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 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  iô``̀LCG
 ’É°üJG  ¢ùeCG  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ™e  É«ØJÉg

.AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
 √ƒª°S áë°U ≈∏Y ∫É°üJ’G ∫ÓN ¬àdÓL ¿CÉªWGh
 »àdGh  ,√ƒª°ùd  âjôLCG  »àdG  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  ó©H
 ¿CG πLh õY ≈dƒªdG ÓFÉ°S ,ìÉéædÉH óªëdG ¬∏dh â∏∏μJ

.á«aÉ©dGh IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe √ƒª°S ≈∏Y ºjój

 √ôμ°T  º«¶Y øY AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ÜôYCG  óbh
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd ¬fÉæàeGh √ôjó≤J ≠dÉHh
 ¢UôMh  ,á∏«ÑædG  áÑ«£dG  ¬àdÓL  ôYÉ°ûe  ≈∏Y  ióØªdG
 ¬∏dG  É k«YGO  ,¬àë°U  ≈∏Y  ¿ÉæÄªW’G  ≈∏Y  ºFGódG  ¬àdÓL
 áë°üdG ôaGƒH ¬©àªjh ¬àdÓL ßØëj ¿CG ≈dÉ©J ¬fÉëÑ°S
 iô``LCG  ó`̀b  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¿É``̀ch  .IOÉ`̀©`̀°`̀ù`̀dGh
 ≥«aƒàdÉH  ¬∏dG  óªëH  â∏∏μJ  IOÉà©e  á«ÑW  äÉ°Uƒëa

.ìÉéædGh

 âfGOCG :ä’ÉcƒdG - (Góædƒg) ΩGóæ°û°Sój’
 GóMGh ¢ùeCG ¿ÉæÑ∏H á°UÉîdG á«dhódG áªμëªdG
 ¬∏dG  ÜõM  »a  AÉ°†YC’G  á©HQC’G  ø«ª¡àªdG  øe
 »fÉæÑ∏dG  AGQRƒ```dG  ¢ù«FQ  ∫É«àZG  á«°†b  »`̀a
 ™ÑW …òdG ,2005 ΩÉY …ôjôëdG ≥«aQ ≥Ñ°SC’G

 .åjóëdG ¿ÉæÑd ïjQÉJ Iô«ÑμdG ¬JÉ«YGóàH
 ó«ØjO  »°VÉ≤dG  áªμëªdG  ¢ù«FQ  ∫É``̀bh
 :äÉYÉ°S ¬JhÓJ âbô¨à°SG ºμM ΩÉàN »a …GQ
 ÉÑfòe ¢TÉ«Y º«∏°S ≈dhC’G áLQódG áaôZ ø∏©J{
 »a  Éμjô°T  ¬àØ°üH  ∂°ûdG  ¬`̀«`̀dEG  ≈`̀bô`̀j  ’  ÉªH
 ,IôéØàe IOÉe ΩGóîà°SÉH »HÉgQEG πªY ÜÉμJQG
 É°üî°T 21 πàbh ,GóªY …ôjôëdG ≥«aQ πàbh
 ºg ,zÉ`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀T  226 π`̀à`̀b  á`̀ dhÉ`̀ë`̀eh ,√ô``«``Z
 ´hôªdG  QÉéØf’G  »a  GƒÑ«°UCG  øjòdG  ≈MôédG
 ±É`̀°`̀VCGh  .2005  ôjGôÑa  14  »`̀a  ™`̀bh  …ò``̀dG
 Ö«ÑM  ø°ùM  øjôNB’G  ø«ª¡àªdG  ¿CG  »°VÉ≤dG

 GôÑ°U  ó`̀°`̀SCGh  »°ù«æY  ø°ùM  ø«°ùMh  »Yôe
 Ióæ°ùªdG º¡àdG ™«ªéH ≥∏©àj Éª«a ø«Ñfòe ô«Z{
 ó©°S  ≥HÉ°ùdG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ôÑàYGh   .zº¡«dEG
 áªμëªdG  ¿CG  ,…ôjôëdG  ≥«aQ  πéf  ,…ôjôëdG
 ,zá≤«≤ëdG{  âØ°ûc  ¿ÉæÑ∏H  á°UÉîdG  á«dhódG
 z∫ƒÑb{  ÉjÉë°†dG  äÓFÉYh ¬à∏FÉY  º°SÉH  Éæ∏©e

 .zádGó©dG ò«ØæJ{`H ÉÑdÉ£e ,ºμëdG
 ,ø«ª¡àªdG  º«∏°ùJ  ¬`̀∏`̀dG  Üõ``̀M  ¢`̀†`̀aQh
 ¬aGôàYG  Ωó`̀Y  GócDƒe  äÉeÉ¡J’G  ≈Øf  ÉªdÉ£dh

 .zá°ù«°ùe{ ÉgôÑà©j »àdG áªμëªdÉH
 ø°ùM ¬`̀∏`̀dG Üõ`̀ë`̀d ΩÉ`̀©`̀ dG ø``«``eC’G ∫É``̀ bh
 πeÉ©à«°S  ¬HõM  ¿EG  á©ªédG  Ωƒ`̀j  ¬∏dG  ô°üf
 á«dhódG  áªμëªdG  √Qó°üà°S  …ò`̀dG  QGô≤dG  ™e
 ¬fCÉch{  √ô°UÉæY  øe  á©HQC’G  ø«ª¡àªdG  ≥ëH

 .zQó°üj ºd

(10¢U π«°UÉØàdG)

 á``̀£``̀î``̀dG OGó```````````̀ YEG Aó``````̀ H
¿É`̀ °`̀ ù`̀ fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ ë`̀ d á`̀ «`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG

 PEG  ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á£îdG OGóYEG  πMGôe ≈dhCG  øjôëÑdG áμ∏ªe âæ°TO
 »a á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG QhO{ :¿GƒæY âëJ πªY á°TQh ¢ùeCG á«LQÉîdG IQGRh âª¶f
 ∂dPh ,z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG πª©dG á£N OGóYEGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M õjõ©Jh ájÉªM
 IôàØdG  ∫ÓN  É¡ª«¶æJ  á«LQÉîdG  IQGRh  …ƒæJ  »àdG  πª©dG  ¢TQh  øe  á∏°ù∏°S  øª°V
 ¿EG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR  ájRƒa  âdÉbh  .Ω2020  ôÑªaƒf  ≈àM  ¢ù£°ùZCG  øe
 PÉîJGh ,á«°ù°SDƒªdGh á«©jô°ûàdG ó©°üdG ≈∏Y IójóY äÉMÉéf â≤≤M øjôëÑdG áμ∏ªe
 QÉ°TCGh  .á°SQÉªeh G kôμah áaÉ≤K  ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤M ï«°SôJ  »a  âª¡°SCG  »àdG  äGAGôLE’G
 ájÉªM ∫Éée »a áμ∏ªªdG Oƒ¡L ¿CG ≈dEG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  øe  ºYódG  IôªK  ó©oJ  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  õjõ©Jh

.É¡H ™«ªédG ™àªJ ádÉØch äÉjôëdGh ¥ƒ≤ëdG õjõ©J á«ªgCÉH Éî°SGQ ÉfÉªjEGh

(3¢U π«°UÉØàdG)

≥dÉÿGóÑY »∏Y :Öàc
 ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  âæH  á°üM  áî«°ûdG  ƒª°S  âØ°ûc
 íàa  ó©H  øY  º«∏©àdG  ¿CG  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  øjôëÑdG  RÉéfEG
  .%100 áÑ°ùæH É«LƒdƒæμàdG ´É£b ≈∏Y OÉªàY’G ¿Éc PEG ;IójóLh IójóY ÜQÉéJh ÉbÉaBG
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  âdòH  ó≤d  :zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{  ™e  ¢UÉN  QGƒ`̀M  »a  âaÉ°VCGh
 ºd áÑ∏£dG É°†jCGh ,AGõYC’G ÉæàÑ∏W πLCG øe ¬«∏Y ôμ°ûJ Gô«Ñc GOƒ¡ée ô«°üb âbh »ah
 øe ºZôdÉH ìÉéædÉH ºgOƒ¡ée π∏μJh ó©H øY º«∏©àdG ájQGôªà°SGh á∏°UGƒe »a GƒfGƒàj
 OGó©à°S’G ºJCG ≈∏Y øjôëÑdG RÉéfEG ≥jôa ¿CG ≈dEG âàØdh .É¡H Ghôe »àdG áÑ«°ü©dG IôàØdG
øjôëÑdG áμ∏ªe ¬H ôªJ …òdG ™°VƒdG ÖcGƒJ á«é«JGôà°SG ™°Vh ºJ ó≤a ;áeOÉ≤dG á∏Môª∏d

(5¢U π«°UÉØàdG)

 ¢ù«FQ á``ë°U ≈``∏Y É``«ØJÉg ø``Äª£j ∂``∏ªdG
á«Ñ£dG äÉ``°Uƒë`Ø`dG ìÉ`é`f ó```©`H AGQRƒ``dG

…ôjôëdG ∫É«àZÉH ˆG ÜõëH ƒ°†Y áfGOEG
á``dGó©dG ò``«ØæJ ô``¶àæfh º``μëdG π``Ñ≤f :…ô``jôëdG ó©``°S
áªμëªdÉH ±ô``à©j ’h ø``«WQƒàªdG º``«∏°ùJ ¢``†aôj zˆG Üõ``M{

 OÉ``ªàY’G  á``Ñ°ùf  ٪100  :á``Ø«∏N  â``æH  á``°üM
zó``©H  ø``Y{  º``«∏©àdG  »``a  É``«LƒdƒæμàdG  ≈``∏Y

:á«°SÉ«°Sh á«æWhh á«æjO äÉ«dÉ©a

 ΩGõ``̀à``̀d’G »``̀a ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG »```Yh ≈`̀ ∏`̀ Y ø``̀gGô``̀f
∫RÉ``̀æ``̀ª``̀dG »```̀a zAGQƒ```̀°```̀TÉ```̀````̀Y{ AÉ`̀ ``̀ «`̀ ``̀ MEÉ`̀ ``̀ H

 (8¢U π«°UÉØàdG)

.áØ«∏N âæH á°üM áî«°ûdG ƒª°S |

.…ôjôëdG ≥«aQ ∫É«àZG á«°†b »a ºμëdÉH ≥£ædG á°ù∏L ∫ÓN ¿ÉæÑ∏H á°UÉîdG á«dhódG áªμëªdG áÄ«g |

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S | .∂∏ªdG ádÓL |

 »fhôàμdE’G ™``aódG äÉ«∏ªY Oó``Y ´ÉØJQG :IQÉéàdG á``aôZ
∫hC’G  ∞``°üædG  »``a  ٪33  äÉ``«∏ª©dG  á``ª«b  ƒ``ªfh  ٪82
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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 ó¡©dG »dhh AGQRƒdG ¢ù«FQh ∂∏ªdG
¿Éà°ùfÉ¨aCG ∫Ó≤à°SG iôcòH ¿ƒÄæ¡j
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 »æZ ±ô°TCG óªëe QƒàcódG ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG
 ∫Ó≤à°SG  iôcP  áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,á«eÓ°SE’G  ¿Éà°ùfÉ¨aCG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ

.√OÓH
 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
 ¢ù«FQ »æZ ±ô°TCG óªëe QƒàcódG ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùfÉ¨aCG ájQƒ¡ªL
 »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U å©Hh
 á«bôH  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  »æZ  ±ô°TCG  óªëe  QƒàcódG  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈dEG  áÄæ¡J

√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùfÉ¨aCG

 ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  ¢SCGôJ
 á«∏NGódG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH
 ,Qhô`̀ª`̀ dG ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀e ´É`̀ ª`̀ à`̀LG ¢```ù```eCG
 ó`̀LÉ`̀e Qƒ``̀ à``̀ có``̀ dG Qƒ``°``†``ë``H ∂`````̀dPh
 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG ô````jRh »`̀ª`̀«`̀©`̀æ`̀dG »`̀∏`̀Y ø``̀H
 ô`̀jRh ó`̀ª`̀MCG ø`̀H ∫É`̀ª`̀ch ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 áaÉ°VE’ÉH  ,ä’É°üJ’Gh  äÓ°UGƒªdG
 π«chh  á«∏NGódG  IQGRh  π«ch  ≈``dEG
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dGh »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh
 §«£îà∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG
 »∏ãªe øe OóYh ,»fGôª©dG ôjƒ£àdGh
 .¢ù∏éªdG AÉ°†YCG äÉ¡édGh äGQGRƒdG
 ô````````̀jRƒ````````̀dG Ö`````````````̀MQ ó`````````````̀bh
 IQhô°V  Gó`̀cDƒ`̀e  ,¢ù∏éªdG AÉ°†YCÉH
 õjõ©àd á°ü∏îªdG  Oƒ¡édG  á∏°UGƒe
 »eóîà°ùe ™«ªéd ájQhôªdG áeÓ°ùdG
 á«HôàdG  ô```jRh  ô`̀Ñ`̀Y  Éª«a  ,≥`̀ jô`̀£`̀dG
 IQGOE’G  Qhó``d  √ôjó≤J  ø`̀Y  º«∏©àdGh
 á`̀eó`̀N á``̀Wô``̀°``̀Th Qhô``̀ª``̀∏``̀d á``̀eÉ``̀©``̀dG
 øeC’G ≥«≤ëJ »a Éª¡fhÉ©Jh ,™ªàéªdG
 OGó©à°S’G  ™`̀e  á°UÉNh  ,áeÓ°ùdGh

.ójóédG »°SGQódG ΩÉ©dG AóÑd
 ¬YÉªàLG QhôªdG ¢ù∏ée CGóH óbh
 áLQóªdG äÉYƒ°VƒªdG øe OóY åëÑH
 É`̀¡`̀∏`̀¡`̀à`̀°`̀SGh ,∫É```̀ª```̀YC’G ∫hó````L ≈`̀∏`̀Y
 π≤æà∏d  πeÉμàªdG  êPƒªædG  ´hô°ûªH
 ¬àMôW …òdG  ,»°VGQC’G  ä’Éª©à°SGh
 ôjƒ£àdGh  §«£îà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG
 …òdG  RÉ`̀é`̀jE’G  í`̀°`̀VhCG  PEG  ,»fGôª©dG
 êPƒªædG ¿CG ¿CÉ°ûdG Gòg »a ¬°VôY ºJ
 »```̀°```̀VGQC’G ä’É`̀ª`̀©`̀ à`̀ °`̀SÉ`̀ H §``Ñ``Jô``e
 äÉ`̀μ`̀Ñ`̀°`̀Th á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀ù`̀dG äÉ``̀fÉ``̀«``̀Ñ``̀dGh

 äGQGô≤dG  PÉîJG  »a º¡°ùj ÉªH ¥ô£dG
.á«é«JGôà°S’G á«£«£îàdG

 êPƒ`̀ª`̀æ`̀dG ¿EÉ```a RÉ``̀é``̀jE’G ≥```ahh
 π`̀≤`̀f äÉ``̀°``̀SÉ``̀«``̀°``̀S ≥`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀J ø`̀ª`̀ °`̀†`̀j
 ácôëdG  äÉ©bƒJ  ¬«∏Y  ≈æÑJh  ,á`̀æ`̀eBG
 øªμJ Éªc ,2055 ΩÉY ≈àM ájQhôªdG
 ä’Éª©à°SG äGô«¨J º««≤J »a ¬à«ªgCG
 π≤ædG  äÉLÉ«àMG  ójóëJh  »`̀°`̀VGQC’G
 ∫ƒ∏M  OÉ`̀é`̀jEGh  á«∏Ñ≤à°ùªdG  ¥ô£dGh
 ≈°TÉªàjh  .á``̀jQhô``̀ª``̀dG  äÓμ°ûª∏d
 §`̀£`̀î`̀ª`̀dG äÉ`̀«`̀£`̀©`̀e ™``̀e êPƒ``̀ª``̀æ``̀dG
 ,ájOÉ°üàb’G  ájDhôdGh  »é«JGôà°S’G
 äGP  áfRGƒàe  π≤æJ  äÉ°SÉ«°S  ≈æÑàjh
 äÉeÉMOR’G  øe  óëJ  ,áfôe  äGQÉ«N

.ájQhôªdG
 ¢ù«FQ  á«∏NGódG  ôjRh OÉ°TCG  óbh
 Égƒæe ,IQOÉÑªdG √ò¡H QhôªdG ¢ù∏ée
 »ªdÉ©dG  iƒà°ùªdG  IÉYGôe á«ªgCG  ≈dEG
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dG »``̀a
 π`̀ª`̀©`̀ dGh ó```̀MGƒ```̀dG ≥``̀jô``̀Ø``̀dG ìhô`````H
 ≈dEG  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a  Éàa’  ,∑ôà°ûªdG
 ¢SÉμ©fG  ´hô°ûª∏d  ¿ƒμj  ¿CG  á«ªgCG
 øe  ó`̀ë`̀dG  ∂``dP  ø``eh  ,™ªàéªdG  ≈∏Y
 ≥«≤ëJh  á``̀jQhô``̀ª``̀dG  äÉ```̀eÉ```̀MOR’G

.π°†aCG á«HÉ«°ùfG
 ó`̀jó`̀ë`̀J á``̀«``̀ª``̀gCG ≈````̀ dEG QÉ```̀ °```̀ TCGh
 Ö`̀cGƒ`̀J »`̀à`̀dG ,iô````̀NC’G ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ,¬`̀MÉ`̀é`̀fG »``̀a ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀Jh ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 …Qhô```ª```dG  ™``̀°``̀Vƒ``̀dG  ¿CG  á``̀°``̀UÉ``̀Nh
 IÉ«ëdGh  áeÉ©dG  áeÓ°ùdG  ≈∏Y  ôKDƒj
 ô«°ùJ ¿CG ¬∏eCG øY ÉHô©e ,ájOÉ°üàb’G
 §«£îàdG  å«M  øe  ,É©e  ™jQÉ°ûªdG
 ≥jôa  ∑Éæg  ¿ƒμj  å«ëH  ,ò«ØæàdGh

 ó©H .ácôà°ûe ™jQÉ°ûe ∂dòch ,∑ôà°ûe
 ´hô`̀°`̀û`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ¢ù∏éªdG  ™`̀∏`̀WG  ∂``̀ dP
 …òdG  ,íJÉØdG  ´QÉ°T  á©°SƒJh  ôjƒ£J
 ≈dEG ´QÉ°û∏d á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ™aôj
 øª°†àjh ,Ωƒ«dG »a IQÉ«°S ∞dCG 138
 ∂dPh  √ÉéJG  πc  »a  äGQÉ°ùe  á`̀©`̀HQCG
 .á«é«JGôà°S’G  ¥ô£dG  ôjƒ£J  øª°V
 á«∏NGódG  ôjRh  ócCG  ¥É«°ùdG  Gòg  »ah
 á`̀ «`̀ª`̀gCG Qhô```̀ ª```̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ
 áeÓ°ùdG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ≈`̀∏`̀Y  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG

.™jQÉ°ûªdG πc »a ájQhôªdG
 ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  ¢ù∏éªdG  å`̀ë`̀H  É`̀ª`̀c
 á`̀jQhô`̀ª`̀dG  áeÓ°ù∏d  õ`̀LGƒ`̀M  ™`̀°`̀Vh
 ô`̀jRƒ`̀dG  Oó`̀°`̀Th ,¥’õ```̀dG  ´QÉ`̀°`̀T  ≈∏Y
 …Qhô``̀ ª``̀ dG Oƒ```̀Lƒ```̀dG ∞`̀«`̀ã`̀μ`̀J ≈``∏``Y
 ¬JGP  âbƒdG  »ah  ,äGô«eÉμdG  IOÉjRh
 ¥ô£dG  ≈∏Y  Ió«L  õLGƒM  ΩGóîà°SG

 ,á«dhódG  ô«jÉ©ªdGh  ≥ØàJ  ,Qƒ°ùédGh
 äÉμ∏àªªdGh  ìGhQC’G  ≈∏Y  ®ÉØë∏d

.çOGƒëdG øe ájÉbƒdGh
 Üô```̀YCG ´É``̀ª``̀à``̀L’G á`̀jÉ`̀¡`̀f »```̀ah

 √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  á«∏NGódG  ô`̀jRh
 º¡à©HÉàe ≈∏Y QhôªdG ¢ù∏ée AÉ°†YC’
 á«Ñ∏àd  IóàªªdG  ºgOƒ¡Lh  Iôªà°ùªdG
 Gô«°ûe  ,ájQhôªdG áeÓ°ùdG  äÉÑ∏£àe

 iƒà°ùeh »fGó«ªdG  πª©dG  á«ªgCG  ≈dEG
 áÑbGôªd  áYÉ°ùdG  QGóe  ≈∏Y  ájõgÉédG
 ≈∏Y  π``̀ª``̀©``̀dGh  á``̀jQhô``̀ª``̀dG á``̀cô``̀ë``̀dG

 .É¡HÉ«°ùfG

ájôjƒ£àdG ™``jQÉ°ûªdG πc »``a ájQhôªdG á``eÓ°ùdG ≈``∏Y á¶aÉëªdG á``«ªgCG ócDƒj á``«∏NGódG ô``jRh

.á«∏NGódG ôjRh  |.äÓ°UGƒªdG ôjRh |.á«HôàdG ôjRh |

 ô«éØàdG  Ió°ûH  äôμæà°SGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  á«LQÉN  IQGRh  â``̀fGOCG
 ôØ°SCG …òdGh ,ƒ°ûjó≤e á«dÉeƒ°üdG áª°UÉ©dG »a É kbóæa ±ó¡à°SG …òdG »HÉgQE’G
 IÉ°SGƒªdGh …RÉ©àdG ¢üdÉN øY áHô©e ,≈MôédGh ≈∏à≤dG äGô°ûY •ƒ≤°S øY
 äócCGh.ø«HÉ°üªdG  ™«ªéd  AÉØ°ûdG  áYô°S  É¡JÉ«æªJh  ÉjÉë°†dG  …hPh  »dÉgC’
 ∫Éeƒ°üdG  ájQƒ¡ªL  áeƒμM  ™e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  øeÉ°†J  á«LQÉîdG  IQGRh
 ¢†aGôdG  ï°SGôdG  É¡Øbƒe  ≈∏Y  IOó°ûe  ,ÜÉ`̀gQE’G  ó°V  É¡HôM  »a  á«dGQó«ØdG
 ∞JÉμJ  IQhô°V  ≈`̀dEG  »`̀YGó`̀dGh  ,ÜÉ``̀gQE’Gh  ±ô£àdGh  ∞æ©dG  Qƒ°U  ™«ªéd

.Iô«£îdG á«eGôLE’G ∫ÉªYC’G √òg πãe ≈∏Y AÉ°†≤∏d Oƒ¡édG

 É«ØJÉg ’É°üJG á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG iôLCG
 ¿ÉªY  áæ£∏°S  á«LQÉN  ô`̀jRh  …ó«©°SƒÑdG  OƒªM  ø`̀H  óªM  ø`̀H  Qó`̀H  ó«°ùdG  ™`̀e

.á≤«≤°ûdG
 QóH  ó«°ùdG  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  CÉæg  ,∫É°üJ’G  ∫Ó`̀Nh
 ΩGhO  ¬d  É«æªàe ,ójóédG  ¬Ñ°üæe »a ¬æ««©J ≈∏Y …ó«©°SƒÑdG  OƒªM øH óªM øH
 ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  ≥ªY  G kócDƒe  ,á«°SÉeƒ∏HódG  ¬eÉ¡e  AGOCG  »a OGó°ùdGh  ≥«aƒàdG
 øe  ¬H  ≈¶ëJ  Ée  πX  »a  á≤«≤°ûdG  ¿ÉªY  áæ£∏°Sh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  áî°SGôdG
 áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M πÑb øe ájÉYQh ΩÉªàgG
 ,ó«©°S ∫BG  ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓédG ÖMÉ°U ¬«NCGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e
 øe áæ«àe ºFÉYO ≈∏Y õμJôJ »àdG äÉbÓ©dG ∂∏J ô°UGhCG ï«°SôJ ≈∏Y ,¿ÉªY ¿É£∏°S

.ácôà°ûªdG äÉ©∏£àdG »Ñ∏j ÉªH ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ΩGôàM’Gh IƒNC’G
 »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ôcòà°SG  Éªc
 á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG øY ∫hDƒ°ùªdG ôjRƒdG ¬∏dGóÑY øH …ƒ∏Y øH ∞°Sƒj ó«°ùdG É¡dòH
 ≥«°ùæJh  ,∑ôà°ûªdG  »é«∏îdG  πª©dG  Iô«°ùe  õjõ©J  »a  ,≥HÉ°ùdG  ¿ÉªY  áæ£∏°ùH

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîe AGREG ∞bGƒªdG

 ∂∏ªdG ádÓL QÉ°ûà°ùe áØ«∏N ∫BG óªëe øH óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG πÑ≤à°SG
 OQÉ°Tƒc Ωhô«L ô«Ø°ùdG ¢ùeCG á«Ñ«°†≤dG ô°ü≤H ¬ÑàμªH á«°SÉeƒ∏HódG ¿hDƒ°û∏d

