اإلسكانية آخذة 
فـــي التراكـــم نتيجـــة الزيـــادة الطبيعية 
يفضلـــون  الذيـــن  الســـكان  عـــدد  فـــي 
بطبيعـــة الحـــال الحفاظ على نســـيجهم 
االجتماعـــي، وهو أيًضا ما تشـــجع عليه 

البنيـــة  أوضـــاع  بشـــأن  أمـــا  القيـــادة”. 
المنطقـــة  “إن  العـــود  فقـــال  التحتيـــة، 
أهملـــت لســـنوات طويلة، وهـــي بحاجة 
إلـــى الكثير مـــن العمل في هـــذا الجانب 
لتأهيـــل الشـــوارع واألرصفـــة ومصارف 
المياه وتوفير المواقف وإيجاد المرافق 
العامة، وشهدنا في الفترة األخيرة عدًدا 
مـــن البوادر المبشـــرة بالخيـــر من جانب 
الوزيـــر مشـــكوًرا، لكننـــا نتمنـــى المزيـــد 
مما تســـتحقه هـــذه المنطقـــة المحرقية 

العريقة”.
وختاًما خص العضو البلدي بالشكر ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الـــذي تـــرأس جلســـة مجلـــس الـــوزراء 
وأصـــدر توجيهاتـــه الســـديدة فـــي هـــذا 

الشأن الحيوي.

العود يثني على توجيه مجلس الوزراء بمتابعة احتياجات القريتين
توقف إنجاز الطلبات اإلسكانية بالدير وسماهيج منذ 2002

زيادة أعداد دور الرعاية النهارية إلى 20
حميـــدان يدعـــو لتعميـــم مســـمى “كبـــار المواطنيـــن” علـــى الـــدول العربيـــة

نظمـــت دار المحـــرق لرعاية الوالدين تحت 
رعايـــة وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية، 
جميل حميدان، وبالتعاون مع مركز إجال 
افتراضيـــة  نـــدوة  الســـن،  كبـــار  لخدمـــات 
ذات  والممارســـات  القوانيـــن  عـــن  دوليـــة، 
الصلة بكبار الســـن )كبار المواطنين(، تحت 
شـــعار “رد الديـــن للوالديـــن”، مســـاء أمس، 
بمشـــاركة متحدثيـــن وممثليـــن عـــن عـــدد 
من المؤسســـات الرســـمية واألهلية المعنية 
والعاملـــة المهتمـــة بكبـــار المواطنيـــن فـــي 
مملكـــة البحريـــن ودول مجلـــس التعـــاون 
الخليجي والـــدول العربية. وتهدف الندوة 
إلـــى مناقشـــة خدمـــات الرعايـــة المختلفـــة 
كبـــار  مـــن  الغاليـــة  الفئـــة  لهـــذه  المقدمـــة 
المواطنيـــن، وتبـــادل الخبـــرات والتجـــارب 

العربيـــة والدولية في هذا الجانب للخروج 
بالمقترحـــات والتوصيـــات للمســـاهمة فـــي 
االرتقـــاء وتطوير أنـــواع الرعايـــة المقدمة 
لهم.وتنـــاول حميـــدان فـــي كلمتـــه تجربـــة 

البحريـــن، المتمثلة في إنشـــاء دور وأندية 
قبـــل  مـــن  تـــدار  التـــي  النهاريـــة  الرعايـــة 
منظمـــات أهليـــة، ليســـتفيد مـــن خدماتهـــا 
كبار المواطنين، والتـــي بلغ عددها 14 دارا 
موزعة علـــى محافظات المملكة، ومخطط 
زيادتهـــا إلى 20، يســـتفيد كبـــار المواطنين 

من الجنسين من خدماتها.
 وأشـــار حميـــدان إلى إطاق مســـمى “كبار 
المواطنين” بتوجيه من ممثل جالة الملك 
لألعمال الخيرية وشـــؤون الشباب ورئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة ورئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، داعيـــًا في هذا 
الســـياق الـــدول العربيـــة أن تتبنـــى توحيد 

المسمى الذي يليق بهذه الفئة الغالية . 