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód á«°ùfôØdG ájQƒ¡ªédG ô«Ø°S
 ¬MÉ«JQG øY áØ«∏N ∫BG óªëe øH óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG ôÑY AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H »FÉæãdG ¿hÉ©àdGh á«îjQÉàdG ábGó°üdG äÉbÓY √ó¡°ûJ Éªd
 ¿CG  G kócDƒe  ,áaÉc  äÉjƒà°ùªdG  ≈∏Y  Qƒ£Jh  Ωó≤J  øe  á«°ùfôØdG  ájQƒ¡ªédGh
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ø«H ºFGódG π°UGƒàdGh Iõ«ªàªdG ábÓ©dG
 ¿hôcÉe πjƒfÉªjEG ¢ù«FôdG áeÉîah ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
 ≥«°ùæàdG  ä’Ééªd  ÖMQCG  ¥ÉaBG  íàa  »a  ôªKCG  á«°ùfôØdG  ájQƒ¡ªédG  ¢ù«FQ
 ™ØædGh ô«îdÉH Oƒ©j …òdG ¿hÉ©àdG øe ójõªH ô°ûÑjh øjó∏ÑdG ø«H ∑ôà°ûªdG
 ,OQÉ°Tƒc Ωhô«L ô«Ø°ùdG Oƒ¡éH Égƒæe ,ø«≤jó°üdG Éª¡«Ñ©°Th øjó∏ÑdG ≈∏Y

.≥«aƒàdG ΩGhO ¬d É«æªàe
 ï«°ûdG  AÉ≤∏H  √RGõ`̀à`̀YG  øY  OQÉ°Tƒc  Ωhô«L  ô«Ø°ùdG  Üô`̀YCG  ¬ÑfÉL  øe
 ∑ôà°ûªdG  π°UGƒàdG  ≈∏Y ¬°UôM G kócDƒe  ,áØ«∏N ∫BG  óªëe øH óªMCG  øH  ódÉN
 ájQƒ¡ªédGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ábGó°üdG  äÉbÓY  õjõ©J  »a  Ö°üj  ÉªH

.á«°ùfôØdG

 ô`̀ «`̀ é`̀ Ø`̀ à`̀ dG ø```̀ jó```̀ J ø```jô```ë```Ñ```dG
∫É`̀eƒ`̀ °`̀ü`̀dG »``̀a ¥ó`̀ æ`̀ Ø`̀ d »```̀ HÉ```̀gQE’G

 ’É`̀°`̀ü`̀JG …ô``é``j á`̀ «`̀ LQÉ`̀ î`̀ dG ô````jRh
¿É`̀ª`̀Y á`̀ «`̀ LQÉ`̀ N ô```̀ jRh ™``̀e É`̀«`̀Ø`̀JÉ`̀g

 äÉ``bÓ``©``dG :ó```̀ª```̀MCG ø``̀ H ó``̀dÉ``̀N
 GQƒ£J ó¡°ûJ á``«°ù`fô`Ø`dG á``«æjôëÑdG

 áØ«∏N  øH  »∏Y  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ
 ´ÉªàLG  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG
 ôÑY  zó©H  øY{  (ô°ûY  …OÉëdG  »≤«°ùæàdG  ¢ù∏éªdG)
 øe  Oó`̀Y  Qƒ°†ëH  ∂``dPh  ,»`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  á«æ≤J

.áØ∏àîªdG äÉ¡édG »∏ãªe øe AÉ°†YC’G
 ßaÉëe ƒ`̀ª`̀°`̀S  Ö``̀MQ ´É`̀ª`̀à`̀L’G á``jGó``H  »``̀ah
 Oƒ¡édÉH  Gó«°ûe  ,AÉ°†YC’ÉH  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 »``æ``eC’G »``̀Yƒ``̀dG Ωƒ`̀¡`̀Ø`̀e ï`̀«`̀°`̀Sô`̀J »``̀a á`̀ dhò`̀Ñ`̀ª`̀ dG
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’G  ´É`̀Ñ`̀JG  ôÑY  »©ªàéªdGh
 ≥jôØdG  ™e  á©HÉàªdGh  ≥«°ùæàdÉH  ∂dPh  ,á«FÉbƒdGh
 áÄ«gh  á«HƒæédG  á≤£æªdG  á`̀jó`̀∏`̀H  ø`̀e  ∑ôà°ûªdG
 á¶aÉëªdG  á`̀Wô`̀°`̀T  á``jô``jó``eh  AÉ``̀ª``̀dGh  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀ dG

.á«HƒæédG
 á∏MôªdG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ¢ù∏éªdG  ¢Vô©à°SGh
 ≥jôØ∏d  á`̀«`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG  äGQÉ``̀jõ``̀dG  è`̀FÉ`̀à`̀f  ø`̀e  ≈````dhC’G
 áÑ°ùf  ∞«ØîJ  »`̀a  ádhòÑªdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh  ∑ôà°ûªdG
 »àdGh  øcÉ°ùªdG  ó≤ØJ  ôÑY  ∫Éª©dG  øμ°S  »a  áaÉãμdG
 É k«°Uƒe  ,á¶aÉëªdG  ≥WÉæe  øe  %57  áÑ°ùf  â£Z
 äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  »a  Oƒ¡édG  á∏°UGƒe  ≈∏Y  √ƒª°S
 É`̀gõ`̀jõ`̀©`̀Jh á``«``FÉ``bƒ``dG ô``̀«``̀HGó``̀à``̀dGh á``̀ jRGô``̀ à``̀M’G

.ΩRÓdG »æeC’G iƒà°ùªdÉH
 IQGRh É¡H Ωƒ≤J »àdG äGQOÉÑªdÉH √ƒª°S OÉ°TCGh
 á¶aÉëªdG ¢UôM GócDƒe á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG

 á«YÉªàL’G  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh  äÉ«©ªédG  º``YO  ≈∏Y
 áªgÉ°ùªdGh  á«∏ëªdG  äÉéàæªdG  ™æ°U  ∫Éée  »`̀a

 .ø«æWGƒªdG áeóîd IóFGôdG á«©ªàéªdG
 ¬`̀eó`̀b »`̀Fô`̀e ¢`̀Vô`̀Y ≈`̀∏`̀Y √ƒ`̀ª`̀°`̀S ™`̀ ∏`̀WG É`̀ª`̀c
 OGƒªdG  á°Sóæg  IQGOEG  ôjóe  »fƒØY  ô«ª°S  ¢Sóæ¡ªdG
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRh  »a
 á«àëàdG  á«æÑdGh  ¥ô£dG  ™jQÉ°ûe  ¿CÉ°ûH  ,»fGôª©dG
 IÉ°ûªdG •ƒ£N ∫Éªμà°SG ´hô°ûªc ´ÉaôdG á≤£æe »a
 ∂dPh ,áeÉ©dG ≥aGôªdGh á«°ù«FôdG ¥ô£dG øe OóY »a

.¥ô£dG …OÉJôªd ájQhôªdG áeÓ°ùdG õjõ©àd
 ¢VôY  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  ™∏WG  ô`̀NBG  ÖfÉL  ø`̀eh

 QÉªãà°S’Gh  á«°Sóæ¡dG  äÉeóîdG  IQGOEG  ¬àeób  »Fôe
 áfÉ«°Uh  ¥ô£dG  ∞°Uôd  »dÉgC’G  äÉLÉ«àMG  ∫ƒM
 »`̀dÉ`̀gCG ø`̀«`̀H á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J π``̀LCG ø`̀e á`̀Ø`̀ °`̀UQC’G
 ™e  ≥«°ùæàdG  »a  QGôªà°S’G  √ƒª°S  GócDƒe  ,á≤£æªdG
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdGh  ∫É¨°TC’G  IQGRh
 π«gCÉJh  ,´ÉaôdG  á≤£æe  »a  á«àëàdG  á«æÑdG  ôjƒ£àd
 á«Ñ∏J äÉ`̀eó`̀î`̀ dG  π`̀ °`̀†`̀aCG  ≥``̀ ah á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG  ¥ô``̀£``̀dG

.ø«æWGƒªdGh »dÉgC’G äÉLÉ«àM’
 »a πª©dG ô«°S πMGôe ßaÉëªdG ƒª°S ™HÉJ Éªc
 ™jQÉ°ûªdG  »a  ™eGƒédGh  óLÉ°ùªdG  ™jQÉ°ûe  ò«ØæJ
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ø«H  ¿hÉ©àdÉH  ,á«fÉμ°S’G
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdGh  ∫É¨°TC’G  IQGRhh
 QhódG √ƒª°S É kæ«Ñe ,¿Éμ°SE’G IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉHh
 É¡à«ªgCGh  ™eGƒédGh  óLÉ°ùªdG  ¬∏ãªJ  …òdG  ô«ÑμdG
 ≈`̀dEG  √ƒª°S  G kô«°ûe  ,™ªàéªdGh  Oô`̀Ø`̀dG  IÉ`̀«`̀M  »`̀a
 ∞∏àîe  »a  ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûªdG  á©HÉàe  IQhô°V

.≥WÉæªdG
 Oƒ¡L  ≈∏Y  √ƒª°S  ™∏WG  ´ÉªàL’G  ΩÉàN  »ah
 ™jQÉ°ûªdG ∞∏àîe áeÉbEG »a á«HƒæédG á≤£æªdG ájó∏H
 ôjƒ£Jh AGô°†îdG á©bôdÉH ΩÉªàg’G ≈∏Y õcôJ »àdG
 á¶aÉëªdG ¥É£f »a á«©«Ñ£dG ¿ƒ«©dGh äÉgõàæªdG
 »dÉgC’G äÉÑ∏£àeh äÉLÉ«àMG »Ñ∏j ÉªH ,á«HƒæédG

.á≤£æªdG »a ájQÉ°†ëdG IQƒ°üdG ¢ùμ©jh

»dÉgC’G äÉLÉ«àMG åëÑjh  ájRGôàM’G äGAGôLE’G ™HÉàj á«HƒæédG ßaÉëe

 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGôJ
 áæé∏dG ´ÉªàLG ¢ùeCG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

.ó©H øY ó≤Y …òdG 340`dG á«≤«°ùæàdG
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bƒe  ≈∏Y  zó¡©dG  »dh  ƒª°S  QÉÑNCG{  ÜÉ°ùM  ôcPh
 πª©dG  ¥ƒ°ùH  á∏°üàªdG  äÉYƒ°VƒªdG  â°ûbÉf  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ¿CG  zôàjƒJ{
 ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG äGóéà°ùe ôNBG â°Vô©à°SG Éªc ,¬àª¶fCG ôjƒ£J á∏°UGƒeh

 .z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc

 á``∏°UGƒe ¢``ûbÉæJ zá``«≤«°ùæàdG{
π``ª©dG ¥ƒ``°S á``ª¶fCG ô``jƒ£J

 âæH  ÉfQ  áî«°ûdG  .O  â∏Ñ≤à°SG
 π«ch  áØ«∏N  ∫BG  è«YO  ø`̀H  ≈°ù«Y
 ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y  á«LQÉîdG  IQGRh
 Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dG ¢``̀ù``̀eCG ICGô``̀ª``̀∏``̀d ≈```∏```YC’G
 ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  ,…OQÉ``̀ f  â`̀jô`̀ZQÉ`̀e
 á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG IQÉØ°S
 Qƒ°†ëH  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ió``̀d
 º°ùb ¢ù«FQ ,»YÉaôdG IQƒf Ió«°ùdG
 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’É`̀H  »`̀dhó`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG

.ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d
 .O â``̀Ñ``̀MQ ,AÉ``̀≤``̀ ∏``̀ dG ∫Ó`````̀Nh
 è«YO  øH  ≈°ù«Y  âæH  ÉfQ  áî«°ûdG
 â`̀jô`̀ZQÉ`̀e  Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG
 Ωó≤àªdG  QÉ°ùªdÉH  Ió«°ûe  ,…OQÉ``̀f
 ábGó°üdG  äÉbÓY ¬«dEG  â∏°Uh …òdG
 á«îjQÉàdG á«é«JGôà°S’G ¿hÉ©àdGh
 äÉ`̀ j’ƒ`̀ dGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ø`̀«`̀H
 Égõjõ©J πÑ°Sh á«μjôeC’G IóëàªdG
 ídÉ°üªdG  º`̀Yó`̀j  É`̀ª`̀H  É`̀gô`̀jƒ`̀£`̀Jh
 ,ø«≤jó°üdG  øjó∏Ñ∏d  ácôà°ûªdG

 ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe ¢UôM IócDƒe

 ™°ShCG ¥ÉaBG ƒëf äÉbÓ©dÉH AÉ≤JQ’G

 ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  øe

 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ä’É``̀é``̀ª``̀dG π``̀c ≈`̀∏`̀Y

 á«æeC’Gh  ájôμ°ù©dGh  ájOÉ°üàb’Gh

.ä’ÉéªdG øe Égô«Zh

 áî«°ûdG  .O  â°Vô©à°SG  Éªc

 áØ«∏N ∫BG  è«YO øH ≈°ù«Y âæH ÉfQ

 äÉj’ƒdG  IQÉØ°S  ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  ™e

 áμ∏ªe  ió``̀d  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG

 ICGô`̀ª`̀dG  ¬`̀«`̀dEG  â∏°Uh  É`̀e  øjôëÑdG

 Ée π``X »``a Ωó`̀≤`̀ J ø``e á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 øe  ΩÉªàgGh  ájÉYQ  øe  ¬H  ≈¶ëJ

 OÓÑdG πgÉY ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M

 ∞∏ªdG  Gò``g ≈```dhCG  …ò``̀dG  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG

 √ôeCG  Qó°UCG  ÉeóæY  iƒ°üb  ájƒdhCG

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  AÉ°ûfEÉH  »eÉ°ùdG

 áÑMÉ°U á°SÉFôH kÉeÉY 19 πÑb ICGôª∏d

 âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 ¬àdÓL  áæjôb  áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG

 ,áμ∏ªªdG »a »FÉ°ùædG πª©dG ájÉYôd

 Iõ«Lh  Iôàa  »a  É¡æμe  …òdG  ôeC’G

 âª¡°SG  Iõ«ªàe  äÉª°üH  ™°Vh  øe
 ≈∏Y  IôÑN  â«H  øjôëÑdG  π©L  »a
 ä’Éée  »`̀a  »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G  iƒà°ùªdG

.ICGôªdG ¿hDƒ°T
 Ió«°ùdG  â`̀Hô`̀YCG  ,É¡ÑfÉL  ø`̀e
 É`̀gRGõ`̀à`̀YG ø``Y …OQÉ```̀ f â`̀jô`̀ZQÉ`̀e
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀∏`̀d õ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H
 ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG §``̀Hô``̀J »``̀à``̀dG á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀ dG
 áHÓ°U øe ¬H RÉàªJ Éeh ø«≤jó°üdG
 äÉ`̀j’ƒ`̀dG ¢`̀Uô`̀M Ió``cDƒ``e ,Iƒ```̀bh
 √ò¡H ™aódG ≈∏Y á«μjôeC’G IóëàªdG
 ,πª°TCG  äÉjƒà°ùe  ≈``̀dEG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
 øe  G kójõe  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«æªàe
 QGô°UEÉH  Ió«°ûe  .QÉgOR’Gh  Ωó≤àdG
 ô`̀eC’G  Égõ«ªJh  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG
 ™æ°U õ`̀cô`̀e ≈```̀dEG  É`̀¡`̀∏`̀ °`̀UhCG  …ò```̀dG

.QGô≤dG PÉîJGh
 »a åëÑdG ,AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJ Éªc
 ÉjÉ°†≤dGh  äÉYƒ°VƒªdG  ø`̀e  Oó`̀Y

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP

 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG á«μjôeC’G IQÉØ°ùdG ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG ™e åëÑJ á«LQÉîdG π«ch

 áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 GOóY  ,ôbƒªdG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 ìÉéf  áÑ°SÉæªH  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  äÉ«bôH  øe
 ,√ƒª°S  ÉgGôLCG  »àdG  IOÉà©ªdG  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG

.ìÉéædÉH ¬≤«aƒJh ¬∏dG óªëH â∏∏μJh
 äÉjBG ≈ª°SG øY º¡JÉ«bôH »a ¿ƒÄæ¡ªdG ÜôYCGh
 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ΩÉ≤ªd  äÉμjôÑàdG
 √ƒª°S  ßØëj ¿CG  πLh õY ≈dƒªdG  ø«YGO  ,AGQRƒdG
 áë°üdG ôaGh √ƒª°S ≈∏Y ≠Ñ°ùj ¿CGh ,¬àjÉæY ºjôμH
 Iô«°ùe á∏°UGƒªd ,ôª©dG ∫ƒWh IOÉ©°ùdGh á«aÉ©dGh
 áaÉc  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  Égó¡°ûJ  »àdG  Qƒ£àdGh  á«ªæàdG

.äÉjƒà°ùªdG
 ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  Ió«°ùdG  âeó≤J  ÉgQhóHh
 »fÉ¡àdG äÉjBG  ≈ª°SCÉH ,ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR
 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈``dEG  äÉμjôÑàdGh
 »àdGh á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG ìÉéf áÑ°SÉæªH ,AGQRƒdG
 ¬∏dG á«YGO ,áëLÉf ¬∏°†ah ¬∏dG óªëH É¡éFÉàf äAÉL
 áë°üdG  QƒaƒªH  √ƒª°S  ≈∏Y  øªj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG
 AÉ£©dGh ∫òÑdGh AÉæÑdG Iô«°ùe á∏°UGƒªd IOÉ©°ùdGh
 Iô«°ùªdG  π`̀X  »`̀a  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  ø`̀Wƒ`̀ dG  á`̀eó`̀î`̀d
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM

 ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y ó«°ùdG ™aQ ¬ÑfÉL øeh
 Ö«WCGh äÉμjôÑàdG ¥ó°UCG ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈dEG  »fÉ¡àdG
 ¬∏dG  ÓFÉ°S  ,Ió«©°ùdG  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀H  ,AGQRƒ```̀ dG
 G kô`̀NP  ¬«≤Ñj  ¿CGh  √ƒª°S  ßØëj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG
 ≥jôW  ≈∏Y  Oó°ùj  ¿CGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  G kóæ°Sh
 »a  á«ªæàdGh  ô«îdG  Iô«°ùe  á∏°UGƒªd  √É£N  ô«îdG
 áë°üdG  QƒaƒªH  √ƒª°S  ≈∏Y  øªj  ¿CGh  ,áμ∏ªªdG

.ôª©dG ∫ƒWh IOÉ©°ùdGh á«aÉ©dGh
 ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  »∏Y  øH  óªMCG  ï«°ûdG  Üô`̀YCGh
 ádÉ°UC’ÉH ,¥ôëªdG …OÉf IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,áØ«∏N
 IQGOE’G  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  ø`̀Y  áHÉ«ædÉHh  ¬°ùØf  ø`̀Y
 »fÉ¡àdG  ¢üdÉN øY ,¥ôëªdG  …OÉf  »Ñ°ùàæe áaÉch
 ,AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  á«Ñ∏≤dG
 áë°üdG  áª©f  øe  √ƒª°S  ≈∏Y  ¬H  ¬∏dG  º©fCG  Ée  ≈∏Y
 IOÉà©ªdG  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  ìÉ`̀é`̀fh  ,á«aÉ©dGh
 ¬≤«aƒJh  ¬∏dG  óªëH  â∏∏μJh  √ƒª°S  ÉgGôLCG  »àdG
 âé∏KCG Ió«©°ùdG áÑ°SÉæªdG √òg ¿CG GócDƒe ,ìÉéædÉH
 »∏©dG  ¬∏dG  É«YGO  ,AÉ«ahC’G  ø«æWGƒªdG  áaÉc  Üƒ∏b
 Qƒaƒe  ¬«∏Y  ≠Ñ°ùj  ¿CGh  √ƒª°S  ßØëj  ¿CG  ôjó≤dG
 á∏°UGƒªd ôª©dG ∫ƒWh á«aÉ©dGh IOÉ©°ùdGh áë°üdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »î°ùdGh  ¢ü∏îªdG  √ƒª°S  AÉ£Y

.á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ø«àeCÓdh É¡Ñ©°Th
 áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ™`̀aQh
 ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈`̀dEG  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  ¢üdÉN
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG ìÉéf áÑ°SÉæªH ôbƒªdG AGQRƒdG
 »∏©dG  ¬∏dG  É«YGO  ,√ƒª°ùd  âjôLCG  »àdG  IOÉà©ªdG
 ,¬àjÉæY ºjôμH AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S ßØëj ¿CG ôjó≤dG
 ¬«≤Ñjh  ,á«aÉ©dGh  áë°üdG  ô`̀aGh  ¬«∏Y  ≠Ñ°ùj  ¿CGh
 á∏°UGƒªd  ºjôμdG  É¡Ñ©°Th  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  Gô`̀NP

.õjõ©dG ÉææWh »a á«ªæàdGh AÉæÑdGh ô«îdG Iô«°ùe
 π«cƒdG •É«îdG Üƒ≤©j π«∏N ô«Ø°ùdG ô qÑY Éªc
 äÉeƒ∏©ªdGh OQGƒªdGh á«∏°üæ≤dG ¿hDƒ°û∏d óYÉ°ùªdG
 ¬àMôah ¬`̀JOÉ`̀©`̀°`̀S  ≠`̀dÉ`̀H  ø`̀Y ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRƒ```̀H
 ÉgGôLCG  »àdG  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  ìÉéf  áÑ°SÉæªH
 ,ôbƒªdG  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 É k©aGQ  ,ìÉéædÉH  ¬≤«aƒJh  ¬∏dG  øe  óªëH  â∏∏μJh
 √ò¡H  √ƒª°ùd  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  äÉ``̀jBG  ≈ª°SG
 ≈∏Y ºjój ¿CG πLh õY ¬∏dG É k«YGO ,Ió«©°ùdG áÑ°SÉæªdG
 óªjh  ¬¶Øëj  ¿CGh  á«aÉ©dGh  áë°üdG  Qƒaƒe  √ƒª°S
 ,É¡Ñ©°Th øjôëÑ∏d G kôNP √ƒª°S π©éj ¿CGh √ôªY »a
 .¿ÉeC’Gh øeC’G áª©f ¬«∏Y ºjójh øWƒdG ßØëj ¿CGh

 äÉ``̀ «``̀ bô``̀ H ø````̀ e GOó```````̀Y ≈``̀≤``̀∏``̀à``̀j AGQRƒ```````````̀ dG ¢```ù```«```FQ
á`̀ «`̀ Ñ`̀ £`̀ dG äÉ``̀ °``̀ Uƒ``̀ ë``̀ Ø``̀ dG ìÉ```̀é```̀f á`̀ Ñ`̀ °`̀ SÉ`̀ æ`̀ ª`̀ H »``̀ fÉ``̀ ¡``̀ à``̀ dG

 IQGRƒdG  á£N ¿CG  º«∏©àdGh á«HôàdG  ôjRh »ª«©ædG  »∏Y øH óLÉe QƒàcódG  ∞°ûc
 ∞dCG 12 »dGƒëd É k«ÑjQóJ É kéeÉfôH 160 ò«ØæJ πª°ûJ πÑ≤ªdG »°SGQódG ΩÉ©∏d á«ÑjQóàdG
 ó©H øY Égò«ØæJ ºà«°S É kéeÉfôH 69 É¡æª°V øe ,äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe øe áHQóàeh ÜQóàe
 ¿CG ≈dEG ôjRƒdG QÉ°TCGh.áægGôdG á«ë°üdG ±hô¶dG πX »a ,∫hC’G »°SGQódG π°üØdG ∫ÓN
 OÉØà°SG É k«ÑjQóJ É kéeÉfôH 157 ò«ØæJ »a âFÉØdG »°SGQódG ΩÉ©dG ∫ÓN âëéf ób IQGRƒdG
 ,áHQóàeh É kHQóàe 1480 Oó©d ó©H øY É kéeÉfôH 26 É¡æe ,áHQóàeh É kHQóàe 10561 É¡æe

.ø«ØXƒªdG πªY ä’ÉéªH á£ÑJôªdG á«ÑjQóàdG äÉLÉ«àM’G Ö°ùëH ∂dPh
 »a º¡°ùj …òdG ÖjQóàdGh ø«¡ªàdÉH É k̈ dÉH É keÉªàgG »dƒJ IQGRƒdG ¿CG ôjRƒdG ócCGh
 ,á«°SQóªdG äGOÉ«≤dGh ø«ª∏©ªdG Éª«°S’h ,º¡JÉ°ü°üîJ ™«ªéH ÉgQOGƒc IAÉØc ôjƒ£J
 IQGRƒdG  äÉYhô°ûªH  ∂dP  §HQh  ,º¡∏ªY  ∫Éée  »a  äGóéà°ùªdG  ôNBG  ≈∏Y  º¡YÓWGh
 áÑ∏£dG AÉæHCÓd áeó≤ªdG á«ª«∏©àdGh ájƒHôàdG äÉeóîdG iƒà°ùªH AÉ≤JQÓd ,ájôjƒ£àdG

.á«°SGQódG º¡∏MGôe ∞∏àîªH
 ¬à°Vôa …òdG …óëàdG Gƒ¡LGh ób IQGRƒdÉH ÖjQóàdÉH ø«°üàîªdG ¿EG ôjRƒdG ∫Ébh
 GƒYÉ£à°SGh ,á«dhDƒ°ùªdG Qób ≈∏Y GƒfÉch ,Iõ«ªe IQƒ°üH áægGôdG á«ë°üdG ±hô¶dG
 ∫ÓN  øe  ,ó©oH  øY  Ωó≤àd  á«ÑjQóàdG  èeGôÑdG  øe  áYƒªée  OGó``YEG  »°SÉ«b  â`̀bh  »a