جميل حميدان

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

األربعاء 29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 - العدد 4306

عــــّزة األوطــــان

أنــــــهــــــا )الـــــــــــــــكـــــــــــــــورونـــــــــــــــا(  هللا  لــــــــعــــــــن 
حــــــــرمــــــــتــــــــنــــــــا مـــــــــــــن ســـــــــــــــــــــرور وســـــــفـــــــر

ــا ــ ــفـ ــ ــجـ ــ شـــــــــــــّر ضـــــــيـــــــف نــــــــــــــــازل رغـــــــــــــم الـ
ســـــهـــــمـــــه الــــــمــــــســــــمــــــوم مـــــــــا مــــــنــــــه مـــفـــر

مــــــــــن تــــــــحــــــــاشــــــــاه فــــــنــــــعــــــم الــــمــــنــــتــــهــــى
ومـــــــــــــن اســــــتــــــســــــلــــــم وافــــــــــــــــــــاه الـــــــقـــــــدر

كـــــــــــــان فــــــــــي الـــــــمـــــــهـــــــد زؤامـــــــــــــــــــا قـــــاتـــــا
مــــــــثــــــــل شــــــــيــــــــطــــــــان تــــــــــــرّبــــــــــــى وكــــــبــــــر

ضـــــــاقـــــــت الـــــــدنـــــــيـــــــا بــــــــه واســـــتـــــنـــــجـــــدت
ــر ــ ــطــ ــ ــخــ ــ ــ أمــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــدرأ بـــــــالـــــــعـــــــلـــــــم ال

ــه ــ أتــــــــــــــــرى األقـــــــــــــــــــــــدار قــــــــــد جــــــــــــــــاءت ب
الــــبــــشــــر صــــــنــــــع  مـــــــــن  كــــــــــــان  تــــــــــــــراه  أم 

بـــــنـــــا عــــــــظــــــــمــــــــى  دول  ونــــــــــــــــوايــــــــــــــــا 
ســــــــــّيــــــــــئــــــــــات هـــــــــــــي أدهــــــــــــــــــــــى وأمـــــــــــــر

أيــــــــــــهــــــــــــا الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــادة فــــــــيــــــــنــــــــا لـــــكـــــم
ــدر ــ ــ ــا فــــــــــي كــــــــــل أمـــــــــــــر قــــــــــد صـ ــ ــ ــرنـ ــ ــ ــكـ ــ ــ شـ

يــــــــــرفــــــــــع الــــــــــّغــــــــــمــــــــــة عــــــــــــن أبــــــنــــــائــــــنــــــا
بــــــــــعــــــــــطــــــــــاء وســــــــــــــخــــــــــــــاء قــــــــــــــد نــــــــــدر

ة األوطــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــي وحــــــدتــــــهــــــا عــــــــــــــــــزَّ
ــر ــ ــظـ ــ وبـــــــــــــــإصـــــــــــــــاح وفـــــــــــــــــي ُبـــــــــــعـــــــــــد نـ

تقي محمد البحارنة

فاضل العود
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مبادرات سمو األمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء رعاه هللا منذ تأسست 
هـــذه الدولـــة الحديثة، مبادرات قائمـــة على نهج وفكر قيادي رشـــيد يؤمن 
باإلنســـان ودوره فـــي البناء والتنميـــة، وهذا الفكر هو الذي أرســـى منذ بدء 
نهضـــة هـــذه البـــاد حتى اليـــوم أسســـا وقواعد راســـخة في وعي اإلنســـان 
البحرينـــي وانعكـــس بـــدوره علـــى الصعيـــد اإلقليمـــي والدولـــي متمثاً في 
الســـمعة الدوليـــة للبحرين ومكانتهـــا األممية، حيث بفضل مبادرات ســـموه 

حفظه هللا، أصبح الوطن رمزا للنماء واالزدهار.
فبعـــد الكثيـــر من مبادرات التكريـــم، منها يوم الصحافـــة البحرينية التي لنا 
نحـــن الكتاب شـــرف نيـــل التكريم خالها، وأنـــا أحد الذين تشـــرفت بتكريم 
سموه لشخصي بيوم ال ينسى ومازال عالًقا بذهني وأعتز به، جاءت مبادرة 
سموه بتوجيه اعتماد يوم للطبيب البحريني في ذروة العمل المضني وفي 
ظـــرف اســـتثنائي كان للطبيـــب البحرينـــي فيه دور مشـــرف وإنجـــاز عملي 
وإنســـاني وحضـــاري في خضـــم أزمة وبـــاء كورونا، وما كان ذلـــك يمر دون 
أن تكـــون لســـمو رئيس الوزراء بصمته المعتادة بمثـــل هذه المواقف، فجاء 
توجيهـــه باعتماد يوم للطبيب البحريني بتخصيص جائزة قيمة وذات وزن 

له رمزيته تمنح للفائزين ممن يقدمون مساهمة متميزة في هذا المجال.
إن االحتفـــال بيوم الطبيب البحريني وفي هـــذه الظروف بالذات التي قدم 

فيها الطبيب البحريني صورة مشرفة ومضيئة في إضاءة غير مسبوقة من 
العمل اإلنساني المتميز، مما لم يفت سمو رئيس الوزراء كعادته الدائمة من 
الوقوف عندها وإصدار األمر باســـتحداث هذه الجائزة التي انعكس صداها 
دولًيا على مستوى منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات اإلقليمية.
إن جائـــزة خليفـــة بن ســـلمان للطبيـــب البحريني، كما هي جائـــزة خليفة بن 
ســـلمان للصحافة البحرينية، رافد مشـــجع ومحفز للعطاء واإلبداع والتميز، 
وهـــذا هـــو القصد من هـــذه المبادرات التي تعكس فكر ســـموه في ترســـيخ 
ثقافـــة التكريـــم بهـــذا المجتمـــع البحريني الـــذي يفخر بوجود قائد إنســـاني 
متميـــز وملهـــم، يؤســـس للمبادرات التـــي ترفـــد الوطن باإلنجـــازات في كل 

المجاالت والقطاعات.
يظـــل خليفـــة بن ســـلمان رمزا للعطـــاء واإلبـــداع وثقافة راســـخة في العمل 
الوطنـــي الذي ســـيدون في ســـجل تاريـــخ هذا الوطـــن لقائد إنســـاني نهجه 

العطاء.
لسموك كل التقدير والمحبة والدعاء بطول العمر، فأنت رمز هذه األمة التي 

أوفيت لها فأحبتك.

تنويرة: الشمس ال تحجبها الغيوم بل تجملها، كذلك الحقيقة. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

ثقافة التكريم في فكر األمير خليفة بن سلمان

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

للتواصل: 17111483

“جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني”.. من مفاخر الجوائز العربية
لســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيـــس الوزراء الموقـــر حفظه هللا ورعاه، نظـــرة خاصة في عملية 
اإلبـــداع في كل جانب مـــن جوانب الحياة، ويحـــث المواطن دائما 
علـــى اســـتمرار العطـــاء وازديـــاده نوعـــا وكما بمـــا يخـــدم المجتمع، 
ويوجه حفظه هللا ورعاه إلى االهتمام بأصحاب العطاء واالجتهاد 
وتوفير كل اإلمكانيات لهم وتشـــجيعهم لانطاق إلى آفاق واسعة 
تتجاوز حدود اإلقليمية وتفسح لهم فرصة الشهرة والمجد، وهذه 
النظـــرة الخاصـــة في عمليـــة اإلبداع وثقافـــة التكريـــم تعتبر جزءا 
أصيا في فكر سيدي سمو رئيس الوزراء التنموي، كما قال معالي 
الشـــيخ حســـام بن عيســـى آل خليفة، في االجتماع الـــذي عقد في 
ديوان ســـموه أيـــده هللا لبحث الترتيبات الخاصـــة باالحتفال بيوم 
الطبيب البحريني، واستعراض النظام األساسي لجائزة “خليفة بن 
سلمان للطبيب البحريني” واالشتراطات واإلجراءات الخاصة بها.

متـــى ما وجـــد المبدع في تجاربه ودأبه المســـتمر فـــي تقديم رؤى 
جديـــدة تخـــدم الوطـــن وتحقـــق لـــه التميـــز واإلنجـــازات، التكريم 

والتشـــجيع ووافـــر االهتمام والعناية، البـــد أن يزيد في العطاء في 
شـــتى مياديـــن المعرفة شـــرقا وغربـــا، ويتطلع إلى المســـتقبل بثقة 
واطمئنـــان، الســـيما أن المواطن الثـــروة الحقيقيـــة للبلد، ويحرص 
ســـيدي ســـمو رئيس الوزراء أيده هللا في مختلف المناســـبات على 
تكريـــم العنصـــر البشـــري واالعتـــراف بفضلـــه فـــي أي إنجـــاز، وهذا 
الحرص كما يؤكد ســـموه أيده هللا سيبقى واحدا من أهم أولويات 
عمـــل الحكومة في مختلف برامجهـــا التنموية، حيث كان االهتمام 
ببناء اإلنسان اللبنة األساسية في صرح كل تقدم، وهو أيضا هدف 

هذه الجهود التنموية وأعز وأغلى أدوات تحقيقها.