.zΩhhR{h zõª««J âaƒ°ShôμjÉe{ πãe ,á«fhôàμdE’G äÉ°üæªdG

 è``eGôH  ò``«ØæJ  :á``«HôàdG  ô``jRh
AGOC’Gh IAÉ``ØμdG  ôjƒ£àd  á``«ÑjQóJ

 ájó≤ØJ  IQÉjõH  ¢ùeCG  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  áë°üdG  Iô`̀jRh  âeÉb
 á«ë°üdG ájÉYô∏d õcôe ≈dEG ¬∏jƒëJ ºJ …òdG ;ºjó≤dG IO’ƒ∏d Iôà°S ≈Ø°ûà°ùªd
 á¶aÉëe »a á©°SÉàdG IôFGódG πãªe ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y É¡≤aGôj ,á°UÉîdG
 ºbÉ£dGh  ø«dhDƒ°ùªdG  øe  Oó`̀Yh  ,¢SÉÑY  ∫BG  ø«°ùM  QÉªY  ó«°ùdG  áª°UÉ©dG
 äGóéà°ùªdG  ô`̀NBG  ≈∏Y  ´ÓWÓd  ∂`̀dPh  ,áë°üdG  IQGRƒ`̀H  »°Sóæ¡dGh  »æØdG
 á©HÉàªd ájó≤ØàdG ádƒédG √òg »JCÉJ PEG ,õcôªdG AÉ°ûfEG IOÉYEG »a äGQƒ£àdGh

.áμ∏ªªdG ≥WÉæe ∞∏àîe »a ø«æWGƒªdG º¡J »àdG á«eóîdG ™jQÉ°ûªdG
 äGóéà°ùe  ô``̀NBG  ≈∏Y  Iô``jRƒ``dG  â`̀©`̀∏`̀ qWG  ,ájó≤ØàdG  á`̀dƒ`̀é`̀dG  ∫Ó``̀Nh
 åjóëJh  πjó©J  ™e  πeÉμdÉH  ≈æÑªdG  π«gCÉJ  IOÉYEG  ø qª°†J  …òdG  ;´hô°ûªdG
 20  â¨∏H  á«HÉ©«à°SG  ábÉ£H  ≈°VôªdG  áeÉbE’  ±ôZ  ≈dEG  É¡∏jƒëJh  ±ô¨dG
 ó©°üªdG áaôZ AÉæHh ,√É«e IQhO ™e ¢SQÉM áaôZ AÉæH ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,kGôjô°S
 á«μ«fÉμ«ªdG ∫ÉªYC’G ™«ªL πª©dG πª°T Éªc ,ºjó≤dG ÇQGƒ£dG º∏°S ∫GóÑà°SGh
 PEG  ,áeRÓdG  äÉeóîdG  ™«ªL  ™e  ä’É°üJ’Gh  á«fhôàμdE’Gh  á«FÉHô¡μdGh
 »eóîdG  Qƒ£àdGh  »fGôª©dG  ™°SƒàdG  áÑcGƒe  ≈`̀ dEG  ´hô°ûªdG  Gò`̀g  ±ó¡j

.≈°VôªdG øe áÄØdG √òg Ωóîj πeÉμàeh ¢ü°üîàe »ë°U õcôe ô«aƒJh

 πjƒëJ πMGôe ≈``∏Y ™∏£J áë°üdG IôjRh
ájÉYô∏d õcôe ≈dEG IO’ƒ∏d Iôà°S ≈``Ø°ûà°ùe
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Vacancies Available
AXA INSURANCE (GULF) BSC (C)

has a vacancy for the occupation of
MANAGER (INSURANCE) 

17202207  or  recruitment-bahrain@axa-gulf.com

AXA INSURANCE (GULF) BSC (C)
has a vacancy for the occupation of

CUSTOMER SERVICES AGENT 

17202207  or  recruitment-bahrain@axa-gulf.com

GENERAL MEDICAL W.L.L
has a vacancy for the occupation of

SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

17725990  or  personnel@intercol.com

HIDD POWER CO. B.S.C. (CLOSED)
has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL TECHNICIAN 

17679414  or  hr@hpc.com.bh

MOHAMMED HASAN ALMAHROOS CO (B.S.C)
has a vacancy for the occupation of

ELECTRICAL ENGINEER 

17408090  or  hr@almahroos.com

AMA SCHOOL OF BASIC EDUCATION
has a vacancy for the occupation of

CONSULTANT 

ALUMINIUM  BAHRAIN B.S.C
has a vacancy for the occupation of

SUPERVISOR

17837307  or  alialsharji@alba.com.bh

AMA SCHOOL OF BASIC EDUCATION
has a vacancy for the occupation of

MARKETING AND PUBLIC RELATIONS 
OFFICER

ALMOOSA MARKETING
has a vacancy for the occupation of

COMPUTER SYSTEMS ANALYST

17531235  or  aealmosa@batelco.com.bh

AMA SCHOOL OF BASIC EDUCATION
has a vacancy for the occupation of

CONSULTANT 

MARSH (BAHRAIN) COMPANY S.P.C
has a vacancy for the occupation of

MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS) 

TEEKAY LNG BAHRAIN OPERATIONS L.L.C. - 
FOREIGN BRANCH

has a vacancy for the occupation of
ELECTRICAL SUPERVISOR 

34392814  or  jalal.memari@teekay.com

MIDMAC CONSULTANCY S.P.C OWNED BY 
MAIS TAWFIQ NIZAR NAJJAR

has a vacancy for the occupation of
DIRECTOR OF FINANCE AFFAIRS 

GULF AIR B.S.C. (C)
has a vacancy for the occupation of

CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 17338431  or  mariam.alhajiri@gulfair.com

REVIRA HOTEL
has a vacancy for the occupation of

WAITER 

BLOCKBUSTER BUSINESS SUPPORT
SERVICES CO.SPC

has a vacancy for the occupation of
SALES EXECUTIVE 

 34002030  or  bahrainblockbuster@gmail.com

BAHRAIN BRITE SERVICES W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

FUTURE ENERGY 
 has a vacancy for the occupation of

ENGINEER 

17258811  or  accounts@futurenergy.me

FURSTEN REAL ESTATE CO S.P.C OWNED BY 
IMAD ABDULLA EL KHOURY

has a vacancy for the occupation of
SALES MANAGER 

33308708  or  info@furstenbh.com

AZHAR KARZAKAN MARKET W.L.L
 has a vacancy for the occupation of

 WORKER (SALES) 

 37141515  or  hassan1968bh@gmail.com

ABRAR CARMAX SPARE 
 has a vacancy for the occupation of

WORKER 

33405333  or  azizkhan16@hotmail.com

SECURITY HUB S.P.C
has a vacancy for the occupation of

OFFICE ASSISTANT 

17530670  or  gm@securityhubbh.com

COSTRA ADVERTISING & PROMOTION WLL
has a vacancy for the occupation of

SALES REPRESENTATIVE 

HAMAD TOWN PHARMACY
has a vacancy for the occupation of

SALES REPRESENTATIVE 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of

WORKER 

 39918887  or  abuhussainmc@gamil.com

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of

WORKER 

39918887  or  abuhussainmc@gamil.com

AVANA CAPITAL
has a vacancy for the occupation of

PROGRAMMES ANALYST 

SOCIETE INTERNATIONALE DE 
DESSALEMENT (SIDEM) - FOREIGN BRANCH

has a vacancy for the occupation of 
 TECHNICIAN

(ELECTRICAL ENGINEERING) GENERAL

INFORMATION TECHNOLOGY PEOPLE W.L.L.
has a vacancy for the occupation of

COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATOR 

ALSAWARI CARPENTRY WORKSHOP W.L.L
has a vacancy for the occupation of

CARPENTER 

EAST PLUM SERVICES CO. WLL
 has a vacancy for the occupation of

TECHNICIAN (MAINTENANCE) 

 33701007  or  phagamas.courts@eastplum.com

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL 
CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIGN

has a vacancy for the occupation of
SUPERINTENDENT (MECHANICAL MAINT.) 

 32322748  or  bahrain.project@alfouzan.com

SHARBTY BUILDING CONSTRUCTION W.L .L
has a vacancy for the occupation of

LABOURER 

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER W.L.L.
has a vacancy for the occupation of

PLANT / UNIT OPERATOR 

DEVES GATE CARS SERVICES
has a vacancy for the occupation of

WORKER 

17490911  or  ykhalfan@gmail.com

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of

WORKER 

 33367000  or  a_1999_a@hotmail.com

PARSAN OVERSEAS PRIVATE LIMITED - 
BRANCH OF A FOREIGN COMPANY

has a vacancy for the occupation of
SYSTEM ANALYST 

 17514495  or  sanjay@parsan.biz

S . NIMAT GARCO
has a vacancy for the occupation of

WORKER 

 17400951  or  skyonee@hotmail.com

THE GROVE RESORT
has a vacancy for the occupation of

MANAGER 

MANAMA FOOD INDUSTRY
has a vacancy for the occupation of

TECHNICIAN
(MECHANICAL EQUIPMENT OPERATING) 

 17675755  or  zamzam@batelco.com.bh

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of

WORKER 

33367000  or  a_1999_a@hotmail.com

R I M MARKETING S.P.C
has a vacancy for the occupation of

WORKER 

 33701470  or  rimspc5@gmail.com

OMICRON ELECTRONICS
MIDDLE EAST - FOREIGN BRANCH

has a vacancy for the occupation of
MANAGER (OPERATIONS) 

TRANS GLOBAL CONTRACTING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of

SUPERVISOR 

BURJ 55 CARGO HANDLING W.L.L
 has a vacancy for the occupation of  

DRIVER 

STILLER AGENCY FOR THE SUPPLY WORKERS W.L.L
has a vacancy for the occupation o

CHEF

 17717730  or  alazzamgroup@yahoo.com

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES
AND SONS CO. W.L.L

has a vacancy for the occupation of
RIGGER (OIL & GAS WELLS DRILLING) 

ST.CHRISTOPHER’S SCHOOL ‘ISA TOWN’
has a vacancy for the occupation of

TEACHER 

 17605424  or  Recruitment@school.st-chris.net

ALMODEER RESTURANT
 has a vacancy for the occupation of

CHEF 

FMS12121@GMAIL.COM

SOLARA CARPENTRY CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of  

PAINTER(FURNITURE) 

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 äGAGôLEÉH ΩÉàdG ΩGõàd’G á«ªgCG á«æWhh á«æjO äÉ«dÉ©a äócCG
 »YƒdG  ≥∏£æe  øe  ∫RÉæªdG  øe  AGQƒ°TÉY  º°Sƒe  áeÉbEGh  ,áeÓ°ùdG
 √QÉ°ûàfG áYô°Sh z19-ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a IQƒ£îH
 É¡ª°SÉ≤àj  á«YÉªL á«dhDƒ°ùe ƒg ΩGõàd’G  ¿CG  øjôÑà©e ,¬JÉÑÑ°ùeh
 ,AGƒ°S  óM  ≈∏Y  ¿ƒæWGƒªdGh  á«eƒμëdG  äÉ¡édGh  ¿ƒdhDƒ°ùªdG
 √òg AÉ«MEG πLCG øe á«æ©ªdG äÉ¡édG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édÉH ø«gƒæe

.áëFÉédG ¬°VôØJ …òdG »FÉæãà°S’G ™°VƒdG πX »a ôFÉ©°ûdG
 ≥«°ùæàdÉH  zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  á°UÉN  äÉëjô°üJ  »a  GhOÉ°TCGh
 ±ÉbhC’G  IQGOEGh  ÉfhQƒc  áëaÉμªd  »Ñ£dG  ≥jôØdG  ø«H  iôL  …òdG
 ,¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  ábÓ©dG  äGP  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  á«≤Hh  ájôØ©édG
 ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG  iDhôdG  π°†ØH  áμ∏ªªdG  ¿CG  ≈∏Y øjOó°ûe
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 á°SQÉªeh  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  º«b  ï«°SôJ  ≈∏Y  á°üjôM
 ¬∏Øc π«°UCG  ≥ëc ájôëH á«æjódG ôFÉ©°ûdG áeÉbEGh óÑ©àdGh Ió«≤©dG
 Ée ,áμ∏ªªdG »a áfƒ°üªdG á«°ù«FôdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M øeh Qƒà°SódG
 äÉjôëdG  ΩGôàMGh ¿Éª°V »a ¬H  iòàëj ÉLPƒªf øjôëÑdG  π©éj

.á«æjódG
 ¿EG ídÉ°üdG ∞°Sƒj ájôØ©édG ±ÉbhC’G ¢ù«FQ ∫Éb ájGóÑdG »a
 º°SGôe  áeÉbEG  ºYóJ  ∫GõJ  ’h  âfÉc  ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H  øjôëÑdG
 ájôëdG πeÉμH É¡àeÉbE’ äÉ«fÉμeE’G ™«ªL ô«aƒJ ∫ÓN øe AGQƒ°TÉY
 íeÉ°ùàdG  ìhQ  QÉWEG  »a  ∂dPh  ,É¡«°SQÉªe  ≈∏Y  ≥««°†J  ¿hO  øeh
 ∂∏ªdG  ádÓL  ¢Uôëj  »àdG  ∞FGƒ£dGh  ¿É``̀jOC’G  ø«H  ¢ûjÉ©àdGh
 ºYO ∫ÓN øe Éæàμ∏ªe ¢VQCG  ≈∏Y Égõjõ©Jh Égó«cCÉJ ≈∏Y ióØªdG

.¿CÉ°ûdG Gò¡H Iôªà°ùªdGh Iójó°ùdG ¬JÉ¡«LƒJh ¬àdÓL
 »a  AÉ°ùædGh  ∫ÉLô∏d  ºJCÉe  600  øe  ôãcCG  ¿CG  ídÉ°üdG  ø«Hh
 á∏jƒW  äGƒæ°S  òæe  ôFÉ©°ûdG  áeÉbEG  ájôM  É¡«a  ¢SQÉªJ  øjôëÑdG
 á«dÉëdG  ±hô¶dG  ™eh  ,Ohóëe  ’  »eƒμM  ºYóHh  ájôëdG  πeÉμH
 §°Sh  ΩÉ©dG  Gòg  AGQƒ°TÉY  º°SGôe  ΩÉ≤à°S  ø«æWGƒªdG  áeÓ°ùdh
 ≈∏Y  AGQƒ°TÉY  º°SGôe  QÉ°üàbG  É¡æe  ,IOó°ûe  ájRGôàMG  äGAGô`̀LG
 øY  É¡©aQ  ºJ  »àdG  äÉ«°UƒàdG  ≈dEG  ô¶ædG  ™e  ,áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG

.ºJBÉªdG AÉ°SDhQ ™e ô«NC’G ´ÉªàL’G
 »Ñ£dG  ≥jôØdG  ≈`̀dEG  AÉæãdGh  ôμ°ûdG  ¢üdÉîH  ídÉ°üdG  Ωó≤Jh

 »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ™e á«dÉëdG á∏MôªdG π£H √ôÑàYG …òdG
 øe  ¬H  iòàëj  ’Éãe  âëÑ°UCG  øjôëÑdG  ¿CG  Éæ«Ñe  ,OÓÑdG  É¡«a  ôªJ
.»°VÉªdG ôjGôÑa »a ¬«°ûØJ òæe ¢Shô«ØdG áHQÉëe »a ∫hódG ™«ªL
 ídÉ°üdG ¢`̀SÉ`̀Ñ`̀Y ìhó`̀ª`̀e Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ø`̀ª`̀K  ¬``̀ JGP ¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG  »``̀ah
 ¬Jó≤Y …òdG …ƒæ°ùdG AÉ≤∏dG »a áæ∏©ªdG áª«μëdG É«∏©dG äÉ¡«LƒàdG
 »a  á«æ«°ùëdG  ÖcGƒªdGh  ºJBÉªdG  ™e  ájôØ©édG  ±É``̀bhC’G  IQGOEG
 ≥ah  1442  AGQƒ°TÉY  º°Sƒe  AÉ«ME’  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äÉ¶aÉëe

.z19 -ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a øe á«FÉbƒdG äGRGôàM’G
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd √ôμ°T øY ôÑYh
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf áØ«∏N ∫BG
 IQGOE’h  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  IQGRhh  á«∏NGódG  IQGRhh
 ºJBÉªdG »∏ãªe äÉ©∏£J ™e º¡HhÉéJ áYô°S ≈∏Y ájôØ©édG ±Ébh’G
 ºJBÉªdG äGQGOEG äGôjó≤àd Échôàe »æ«°ùëdG Ö«£îdG âbh π©L »a
 ìÉª°ùdG  ™e  áÑ°SÉæªdGh  áÑ£îdG  ´ƒ°Vƒe  äÉ«°†à≤e  Ö°ùëHh

.á«YôªdG §HGƒ°†dG ≥ah åÑdG âbh äƒ°üdG äGôÑμe ΩGóîà°SÉH
 áeÉ©dG áÄ«¡dG ƒ°†Yh iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y ìô°U ¬ÑfÉL øe
 áÄ«¡dG  ΩGõàdGh  ¢UôM  GócDƒe  ,»LÉëdG  OGDƒa  á«æ«°ùëdG  ÖcGƒª∏d
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«Lƒà∏d  ΩÉàdG  É¡ªYOh  á`̀dhó`̀dG  äÉ¡«LƒàH
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U á°SÉFôH  áeƒμëdG  Oƒ¡éHh ,ióØªdG  OÓÑdG
 IófÉ°ùeh ºYóHh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 »àdG  AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 äÓ«¡°ùàdGh äÉeóîdGh ºYódG πÑ°S πc áÄ«¡Jh ô«aƒJ ≈∏Y ¢UôëJ
 ¢ùμ©J  »àdG  áaô°ûªdG  IQƒ°üdÉH  á«æjódG  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀g  QÉ¡XE’

.á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªªd …QÉ°†ëdG ™bGƒdG
 ÉfhQƒc áëFÉL AGôL ÉfOÓH ¬H ôªJ …òdG ±ô¶dG πX »a :∫Ébh
 É kØ°U ±ƒbƒdG á«æjOh á«∏gCGh á«ª°SQ äÉ°ù°SDƒeh G kOGôaCG Éæ«∏Y Öéj
 ,AÉHƒdG  Gòg  á¡LGƒªd  ádhòÑªdG  ÉgOƒ¡L  ºYOh  IOÉ«≤dG  ™e  G kóMGh
 á°SÉFôH ÉfhQƒc áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØdG Oƒ¡L øjQó≤eh ø«æªãe
 ôjó≤àdÉH  â«¶M  »àdGh  ø«eC’G  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

.™ªLCG ºdÉ©dG ÜÉéYEG âdÉfh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe AÉæãdGh
 √ôjó≤Jh ¬eGôàMG øY QƒØ°ü©dG  ó«éªdGóÑY ï«°ûdG  ôÑY Éª«a

 ≈àM áëFÉédG AóH òæe »Ñ£dG ≥jôØdG É¡dòÑj »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡é∏d
 ø«æWGƒªdG Üƒ∏b »a ¿ÉæÄªW’G ´QõH ¢ùμ©fG Ée ƒgh ,Gòg Éæeƒj
 áëFÉédG áeRCG IQGOEG »a áeó≤àe øjôëÑdG áμ∏ªe π©Lh ,ø«ª«≤ªdGh

.ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y É«ë°U
 Égô«Zh  ºJBÉªdGh  óLÉ°ùªdG  ¥ÓZEG  QGôªà°SG  ¬Ø°SCG  øY  ÜôYCGh
 ¢SÉædG ¬«a êÉàëj …òdG AÓàH’G øeR »a Éª«°S ’h ,IOÉÑ©dG QhO øe
 ,äGAÓàH’G ô°S º¡d ô°ùØjh ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG A’BÉH ô«còàdG ≈dEG
 ≥jôØdG  »a  áeÉàdG  Éæà≤K  øμdh  ,á«°ùØædG  º¡JÉfÉ©e  øe  ∞Øîj  ÉªH
 áeÓ°ùd  É¶ØM  áμ∏ªªdG  »a  iô``NC’G  á«eƒμëdG  äÉ¡édGh  »Ñ£dG
 ∞bƒJ QGôªà°SG  »a ºgQGôb á«HGƒ°üH ø«æÄª£e Éæ∏©éJ  ,™«ªédG

.…ó°ùédG ÜQÉ≤àdG Ö∏£àJ »àdG äGOÉÑ©dG
 Qó°üJ  »àdG  äGQGô`̀≤`̀dG  ™e  ÜhÉéàdG  ø«æWGƒªdG  øe  ÉÑdÉ£e
 áëFÉédG  Iô°UÉëe π«Ñ°S »ah ídÉ°U »a »¡a ,»Ñ£dG  ≥jôØdG  øe

.É¡æY áéJÉædG QGô°VC’G π«∏≤Jh
 ÖcGƒªdG  áÄ«g  ƒ°†Yh  Ö`̀LQ  ø`̀H  º`̀JCÉ`̀e  ¢ù«FQ  ó``cCG  √Qhó``̀H
 πãªJ  áeÉ©dG  áeÓ°ùdGh  áë°üdG  ¿CG  Ö`̀LQ  øH  π°ü«a  á«æ«°ùëdG
 »àdG  §HGƒ°†dÉH  ó«≤àdG  á«ªgCG  ó«cCÉJ  ™e  ,™«ªé∏d  á«°ù«FQ  ájƒdhCG
 ∫ÓN ô«HGóJh äÉ«°UƒJ øe á«æ©ªdG äÉ¡édGh »Ñ£dG ≥jôØdG Égô≤j

.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG Oƒ¡é∏d ÉªYO ,áeOÉ≤dG IôàØdG
 ΩÉàdG É¡ªYOh ádhódG äÉ¡«LƒàH ºJBÉªdG ΩGõàdGh ¢UôM GócDƒe
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«Lƒà∏d
 áeƒμëdG  Oƒ¡éHh  ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U á°SÉFôH
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IófÉ°ùeh  ºYóHh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 πc áÄ«¡Jh ô«aƒJ ≈∏Y ¢UôëJ »àdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 á«æjódG áÑ°SÉæªdG √òg QÉ¡XE’ äÓ«¡°ùàdGh äÉeóîdGh ºYódG πÑ°S
.á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªªd …QÉ°†ëdG ™bGƒdG ¢ùμ©J »àdG áaô°ûªdG IQƒ°üdÉH

 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG á`̀æ`̀é`̀d ƒ`̀°`̀†`̀Y á`̀ª`̀MQ ∫BG  …RÉ```̀Z Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG OÉ``̀ °``̀TCGh
 ¢† qîªJ  ÉªH  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  »æWƒdG  øeC’Gh  ´ÉaódGh  á«LQÉîdG
 ™e  ájôØ©édG  ±É``̀bhC’G  IQGOEG  ¬Jó≤Y  …ò`̀dG  …ƒæ°ùdG  AÉ≤∏dG  ¬æY
 á«ª°SôdG  äÉ¡édG  »∏ qãªe  øe  OóY  Qƒ°†ëH  äÉ«æ«°ùëdGh  ºJBÉªdG
 »qÑ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdGh  á që°üdGh  á«∏NGódG  IQGRh  º¡°SCGQ  ≈∏Yh
 ó«©°U ≈∏Y ∂dPh (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉéd … qó°üàdÉH »æ©ªdG
 ΩÉ©dG  Gòg  õμJôj  ¿CG  ≈∏Y  ™eõªdGh  AGQƒ°TÉY  º°Sƒªd  OGó©à°S’G
 É¡à°Vôa »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ÖÑ°ùH (»fhôàμdE’G qåÑdG) ≈∏Y
 Oƒ¡édÉH  ¥É«°ùdG  Gò`̀g  »`̀a  áªMQ  ∫BG  OÉ`̀°`̀TCGh  .(É`̀ fhQƒ`̀c)  áëFÉL
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H »æWƒdG ≥jôØdG É¡dòÑj »àdG Iô«ÑμdG
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ¬≤«≤ëJ  ´É£à°SG  É`̀eh  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 ≥ah  É¡d  … qó°üàdGh  (ÉfhQƒc  á`̀eRCG)  IQGOEG  »a  á«HÉéjEG  èFÉàf  øe

.á«ªdÉY IOÉ°TEG q§ëe É¡∏©L á«ª∏Y á«æ¡e á«é«JGôà°SG
 ’  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  ¿EG  :»fÉà°ùeódG  óªMCG  ÖFÉædG  ∫Ébh
 IQGOEG  ≈∏Y  ¿EGh  ,πª°ûdG  ºd  ≈∏Y  å©ÑJ  äGAGô`̀LEG  πH  ábôØdG  »æ©J
 ≥«≤ëJ  π`̀LCG  øe  ¬H  ΩÉ«≤dG  Öéj  ÉªH  ΩÉ«≤dG  ájôØ©édG  ±É``̀bhC’G
 øe  É¡«∏Y  ø«ªFÉ≤dGh  ºJBÉªdG  äGQGOEG  »Yh  ≈∏Y  ø«dƒ©e  ,áeÓ°ùdG

 .á«fÉK á¡L øe ø«æWGƒªdG »Yhh á¡L

 ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY  øH  ΩÉ°ûg  ï«°ûdG  OÉ°TCG  
 OGó©à°SG øe ºJBÉªdG øY ¿ƒdhDƒ°ùªdG √GóHCG ÉªH áª°UÉ©dG á¶aÉëe
 á«æ«°ùëdG  ôFÉ©°ûdG  á`̀eÉ`̀bE’  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G  PÉ`̀î`̀J’
 áë°üH IôWÉîªdG ΩóYh êÓ©dG øe ô«N ájÉbƒdG CGóÑªH òNC’Gh