إن “جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني” تعتبر من مفاخر  «
الجوائز العربية، وستفسح المجال أمام الجميع لتعميق تجربته 

وتطوير اختصاصه وفق المنجزات العلمية الحديثة، وستفتح 
أفق العمل الجاد والبحث العلمي الطبي العميق لما يعود بالنفع 

على المجتمع والرعاية والخدمات الصحية ذات المستوى الرفيع 
بالمملكة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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fatin.hamza 
@gmail.com

قررت المملكة العربية السعودية إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة 
جدًا للمواطنين ومختلف الجنســـيات الموجودة داخل المملكة، وذلك 
للســـيطرة على تفشـــي فيروس كورونا، بســـبب اســـتمرار مخاطر هذه 
الجائحة وعدم توفر اللقاح والعاج للمصابين بعدوى الفيروس حول 
العالـــم، وللحفـــاظ علـــى األمـــن الصحي العالمـــي، خصوصا مـــع ارتفاع 
معدل اإلصابات في معظم الدول، ولخطورة تفشي العدوى واإلصابة 
في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد اآلمن بين أفرادها.
قرار حكيم جاء حرصًا على إقامة الشـــعيرة بشـــكل آمـــن صحيًا، وبما 
يحقـــق متطلبـــات الوقاية والتباعـــد االجتماعي الازم لضمان ســـامة 
اإلنســـان وحمايتـــه مـــن هـــذه الجائحـــة، وتحقيًقـــا لمقاصـــد الشـــريعة 

اإلسامية في حفظ النفس البشرية.

للـــه در الشـــقيقة الســـعودية، فالله أعلـــم أين يضع رســـالته، أبت إال أن 
يســـير موســـم الحج حتى في حـــده األدنى، حتى ال يحـــزن المؤمنون 
وتكتحـــل عيونهـــم بتلك المشـــاهد التي ألفـــوا رؤيتها كل عـــام منذ أن 

أبصروا النور.
قلناهـــا وســـنقولها دائمـــًا لـــو كان األمر بيـــد الغير وأقصـــد أولئك الذين 
يشـــككون فـــي قدرة الســـعودية علـــى إدارة الحـــج، لما تـــرددوا لحظة 
واحدة في إمضائه كســـائر الســـنين وعينهم علـــى الدخل الذي يحققه 

دون أدنى اكتراث بخطورة الوضع في ظل جائحة كورونا.
إنها السعودية الحكيمة التي آثرت صحة الناس والعالم كله، ألنها تعلم  «

أن المكسب الحقيقي هو تقديم الصالح العام، وهذا هو لب مقاصد 
الشريعة السمحاء، فهنيئًا لإلسالم خدام الحرمين وعلماء المملكة.

فاتن حمزة

إنها السعودية... هلل أعلم أين يضع رسالته

المشروعات الشبابية الخاصة
مـــع تضخم حجـــم العمالـــة الوافدة لدينا ومـــا يرافق ذلك مـــن صعوبة نيل 
وظيفـــة، قـــرر الكثير من الشـــباب المبـــادرة بإقامة مشـــروعات خاصة بهم، 
والتـــي ال تتطلـــب خبـــرة ورأس مال كبيريـــن، وكل ما يتطلبـــه األمر القليل 
مـــن المال والدراية بموضوع المشـــروع واإلرادة فـــي التنفيذ، وقد يتطلب 
التعاون مع أصحاب المشاريع المشابهة واالستفادة من تجاربهم وخبراتهم.
يتمتع الشـــباب بمخزون من األفكار الجديـــدة والخاقة في كل المجاالت، 
ويمتلكـــون الدافـــع والثقـــة بالنفـــس إلقامة مشـــروعاتهم الخاصـــة، ويبقى 
رأس المـــال أبرز تحـــد لمشـــاريعهم، ويحتاجون إلى دعم الجهـــات المعنية 
والتسهيات من أجل أن تبدأ وتنمو هذه المشاريع في ظل بيئة استثمارية 

منتجة اقتصادًيا وواعدة اجتماعًيا.
إن بوابـــة المشـــاريع الخاصـــة مفتوحـــة للجميـــع، لهـــذا يجب على الشـــباب 
التفاعـــل مـــع هـــذه المبـــادرات وعـــدم انتظـــار اإلعـــان عـــن الوظائـــف في 
القطاعيـــن، فالمشـــاريع الخاصة ال تقـــدم خدمة التوظيف المباشـــر بل هي 
مواقـــع لتأميـــن فـــرص العمل الخـــاص في نوعيـــة العمل الـــذي يتوافق مع 
ميـــول الشـــباب ويســـتقطب قدراتهـــم ليكونوا قادريـــن على اإلنجـــاز فيه. 
وبدايًة البد أن تتوفر للبادئ في المشـــروع الخاص المعلومات والمؤشرات 
الخاصـــة بالمشـــروع كدراســـة الجـــدوى الكاملـــة للمشـــروع وتقييـــم اتجاه 
الســـوق وتغيراته ليتمكن الشـــباب من اتخـــاذ القرار المناســـب والتخطيط 