.º¡JÉ«Mh ¢SÉædG
 øe  Oó`̀Y  ™`̀e  »≤«°ùæJ  ´ÉªàLG  ∫Ó`̀N  ßaÉëªdG  Oó°Th 
 áWô°T  ájôjóe  ΩÉY  ôjóe  Qƒ°†ëH  ,á¶aÉëªdÉH  ºJBÉªdG  AÉ°SDhQ
 »Ñ£dG  ≥jôØdGh  ájôØ©édG  ±É`̀bhC’G  øY  ø«∏ãªeh  á¶aÉëªdG
 øe  AGƒ`̀LCG  »a  á«æ«°ùëdG  ôFÉ©°ûdG  áeÉbEG  ≈∏Y  ¢UôëdG  ≈∏Y
 ∫É≤àfÉH íª°ùJ ’ »àdG OhóëdG »a øμdh á«ëjQC’Gh áæ«fCÉª£dG
 á«æ«°ùëdG ¢ùdÉéªdG QÉ°üàbG ≈dEG Égƒæe ,øjõ©ªdG ø«H ihó©dG
 »æ©ªdG  QOÉμdGh  ºJCÉªdG  IQGOEG  óLGƒJ  ™e  ó©H  øY  åÑdG  ≈∏Y

.ájRGôàM’G äGAGôLE’G áaÉμH ΩGõàd’Gh ô°TÉÑªdG åÑdÉH
 øe  á°UÉN  ±hô`̀X  É¡jód  ,¿ƒaô©J  Éªc  øjôëÑdG{  ∫É`̀bh
 AÉëfCG  πc  »a  Iô°ûàæªdG  ºJBÉªdGh  IOhóëªdG  É¡àMÉ°ùe  å«M
 øjõ©ªdG ø«H ¢ù«d AÉHƒdG QÉ°ûàfG á«fÉμeEG øe ójõj Gògh OÓÑdG
 á«fÉμ°ùdG  áaÉãμdG ¿CG  É kë°Vƒe  ,ΩÉ`̀Y  mπμ°ûH  ™ªàéªdG  πH  §≤a
 óLƒj  »àdG  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe »a  á°UÉN ,øjôëÑdG  »a  á«dÉY
 ,á¨dÉH  IQƒ£N  πμ°ûj  •ÓàN’G  ¿EÉa  ∂dòdh  ,ºJBÉªdG  ôãcCG  É¡«a

.áëFÉédG √òg á¡LGƒe »a ™«ªédG ¿hÉ©J ≈æªàfh
 IOÉjR  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀J  •ÓàN’Gh  äÉ©ªéàdG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 ¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  Iô«ãc  ÜQÉéJ  Éæjódh  áHÉ°üªdG  ä’ÉëdG  OóY
 OóYCG IOÉjR øe Éªgó©H çóM Éeh z≈ë°VC’G ó«Yh ô£ØdG ó«Y{
 ä’ÉëdG  IOÉ`̀jR  ¿CG  ≈`̀dEG  Égƒæe  ,•ÓàN’G  ÖÑ°ùH  ,ø«HÉ°üªdG
 ¬jƒ°ûJ  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀J  ,äÉ©ªéàdG  ÖÑ°ùH  ,äÉ«aƒdGh  áHÉ°üªdG
 IAÉ°SE’G  Öéj  ’  ∂dòdh  .É¡J’’Oh  ≥Øàj  ’h  áÑ°SÉæªdG IQƒ°U
 áëFÉL πX »a É¡JÉ«dÉ©a AÉ«MEG »a äÉ©ªéàdG ÖÑ°ùH ,áÑ°SÉæª∏d

.ÉfhQƒc
 ,Qô°†∏d ¢SÉædG ¢Vô©àj ¿CG Öéj ’ AGQƒ°TÉY »a :™HÉJh
 Qób  ’{  ÜÉ°üj  ób  …ò`̀dG  ÜÉ°ûdÉa  ,•ÓàN’Gh  ™ªéàdG  áé«àf
 Öéj ∂dòdh ¬à∏FÉY OGôaGh ø°ùdG QÉÑμd  ¢Shô«ØdG π≤æ«°S z¬∏dG
 ºàj Ée ƒgh ihó©dG ∫É≤àfG øe á«Ñ∏°ùdG èFÉàædG ¢SÉædG Ö«æéJ

.ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G ∫ÓN øe
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ≥`̀ jô`̀ Ø`̀ dG Gƒ`̀°`̀†`̀Y ó```̀ cCG ,π`̀°`̀ü`̀à`̀e ¥É`̀«`̀°`̀S »```̀ah
 ó`̀ª`̀MCG  π«Ñf  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d  …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG
 πμ°ûJ  äÉ©ªéàdG  ¿G  ¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL  IQƒàcódGh …ô«°û©dG
 QÉ°ûàfG  ≈∏Y  óYÉ°ùJh  ô°VÉëdG  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  á¨dÉH  IQƒ`̀£`̀N
 ¬à¡LGƒe Ö∏£àJh É°UÉN ÓeÉ©J êÉàëj …òdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ΩóY É¡aógh Iô«Ñc AÉÑYCG É¡«∏Y á«Ñ£dG QOGƒμdÉa ,á«dÉY á«fGõ«e
 ä’ÉëdG  OóY  OÉjORG  ßMÓªdG  øeh  ,áHÉ°üªdG  ä’ÉëdG  OÉjORG
 õcGôe ¿CG øjócDƒe ,πFGƒ©dG äÉ©ªéJ ÖÑ°ùH ≈ë°VC’G ó«Y ó©H
 ájÉæY ¿ƒLÉàëj ≈°VôªdGh IOóëe á«HÉ©«à°SG ábÉW É¡d êÓ©dG
 πª©J  »àdG  êÓ©dG  õcGôe  ≈∏Y  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ™jRƒJ  ºàjh á°UÉN
 ä’ÉëdG  äOGR  Éª∏c  ¬fCG  ó°ü≤dGh  ,á`̀eRC’G  ájGóH  òæe  áYÉ°S  24

 ,É°†jG äÉHÉ°UEÓd ¿ƒ°Vô©e ºgh ôãcG AÉÑWG ≈dEG áLÉëH ÉæfEÉa
.áëFÉédG √òg ≈∏Y AÉ°†≤dG »a ™«ªédG ¿hÉ©J ø«æªàe

 äÉ`̀¡`̀é`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀H º`̀ JBÉ`̀ ª`̀ dG AÉ``̀ °``̀SDhQ OÉ``̀°``̀TCG ,º`̀¡`̀à`̀¡`̀L ø``e
 áeRC’G  AGƒàMG  »a  ô«ÑμdG  QhódG  É¡d  »àdGh  á«æ©ªdG á«eƒμëdG
 äGAGô`̀LE’G  ø«ª°†J  IQhô°V  ≈dEG  ø«gƒæe  ,ÉgQÉKBG  øe  óëdGh
 ¿Éª°†d  »Ñ£dG  ≥jôØdG  ø`̀Y  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dGh  ºJBÉªdG  »`̀a  á«FÉbƒdG
 øjó«°ûe  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe  óëdGh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG
 AGQƒ`̀°`̀TÉ`̀Y  º°Sƒªd  á«ª«¶æàdG  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  Oƒ`̀¡`̀é`̀H

.ºJBÉªdG AÉ°SDhQ ™e π°UGƒàªdG ≥«°ùæàdGh
 ø«°ùëdGóÑY  ï«°ûdG  ø`̀H  »∏Y  ó«°ùdG  øªK  ¬ÑfÉL  ø`̀eh
 á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  QƒØ°ü©dG
 ¿CÉ°ûH ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód øe á«eÉ°ùdG
 áeƒμëdG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édGh ,ÉfhQƒc áëFÉL äÉ©ÑJ AGƒàMG
 G kò«ØæJh  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äGQGô≤d
 ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 ™«ªédG  ≈∏Y  á«dÉZ  á«æjO  áÑ°SÉæe  AGQƒ°TÉY  iô`̀cP  ¿CG  É kæ«Ñe
 πμ°ûdÉH  ÉgQÉ¡XEGh  É¡«ª«¶æJh  É¡æ«eCÉJ  ≈∏Y  ¢UôëdG  G kócDƒeh
 äÉ°ù°SDƒªdG  áaÉc  πªY  »a  É k«°SÉ°SCG  ôÑà©j  …òdG  ô`̀eC’G  ,ó«édG

.ábÓ©dG äGP äÉ¡édGh
 ™e »≤«°ùæJ ´ÉªàLG ∫ÓN á«dÉª°ûdG  ßaÉëe ∂dP í°VhCG 
 ,ßaÉëªdG  ÖFÉf  Qƒ°†ëH  ,á¶aÉëªdÉH  ºJBÉªdG  AÉ°SDhQ  øe  OóY
 ±É`̀bhC’G  øY  ø«∏ãªeh  á¶aÉëªdG  áWô°T  ájôjóe  ΩÉY  ôjóeh
 ôjRh ôjó≤Jh äÉ«ëJ º¡d π≤f å«M ,»Ñ£dG ≥jôØdGh ájôØ©édG
 AGƒLCG  »a  á«æ«°ùëdG  ôFÉ©°ûdG  áeÉbEG  ≈∏Y  ¬°UôMh  ,á«∏NGódG
 ∫É≤àfÉH íª°ùJ ’ »àdG  OhóëdG »ah á«ëjQC’Gh áæ«fCÉª£dG øe

.øjõ©ªdG ø«H ihó©dG
 »a äÉ«£©ªdGh äGô°TDƒªdG ≈dEG  á«dÉª°ûdG ßaÉëe QÉ°TCGh 
 ºdh  RGõàY’Gh  ôîØ∏d  ƒYóJ  »àdGh  ,»aÉ©àdGh  áHÉ°UE’G  Ö°ùf
 ¿hÉ©àdÉH  øjôëÑdG  ≥jôa  Oƒ¡Lh  ≈dÉ©J  ¬∏dG  π°†ØH  ’EG  äCÉ`̀J
 »a ≥jôØdG  Oƒ¡L ºJBÉªdG  ºYO ≈∏Y øgGôfh ,»YGh ™ªàée ™e
 äÉÑ°ùàμªdG  √òg  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ≈dEG  É k«YGO  ,áeOÉ≤dG  á∏MôªdG
 ™bƒe »a ™«ªédG ¿ƒμj å«ëH ,AGQƒ°TÉY áÑ°SÉæe »a á«ë°üdG

.á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG
 ¢ù«FQ  OÉ«°üdG  ¿Éª∏°S  ∫OÉY  QƒàcódG í°VhCG  ,¬à¡L  øe
 ≥FÉ≤ëdG  Qƒ°†ë∏d áë°üdG  IQGRƒ``H  ¢`̀VGô`̀eC’G  áëaÉμe  º°ùb
 ≈dEG  G kô«°ûe  ,øjôëÑdG  »a  áëFÉédG  »°ûØJ  πMGôªd  á«ª∏©dG
 á«∏FÉ©dG  äÉ©ªéàdG  »°ûØàdG  »a  á«°ù«FôdG  ÜÉÑ°SC’G  øe  ¿CG
 ä’ó©e ´É`̀Ø`̀JQG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’  É`̀ kMô`̀°`̀T  Ωó``b  å«M ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh
 ¿É°†eQ ô¡°T »a á«°VÉªdG  äÉÑ°SÉæªdG  ó©H É k°Uƒ°üN áHÉ°UE’G
 %30  ≈`̀ dEG  20  ¿CG  É kæ«Ñe  ,≈`̀ë`̀°`̀VC’Gh  ô£ØdG  …ó«Yh  ∑QÉÑªdG
 »a  º¡°ùj  …òdG  ôeC’G  ¢VGôYC’G  º¡«∏Y ô¡¶J  ’  ø«HÉ°üªdG  øe
 QÉÑc  ø«H  É k°Uƒ°üN áHÉ°UE’G  ä’ó©e ™aôjh ¢Shô«ØdG  »°ûØJ

.∫ÉØWC’Gh ø«æWGƒªdG

 ¢Uô```ëdG ¿Gó``cDƒ``j á`«dÉ``ª°ûdGh áª°UÉ``©dG É`¶aÉ`ëe
ihó```©dG ∫É`≤àfÉH í`ª°ùj ’ É``ªH ô`FÉ©°ûdG á`eÉ`bEG ≈∏`Y

.áª°UÉ©dG ßaÉëe |.á«dÉª°ûdG ßaÉëe |

AGQƒ°TÉY º°SGôe AÉ«MEG ìÉéfEG ≈∏Y É¡°UôM ócDƒJ »∏HƒJ á≤£æe ºJBÉe
 ìÉéfEG ≈∏Y É¡°UôM ¢ùeCG É¡d ¿É«H »a »∏HƒJ á≤£æe ºJBÉe äócCG
 ,Éfhôc  áëFÉL  OƒLh  πX  »a  ,ΩÉ©dG  Gò¡d  AGQƒ°TÉY  º°SGôe  AÉ«MEG
 ≈°UhCG  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’Gh  §HGƒ°†dG  πμH  É¡eGõàdGh
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G ¢ù∏éªdGh ¢üàîªdG »Ñ£dG ≥jôØdG  É¡H

:»gh ájôØ©édG ±ÉbhC’G IQGOEGh
 ºJCÉªdG  IQGOEG  ≈∏Y  OƒLƒdG  ô°üb  ™e  ó©H  øY  º«°SGôªdG  AÉ«MEG

.ô°TÉÑªdG åÑdÉH »æ©ªdG QOÉμdGh
 áÑ£îdG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  ¬«°†à≤j  É`̀e  Ö°ùëH  Ö«£îdG  å`̀H  â`̀bh

.áÑ°SÉæªdGh
.QOGƒμdGh IQGOE’Gh Ö«£î∏d »Ñ£dG ¢üëØdÉH ΩGõàd’G

 É¡æY QOÉ°üdG ºJBÉªdG âYOh øjõ©ªdG ∫ÉÑ≤à°SG øY ºJBÉªdG Qòà©Jh
 ºJCÉeh  ,»Hô¨dG  »∏HƒJ  ºJCÉeh  ,»bô°ûdG  »∏HƒJ  ºJCÉe  :»gh  ¿É«ÑdG
 AGó¡°T ºJCÉeh ,â«ÑdG πgCG á«æ«°ùMh ,äÓÑÑédG á«æ«°ùMh ,ô«é¡dG
 ™«ªL  ΩÓ°SE’G  ó«¡°T  ºJCÉeh  ,»Ñjô©dG  ø°ùM  êÉëdG  ºJCÉeh  ,∞£dG
 »°VGôàa’G  åÑdG  ´hô°ûe  IófÉ°ùe  ≈∏Y  πª©dG  ≈dEG  á≤£æªdG  AÉæHCG

 .¬∏gCG ƒg ÉªH AGQƒ°TÉY º°Sƒe AÉ«MEG äÉÄØdG πμd ≈æ°ùà«d

:á«°SÉ«°Sh á«æWhh á«æjO äÉ«dÉ©a

 ¬H iò`̀ à`̀ ë`̀ j ∫É``̀ã``̀e ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG IOÉ``̀«``̀≤``̀H ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG
á«æjódG  ô`̀FÉ`̀©`̀°`̀û`̀dG  á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e  á`̀ jô`̀ M  ï`̀«`̀°`̀Sô`̀J  »``a

.ídÉ°üdG ∞°Sƒj |.QƒØ°ü©dG ó«ée ï«°ûdG |.»LÉëdG OGDƒa |.ídÉ°üdG ìhóªe |.ÖLQ øH π°ü«a |.áªMQ ∫BG …RÉZ |.»fÉà°ùeódG óªMCG |



!?GPÉªdh ?Éæ∏°Uh øjCG ≈dEG

ó«°TQ ájRƒa

 äÓ`̀ª`̀ë`̀dG â`̀©`̀HÉ`̀à`̀J ¢``̀ù``̀dó``̀fC’G •ƒ`̀≤`̀ °`̀S ó`̀©`̀H |
 á≤£æªdG  ∫hO  øe  ójó©∏d  Üô¨dG  ∫ÓàMGh  á«Ñ«∏°üdG
 øWh  AÉ°ûfEG  »a  á«fƒ«¡°üdG  Iôμa  »eÉæJh  á«Hô©dG
 »fÉãdGh  ∫hC’G  »fƒ«¡°üdG  ôªJDƒª∏d  áé«àæc  ,Oƒ¡«∏d
-1905  ø«H  Ée  ¿óæd  ôªJDƒe  ºK  z∫õJôg{  ôμa  IOÉ«≤H
 º¶æªdG  ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀à`̀dG  º``J  √ó``©``Hh  ¬`̀«`̀a  …ò```̀dG  ,1907
 ¬àªLôJ  ºJ  …òdG  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  ¥GôàN’  è¡æªªdGh
 ºK  ,(ƒμ«H-¢ùμjÉ°S)`H  ≈`̀ dhC’G  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  ó©H
 øWƒdG)  Iôμa  ò«ØæJ  ≈`̀ dEG  Éæ∏°Uh  ≈àM  ,QƒØ∏H  ó`̀Yh
 Üô`̀ë`̀dG  ÜÉ`̀≤`̀ YCG  »`̀a  (ø«£°ù∏a  »`̀a  Oƒ¡«∏d  »`̀eƒ`̀≤`̀dG
 á«Hô©dG  á≤£æªdGh  ø«ëdG  ∂dP  òæeh  ,á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG
 á∏Môe  AÉ¡àfG  ó©H  ≈àM  QGô≤à°S’Gh  øeC’ÉH  º©æJ  ºd
 ,äGQƒKh äÉHÓ≤fG âeÉbh ,É¡dhód »Hô¨dG QÉª©à°S’G
 áeÉ£dG  äAÉ`̀L  ¿CG  ≈`̀ dEG  ,(73h  67h  56)  Ühô`̀M  ºK
 hõZ)  ƒ`̀gh  É«é«JGôà°SG  ÅWÉN  QGô`̀b  ôÑcCÉH  iôÑμdG
 »a âª¡°SCG äÉ«YGóJ øe ∂dP ™ÑJ Éeh ,(âjƒμ∏d ¥Gô©dG
 !á«Hô©dG Üƒ©°ûdG »Yh ∂«μØJh á«Hô©dG ∫hódG ∂«μØJ
 ≈àM  á«Hô©dG  »°SBÉªdG  â∏°SÉæJ  ¥Gô©dG  •ƒ≤°S  ™eh
 ,ø«ª∏°ùªdGh ΩÓ°SE’G  ≈∏Y ÜôëdG  ≥«ª©J ≈dEG  â∏°Uh
 ™e â≤aGôJ »àdG çGóMC’G »a á«μ«μØàdG É¡JhQP ≠∏Ñàd
 á«Hô©dG ∫hódG øe ójó©dG ∫ƒNOh z»fƒ«¡°üdG ™«HôdG{
 hCG  Iô≤à°ùªdG  ô«Z  ∫hódG  hCG  á∏°TÉØdG  ∫hódG  πé°S  »a

!IõLÉ©dG ∫hódG
 á«Hô©dG  áeƒ¶æª∏d  ∂«μØàdG  äÉ«∏ªY  QÉ`̀WEG  »a  |
 á«Hô©dG  äÉ°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉL  õéYh
 ≈dEG ∂«μØàdG π°Uh ,ôWÉîªdGh äÉjóëàdG á¡LGƒe øY
 ¿Gô`̀jEG{  ∫ƒ`̀NO  ™e  á°UÉNh  »Hô©dG  »Ñ©°ûdG  »YƒdG
 É«côJh á«MÉf øe á«Hô©dG á≤£æªdG §N ≈∏Y zÉ¡HÉfPCGh

!iôNCG á«MÉf øe z¿GƒNE’G{ É¡FÓªYh
 á«Ø∏N  ≈∏Y  »Ñ©°ûdG  »`̀Yƒ`̀dG  »`̀a  ΩÉ°ù≤f’G  CGó``̀H
 á«Hô©dG  á∏°UƒÑdG  äCGó``̀ Hh  äCÉ°ûf  »àdG  (QhÉ`̀ë`̀ª`̀dG)
 ø©∏J ∫hO Üƒ©°T äòNCGh äÉgÉéJ’G πc »a ÜòHòàJ

 á«ª«∏bEG  ∫hO  äô`̀¡`̀Xh  ,iô``̀NCG  ∫hO  Üƒ©°T  Ö°ùJh
 âªbÉØJh  !á«Hô©dG  ÉjÉ°†≤dÉH  ôLÉàJ  É«côJh  ¿GôjEÉc
 ójó©dG  »a  zø«àdhó∏d  á∏«ª©dG  äÉ«°û«∏ªdG{  IQƒ£N
 Gó¡°ûe  »Hô©dG  ó¡°ûªdG  íÑ°ü«d)  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  øe
 (á≤£æªdG  É«aGô¨L  øe  ójó©dG  »a  ΩódÉH  Ó∏μe  ÉaRÉf
 ≥∏©àj  »dƒW  ΩÉ°ù≤fG  øe  »Hô©dG  ΩÉ°ù≤f’G  ∫ƒëà«dh
 Oƒ°ùàdh ,»°VôY »Ñ©°T ΩÉ°ù≤fG ≈dEG áª¶fC’G ΩÉ°ù≤fÉH
 á«bô©dGh á«ØFÉ£dGh ±ô£àdGh ôMÉæàdGh ≈°VƒØdG á¨d

!á≤£æªdG ∫hO AÉLQCG πc »a ÜÉgQE’Gh
 »ª°SôdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  »Hô©dG  ∂«μØàdG  Gòg  |
 ø`̀eC’G  äÉ``̀jƒ``̀dhCG  ¬ª°†N  »`̀a  Ö«Z  …ò``̀dG  »Ñ©°ûdGh
 ¬©e  Ö«Z  »é«JGôà°S’G  ô`̀μ`̀Ø`̀dGh  »`̀Hô`̀©`̀dG  »`̀eƒ`̀≤`̀dG
 πNO  øjòdG  øjôμØªdGh  ø«Ø≤ãªdGh  ÖîædG  QhO  É°†jCG
 ±ÉØ£°UÓd  ¿hô`̀NBG  π`̀NOh  ∫Gõ©f’G  á©bƒb  º¡°†©H
 äÉ°VQÉ©ªdG)  â∏©a  º¡∏ãeh  !¢ùeÉîdG  QƒHÉ£dG  »a
 á°UÉNh  á«∏gC’G  äÉ°ù°SDƒªdG  øe  ô«ãμdGh  (á«Hô©dG
 º¡°SCG  (Üƒ©°ûdG  á©«∏W) ºgh É©e  A’Dƒgh ,á«bƒ≤ëdG
 ΩÉ¡°SE’Gh  (»Ñ©°ûdG  »YƒdG  π«∏°†J)  »a  º¡æe  ô«ãμdG
 ,á«æjódGh  á«eƒ≤dGh  á«æWƒdG  ¬JGAÉªàfG  á∏î∏N  »a
 º«≤dG á∏î∏N »a Gƒª¡°SCG IOhóëe ÓdG äÉjôëdG º°SÉHh
 ÜGô£°V’G  Éª«ah  !á«YÉªàL’Gh  ájô°SC’Gh  á«bÓNC’G
 á«LQÉîdG  πeGƒ©dG  ÖÑ°ùH  AGƒ°S  á≤£æªdG  ∫hO  º©j
 »ª∏©dG åëÑdÉH ΩÉªàg’G ™LGôJ á«∏NGódG πeGƒ©dG hCG
 ,á«JGòdG  Iƒ`̀≤`̀dGh  á°†¡ædG  π`̀eGƒ`̀Y  πμHh  º«∏©àdÉHh
 ≈dEG  (á«é«JGôà°S’Gh  ájQƒëªdG  ÉjÉ°†≤dG  ∫ƒëààd)
 á«HôY  Üƒ©°T  ø«H  ºFÉà°Th  ÜÉÑ°Sh  ø°SÓJ  Oôée
 ágÉØàdGh  á«ë£°ùdG  äOÉ°Sh  ≥£æªdG  ´É°V  !iô`̀NCGh
 ¿CG ∫óH »àdG »fhôàμdE’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh QÉ°ûàfG ™e
 »YƒdG ÜÉ«Z ÖÑ°ùH âª¡°SCG Üƒ©°ûdG IóMh »a º¡°ùJ

!Üƒ©°ûdG ΩÉ°ù≤fG »a
 äÉjóëàdGh äGójó¡àdG QGôªà°SG ™e ∂dP πc πX »a

!A»°T …CG »æ©j A»°T …CGh !A»°T …CG ™bƒàf ¿CG Éæ«∏Y
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 ¥ÉØJG  ≈∏Y  ™`̀bƒ`̀J  ¿CG  É¡æμªj  ’  É`̀«`̀Hƒ`̀«`̀KEG{
 ∫hód √É«ªdG øe IOóëe Ö°ùf ôjôªJ Oóëj Ωõ∏e
 º°SÉH çó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG ¬`̀H ìô`̀°`̀U É`̀e Gò``̀g ,zÖ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 øY  É°VƒYh  .»àØe  ÉæjO  ,á«Hƒ«KE’G  á«LQÉîdG
 ±hÉîe IÉYGôªH É¡eGõàdG äócCG{ √OÓH ¿EÉa ,∂dP
 çóëJ ób »àdG ±ÉØédG ä’ÉM øe Ö°üªdG ∫hO
 Gò¡H »`̀Hƒ`̀ «`̀ KE’G ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ,zπ`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  »`̀ a
 ájô°üªdG  ¢ùLGƒ¡dG  á«Yhô°ûe  ócDƒj  íjô°üàdG
 ájóL ióeh »Hƒ«KE’G ∑ƒ∏°ùdG  øe á«fGOƒ°ùdGh
 á°†¡ædG ó°S á∏μ°ûªd êôîe OÉéjEG »a ÉHÉHCG ¢ùjOCG
 ÉeÉªJ  ∞∏àîJ  z±hÉîªdG  IÉYGôe{`a  ,»Hƒ«KE’G
 á«é«JGôà°S’G  ±Gó``̀gC’Gh  ¿ƒª°†ªdG  å«M  øe
 øe Ö°üªdG ∫hO Ö°ùf ¿CÉ°ûH Ωõ∏ªdG ¥ÉØJ’G øY

.π«ædG ô¡f √É«e
 »Hƒ«KE’G  ÖfÉédG øY QOÉ°üdG  ∞bƒªdG  Gòg
 Iôe  øe  ôãcCG  ô°üe  ¬«dEG  âÑgP  Ée  á≤«≤M  ócDƒj
 ≈dEG  ±ó¡j  Góª©àe  É«Hƒ«KEG  Éàæ©J  ∑Éæg  ¿CG  øe
 á¡L  ø`̀eh  á¡L  ø`̀e  ,â`̀bƒ`̀dG  Ö°ùμd  á∏WÉªªdG
 ΩÉeCG  ,¿GOƒ°ùdGh ô°üe ,ø«àdhódG  ™°Vh ,iôNCG
 Iô°üe âdGRÉe É«Hƒ«KEG ¿CG á°UÉNh ,™bGƒdG ôeC’G
 »¡a  ,á°†¡ædG  ó°S  Aπe  Iôàa  ¿CÉ°ûH  É¡Øbƒe  ≈∏Y
 ô°üe  Éª«a  ,™Ñ°ùdG  äGƒæ°ùdG  Iôàa  ≈∏Y  Iô°üe
 ΩóY  hCG  ,äGƒ`̀æ`̀°`̀S  ô°û©H  ¿ÉÑdÉ£J  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dGh
 ∫hó`̀dG  π°UƒJ  πÑb  Aπ`̀ª`̀dG  á«∏ªY  ≈``dEG  Aƒé∏dG
 á«°SÉ°ùM  ∑Éæg  øμd  ,Ωõ`̀∏`̀e  ¥É`̀Ø`̀JG  ≈`̀ dEG  çÓ`̀ã`̀dG

 ∂dòH  É¡fCÉch  Ωõ∏ªdG  ¥ÉØJ’G  ádCÉ°ùe  øe  á«Hƒ«KEG
 √ò`̀g  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  áà«Ñe  É`̀jGƒ`̀f  ø`̀Y  ¢`̀ù`̀LGƒ`̀g  ô«ãJ

.á«°†≤dG
 ¿GOƒ°ùdGh  ô°üe  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  π«ædG  √É«e
 ≈dEG  áÑ°ùædÉH  É°†jCG  »gh  ,äƒe  hCG  IÉ«M  ádCÉ°ùe
 »a  É°SÉ°SCG  óªà©J  »àdG  ∫hó`̀dG  ™«ªLh  É«Hƒ«KEG
 ¥ô£àJ  ºd  Ö°üªdG  ÉàdhOh  ,¬gÉ«e  ≈∏Y  É¡JÉ«M
 √É«e  øe  IOÉØà°S’G  »a  É«Hƒ«KEG  ≥M  ≈dEG  ÉbÓWEG
 ,øjOÉ«ªdG  ∞∏àîe  »a  á«ªæàdG  ¢`̀VGô`̀ZC’  π«ædG
 á°†¡ædG  ó°S  ádCÉ°ùe  øe  »Hƒ«KE’G  ∞bƒªdG  øμdh
 ø«àdhódG ídÉ°üe »dƒJ ’ ÉHÉHCG ¢ùjOCG ¿CÉH »Mƒj
 á«ªgC’Gh  ΩÉªàg’G  ø`̀e  ¬°ùØf  Qó`̀≤`̀dG  ájƒ«ëdG
 IôgÉ≤dG  ≈`̀ dEG  áÑ°ùædÉH  π«ædG  √É«e  É¡∏ãªJ  »àdG
 ÜÉÑ°SC’G  ó`̀MCG  ƒg  ∞bƒªdG  Gò`̀gh  ,Ωƒ`̀Wô`̀î`̀dGh
 ¥ÉØJG  ≈`̀dEG  π°UƒàdG  ΩÉ`̀eCG  π«bGô©dG  â∏ãe  »àdG

.±GôWC’G ™«ªL ídÉ°üe »Ñ∏jh »°Vôj
 hó«Z  »`̀Hƒ`̀«`̀KE’G  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô`̀jRƒ`̀d  ≥Ñ°S
 Éëjô°üJ  ≥HÉ°S  âbh  »a  ≥∏WCG  ¿CG  ƒ°TÉLQGófG
 ÉeóæY  ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  Gô«£Nh  ,ÉjRGõØà°SG
 ¿EG{  :¬«a  ∫Éb  Éëjô°üJ  ôàjƒJ  ™bƒe  ≈∏Y  ô°ûf
 ø«ÑbGôªdG ¢†©H √ôÑàYG …òdG ôeC’G ,zÉæ∏«f π«ædG
 É«Hƒ«KEG  GQÉà¡à°SG  ó©jh  ¬d  QôÑe  ’  GRGõØà°SG
 ƒ`̀gh ,iô`````NC’G ±Gô`````WC’G í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀eh ∞`̀bƒ`̀ª`̀H
 á«°SÉ«°ùdG  ø«à«MÉædG  øe  ∫hDƒ°ùe  ô«Z  íjô°üJ
 »Øbƒe ±É©°VEG ¬fCÉ°T øe ¢ù«dh ,á«°SÉeƒ∏HódGh

 ,»`̀Hƒ`̀«`̀KE’G  ó°ùdG  á```eRCG  ø`̀e  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dGh  ô°üe
 ∞°ûμj  íjô°üJ  ¬fEÉa  ,∂`̀dP  øe  ¢ùμ©dG  ≈∏Y  πH
 √ò¡H  á«°†b  øe  É«Hƒ«KEG  ájóL  ió`̀e  øjôNBÓd

.É°†jCG IQƒ£îdGh á«ªgC’G
 ,É«fGOƒ°S hCG Éjô°üe ’h É«Hƒ«KEG ¢ù«d π«ædG
 óªà©J hCG ó«Øà°ùJ »àdG ∫hódG ™«ªL π«f ƒg πH
 øe É¡JÉLÉ«àMGh á«eƒ«dG É¡JÉ«M »a ¬gÉ«e ≈∏Y
 ô¡fC’G  á«≤Ñc  ƒgh  ,√É«ªdÉH  á£ÑJôªdG  äÉeóîdG
 √óFGƒa  º©J  ¿CG  Öéj ,¿Gó∏H  IóY  ôÑY  ôªJ  »àdG
 ≥M  øe  ¢ù«dh  ,AÉæãà°SG  ¿hO  øe  ™«ªédG  ≈∏Y
 øe  ôÑcCG  Ö«°üf  ≈∏Y  PGƒëà°S’G  ∫hódG  øe  …CG
 Gò¡d  ,É¡«°VGQCG  øe  ™Ñæj  ô¡ædG  ¿CG  áéëH  Égô«Z
 á«dhO á«bÉØJGh IógÉ©e 300 øe ôãcCG ∑Éæg âfÉc
 »a »gh ,á«dhódG √É«ªdG º°SÉ≤J á«∏ªY º¶æJ É¡∏c
 ¥ƒ≤ëH QGô°VE’G ΩóY á«ªgCG ≈∏Y õcôJ ÉgôgƒL

.á«dhódG QÉ¡fC’G »a iôNC’G ∫hódG
 äGógÉ©ªdG √òg ±ô©J ÉHÉHCG ¢ùjOCG áeƒμëa
 ºμëJ  »àdG  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  ÇOÉÑe  ¿CG  ±ô©Jh
 á«dhódG  √É«ªdG  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  á«∏ªY  º¶æJh
 ’  ,áÄWÉ°ûàªdG  ∫hó`̀dG  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  ácôà°ûªdG
 äóªY  Gò¡d  ,»Hƒ«KE’G  ∞bƒªdG  ÖfÉL  ≈dEG  ∞≤J
 á«ædG  ¿CÉ°ûH  á∏WÉªªdGh  Üô¡àdG  ≈dEG  ÉHÉHCG  ¢ùjOCG
 ,»dhódG øeC’G ¢ù∏ée ≈dEG ¬LƒàdG »a ájô°üªdG
 ¿GOƒ°ùdGh ô°üe ≥M øª°†j Ωõ∏e ¥ÉØJG ™°Vh hCG
 áæ«gQ ¢ü°üëdG √òg ≈≤ÑJ ¿CG ’ π«ædG √É«e øe

 áÑ°ùædÉH  á«JÉ«M ádCÉ°ùªdG  ¿C’  ,á«Hƒ«KE’G  IOGQE’G
 âëJ É¡fCÉ°ûH áehÉ°ùªdG øμªj ’h ø«àdhódG ≈dEG

.±hô¶dG øe ±ôX …CG
 ÇOÉÑªH  áKôàμe  ô«Z  É¡fCG  hóÑj  ÉHÉHCG  ¢ùjOCG
 äGó`̀gÉ`̀©`̀ª`̀dGh äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’Gh »``dhó``dG ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG
 Gòg πãe ,ídÉ°üªdG √òg πãe º¶æJ »àdG á«dhódG
 É¡d  á«ª«∏bEG  iƒb  øe  ΩƒYóe  »Hƒ«KE’G  ∞bƒªdG
 ÉgÉjÉ°†b øY ô°üe ∫É¨°TEG »a §≤a ¢ù«d ,áë∏°üe
 á≤£æªdG AÉ≤HEG ÉªfEGh ,Ö°ùëa á«eƒ≤dGh á«æWƒdG
 »àdG  á«ÑfÉédG  äÉYGô°üdGh ôJƒàdG  øe ádÉM »a
 »àdG É«Hƒ«KEG  É¡æe áeó≤ªdG »ah ,GóMCG ΩóîJ ød
 ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdG  πcÉ°ûªdG  ø`̀e  »fÉ©J
 Oó¡J  ¿CG  É¡dÉëØà°SG  ¿CÉ°T  øe  »àdG  á«YÉªàL’Gh

.É°†jCG á«∏NGódG É¡JóMh
 äó≤àYG »g ¿EG Å£îJ á«Hƒ«KE’G áeƒμëdÉa
 »àdhO Ö∏£e ≈∏Y ±ÉØàdÓd âbƒdG ≈∏Y âdƒY hCG
 ¥ƒ≤Mh ,á°†¡ædG  ó°S Aπe ¥ÉØJG  ¿CÉ°ûH Ö°üªdG
 øe  »Øμj  É`̀e  ∑Éæ¡a  ,π«ædG  √É«e  ø`̀e  ø«àdhódG
 êÉLƒY’G í«ë°üàH á∏«ØμdG á«°SÉ«°ùdG πFÉ°SƒdG
 √òg  »a  á«Hƒ«KE’G  IOÉ«≤dG  ô«μØJ  …ôà©j  …ò`̀dG
 √òg  ó«©j  ¿CÉH  π«Øc  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dGh  ,á«°†≤dG
 Ωó`̀Yh  ,í«ë°üdG  ô«μØàdG  ≥`̀jô`̀W  ≈``̀dEG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG
 ôeC’G Gòg ¿C’ ,™bGƒdG ôeC’G ¢Vôa ≈∏Y πjƒ©àdG
 ’CG  πeCG  ≈∏Y  ,Ö«dÉ°SC’G  ∞∏àîªH  √ô««¨J  øμªj

.É¡æe GóMGh …ôμ°ù©dG πëdG ¿ƒμj

 ¿É``©``jô``°``S ¿É````̀«````̀ dhO ¿É``̀bÉ``̀Ñ``̀ °``̀S
 íjôdG á¡LGƒªd ÉæeÉeCG  ¿B’G ÉªgógÉ°ûf
 »àdG  á«JÉ©dG  ô°Uô°üdG  á«°Shô«ØdG
 .¬àeôH  …ô°ûÑdG  ™ªàéªdG  ≈∏Y  âsÑg
 ójó°Th  G kóL  ΩƒªëªdG  ∫hC’G  ¥ÉÑ°ùdÉa
 ïjQÉàdG »a ¥ƒÑ°ùªdG ô«Zh á«°ùaÉæàdG
 á«eƒéædG  ≥≤ëjh  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  ø«H
 π°üjh  ¬H  RƒØj  øªd  AGôãdGh  óéªdGh
 ó°V  ¥ÉÑ°S  ƒg  ,ájÉ¡ædG  §N  ≈`̀dEG  k’hCG
 »μà°ûj Ö«°üY m¢Vôe áëaÉμªd âbƒdG
 ¿ƒ«∏e  18  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  Ωƒ`̀«`̀dG  ≈àM  ¬æe
 ≈dEG  ∞`̀dCG  700  áHGôb  π``NOCGh  ,¿É°ùfEG
 ¥ÉÑ°S  ƒ``g  ∂`̀dò`̀∏`̀a  ,ô``̀«``̀NC’G  º`̀gGƒ`̀ã`̀e
 º«∏°ùdGh  øeB’G  ìÉ≤∏dG  êÉàfEGh  ôjƒ£àd
 øe  …ô°ûÑdG  ¢ùæédG  ájÉªëd  πYÉØdGh
 møFÉc πc ó°ùL s¢ùe …òdG ∑ÉàØdG AÉHƒdG

 .¢VQC’G ¬Lh ≈∏Y ô«°ùj »M
 ø«H  É k°†jCG  ƒ¡a  »fÉãdG  ¥ÉÑ°ùdGh
 ø«≤HÉ°ùàªdG  º¶©e  øμdh  ,ºdÉ©dG  ∫hO
 øe º``̀g ø`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ø`̀«`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀à`̀ª`̀dGh
 á«YÉæ°üdG  ∫hó`````̀dGh  á`̀«`̀æ`̀¨`̀dG  ∫hó````̀dG
 ô«°ùJ  »``à``dG  Iò`̀Ø`̀æ`̀à`̀ª`̀dGh  á`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG
 ójóëàdÉHh  ,á`̀«`̀°`̀VQC’G  Iô`̀μ`̀dG  áæ«Ø°S
 OÉëJ’Gh ,á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
 ,É``«``°``ShQh ,ø``«``°``ü``dGh ,»````````̀HhQhC’G
 ≈àM óà°TGh CGóH ¥ÉÑ°ùdG Gò¡a .¿ÉHÉ«dGh
 ,¥ÉÑ°ùdG  »a  AóÑdG  IQÉØ°U  ¿Ó`̀YEG  πÑb
 ∫hó``̀dG äô`̀μ`̀à`̀MGh äPƒ`̀ë`̀à`̀°`̀SG å`̀«`̀M
 äÉMÉ≤∏dG  º¶©e  IQƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG  á`̀jô`̀ã`̀dG
 »a  âdGRÉe  »àdG  IóYGƒdG  á«∏Ñ≤à°ùªdG
 ,ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdGh  ôjƒ£àdG  QƒW
 AÉ¡fEG  ≈∏Y  IQó≤dG  É¡d  ¿ƒμJ  ób  »àdGh

.ájÉ¡ædG §N ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh ¥ÉÑ°ùdG
 á∏ée »a Qƒ°ûæªdG ∫É≤ªdG Ö°ùëa
 Scientific)  z»`̀μ`̀jô`̀eC’G  »ª∏©dG{
 ƒ`̀«`̀dƒ`̀j  31  »```̀a  (American
 150 ƒëf ∑É`̀æ`̀g ,…QÉ`̀é`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e
 ,ºdÉ©dG  ∫hO  »a  ôjƒ£àdG  âëJ  É kMÉ≤d
 ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  IóëàªdG  äÉ``j’ƒ``dG  πãe
 ,É`̀°`̀ù`̀fô`̀ah ,É``̀«``̀fÉ``̀ª``̀dCGh ,É`̀ «`̀ fÉ`̀£`̀jô`̀ Hh

.É«dGôà°SCGh ,ø«°üdGh ,É«°ShQh
 á«fÉ£jôÑdG  OQƒ`̀Ø`̀°`̀ù`̀cCG  á©eÉéa
 É`̀μ`̀«`̀æ`̀jRGô`̀à`̀°`̀SCG á`̀cô`̀°`̀T ™`̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 (AstraZeneca)  á`̀jó`̀jƒ`̀°`̀ù`̀ dG
 ájôjô°ùdG á∏MôªdG πNO É kMÉ≤d ¿GQƒ£oJ
 âëJ  ÜQÉéàdG  øe  Iô`̀«`̀NC’Gh  áãdÉãdG
 ,(ChAdOx1 nCoV-19)  º°SG
 ÖÑ°ùj …òdG ¢Shô«ØdG ¢ü∏îoà°SG å«M
 á`̀aÉ`̀°`̀VEG â`̀ª`̀Jh ,IOô`̀≤`̀ ∏`̀ d Gõ`̀ fƒ`̀ ∏`̀ Ø`̀ fE’G
SARS-) ÉfhQƒc ¢Shô«a øe äÉæ«L

 -19ó«aƒc ¢Vôªd ÖÑ°ùªdG (CoV-2
 äÓjó©J  âjôLoCG  ºK  ,(COVID-19)

 ¢Shô«ØdG  rπ r© nLh  §«∏îdG  Gò¡d  á«æ«L
 IQó≤dG  ¬d  ¢ù«dh  §°ûf  ô«Zh  É kØ«©°V

.¢VôªdÉH áHÉ°UE’Gh ihó©dG ≈∏Y
 É```̀fQOƒ```̀e á``̀cô``̀ °``̀T râ```̀¨```̀n∏```̀H É``̀ª``̀c
 êójôÑeÉc  áæjóe  »a  (Moderna)
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  ¢ùà°Sƒ°TÉ°SÉe  á``j’ƒ``H
 øe á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  ƒ`̀«`̀dƒ`̀j 27 »`̀a
 (mRNA-1273)  É¡MÉ≤d  ôjƒ£J
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG ø``̀e äÉ`̀æ`̀«`̀L ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H
 É`̀jÓ`̀î`̀dG  »``̀a  ¬`̀ æ`̀≤`̀Mh  (mRNA)
 ≈dhC’G ÜQÉéàdG rä nô rLCG ¿CG ó©H ,ájô°ûÑdG
 .¬àeÓ°Sh  ¬à«∏YÉa  âÑKCGh  IOô≤dG  ≈∏Y
 (Pfizer)  QõjÉa  ácô°T  âæ∏YCG  ∂dòc
 ∑Qƒ``̀jƒ``̀«``̀f »```̀a á````````̀jhOC’G á`̀YÉ`̀æ`̀ °`̀ü`̀ d
 á«fÉªdC’G  ∂àfƒ«H  ácô°T  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 øY  ƒ«dƒj  27  »a  (BioNTech)
 áãdÉãdGh  á«fÉãdG  ø«à∏MôªdG  »a  AóÑdG
 (BNT162b2)  ¬`̀ª`̀°`̀SG  ìÉ`̀≤`̀d  ø`̀e
 áj’h 39 øe ÉØdCG 30 øe ôãcCG ¢üëah
 äOÉ`̀aCG  ∂dòc  .πjRGôÑdG  ø`̀eh  á«μjôeCG
 (Novavax)ájOCÓd ¢ùμaÉaƒf ácô°T
 »a Aó``̀Ñ``̀dG ø``̀Y ó`̀fÓ`̀jô`̀«`̀e á```̀ j’h »``̀a
NVX-)  ìÉ≤d  ≈∏Y  ÜQÉéàdG  AGô``̀LEG
 ácô°T  É k°†jCG  ∑Éægh  .(CoV2373
 äô``LCG  »`̀à`̀dG  ¿ƒ`̀°`̀ù`̀fƒ`̀Lh  ¿ƒ°ùfƒL
 õcôe  »a  IOô≤dG  ≈∏Y  áëLÉf  ÜQÉéJ
 »a  ìÉ≤∏dG  çÉ`̀ë`̀HCGh  äÉ°Shô«ØdG  º∏Y
 Qƒ°ûæªdG Ö°ùM ƒ«dƒj 30 »a ø£°SƒH
 »a ∑É``̀æ``̀gh .zá`̀©`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀ dG{ á`̀∏`̀é`̀e »``̀a
 ∫hO  »a  Qƒ£oJ  äÉMÉ≤d  ¬°ùØf  âbƒdG
 á«°ùfôØdG  …ƒaƒfÉ°S  ácô°ûa  ,iô``NCG
 á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H á``̀cô``̀°``̀T ™```̀e ¿hÉ``̀©``̀à``̀dÉ``̀H
 ¿Óª©J  (GlaxoSmithKline)
 äÉ`̀cô`̀°`̀Th ,ó`̀jó`̀L ìÉ`̀≤`̀d ô`̀jƒ`̀£`̀J ≈`̀∏`̀Y
 áeó≤àe  π`̀MGô`̀e  ≈``̀dEG  â∏°Uh  á«æ«°U
 ∑Éaƒæ«°S  πãe  ,äÉMÉ≤∏dG  ôjƒ£J  »a
 É¡MÉ≤d  râ`̀ª`̀°`̀SG  »`̀à`̀dG  (Sinovac)
 ™e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  (CoronaVac)
 research center)  π`̀ jRGô`̀Ñ`̀ dG
 ΩQÉaƒæ«°S  ácô°Th  ,(Butantan
 ≈∏Y  πª©J  »àdG  (Sinopharm)
 ¿hÉ©àdÉH  (CanSino)  ¬ª°SG  ìÉ≤d

.IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ™e
 áë°üdG  ô`̀jRh  ∫É`̀b  πHÉ≤ªdG  »`̀ah
 ¢`̀ù`̀£`̀°`̀ù`̀ZCG  ø``̀e  ∫hC’G  »``̀a  »``°``Shô``dG
 »ÑjôéàdG  º«©£àdG  ¿hDhóÑ«°S  º`̀¡`̀fEG
 »`̀a Iô``̀«``̀Ñ``̀c OGó````̀YCÉ````̀H ¢```̀Shô```̀ dG ≈``̀∏``̀Y
 ÜQÉéàdG  ø`̀e  Gƒ¡àfG  ¿CG  ó©H  ôHƒàcCG

 √òg  ¿CÉH  É kª∏Y  ,ƒμ°Sƒe  »a  ájôjô°ùdG
 Égôjƒ£àH  ΩÉ``̀b  á`̀«`̀°`̀Shô`̀dG  äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀dG
 (Gamaleya center)  ó`̀¡`̀©`̀e
 ácô°Th  ´É`̀aó`̀dG  IQGRh  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH
 ôÑàîe  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,(BIOCAD)
 Vektor state)  çÉëHCÓd  Qƒàμ«a
 (research laboratory
 ∂``̀ °``̀ Sô``̀ Ñ``̀ «``̀ °``̀ Sƒ``̀ aƒ``̀ f á````̀æ````̀jó````̀e »``````̀a

 .(Novosibirsk)
 âdGRÉe  »àdG  äÉMÉ≤∏dG  √òg  πμa
 äõé oM ób áHôéàdG á∏Môe »a É¡©«ªL
 ºJh  ,¥ÉÑ°ùdG  »¡àæj  ¿CG  πÑb  É k≤Ñ°ùe
 ∫hó`̀ dG  ø`̀e  É`̀ keó`̀≤`̀eh É`̀ k«`̀dÉ`̀Z  É¡æªK ™`̀ aO
 .ºdÉ©dG  ≈∏Y  áæª«¡ªdG  áeó≤àªdG  ájôãdG
 äÉj’ƒdG  âæ°TO  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏©a
 IQOÉÑe ƒjÉe 15 »a á«μjôeC’G IóëàªdG
 Iô«ÑμdG  áYô°ùdG  á«∏ªY  É¡«∏Y  ≥`̀∏`̀WoCG
 (Operation Warp Speed)
 ƒëf  â°ü°üNh  ,É`̀ fhQƒ`̀c  á¡LGƒªd
 á«ªc  ô`̀Ñ`̀cCG  AGô°ûd  Q’hO  ø«jÓH  10
 ôjÉæj  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀H  äÉ`̀Yô`̀é`̀dG  ø`̀e  áæμªe
 Q’hO ¿ƒ«∏H áª«≤H á≤Ø°U É¡æe ,2021
 ô«aƒàd  ¿ƒ°ùfƒLh  ¿ƒ°ùfƒL  ácô°ûd
 ¢ùμaÉaƒf  ácô°Th  ,áYôL  ¿ƒ«∏e  áFÉe
 Q’hO  ¿ƒ«∏H  1^6  áª«≤H  É`̀ kª`̀YO  â≤∏J
 øe  áYôL  ¿ƒ«∏e  áFÉe  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
 ∫Éf OQƒØ°ùcCG á©eÉL ìÉ≤d ∂dòc ,É¡MÉ≤d
 ¿ƒ«∏e  áFÉe  áª«b  ¿ƒ«∏H  1^2  `H  É kªYO
 QõjÉa  ácô°T  º`̀YO  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,áYôL
 áFÉe  áª«b  Q’hO  ¿ƒ«∏H  1^95  ≠∏ÑªH
 ≠∏ÑªH  ÉfôjOƒe  ácô°Th  ,áYôL  ¿ƒ«∏e