للمستقبل. 
ومن واجب المؤسســـات مساعدة هؤالء الشباب وتوفير ما يحتاجونه من 
بيانات اقتصادية وبرامج اســـتثمارية، مع تدشـــين بيئة تشريعية لتشجيع 
ودعم وحماية المشـــروعات الشـــبابية وتأمين ظروف عملها وفق المعايير 
االقتصاديـــة. والبـــد من زيادة الوعي المجتمعي بهذه المشـــاريع وتشـــجيع 
الشـــباب إلطـــاق مشـــروعاتهم الخاصـــة وتحويـــل أفكارهـــم إلى مشـــاريع 
تجاريـــة ناجحـــة، وتقديم قروض مالية لهم بدون فوائد مع فترات ســـماح 

للسداد لبدء نشاطهم التجاري.

إن إرادة وعزيمة الشباب في العمل بالمشاريع الخاصة البد أن تساندها  «
خبرات اآلخرين لكي يحظوا بفرصتهم وُيَعِبدوا أرضية مشاريعهم الخاصة. 

إن هذا التشجيع والدعم يضمن لهم بداية صحيحة ودورا فاعال في بناء 
مجتمعهم، ما ُيساهم في تدني مستوى البطالة المحلية المنتشرة 

بينهم وتحسين أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية واالنخراط في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية.

عبدعلي الغسرة

خطر اإلمبريالية اإلقليمية
استوقفتني تغريدة للدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة 
اإلمـــارات العربية المتحـــدة، كتب فيها معاليه “لعل الخطـــر األكبر على منطقتنا 
وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح اإلمبريالية اإلقليمية وهيمنتها”، 
ســـطور دفعتني إلى التفكير مليًا في مضمونها، حيث وجدت أنها حرفيًا تصف 
الوضع الراهن في منطقتنا العربية وبالتحديد سياسات كٍل من تركيا وإيران. 

تتعرض أقطار الوطن العربي لحملة ممنهجة من االستعمار المستتر الذكي الذي 
امتزجت سياســـته باســـتخدام القوى الناعمة والصلبة، مخلفة تشـــتتا وتشرذما 
فـــي أصقـــاع الـــدول العربية، إذ عمـــد الغازي الرامي لتوســـيع ســـيادته واحتال 
الدول العربية وبســـط ســـيطرته عليها إلى عدة أســـاليب، منها التغرير بمكونات 
أساسية في هذه الدول بحجة االلتقاء المذهبي والتاريخي واآليديولوجي مع 
هذه الشـــعوب ليســـعى المحتل من خال هذه الطريقة إلى تأكيد تبعية شعوب 
الـــدول العربية إليـــه، وأن وجوده على األراضي العربية ضـــرورة تعود بالمنفعة 

على شعوبها.
إضافـــة إلـــى ذلـــك اتبعـــت الدولتـــان سياســـة التفريـــق، خصوصـــًا مـــع الـــدول 
والجماعـــات التـــي اختلفت بطريقـــة أو بأخرى داخليًا أو مـــع محيطها اإلقليمي 
وتقربـــت منهـــا وأوهمتها بأنها الدولـــة الصديقة التي ستســـاعدها وتعاونها ضد 
محيطهـــا الذي ينوي الشـــر لهـــا وأن وجود قوات عســـكرية علـــى أراضيها الحل 

لحماية أمنها اإلقليمي وصون مقدراتها من اعتداء جيرانها.
كمـــا أن إيـــران وتركيا لم تتوانيا أبدَا عن اســـتغال األفراد والجماعات المتنفذة 
الساعية للوصول للسلطة، إذ إنه من خال التعاون معهم ستؤمنان لهم مناصب 
ومراكز سياسية مهمة جزاًء ومكافأة لهم على ما سيقدمونه، وهكذا استطاعتا 

استدراج العديد من الخونة ضعاف النفوس.
في السطر األخير من تغريدة الدكتور أنور قرقاش كتب “ولكي ال يكون هذا  «

قدر المنطقة فالتضامن والتكاتف أولوية عربية ولنكن بحجم التحدي”، 
بذلك شخص المعضلة ووصف الدواء وهو التكاتف والتعاون العربي، 

فالمحتل يعتمد على سياسة فرق تسد، فهو لم يجد موطئ قدم بيننا 
إال بعد أن أحدث شقاقًا في صفوفنا، فال يمكن أن يلتئم الشق إال بعد أن 

نقتنع أن مصلحة الدول العربية واحدة رغم االختالف.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com
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