 ¿ƒ«∏e 500 ô«aƒJ πLCG øe ¿ƒ«∏H 1^3
 .áYôL

 á«fÉ£jôÑdG  áeƒμëdG râæ∏YCG  ∂dòc
 ™e  á≤Ø°U  äó≤Y  É`̀¡`̀fCG  ƒ«dƒj  28  »`̀a
 2^1  É¡àª«b  á«°ùfôØdG  »aƒfÉ°S  ácô°T
 ¿ƒ«∏e  á`̀ FÉ`̀e  ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d  Q’hO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀H
 çÓãd  É k°†jCG  â©aO  É¡fCÉH  É kª∏Y  ,áYôL
 øe  äÉMÉ≤∏dG  Qƒ`̀£`̀ oJ  iô``̀NCG  äÉ`̀cô`̀°`̀T
 ≈∏Y  IhÓ`̀Yh  .É¡«∏Y  PGƒëà°S’G  π`̀LCG
 Pƒëà°SG  »``̀HhQhC’G  OÉëJ’G  ¿EÉ`̀a  ∂`̀dP
 AÉ°†YC’G ∫hó∏d áYôL ¿ƒ«∏e 300 ≈∏Y
 áaÉ°VEG ,É keó≤e É¡àª«b ™aOh OÉëJ’G »a
 øe  É¡à°üM  äõéM  »àdG  ¿ÉHÉ«dG  ≈`̀dEG
 QõjÉa  ácô°T  ø`̀e  Ió`̀YGƒ`̀ dG  äÉMÉ≤∏dG
 ìÉ≤d  øeh  áYôL  ¿ƒ«∏e  120  ÉgOóYh
 ,áYôL  ¿ƒ«∏e  áFÉe  OQƒØ°ùcCG  á©eÉL
 õªjÉJ  ¿ÉHÉ«dG  áØ«ë°U  ôjô≤J  Ö°ùëH

 .¢ù£°ùZCG øe ™HÉ°ùdG »a
 ÉgógÉ°ToCG  »àdG  ≥FÉ≤ëdÉa  ∂dòdh
 »eÉædG  ºdÉ©dG  ∫hO ¿CG  »d  ócDƒJ  »eÉeCG
 »`̀dhO  PƒØf  ’  »àdG  Iô«≤ØdG  ∫hó``̀ dGh
 »a É kªàM ¿ƒμà°S ,É¡d »©bGh ¿Rh ’h
 äÉYôL  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ¥ÉÑ°S  IôNDƒe
 ¿ƒμà°Sh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμe
 É¡∏c  á°üëdG  øμJ  ºd  ¿EG  ,ó°SC’G  á°üM
 ¿B’G ø`̀e â`̀©`̀aO »`̀à`̀dG á`̀«`̀æ`̀¨`̀dG ∫hó`̀ ∏`̀ d

 .É¡Hƒ©°ûd áeRÓdG äÉYôédG äôà°TGh
 Iô``̀gÉ``̀¶``̀ dG √ò`````̀g á```̀¡```̀LGƒ```̀ª```̀dh
 »a  äQôμJ  »àdG  áfõëªdGh  áØ°SDƒªdG
 áÄHhCG  ™e  ô°UÉ©ªdG  åjóëdG  ïjQÉàdG
 Gõfƒ∏ØfEGh  Ró``̀jE’G  ¢Vôe  πãe  iô``̀NCG
 â∏°üM »`̀à`̀dGh  É`̀ª`̀gô`̀«`̀Zh  ô`̀jRÉ`̀æ`̀î`̀dG
 »aÉ°ûdG  AGhódG  ≈∏Y á«æ¨dG  ∫hódG  É¡«a
 á∏jƒW  mäGƒæ°ùH  Iô«≤ØdG  ∫hó``̀dG  πÑb
 ΩóY  ÖÑ°ùH  ¢SÉædG  øe  ø«jÓªdG  äÉªa
 ßgÉÑdG  AGhó````dG  AGô`̀ °`̀T  ≈`̀∏`̀Y  º`̀¡`̀JQó`̀b
 øe  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  Ió`̀Y  râ≤∏WoCG  ó≤a  ,øªãdG
 äÉª¶æeh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 äÉ«YGóJ  ºbÉØJ  Öæéàd  á«dhO  iô``NCG
 ≈∏Y  áª«≤©dG  á«ë°üdG  á`̀KQÉ`̀μ`̀dG  √ò`̀g
 äGQOÉÑªdG √òg øeh .Iô«≤ØdG Üƒ©°ûdG
 ™jô°ùJh  π«¡°ùàd  z¢`̀ù`̀cÉ`̀aƒ`̀c{  ΩÉ`̀¶`̀f
 ∫hO  ≈∏Y  ∫OÉ`̀Y  mπμ°ûH  ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ
 á`̀«`̀eÉ`̀æ`̀dG ∫hó````̀ dG á`̀°`̀UÉ`̀î`̀Hh ,º``̀dÉ``̀©``̀dG
 ≈∏Y  É¡d  PƒØf  ’  »àdG  áØ©°†à°ùªdGh
 COVID-19)  »dhódG  iƒà°ùªdG
 Vaccines Global Access
 ±Ó``̀à``̀FG  ∂```dò```c  ,(((COVAX
 ±ÓàFGh  ,(GAVI)  »dhódG  ìÉ≤∏dG
 áÄHhC’G  á¡LGƒªd  OGó©à°S’G  äGQÉμàHG

 .(CEPI)
 äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  √ò```̀g  ø``̀e  ºZôdÉÑa 
 »àdGh  á°übÉædGh  ádƒéîdG  á«dhódG
 áeRCG  ¿EÉa  ,ô«Ñc  »dÉe  mºYO  ≈dEG  êÉàëJ
 π¶à°S ìÉ≤∏dG ≈∏Y AGô≤ØdG ∫ƒ°üM ΩóY
 ÖÑ°ùdG ÉeCG .á«©bGh ÜÉÑ°SCG Ió©d áªFÉb
 äÉYôédG  ô«aƒàd  ájƒdhC’G  ¿EÉa  ∫hC’G
 πÑb ø``̀e É`̀gOÉ`̀ª`̀à`̀YG ó`̀©`̀H ìÉ`̀≤`̀∏`̀ dG ø``̀e
 ¿ƒμà°S  ádhO  πc  »a  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 äõéM  »àdG  á«æ¨dGh  áeó≤àªdG  ∫hó∏d
 É keó≤e  â©aOh  äÉYôédG  øe  ø«jÓÑdG
 ¿EÉa  »fÉãdG  ÖÑ°ùdGh  .¿B’G  øe  É¡àª«b
 ájƒæ°S  IQób  É¡d  ìÉ≤∏dG  êÉàfEG  äÉcô°T
 äÉYôédG  ô«aƒJh êÉàfEG  ≈∏Y IOhóëe
 ¿ƒμJ  ’  ó`̀b  √ò``̀gh  ,á`̀«`̀dhó`̀dG  ¥ƒ°ù∏d
 äGRƒéM  áaÉc  á«£¨àd  á«aÉc  kÓ`̀°`̀UCG
 ’  »`̀à`̀ dGh  áeó≤àªdG  ∫hó```̀dG  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀Wh
 äÉYôédG  √ò`̀g  AGô°ûd  ∫ÉªdG  É¡°ü≤æj
 ¿Éμ°S OóY ¿CÉH É kª∏Y ,¿ÉªKC’G âfÉc Éª¡e
 ,ø«jÓH  7^8  ƒëf  É k«dÉM  ≠∏Ñj  ºdÉ©dG
 ø«æ°ùdG  äGô`̀°`̀û`̀Y  ≈``̀ dEG  êÉ`̀à`̀ë`̀j  Gò``̀gh
 ìÉ≤∏dG  äÉYôéd  ôªà°ùªdG  êÉàfE’G  øe
 ådÉãdG  ÖÑ°ùdGh  .º¡∏c  º¡∏ª°ûj  ≈àM
 äÉbƒ©eh  äÓμ°ûe  Oƒ`̀Lh  »a  øªμ«a
 áYô°Sh  á«∏YÉa  »`̀a  ábÓY  É¡d  iô``̀NCG
 AGƒ`̀°`̀S ,äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀ dG π`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J π`̀FÉ`̀°`̀Sh
 á`̀dhó`̀dG  π```̀NGO  hCG  ,º`̀ dÉ`̀©`̀ dG  ∫hO  ø`̀«`̀H
 á©°SGƒdG  ádhódG  á°UÉîHh  ,Ió`̀MGƒ`̀dG
 ≥WÉæªdG  »``̀ah  ±Gô````̀WC’G  á`̀«`̀eGô`̀à`̀ª`̀dG
 Ωƒ∏©ªdG øªa .Ió«©ÑdGh á«FÉædG Iô«≤ØdG
 πªY  π«£©J  »`̀a  ÖÑ°ùJ  É`̀ fhQƒ`̀c  ¿CG
 ájôëÑdGh  ájôÑdG  äÓ°UGƒªdG  πFÉ°Sh
 áMOÉa  G kQGô°VCG  É¡H  ≥ëdCGh  ,ájƒédGh
 É¡àbÉW  ≈∏Y  ô``̀KCG  Éªc  ,ábƒÑ°ùe  ô«Z
 ô°ûÑdG  π≤f  ≈∏Y  É¡JQóbh  á«HÉ©«à°S’G
 OQh  Ée  Ö°ùëH  ,á``̀jhOC’Gh  ™FÉ°†ÑdGh
 »a êô`̀Ñ`̀eƒ`̀∏`̀Ñ`̀ dG á``̀dÉ``̀ch ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J »``̀a
 ∫ƒ°Uh  ô`̀NCÉ`̀J  »æ©j  Éªe  ,ƒ«dƒj  27
 .Iô«≤ØdGh Ió«©ÑdG ∫hódG ≈dEG äÉMÉ≤∏dG
 IQôμàªdG  á«©bGƒdG  ádÉëdG  √ò¡a
 ∫hó``̀ dG  ≈`̀∏`̀Y  ¿CG  »`̀æ`̀©`̀J  ï`̀ jQÉ`̀ à`̀ dG  »``̀a
 Üƒ©°ûdG  ≈`̀∏`̀Yh  Iô`̀«`̀≤`̀Ø`̀dGh  á`̀«`̀eÉ`̀æ`̀dG
 mäGƒæ°S  IOÉ`̀©`̀dÉ`̀c  QÉ`̀¶`̀à`̀f’G  áØ«©°†dG
 ∞°üdG ôNBGh QƒHÉ£dG ájÉ¡f »a á∏jƒW
 ÉgQhO ø«ëj ≈àM ÖcôdG IôNDƒe »ah
 ÆôØJ ¿CG  ó©H ÉfhQƒc ó°V º«©£àdG »a
 ø«°üëJ øe á«æ¨dGh IQƒ£àªdG  ∫hódG

.AÉHƒdG øe É¡Hƒ©°T ájÉbhh
bncftpw@batelco.com.bh

™«ªé∏d ¬gÉ«eh ºμ∏«f ¢ù«d π«ædG

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

?¿É``°ùfEG äGQÉ``«∏e 7^8 ƒ``ëæd ìÉ``≤∏dG ô``aƒo«°S ø``e

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O

 o¢†Ñæj  ™°SÉ°T  lAÉ°†a  º«¶©dG  ¿ƒ`̀μ`̀dG  Gò`̀g
 äGQÉ«∏e  ≈∏Y  …ƒàëjh  ,•É°ûædGh  á qjƒ«ëdÉH
 ,áÄ«°†ªdG  ÖcGƒμdG  øe  áY qƒæàªdG  äÉbƒ∏îªdG
 QÉ```ª```bC’Gh ,Ió``̀jó``̀©``̀dG á`̀ jhÉ`̀ª`̀ q°`̀ ù`̀ dG ΩGô```````̀LC’Gh
 ,á°UÉîdG  É¡JGQGóe  »a  QhóJ  »àdG  äÉÑμjƒμdGh
 º¡a  øY  õé©Jh  ,¢†©H  ≈∏Y  É¡°†©H  ió©àj  ’
 z¿ƒëÑ°ùj  ∂∏a  »a  qπc  ..{  ô°ûÑdG  Ωƒ∏Y  É¡à≤«≤M

.33 :AÉ«ÑfC’G
É¡ qfEÉa äÉæFÉμdG Qƒ£°S π qeCÉJ

. oπFÉ°SQ n∂«dEG ≈∏YC’G CÓªdG øe 
 ¬«∏Y o¢`̀û`̀«`̀©`̀f …ò```̀dG Ö`̀cƒ`̀μ`̀dG Gò``̀g ∂`̀ dò`̀ ch
 løWƒe  ,¬`̀à`̀Y rhQh  ¬dÉª nLh  ¬JGô«îH  o™àªà°ùfh
 É¡«a  ÉªH  á q«ëdG  äÉæFÉμdG  øe  ´Gƒ``̀fC’G  ø«jÓªd
 RÉéYE’Gh  ´Gó`̀HE’É`̀H  A»∏e  lºdÉY  ƒ`̀gh  ,¿É°ùfE’G
 π`̀F’ó`̀dGh  äÉ`̀jB’É`̀H  π`̀aÉ`̀Mh ,¢``ShQó``dGh  ôÑ©dGh
 ø°ùMh ¬àª¶Yh , qπLh qõY ¬∏dG  ó«MƒàH á≤WÉædG

.√ô«HóJ
ájBG ¬d mA»°T qπc »ah

. oóMGh ¬qfCG ≈∏Y q∫óJ 
 o¢û«©j  Ω2020  ΩÉ`̀Y  äÉ«FÉ°üMEG  Ö°ùëHh
 áª°ùf  äGQÉ«∏e  7^8  á©°SGƒdG  ¢`̀VQC’G  √òg  ≈∏Y
 ,áYƒæàe  Üƒ©°T  ≈`̀ dEG  ¿ƒªàæj  ô°ûÑdG  »æH  ø`̀e
 ∫Éμ°TCGh  m¿Gƒ`̀dCGh  ,ábôØàe  m∫hOh  ,IójóY  mäÉ¨dh
 ≈ãfCGh ôcP øe ≈dÉ©J ¬∏dG º¡≤∏N ,áØ∏àîe Qƒ°Uh
 É n¡tjnCG  É nj{  á«fÉHQ  áªμëd  πFÉÑbh  ÉHƒ©°T  º¡∏©Lh

 rº ocÉ nær∏ n© nL nh  ≈ nãfoCG nh  mô`̀ nc nP  ø ue  º ocÉ næ r≤ n∏ nN  É`̀ sfpEG  o¢SÉsædG
 p¬s∏dG  nóæ pY  rº oμ ne nô rcnCG  s¿pEG  Gƒoa nQÉ n©nà pd  nπ pFÉ nÑ nb nh  É kHƒ o© o°T
 …CG  ,13  :äGôéëdG  z lô« pÑ nN  lº« p∏ nY  n¬s∏dG  s¿pEG  rº ocÉ n≤ rJnCG
 ’ ,√ó r©oHh Ö°ùqædG Ü rôob »a É°†©H ºμ o°†©H n±ô©«d
 ±ô©qàdG ƒg ∑ÉμàM’G øe oOƒ°ü≤ªdÉa ,GhôNÉØà«d
 IôÑNh  ,áªμMh  º∏Y  rø`̀e  ¬jód  É`̀eh  ô``NB’G  ≈∏Y
 ,ôMÉæàdGh  πJÉ≤àdG  n¢ùr«dh  ,á«fÉ°ùfEG  áHôéJh
 º¡æ«H  π°VÉØàdG  ¿Éc  ¿EGh  ,ôLÉ°ûàdGh  ∑QÉ©àdGh

.iƒ≤àdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y
 ºμëH íÑ°UCG ºdÉY »a ¢û«©f ÉæfCG  á≤«≤ëdGh
 móMC’ ¬«a áHƒ©°üdG øe áãjóëdG á«æ≤àdGh áªdƒ©dG
 ¬«∏Y ≥∏¨j å«ëH ,øjôNB’G øY m∫õ©ªH ¢û«©j ¿CG
 ¬ qfEG  ,…ƒà°ûdG  äÉ«ÑdG  CGóÑjh  òaGƒædGh  ÜGƒ``HC’G
 ºd  IójóL  Ö«dÉ°SCÉH  ájô°ûÑdG  ¬«a  â∏°UGƒJ  lºndÉY
 ídÉ°üªdG  âμHÉ°ûàa  ,ø«≤HÉ°ùdG  ∫ÉH  ≈∏Y  ô£îJ
 »a  ¢†©ÑH  º¡°†©H  ¢SÉædG  ∂àMGh  ,äÉLÉëdGh
 Éª qHQh  .äGOÉ©dGh  ó«dÉ≤àdGh  äÉMhô£dGh  AGQB’G
 ±Gô`̀WC’G  »eGôàªdG  ºdÉ©dG  Gò`̀g  á©°S  »a  qô°ùdG
 ¿CG  ,º¡eÓMCGh  ô°ûÑdG  Q qƒ°üJ  øe  ôÑcCG  ƒg  …òdG
 ,É`̀æ`̀cGQOEGh  ,Éædƒ≤Yh  ,Éfô«μØJ  iƒà°ùe  ™ q°Sƒf
 øe ºdÉ©dG ≈dEG ô¶æf ’h ,áÑMQ ¥ÉaBG ≈dEG ≥∏£æfh

.IóMGh ø«©H hCG ,IóMGh ájhGR
É k¶ u≤«àe røch r∫ó©J ’ p∫ó©dG øY

. p§°ù≤dÉH o∂«∏a ¢SÉsædG ø«H ∂ oªμMh 
oº¡«dEG rø°ùMCGh º¡r∏eÉY p≥a uôdÉHh

. p§î s°ùdÉH ∂æe É°V uôdG ¬Lh sødóÑJ ’h 
 √GQCG ÉeóæY ÜÉÑ°ûdG ¢†©H ∫Éëd ∞°SCÉJCG »æfEG
 ,í«°ùØdG  ºdÉ©dG  Gòg  »a  ÜÉÑdG  ¬°ùØf  ≈∏Y  ≥∏¨j
 ,»ë£°S  ô«μØàHh  ,á≤ q«°V  Iô``̀FGO  »`̀a  ¢û«©jh
 øY  áéJÉf  á«FGƒ°ûY  á`̀jDhQh  ,Ohóëe  ≥£æªHh
 É`̀jCGQ  ¢VôØj  ¿CG  o∫hÉ`̀ë`̀j  ,Iô«°üÑdGh  º¡ØdG  á∏b
 øe  ô¶æjh  ,AGQBG  I qó©d  ™°ùj  m∫Éée  »a  Gó``MGh
 Ió`̀Y ø`̀e ¬`̀«`̀ dEG  ô`̀¶`̀æ`̀dG  øμªj ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀d  á```̀jhGR
 ƒg ¬jCGQ iôj ¿CG Gó«≤©J á∏μ°ûªdG OGOõJh ,äÉ¡L
 πÑ≤j ’ ¬fCGh , qºJC’Gh í°üfC’Gh πªcC’Gh Üƒ°UC’G
 ¬àbh »°†≤j  ¿CG  øe ’óHh ,¢†aôdG  hCG  á°ûbÉæªdG
 »°†≤j  ,ô`̀NB’G  ±ô£dG  ô¶f  á¡Lh  ÜÉ©«à°SG  »a

:∫ƒ≤j ¬dÉM ¿É°ùd ¿CÉch ,º¡æe π«ædG »a âbƒdG
…óqæ¡ªH ’ ∫ƒ≤dÉH ¬à∏àbh

.’É≤e ¿ƒμJ ¿CG iôMCG ÜôëdGh 
 ¢†jôYh  ™°SÉ°T  ºdÉ©dG  ,º`̀jô`̀μ`̀dG  »``̀NCG  É`̀j
 øYh  ,∂æYh  »qæY  IQÉÑY  Gƒ°ù«d  ¢VQC’G  ¿Éμ°Sh
 ,ó`̀MGh  …CGô``̀H  º¡eõ∏f  ≈àM  ,§≤a  ∑ó`̀∏`̀Hh  …ó∏H
 ¢ù«dh  ,Iô«Ñch  Iô«¨°U  qπ`̀c  »a  º¡æY  Üƒæfh
 »ah  A»°T  qπc  »a  …CGQ  Éæd  ¿ƒμj  ¿CG  IQhô°†dÉH
 ≈àM AGQB’G Öjô¨H O qôØàfh ;∫Ééeh ´ƒ°Vƒe πc
 ô`̀eC’G  ,ºgôjó≤Jh  ¢SÉædG  ÜÉ`̀é`̀YEG  ≈∏Y  π°üëf

.á©HÉàªdGh ¢UÓNE’G »aÉæj …òdG
:Iô«NCG á©ª°T

 π«ædÉH  ∂°ùØf  ≥æîJ  ’h  ,™°SGƒdG  ôéëJ  ’

 Öé©dG  ¥óæN  ∫É£HCG  øe  øμJ  ’h  ,øjôNB’G  øe
 »°SÉ≤dG  ø°ü¨dÉa ,Éfôe Éæ«d  Éæ q«g øch ,Qhô¨dGh
 ∂©°ùj  ºdÉ©dG  ¿CG  º∏YGh  ,áØ°UÉY  ∫hCG  ™e  ô°ùμæj
 óæYh  ádCÉ°ùe  »`̀a  ∑óæY  ≥`̀ë`̀dGh  ,∑ô`̀«`̀Z  ™°ùjh

.iôNCG ádCÉ°ùe »a ∑ô«Z
Éë«ë°U ’ƒb ÖFÉY øe ºch

 .º«≤°ùdG º¡ØdG øe ¬àaBGh 

 ¢†©ÑdG  π`̀°`̀UGƒ`̀J  ≈∏Y  kAÉ`̀æ`̀H
 QÉÑNCG{  IójôL AGôbh »©HÉàe  øe
 ºgQÉ°ùØà°S’ káHÉéà°SGh ,zè«∏îdG
 á«FÉHô¡μdG  ∫É``£``YC’G  ¢†©H  ø`̀Y
 á¶ëd  πeÉ©àdG  á«Ø«ch  á©bƒàªdG
 ºà«°S  ,»FÉHô¡μdG  ™WÉ≤dG  π°üa
 ´É£≤fG  á¶ëd  ¬`̀ fG  ≈``̀dEG  ¥ô`̀£`̀à`̀dG
 Ö`̀£`̀Yh ,»``̀FÉ``̀Hô``̀¡``̀μ``̀ dG QÉ``̀ «``̀ à``̀ dG
 Ö`̀£`̀Yh ,á`̀«`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG í`̀«`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 Ö`̀£`̀Yh ,(äÉ``̀μ``̀∏``̀Ñ``̀dG) ¢`̀ù`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dG
 π°üa  ó`̀æ`̀Yh ,AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀ dG  ∑Ó``̀°``̀SCG
 ’  ,∫õæªdG  »a  »FÉHô¡μdG  ™WÉ≤dG
 ájGóÑdG »a Aƒ°†dG AÉ≤dEG øe Éæd óH

 äGhOC’G  ø``e  ó`̀jó`̀©`̀dG  ô`̀aƒ`̀J  ≈`̀∏`̀Y
 »a áªgÉ°ùªdG á«°SÉ°SC’G á«FÉHô¡μdG
 ,»FÉHô¡μdG  π£©dG  ìÓ°UE’  ∂dõæe
 á«FÉHô¡μdG  Iõ``̀¡``̀LC’G  ìÓ`̀ °`̀UEG  hCG
 ¿ƒ`̀μ`̀Jh  ,á`̀Hƒ`̀£`̀©`̀ª`̀dGh  á∏£©àªdG

 »gh  ,∫õæªdG  »a  IôaGƒàe  á«°SÉ°SCG  äGhOC’G  √ò`̀g
 âfÉc Ée ≈àªa ,á«FÉHô¡μdG äGhOC’G áÑ«≤M øY IQÉÑY
 äGhOC’G  ™«ªL É¡«a ™ªéJ É¡fEÉa  ∫õæªdG  »a IôaGƒàe
 ,äGhOC’G  √ò`̀g  ø`̀eh  .ìÓ°UEÓd  áeRÓdG  á«FÉHô¡μdG
 »ZGôH ∂Øeh ¢ùÑ«∏«a »ZGôH ∂Øe ,(ÖjQÉμ°S) äÉ qμØe
 ,á«FÉHô¡μdG  ∑Ó°SC’G  ™£b  äGhOCGh  ,¢SCGôdG  ¥ƒ≤°ûe
 ∑óYÉ°ùj √QhóH …òdG ,AÉHô¡μdG ¿Éjô°S ¢üëa RÉ¡Lh
 ,»FÉHô¡μdG QÉ«àdG ¿Éjô°S ádÉM »a π£©dG ∞°ûc ≈∏Y
 ,Iô«Ñch Iô«¨°U ∂∏°ùdG ∞«∏¨J ´õæd (ôμH) á°TÉ qªμdGh
 å«M  ,(Tape)  ≥`̀°`̀UÓ`̀dG  »`̀FÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  §`̀jô`̀°`̀û`̀dGh
 ø«μ∏°S á«£¨J hCG ájQÉ©dG ∑Ó°SC’G á«£¨J »a ∑óYÉ°ùj

.Éª¡°†©H ™e
 π£Y  …CG  çhó`̀M  ∫ÉM  á«dõæªdG  áμÑ°ûdG  ájÉªëd
 í«JÉØªdG  á`̀Mƒ`̀d  Oƒ```̀Lh  ø``e  ó``H  ’  É`̀¡`̀«`̀a  »`̀FÉ`̀Hô`̀¡`̀c
 ™WÉ≤dG  πª©jh  ,(á«FÉHô¡μdG  ™WGƒ≤dG)  á«FÉHô¡μdG
 (É k«dBG)  É k«μ«JÉeƒJhCG  (»FÉHô¡μdG  ìÉàØªdG)  »FÉHô¡μdG
 .»FÉHô¡c π£Y çóM ≈àe á«FÉHô¡μdG äGhOC’G ájÉªëd
 »FÉHô¡μdG  QÉ«àdG  RhÉéJ  á«FÉHô¡μdG  ∫É£YC’G  øeh
 ∂dòd  .™WÉ≤dG  ≈∏Y  ≈ª°ùªdG  QÉ«à∏d  á«ª°S’G  áª«≤dG
 øª°V  øe  É k«°SÉ°SCG  G kô°üæY  ôÑà©j  »FÉHô¡μdG  ™WÉ≤dG
 øY èJÉf Qô°V çóM ≈àe á«dõæªdG á«FÉHô¡μdG áμÑ°ûdG
 ™WÉ≤dG  ¬∏ªëàj  Ée  RhÉéàj  ∫ÉY  »FÉHô¡c  QÉ«J  Qhôe
 áMƒd ¿CG √ôcP ºJ Éªc ¬fCG Éæ«∏Y ≈Øîj ’h ,»FÉHô¡μdG
 øª°V  ø`̀e  ôÑà©J  (π°UGƒØdG  ,äGRƒ`̀«`̀Ø`̀dG)  ™WGƒ≤dG
 ™WGƒ≤dG  áMƒd  ¿EG  å«M  ,á«dõæªdG  AÉHô¡μdG  äÉfƒμe
 ™WGƒ≤dG  øe  áYƒªéeh  »°ù«FQ  ™WÉb  ≈∏Y  …ƒàëJ
 πNGO áYRƒªdG AÉHô¡μdG áμÑ°ûH á∏°üàe ¿ƒμJ á«YôØdG
 ÉeEG »FÉHô¡μdG QÉ«àdG ´É£≤fG á¶ëd óæY ∂dòd .∫õæªdG
 .á«YôØdG ™WGƒ≤dG óMCG hCG »°ù«FôdG ™WÉ≤dG π°üØj ¿CG
 QÉ«àdG  Qhôe á¶ëd »FÉHô¡μdG  ™WÉ≤dG  π°üa  Ée  ≈àªa
 ¬JOÉYEG  ∂`̀dP  ó©Hh  ,π£©dG  ìÓ`̀°`̀UEG  øe  óH  ’  »dÉ©dG
 »FÉHô¡μdG ìÉàØªdG QGQR ™aQ …CG) ¬d »©«Ñ£dG ™°Vƒ∏d

?»FÉHô¡μdG ™WÉ≤dG πª©j ≈àe iôJ Éj .(É kjhój
 QÉ«àdG RhÉéàj ÉeóæY πª©j »FÉHô¡μdG ™WÉ≤dG ¿EG
 ≈ª°ùªdG QÉ«àdG øe ™WÉ≤dG Gòg πªëJ ∫ó©e »FÉHô¡μdG
 ¿EG  ,(âcô«°S  äQƒ°T)  ô°üb  Iô`̀FGO  çhóM  hCG  ,¬«∏Y
 Iõ¡LC’G  »a  (ô°ü≤dG  Iô`̀ FGO)  ¬«∏Y  ≥∏£j  Ée  çhó`̀M
 π°üa  ≈`̀ dEG  …ODƒ``̀j  Éªe  kÓãe  ä’É°ù¨dÉc  á«FÉHô¡μdG
 QÉ«à∏d  »°VQCG  Üô°ùJ  çóëj  hCG  ,»FÉHô¡μdG  ™WÉ≤dG
 ∫ÉM »a øμdh .»FÉHô¡c ¢SÉªJ OƒLh hCG ,»FÉHô¡μdG
 QÉ«àdG  ™£≤fGh ∫õæªdG  »a ™WGƒ≤dG  øe …CG  πªY ΩóY
 OƒLƒe »FÉHô¡μdG π£©dG ¿CG »æ©j Gòg ¿EÉa »FÉHô¡μdG
 ≈∏Y  äÉjôØëdG  ÖÑ°ùH  AÉHô¡μ∏d  áeÉ©dG  áμÑ°ûdG  »a
 ∫ÉªYCÉH  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  áÄ«g  ΩÉ«b  hCG  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S
 GPÉe  ºFÉ≤dG  ∫GDƒ°ùdGh  .á£«°ùH  á«æeR  IôàØd  áfÉ«°üdG
 äQƒ°T)  ô°üb  Iô``̀FGO  çhó`̀M  ádÉM  »`̀a  Éæ«∏Y  Öéj

?(âcô«°S
 ó©Hh ,π`̀£`̀©`̀dG ™`̀bƒ`̀e ø`̀Y å`̀ë`̀Ñ`̀dG É`̀æ`̀Ñ`̀LGh ø`̀e

 »FÉHô¡μdG  ™`̀WÉ`̀≤`̀dG  ´É```̀LQEG  ∂``dP
 Iôe  π«¨°ûàdG  ™°Vƒd  ójóL  ø`̀e
 ™`̀°`̀Vƒ`̀dG ∂```̀dP ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀jh ,iô`````̀NCG
 »FÉHô¡μdG π£©dG ∫GhR øe ócCÉà∏d
 Oƒ°ü≤ªdGh  .(»©«Ñ£dG  ™°VƒdG)
 ƒg π°UC’G »a »©«Ñ£dG ™°VƒdÉH
 áÑ°SÉæªdGh á«∏°UC’G áª«≤dG ¿Éjô°S
 πμd  …ò`̀¨`̀ª`̀dG  »FÉHô¡μdG  QÉ«à∏d
 Éæ«∏Y  ≈Øîj  ’h  ,»FÉHô¡c  RÉ¡L
 áÑ°SÉæªdG ™£≤ªdG áMÉ°ùe QÉ«àNG
 QÉ«àdG  áª«b  ™e  »FÉHô¡μdG  ∂∏°ù∏d
 ôÑ©j  …ò`̀dG  Ö°SÉæªdG  »FÉHô¡μdG
 πμ°ûH  »`̀FÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  RÉ`̀¡`̀é`̀dG  »``a
 ≈dhC’G  á¶ë∏dG  òæe  Ö°SÉæeh  øeBG
 ÉæÑLGh øe ¬fCG »æ©j Gòg .∂«∏°ùà∏d
 IOƒLƒªdG  QÉ«àdG  ™`̀WGƒ`̀b  ¢üëa
 π°üa  ádÉM  »Øa  .™jRƒàdG  áMƒ∏H
 Oƒ`̀Lh ¿ƒ`̀μ`̀j  ó`̀b  ÖÑ°ùdG  ¿EÉ``̀a  iô```NCG  Iô``e ™`̀WÉ`̀≤`̀dG
 åÑ©dG  ΩóY ≈Lôj ádÉëdG √òg »ah .»FÉHô¡c ¢SÉªJ
 ¢üNôe  »FÉHô¡c  AÉYóà°SGh  ¢`̀TÉ`̀«`̀aC’Gh  ∑Ó°SC’ÉH

.»FÉHô¡μdG π£©dG ìÓ°UE’
 ¿ƒc  ádÉM  »a  ¬`̀fCGh  ,É kØfBG  √ô`̀cP  ºJ  Éªd  IOƒ©dÉH
 ¿EÉa  ,π«¨°ûàdG  ™°Vh »a  ∫õæªdG  πNGO  QÉ«àdG  ™WGƒb
 áeÉ©dG  áμÑ°ûdG  »a π£Y OƒLƒd ÉeEG  ™Lôj ∂dP  ÖÑ°S
 Éæ«∏Y Öéj ∂dP øe ≥≤ëà∏dh ,É¡«∏Y áfÉ«°U OƒLh hCG
 QÉ«àdG  ¿CÉ`̀ H  º`̀gQÉ`̀Ñ`̀NE’  AÉHô¡μdG  ÇQGƒ`̀£`̀H  ∫É°üJ’G

.∫õæªdG øY ™£≤æe
 ,∂dòc Éæ«∏Y ≈ØîJ ’ »àdGh ,áª¡ªdG QƒeC’G øeh
 áμ∏ªe  »`̀a  É`̀æ`̀fEG  å«M  ,»FÉHô¡μdG  ó¡édG  á¶MÓe
 OOôàdGh  ,âdƒa  220  ¿ƒμj  »dõæªdG  ó¡édG  øjôëÑdG
 ,ô°üëdG ’ ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏©a .GõJôg 50 »FÉHô¡μdG
 á≤«≤°ûdG øe á«FÉHô¡c áYÉ°S øμ«dh RÉ¡L AGô°T ºJ ƒd
 É¡«a »FÉHô¡μdG ó¡édG ¿EÉa ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
 ’  Gògh  ,GõJôg  60  »FÉHô¡μdG  OOôàdGh  ,âdƒa  110

.øjôëÑdG áμ∏ªe AÉHô¡c ™e ≥°SÉæàj
 á«FÉHô¡c ábÉW ∂∏¡à°ùJ »àdG Iõ¡LC’G π«¨°ûJ óæY
 á«FÉHô¡μdG IGƒμªdG hCG ¿Éî°ùdG hCG ∞«μªdG πãe ,á«dÉY
 ¬fEÉa  ,á«dÉY  á«FÉHô¡c  ábÉW  ∂∏¡à°ùj  RÉ¡L  …CG  hCG
 áMƒd  »a  á«FÉHô¡μdG  ™WGƒ≤dG  ó`̀MCG  ∫hõ`̀f  ∫É`̀M  »a
 .á«dõæªdG  AÉHô¡μdG  ∫É£YCG  óMCG  √òg  ôÑà©J  ,™WGƒ≤dG
 RhÉéJ É«FÉHô¡c GQÉ«J ∑Éæg ¿CÉH GRÉ©jEG »£©j Gòg ¿EG
 .»FÉHô¡μdG  ™WÉ≤dG  ∫ÓN  øe  ôeh  ™bƒàªdG  ∫ó©ªdG
 QÉ«àdG  ´É£≤fG  ÜÉÑ°SCG  øe  ≥≤ëàdG  Éæ«∏Y ÖJôàj  ∂dòd
 .»FÉHô¡μdG RÉ¡édG hCG ,á«FÉHô¡μdG IôFGódG øe AõL øY
 ≥≤ëàdG á¶ë∏dG √òg »a Éæ«∏Y ºàëàj ¬fCG ,∂dP á°UÓN
 øe  óH  Óa  ∂`̀dP  Éæ«∏Y  Qò©J  ¿EÉ`̀ a  ,π£©dG  á«Yƒf  øe

.∂dP »a ¢ü°üîàªdG AÉHô¡μdG »æØH áfÉ©à°S’G
 …ò`̀dG  »FÉHô¡μdG  π£©dG  ∫ƒ°üM  ∑QGó``̀J  øμªe
 ,∫õæªdG  »a  »FÉHô¡μdG  π£©dG  ¿Éμe  ójóëJ  ¬©Ñàj
 ∫É£YC’G ¢†©H ¿EG ,π£©dG ∂dP ìÓ°UEG áª¡e ∂dP ™Ñàjh
 á«aÉμdG ájGQódG äôaƒJ ≈àe É¡MÓ°UEGh É¡cQGóJ øμªe
 í«∏°üàdG á«Ø«μH ájGQódG ΩóY ádÉM »a ÉeCG ,í«∏°üàdÉH
 QOÉÑàj ób .»FÉHô¡c »æa ÜôbCG AÉYóà°SG π°†aC’G øªa
 Öéj  GPÉ`̀e  ,QÉ«àdG  ´É£≤fG  ádÉM  »a  ¬`̀fCG  øgòdG  ≈`̀dEG

?Éæ«∏Y
 äGP  á«FÉHô¡μdG  Iõ`̀¡`̀LC’G  AÉ`̀Ø`̀WEG  π`̀°`̀†`̀aC’G  ø`̀e
 »a Égô«Zh äÉfÉî°ùdGh äÉØ«μªdÉc Iô«ÑμdG  ∫ÉªMC’G
 ádƒ¡°ùH QÉ«àdG  IOÉYE’ πªëdG π«∏≤J ºàj ≈àM ∫õæªdG
 QÉ«àdG IOÉYEG óæY Iõ¡LC’G áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdG ∂dòch
 ™e ,Üƒ£©ªdG AõédG ™e á∏°üàe âfÉc ≈àe ÅLÉØªdG
 ∫ÉM »a ∫õæªdG »a IQÉfE’G ¢†©H ≈∏Y AÉ≤HE’G ¿ÉμeEG

 . kÓ«d π£©dG çhóM
 ábÉ£dGh á«FÉHô¡μdG á°Sóæ¡dG PÉà°SCG |
á«æjôëÑdG ø«°Sóæ¡ªdG á«©ªL ƒ°†Yh

¿ƒ```````̀μ```````̀dG á`````̀ ©`````̀ °`````̀ ù`````̀ H ô`````````̀ qμ`````````̀a

:º∏≤H
…óªëŸG ¬∏dG ó©°S .O 

 π`̀ °`̀ü`̀Ø`̀j É``̀ eó``̀ æ``̀ Y ±ô``̀°``̀ü``̀à``̀f ∞``̀ «``̀ c
?∫õ`̀ æ`̀ ª`̀ dG »``̀ a »`̀ FÉ`̀ Hô`̀ ¡`̀ μ`̀ dG ™``WÉ``≤``dG

:º∏≤H
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الدكتور حممد ال�ساعي

التطعيم �سد الكورونا

تعاين دول العامل باأ�سرها من اأ�سواأ جائحة حدثت منذ 

عديدة  دول  قامت  وقد  كورونا،  جائحة  وهي  قرن  حوايل 

بجهود حثيثة لكت�ساف التطعيم الواقي لي�س باملهمة ال�سهلة 

وقد ت�ستغرق مدة طويلة، اإل اأن الأبحاث التي اأُجريت على 

فريو�سات ت�سبه الكورونا يف العقود املا�سية جتعل اكت�ساف 

تطعيم الكورونا متي�سًرا يف امل�ستقبل القريب.

الكورونا على نتوءات على �سطحة  ويحتوي فريو�س 

املخاط  انت�سار  على  الفريو�س  الت�ساق  من  ت�سهل  والتي 

للجهاز التنف�سي والتي توؤدي اإىل حدوث املر�س.

والتطعيم يوؤثر على هذه النتوءات ليمنع الت�ساقها على 

خاليا اجل�سم ومن ثم تكاثرها وظهور الأعرا�س.

والتحديات التي تواجه العلماء يف اكت�ساف التطعيم هي 

بالدرجة الأوىل �سالمة التطعيم والتاأكد من عدم ح�سول اآثار 

جانبية عند اإعطاء التطعيم، كذلك يجب التاأكد من اأن املناعة 

الناجتة من التطعيم �ستكون دائمة ولي�ست لأمٍد ق�سري.

اإن الذين جتاوزوا اخلم�سني عاًما من العمر اأكرث عر�سة 

ل  وقد  الكورونا،  نتيجة فريو�س  لالإ�سابة مبر�س ع�سال 

ي�ستجيب اجل�سم يف هذه املرحلة من العمر للتطعيم ب�سورة 

كاملة، لذلك فاإن اكت�ساف التطعيم املنا�سب يكون �سرورًيا 

لكبار ال�سن.

باإ�سعاف  وذلك  حًيا  لقاًحا  يكون  اأن  اإما  والتطعيم 

الفريو�س امل�سبب للمر�س، وعند حقن الإن�سان بهذا اللقاح 

اإىل ظهور  يوؤدي  اأن  دون  من  املناعة  بناء  على  ي�ساعد  اإنه 

املر�س.

وهذا النوع من اللقاح يحتاج اإىل درا�سة وافية للتاأكد من 

�سالمته وعدم حدوث اآثار جانبية خطرية.

با�ستعمال  اأي  املعطل،  النوع  من  التطعيم  يكون  وقد 

الفريو�س امليت، واملناعة الناجتة من هذا النوع من اللقاح 

قد ل تكون على نف�س امل�ستوى من القوة مع التطعيم احلي.

اأن هذا  اإل  والنوع الثالث من اللقاح هو املعدل وراثًيا، 

النوع من التطعيم غري مرخ�س حلد الآن.

مدة  اإىل  يحتاج  الكورونا  لقاح  وتطوير  اكت�ساف  اإن 

طويلة لإنتاجه والتاأكد من �سالمته وفعاليته.

وبناًء على ذلك فاإن اأي تطعيم جديد يجب اأن مير بثالث 

مراحل قبل ال�سروع با�ستعماله.

على  للتطعيم  اختبار  اإجراء  يتم  الأوىل  املرحلة  ويف 

احليوانات املخربية للتاأكد من فعاليته و�سالمته، وهذا قد 

ي�ستغرق مدة ل تقل عن 6 اأ�سهر.

من  حمدد  لعدد  التطعيم  يعطى  الثانية  املرحلة  ويف 

الأ�سخا�س للتاأكد من �سالمته وحتديد اجلرعة املنا�سبة لبناء 

املناعة.

ويف املرحلة الثالثة يتم اإعطاء التطعيم لعدد اأكرب من 

الأ�سخا�س، وقد داأب العلماء ومنذ بداية هذا العام يف دول 

يف  الإ�سراع  على  الكورونا  وباء  خطورة  وب�سبب  متعددة 

اكت�ساف التطعيم املنا�سب وتوفريه باأ�سرع وقت ممكن.

وبعد ترخي�س التطعيم فاإن املر يتطلب جهوًدا كبرية 

لإنتاجه بكميات هائلة ومن ثم توزيعه واإعطائه على م�ستوى 

العامل، والتطعيم اجلديد يعطى على جرعتني متتالية خالل 

فرتة �سهر.

فينبغي  للجميع  واإعطائه  التطعيم  توفري  يتم  وحتى 

انت�سار  من  احلد  اأجل  من  ال�سحية  بالإر�سادات  اللتزام 

املر�س:

ب�سورة  وال�سابون  باملاء  اليدين  غ�سل  يجب  	•
متكررة ملدة ل تقل عن 20 ثانية او ا�ستعمال املطهرات التي 

حتتوي على 60% من الكحول.

اإىل  اأن تخلد  اأو زكام فعليك  عند الإ�سابة بحمى  	•
الراحة وعدم اخلروج من املنزل.

من  عند خروجك  دائمة  ب�سورة  القناع  ا�ستعمل  	•
املنزل للت�سوق اأو لأعمال اأخرى.

يجب املحافظة على م�سافة ل تقل عن املرتين مع  	•
بقية الأ�سخا�س خا�سة الذين تظهر لديهم اأعرا�س مر�سية.

اقت�سار املجال�س احل�سينية على البث عن ُبعد مع تواجد اإدارة املاأمت والكادر املعني بالبث

ال�سالح تتفقد م�ستجدات حتويل م�ست�سفى �سرتة للوالدة اإىل مركز للرعاية اخلا�سة
�سعيد  بنت  فائقة  الأ�ستاذة  ال�سحة  وزيرة  قامت 

اأغ�سط�س   18 املوافق  الثالثاء  اأم�س  يوم  ال�سالح 

للولدة  �سرتة  م�ست�سفى  اإىل  تفقدية  بزيارة  2020م 

القدمي؛ والذي مت حتويله اإىل مركز للرعاية ال�سحية 

الدائرة  النواب ممثل  اخلا�سة، يرافقها ع�سو جمل�س 

التا�سعة يف حمافظة العا�سمة عمار ح�سني اآل عبا�س، 

والهند�سي  الفني  والطاقم  امل�سوؤولني  من  وعدد 

امل�ستجدات  اآخر  ال�سحة، وذلك لالطالع على  بوزارة 

هذه  تاأتي  اإذ  املركز،  اإن�ساء  اإعادة  يف  والتطورات 

تهم  التي  امل�ساريع اخلدمية  ملتابعة  التفقدية  اجلولة 

املواطنني يف خمتلف مناطق اململكة.

الوزيرة بجزيل  تقدمت  التفقدية،  وخالل اجلولة 

امل�سئول  املعنيني والطاقم  اإىل جميع  ال�سكر والتقدير 

عن اكتمال املركز على جهودهم ومتابعتهم احلثيثة، 

متمنيًة لهم التوفيق يف اإجناز ما تبقى من هذا املركز 

على اأف�سل امل�ستويات وافتتاحه يف اأقرب وقت ممكن، 

مبا ي�سب يف خدمة املجتمع البحريني.

�سكره  النائب عمار ح�سني عن  اأعرب  من جانبه، 

على  الوزارة  ومل�سوؤويل  ال�سحة  لوزيرة  وتقديره 

ال�سحية  اخلدمات  توفري  جتاه  املبذولة  جهودهم 

الدوؤوب  وعملهم  عالية،  وكفاءة  بجودة  للمواطنني 

ل�سرعة افتتاح هذه املركز، ويف ختام زيارتها، اأكدت 

ال�سالح اهتمام وزارة ال�سحة بتقدمي اأف�سل اخلدمات 

لتوجيهات  تنفيًذا  البحريني؛  للمجتمع  ال�سحية 

القيادة الر�سيدة، وذلك من خالل العمل على حت�سني 

جودة اخلدمات ال�سحية.

نيابة عن حكومة البحرين

ال�سفري اجلودر يوقع اتفاقية التعاون اجلمركي بني الدول العربية

عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  اأ�ساد   

بتوجيهات  العا�سمة،  حمافظ   خليفة  اآل 

املفدى،  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

حفظه اهلل ورعاه، ومتابعة �ساحب ال�سمو 

اهلل،  حفظه  املوقر،  الوزراء  رئي�س  امللكي 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ودعم 

لرئي�س  الول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

الدعم  اأنواع  كافة  لتقدمي  الوزراء،  جمل�س 

وتوفري الحتياجات الالزمة لإجناح مو�سم 

عا�سوراء.

 جاء ذلك يف م�ستهل اللقاء التن�سيقي 

الذي عقده حمافظ العا�سمة ام�س، وروؤ�ساء 

وم�سئويل عدد من املاآمت، بح�سور مدير عام 

العا�سمة وممثلي الوقاف  مديرية �سرطة 

اجلعفرية وهيئة املواكب احل�سينية، حيث 

الداخلية،  وزير  املحافظ، حتيات  لهم  نقل 

عا�سوراء  مو�سم  اإجناح  على  وحر�سه 

وتوفري كافة الحتياجات املطلوبة، م�سريا 

الأعوام  عن  يختلف  العام،  هذا  اأن  اإىل 

التي  كورونا  جائحة  ب�سبب  ال�سابقة، 

جتتاح العامل كله والتي ت�سكل التجمعات 

فاإننا  ولذلك  اأ�سبابها  اأخطر  والختالط، 

املو�سم  هذا  اإجناح  جميعا حري�سون على 

الحرتازية  الإجراءات  اتخاذ  خالل  من 

املطلوبة.

غالية  منا�سبة  عا�سوراء  اأن  واأو�سح   

بال�سكل  علينا جميعا، وتاأمينها وتنظيمها 

اجليد، اأمر اأ�سا�سي يف عمل كافة املوؤ�س�سات 

الظروف  اأن  م�سيفا  املعنية.،  واجلهات 

احلالية، تقت�سي موا�سلة املحافظة على ما 

حققته اجلهود الوطنية من نتائج اإيجابية 

يف جمال مكافحة كورونا.

اأبداه  ملا  تقديره  عن  املحافظ  واأعرب 

لتخاذ  ا�ستعداد  من  املاآمت  عن  امل�سئولون 

ال�سعائر  لإقامة  الحرتازية  الجراءات 

من  خري  الوقاية  مببداأ  والأخذ  احل�سينية 

النا�س  ب�سحة  املخاطرة  وعدم  العالج 

وحياتهم.

لديها  تعرفون،  كما  »البحرين  وقال 

ظروف خا�سة من حيث م�ساحتها املحدودة 

البالد وهذا  اأنحاء  كل  املنت�سرة يف  واملاآمت 

بني  لي�س  الوباء  انت�سار  اإمكانية  من  يزيد 

املعزين فقط بل املجتمع ب�سكٍل عام، مو�سحا 

البحرين،  يف  عالية  ال�سكانية  الكثافة  اأن 

يوجد  التي  العا�سمة  حمافظة  يف  خا�سة 

فيها اأكرث املاآمت، ولذلك فاإن الختالط ي�سكل 

خطورة بالغة، ونتمنى تعاون اجلميع يف 

مواجهة هذه اجلائحة.

والختالط،  التجمعات  اأن  اإىل  واأ�سار 

امل�سابة  احلالت  عدد  زيادة  اإىل  توؤدي 

ال�ساأن«عيد  هذا  يف  كثرية  جتارب  ولدينا 

بعدهما  حدث  »وما  ال�سحى  وعيد  الفطر 

من زيادة اأعدد امل�سابني، ب�سبب الختالط، 

امل�سابة  احلالت  زيادة  اأن  اإىل  منوها 

اإىل  يوؤدي  التجمعات،  ب�سبب  والوفيات، 

ت�سويه �سورة املنا�سبة ول يتفق ودللتها. 

ب�سبب  للمنا�سبة،  الإ�ساءة  يجب  ل  ولذلك 

ظل  يف  فعالياتها  اإحياء  يف  التجمعات 

جائحة كورونا.

اأن  يجب  ل  عا�سوراء،  يف  وتابع: 

التجمع  نتيجة  لل�سرر،  النا�س  يتعر�س 

والختالط، فال�ساب الذي قد ي�ساب »ل قدر 

وافراد  ال�سن  لكبار  الفريو�س  �سينقل  اهلل« 

عائلته ولذلك، يجب جتنيب النا�س، النتائج 

ال�سلبية من انتقال العدوى وهو ما يتم من 

خالل اللتزام بالإجراءات الحرتازية.

مديرية  عام  مدير  اأعرب  جهته،  من 

�سكره  عن  العا�سمة  حمافظة  �سرطة 

على  املاآمت  وم�سئويل  لروؤ�ساء  وتقديره 

وجهودهم  امل�ستمر  والتن�سيق  التعاون 

املبذولة لإجناح فعاليات عا�سوراء، م�سيفا 

اأننا بحاجة هذا العام اإىل مزيد من التعاون 

حيث  كورونا  جائحة  مواجهة  اإطار  يف 

لهذا  الت�سدي  العامة،  امل�سلحة  تقت�سي 

ال�سرر  انت�ساره واإحلاق  الوباء واحلد من 

بالأهايل، موؤكدا ا�ستمرار املديرية يف تقدمي 

الدعم وامل�ساعدة لكافة املاآمت يف اقامة مو�سم 

عا�سوراء وذلك من خالل القيام بدورها يف 

اتخاذ الجراءات الوقائية والحرتازية �سد 

جائحة كورونا.

 ويف �سياق مت�سل، اأكد ع�سو الفريق 

الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا 

والدكتورة  الع�سريي  اأحمد  نبيل  الدكتور 

ت�سكل  التجمعات  ان  ال�سلمان  جميلة 

خطورة بالغة يف الوقت احلا�سر وت�ساعد 

على انت�سار فريو�س كورونا الذي يحتاج 

ميزانية  مواجهته  وتتطلب  خا�سا  تعامال 

عالية، فالكوادر الطبية عليها اأعباء كبرية 

وهدفها عدم ازدياد احلالت امل�سابة، ومن 

عيد  بعد  احلالت  عدد  ازدياد  املالحظ 

ال�سحى ب�سبب جتمعات العوائل، موؤكدين 

ا�ستيعابية  طاقة  لها  العالج  مراكز  اأن 

حمددة واملر�سى يحتاجون عناية خا�سة 

ويتم توزيع الطباء على مراكز العالج التي 

تعمل 24 �ساعة منذ بداية الزمة، والق�سد 

اىل  بحاجة  فاإننا  احلالت  زادت  كلما  اأنه 

اطباء اكرث وهم معر�سون لالإ�سابات اي�سا، 

على  الق�ساء  يف  اجلميع  تعاون  متمنيني 

هذه اجلائحة.

 من جهتهم، اأ�ساد روؤ�ساء املاآمت بجهود 

اجلهات احلكومية املعنية والتي لها الدور 

الكبري يف احتواء الأزمة واحلد من اآثارها، 

الإجراءات  ت�سمني  �سرورة  اإىل  منوهني 

الفريق  عن  وال�سادرة  املاآمت  يف  الوقائية 

الطبي ل�سمان التباعد الجتماعي واحلد من 

انت�سار الفريو�س، م�سيدين بجهود حمافظة 

عا�سوراء  ملو�سم  التنظيمية  العا�سمة 

والتن�سيق املتوا�سل مع روؤ�ساء املاآمت.

م�سر  جمهورية  لدى  البحرين  مملكة  �سفري  وقع 

بن  ه�سام  العربية  اجلامعة  لدى  الدائم  ومندوبها  العربية 

الدول  بني  اجلمركي  للتعاون  اتفاقية  على  اجلودر،  حممد 

العربية، نيابة عن حكومة مملكة البحرين، حيث مّثل الأمانة 

العامة للجامعة العربية يف التوقيع الوزير مفو�س اإيهاب 

مكرم، مدير اإدارة التفاقيات واملعاهدات بالإدارة القانونية 

باجلامعة العربية، واأكد ال�سفري باأن مملكة البحرين حتر�س 

امل�سرتك يف كافة املجالت  العربي  العمل  اأوا�سر  على دفع 

ومن  فعالية،  اأكرث  ب�سكل  العربي  التجاري  التبادل  لتنمية 

اجلمركي  والحتاد  العربية  التجارة  اتفاقية  دخول  اأجل 

العربي حيز التنفيذ لتعظيم الفائدة املرجوة منه على كافة 

البحرين  مملكة  اأن  اإىل  ال�سفري  اأ�سار  كما  العربية،  الدول 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة 

خليفة، عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، كانت وما زالت 

داعمة لكل ما من �ساأنه خدمة الوطن العربي، موؤكًدا اأن توقيع 

مملكة البحرين على هذه التفاقية اإمياًنا منها باأهمية تعزيز 

العربية لتبادل املعلومات  الإدارات اجلمركية  التعاون بني 

للت�سريعات  وخمالفات  جرائم  اأية  لتفادي  والتحريات 

اجلمركية يف الدول الأطراف، م�سيًفا اأن هذه التفاقية تاأتي 

التجارة  تزويد  �سل�سلة  بت�سهيل  املتزايد  الهتمام  اإطار  يف 

بت�سهيل  اللتزام  بني  توازن  هناك  يكون  بحيث  الدولية 

التجارة.، من جانبه، ثمن الوزير مفو�س اإيهاب مكرم توقيع 

مملكة البحرين على هذه التفاقية، معترًبا اأن توقيع مملكة 

حيز  التفاقية  دخول  طريق  على  اإيجابية  نقطة  البحرين 

التنفيذ، م�سيًفا اإن هذه التفاقية ت�ستمل على 27 مادة غطت 

اجلمركية،  الإجراءات  تب�سيط  اأهمها:  اجلوانب  من  العديد 

وامل�ساعدة الإدارية، واملراقبة اجلمركية، وتبادل املعلومات، 

كما اأنها تناولت مو�سوعات حماية امللكية الفكرية، مكافحة 

التجاري  الغ�س  ومكافحة  الإرهاب،  الأموال ومتويل  غ�سل 

والتقليد وغريها من املو�سوعات.

160 برناجًما تدريبًيا لنحو 12 األف 
تربوي يف العام الدرا�سي املقبل

النعيمي وزير الرتبية  الدكتور ماجد بن علي  ك�سف 

الدرا�سي  للعام  التدريبية  الوزارة  خطة  اأن  والتعليم 

 12 حلوايل  تدريبًيا  برناجًما   160 تنفيذ  ت�سمل  املقبل 

القطاعات، من �سمنها  األف متدرب ومتدربة من خمتلف 

الف�سل  خالل  بعد  عن  تنفيذها  �سيتم  برناجًما   69

الدرا�سي الأول، يف ظل الظروف ال�سحية الراهنة.

واأ�سار الوزير اإىل اأن الوزارة قد جنحت خالل العام 

الدرا�سي الفائت يف تنفيذ 157 برناجًما تدريبًيا ا�ستفاد 

برناجًما   26 منها  ومتدربة،  متدرًبا   10561 منها 

بح�سب  وذلك  ومتدربة،  متدرًبا   1480 لعدد  ُبعد  عن 

الحتياجات التدريبية املرتبطة مبجالت عمل املوظفني.

واأكد الوزير اأن الوزارة تويل اهتماًما بالًغا بالتمهني 

الذي ي�سهم يف تطوير كفاءة كوادرها بجميع  والتدريب 

املدر�سية،  والقيادات  املعلمني  ول�سيما  تخ�س�ساتهم، 

عملهم، وربط  امل�ستجدات يف جمال  اآخر  على  واطالعهم 

لالرتقاء مب�ستوى  التطويرية،  الوزارة  ذلك مب�سروعات 

الطلبة  لالأبناء  املقدمة  والتعليمية  الرتبوية  اخلدمات 

مبختلف مراحلهم الدرا�سية.

قد  بالوزارة  بالتدريب  املخت�سني  اإن  الوزير  وقال 

واجهوا التحدي الذي فر�سته الظروف ال�سحية الراهنة 

امل�سئولية، وا�ستطاعوا  ب�سورة مميزة، وكانوا على قدر 

التدريبية  الربامج  من  جمموعة  اإعداد  قيا�سي  وقت  يف 

مثل  الإلكرتونية،  املن�سات  خالل  من  ُبعد،  عن  لتقدم 

»مايكرو�سوفت تييمز« و»زووم«.

�ل�شيخ ه�شام بن عبد�لرحمن �آل خليفة

اأ�ساد بدور موظفي اخلدمات املالية امل�سرتكة.. وزير املالية:

موا�سلة العمل بروح الفريق الواحد لتخفي�س النفقات الت�سغيلية
الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير  اأكد 

على  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ 

موظفو  به  ي�سطلع  الذي  املهم  الدور 

اخلدمات املالية امل�سرتكة يف تعزيز كفاءة 

الإيرادات،  وزيادة  احلكومي  الإنفاق 

منوًها باأهمية موا�سلة العمل على تنفيذ 

من  اتخاذها  مت  التي  املبادرات  كافة 

الو�سع  ا�ستقرار  ل�سمان  احلكومة  قبل 

التوازن  برنامج  اأهداف  وحتقيق  املايل 

ما  التوازن  نقطة  اإىل  والو�سول  املايل 

عام  بحلول  والإيرادات  امل�سروفات  بني 

.2022

عقده  الذي  الجتماع  ذلك خالل  جاء 

املرئي  الت�سال  تقنية  عرب  اأم�س  الوزير 

مع موظفي اخلدمات املالية امل�سرتكة من 

املوارد  اأق�سام  وروؤ�ساء  اإدارات  مديري 

�سدر  الذين  موظفيها  وجميع  املالية 

ب�ساأنهم قرار �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

اخلدمات  بتنظيم  اهلل  حفظة  الوزراء 

املالية امل�سرتكة بوزارة املالية والقت�ساد 

الآليات  و�سع  اىل  يهدف  والذي  الوطني 

والإجراءات التي تنظم �سئون العاملني يف 

قطاع اخلدمات املالية امل�سرتكة.

اخلدمات  دور  اأهمية  على  واأكد 

الإجراءات  تنفيذ  يف  امل�سرتكة  املالية 

مالية  اأ�س�س  على  بناًء  املالية  والعمليات 

الت�سغيلية  النفقات  وتخفي�س  موحدة، 

احلكومية  اجلهات  م�سروفات  ومراجعة 

الالزمة  واملبادرات  التو�سيات  وو�سع 

احلكومي و�سمان  الإنفاق  كفاءة  لتعزيز 

يحقق  مبا  للموارد  الأمثل  ال�ستخدام 

الأهداف املن�سودة لربنامج التوازن املايل 

والذي تعمل جميع اجلهات ذات ال�سلة اإىل 

ت�سخري كافة جهودها واإمكانياتها من اأجل 

�سمان �سري خطة الربنامج وفق الأ�س�س 

اأهمية  اإىل  م�سرًيا  املرجوة،  والتطلعات 

التي من  الدعائم  ال�ستمرار بتعزيز كافة 

ململكة  والزدهار  النماء  اأن حتقق  �ساأنها 

البحرين وحت�سن الأداء القت�سادي.

املالية  اخلدمات  موظفي  و�سكر 

امل�سرتكة على جهودهم املبذولة يف �سبيل 

و�سبطه  احلكومي  الإنفاق  كفاءة  تعزيز 

الإقفال  نتائج  على  انعك�س  والذي 

الن�سف �سنوي للعام اجلاري حيث بينت 

الكلية  امل�سروفات  الن�سباط يف  النتائج 

وانخفا�س  املر�سودة  امليزانية  وفق 

امل�سروفات املتكررة مقارنة بنف�س الفرتة 

يف عام 2019، برغم انخفا�س الإيرادات 

اأ�سعار  تراجع  ب�سبب  املح�سلة  الفعلية 

النفطية  الإيرادات غري  وانخفا�س  النفط 

على  القت�سادي  الن�ساط  لتباطوؤ  نتيجة 

واملحلية  والإقليمية  العاملية  امل�ستويات 

بع�س  حت�سيل  جتميد  اإىل  بالإ�سافة 

جائحة  فرتة  خالل  احلكومية  الر�سوم 

فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

بعزم  اجلهود  ت�سافر  باأهمية  ونوه 

من  احلكومية  اجلهات  كافة  بني  وثبات 

خالل العمل بروح الفريق الواحد من اأجل 

موا�سلة حتقيق الأهداف التنموية ململكة 

اإىل  م�سرًيا  املجالت،  جميع  يف  البحرين 

امل�سروفات  ل�سبط  اجلهود  توحيد  اأن 

احلكومية  الإيرادات  وتنمية  والنفقات 

تخفيف  �ساأنه  من  واأ�س�س  �سوابط  وفق 

الآثار املالية والقت�سادية وحتقيق النمو 

املالية  وال�ستدامة  املن�سود  القت�سادي 

مبا يعود بالنفع على الوطن واملواطنني.
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موؤكدين اأن ال�سحة وال�سالمة العامة متثل اأولوية رئي�سية حلفظ الأرواح واملقدرات

فعاليات وطنية جتمع على �سرورة تاأمني مو�سم عا�سوراء باأعلى معايري ال�سالمة
خديجة العرادي:

اأ�شادت فعاليات وطنية باجلهود التي يبذلها فريق البحرين 

يف مواجهة جائحة فريو�س كورونا واحلد من انت�شاره، معربني 

اأية  عن اعتقادهم ب�شرورة موا�شلة الإجراءات الحرتازية دون 

تهاون ملنع املر�س من التف�شي.

اإحياء  اأن يكون  الوطنية على �شرورة  الفعاليات  واأجمعت 

مو�شم عا�شوراء من�شبًطا وفق التعليمات التي و�شعتها اجلهات 

الطبية املخت�شة، موؤملني اأن ت�شمح الظروف يف املنا�شبات القادمة 

ب�شورة  املعتادة  املرا�شم  جميع  ملمار�شة  واملاآمت  امل�شاجد  بفتح 

اعتيادية.

واأ�شاد ع�شو جلنة ال�شوؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني 

مبجل�س النواب غازي اآل رحمة مبا متّخ�س عنه اللقاء ال�شنوي 

واحل�شينيات  املاآمت  مع  اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  عقدته  الذي 

وزارة  راأ�شهم  وعلى  الر�شمية  اجلهات  من ممّثلي  عدد  بح�شور 

بالت�شّدي  املعني  الطّبي  الوطني  والفريق  وال�شّحة  الداخلية 

جلائحة كورونا )كوفيد 19(، وذلك على �شعيد ال�شتعداد ملو�شم 

الإلكرتوين«  »البّث  على  العام  هذا  يرتكز  اأن  واملزمع  عا�شوراء 

ب�شبب الظروف ال�شتثنائية التي فر�شتها جائحة كورونا.

واأ�شاد اآل رحمة يف هذا ال�شياق باجلهود الكبرية التي يبذلها 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الوطني  الفريق 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء، وما ا�شتطاع من حتقيقه من نتائج اإيجابية يف 

مهنية  ا�شرتاتيجية  وفق  لها  والت�شّدي  كورونا«  »اأزمة  اإدارة 

علمية جعلها حمّط اإ�شادة عاملية.

واأ�شار اآل رحمة اإىل اأهمية اإحياء ذكرى عا�شوراء وما متّثله 

يف الوجدان من مكانة عظيمة وجّيا�شة بالعواطف والقيم النبيلة، 

وما متّثله من موروث ثقايف متجّذر منذ القدم، معرًبا عن اأ�شفه 

لعدم التمّكن من اإحياء هذه ال�شعرية العظيمة هذا العام بال�شكل 

اجلماعي املعهود �شنوًيا، وذلك ب�شبب الظروف القاهرة التي األقت 

بظاللها على جميع مناحي احلياة العاّمة يف ظّل جائحة كورونا، 

ا يف ال�شياق ذاته اإىل �شرورة ا�شتثمار وا�شتغالل كل ال�شبل  منّوهًّ

واإظهارها  العام،  هذا  اإحيائها  يف  واملبتكرة  احلديثة  والتقنيات 

باأف�شل حلّة من خالل ت�شافر جهود جميع املتطوعني من ال�شباب 

العاملني يف احل�شينيات واملاآمت.

واأكد ع�شو جمل�س ال�شورى علي العرادي الدور الكبري الذي 

بقيادة  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الوطني  الفريق  به  ي�شطلع 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، الذي كان 

له الأثر يف اإدارة جهود الت�شدي جلائحة كورونا ب�شكل �شحيح 

وعلى اأ�ش�س كانت حمط اإ�شادات عاملية عديدة.

وبنّي اأن اإدارة الأوقاف اجلعفرية تقوم مب�شوؤولياتها الوطنية 

اأن  �شيما  ل  ال�شالمة،  معايري  باأعلى  عا�شوراء  مو�شم  تاأمني  يف 

اأوجد ت�شافًرا مميًزا وتكامالً يف اجلهود بني  قد  ظرف اجلائحة 

على  بظاللها  اجلائحة  تلقي  احلال  وبطبيعة  املختلفة،  اجلهات 

جميع مناحي احلياة مبا فيها مو�شم عا�شوراء، ب�شفتها جزًءا ل 

يتجزاأ من جمموعة من ال�شعائر الدينية التي خ�شعت للتدابري 

ولن  م�شتمر  عا�شوراء  مو�شم  اإحياء  اأن  اإىل  لفًتا  الحرتازية، 

يتوقف، ولكن وفق التدابري الحرتازية املطلوبة.

ومن جهته، ثّمن النائب ممدوح عبا�س ال�شالح التوجيهات 

العليا احلكيمة املعلن عنها يف اللقاء ال�شنوي الذي عقدته اإدارة 

احل�شينية يف حمافظات  واملواكب  املاآمت  مع  اجلعفرية  الأوقاف 

مملكة البحرين لإحياء مو�شم عا�شوراء 1442 وفق الحرتازات 

الوقائية من فريو�س كورونا »كوفيد-19«.

وعّب النائب ممدوح ال�شالح عن �شكره ل�شاحب ال�شمو امللكي 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة نائب القائد الأعلى النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة العدل وال�شوؤون 

الوقاف اجلعفرية على �شرعة جتاوبهم مع  الإ�شالمية ولإدارة 

تطلعات ممثلي املاآمت يف جعل وقت اخلطيب احل�شيني مرتوًكا 

اخلطبة  مو�شوع  مقت�شيات  وح�شب  املاآمت  اإدارات  لتقديرات 

واملنا�شبة مع ال�شماح با�شتخدام مكبات ال�شوت وقت البث وفق 

ال�شوابط املرعية.

وقال ال�شالح: »اإن منا�شبة ا�شت�شهاد �شيد ال�شهداء اأبي عبداهلل 

احل�شني عليه ال�شالم منا�شبة خالدة يف وجدان اجلميع ملا متّثله 

من قيم ومبادئ اإن�شانية عالية وهي منا�شبة متجذرة يف البحرين 

واحة الت�شامح والتعدد وبلد احرتام احلريات والن�شيج املتعدد 

الهتمام  اأطيافهم  اختالف  على  اأهلها  ُجِبَل  وقد  اآن  والواحد يف 

باإحيائها اهتماًما كبري وقد اأولت اجلهات الر�شمية رعاية واهتماًما 

بها وبعناية خا�شة من �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى لإحياء هذه ال�شعائر الدينية املباركة.

اإن  املقابي  اأحمد  عبداهلل  الدكتور  ال�شيخ  اأكد  جانبه،  ومن 

احلكمة �شالة املوؤمن، وحتّمل امل�شوؤولية واجب �شرعي ووطني، 

هي  الوطن  اأبناء  من  فرد  كل  �شالمة  اأن  على  اثنان  يختلف  ول 

�شالمة للوطن، وقد يتحدى الفرد نف�شه مبا يراه الأ�شح لكن عني 

اجلميع تختلف عن ب�شرية الواحد منا.

�شحة  لوازم  من  الجتماعية  امل�شوؤولية  حتّمل  »اإن  وقال: 

الإن�شان، ول �شك اأن جهود الأوقاف اجلعفرية واجتماعها باللجنة 

اأي  لو�شع  ال�شحيح  ال�شريح  بالت�شخي�س  املخت�شة  املعنية 

ووزارة  ال�شحة  وزارة  من  املكونة  فاللجنة  جتمع،  اأو  فعالية 

الداخلية مع الأوقاف نظرت جميع اجلوانب وقد اأو�شلت رئا�شة 

الأوقاف وجهة نظر اأ�شحاب الراأي من روؤ�شاء املاآمت والتي كانت 

الهدف  التي حتقق  للخروج مبرئياتها  لأ�شابيع  م�شتمرة  جهود 

املن�شود، الفارق اأن عني اللجنة الوطنية تنظر اإىل حجم امل�شكلة 

بنظرة ثاقبة، ونقدر للمجتمع رغبته يف اإحياء عا�شوراء، ولكنها 

حالة ا�شتثنائية لو�شع ا�شتثنائي، فهذا الوباء ل يرحم وقد �شهدنا 

الكثري من اأحبائنا رحلوا وما لهم عودة، ول يزال الو�شع مقلقاً يف 

وجهة املخت�شني، ول نن�شى اأن املراجع والفقهاء قد اأفتوا بفتواهم 

اأن اأمر اإحياء عا�شوراء يف كل بلد يرجع اإىل راأي املخت�شني، وداأب 

للمخت�س  الرجوع  ال�شريحة يف  الن�شو�س  الفقهاء على و�شع 

وعدم جواز معار�شته«.

ويف ذات ال�شاأن، اأعرب �شيد حممد �شيد جعفر يو�شف رئي�س 

ماأمت �شار عن تاأييده للتوجهات العامة باإقامة �شعائر عا�شوراء 

من  احلد  ت�شمن  التي  الحرتازية،  والإجراءات  ال�شوابط  وفق 

انت�شار فريو�س كورونا، معرًبا عن قناعته ب�شرورة ال�شتفادة من 

التقنيات احلديثة، ويف مقدمتها البث اللكرتوين للخطب الدينية 

والفعاليات العا�شورائية.

العام  هذا  عا�شوراء  يكون  باأن  اللتزام  �شرورة  على  واأكد 

التجمعات  منع  اأبرزها  ومن  الوقائية،  التدابري  تطبيق  اإطار  يف 

وحتقيق التباعد الجتماعي، لفتا اىل ان ماأمت �شار الكبري يدعم 

اجلهود الوطنية ملكافحة جائحة فريو�س كورونا »كوفيد-19«، 

واأنه �شيتقّيد بجميع ال�شوابط واحرتازات احلماية.

و�شّدد يو�شف على اأن منع التجمعات والتقيد بقواعد التباعد 

الجتماعي، من املبادئ املوؤثرة والتي اأثبتت فعاليتها �شمن اجلهود 

الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا، م�شيًفا اأن ال�شحة وال�شالمة 

العامة متثل اأولوية رئي�شية، لدى يجب التقيد بال�شوابط التي 

طبية  وطنية  خبات  من  به  يزخر  مبا  الطبي،  الفريق  يقرها 

متقدمة، وهم يف ال�شفوف الأمامية ملواجهة اجلائحة.

اجلعفرية  الأوقاف  امل�شوؤولني يف  �شار  ماأمت  رئي�س  وطالب 

باحل�شور،  يتعلق  فيما  خا�شة  اأو�شح  ب�شكل  القرارات  ن�شر 

مو�شًحا اأن ماأمت �شار كبري واأن اللجان الت�شغيلية كبرية كلجنة 

اخلدمات وال�شيانة والثقافة والتنظيف، حيث يتجاوز عدد الكادر 

الت�شغيلي للماأمت الـ50 اإدارًيا.

طبيب  البقارة  علي  الدكتور  اأكد  الطبيه،  الناحية  ومن 

ا�شت�شاري متقاعد - متطوع يف حجر احلد ال�شحي - ان العامل 

يرزح حتت جائحة كورونا وم�شاكلها ال�شحية والقت�شادية ومن 

خالل متابعة علماء ال�شحة وجدوا باأن اأف�شل طريقة لتقليل من 

اخل�شائر الب�شرية والقت�شادية هي )التباعد الجتماعي ولب�س 

الكمامه وغ�شل اليدين(، م�شرًيا اىل اأن التباعد الجتماعي يعتب 

جزءا ا�شا�شيا فى الوقاية من هذا الفريو�س اللعني، لهذا جند فى 

احلاملني  املر�شى  عدد  يزيد  الكمامه  ولب�س  اللتزام  عدم  حالة 

لفريو�س كورونا وكذلك الوفيات الناجمه عن الإ�شابة بالفريو�س 

اللعني وهذا ماحدث فى اأمريكا والبازيل.

�شحته  يف  الإن�شان  اأهمية  على  اأكد  الإ�شالم  »اإن  وقال: 

من  اأف�شل  القوي  املوؤمن  وان  والجتماعية  والعقلية  اجل�شمية 

املوؤمن ال�شعيف، ان البتعاد عن العاطفة والتاأكيد على احلقائق 

العلمية ال�شحية والتي تخدم الإن�شان يف حياته و�شحته وهذا ما 

ت�شعى اليه حكومتنا الر�شيدة هذا هو الأ�شا�س يف عمل وتوجيهات 

فريق مكافحة جائحة كورونا«.

اأن  العري�س  ح�شن  الدكتور  العري�س  ماأمت  رئي�س  واأكد 

اجلهود التي تبذل حالًيا لإحياء مو�شم عا�شوراء مبا يتنا�شب مع 

الظروف ال�شحية جهود م�شكورة نتمنى اأن تكلل بالنجاح، ولكن 

الأفراد  و�شالمة  العامة  ال�شحة  ي�شع  اجلميع  نف�شه  الوقت  يف 

اأولوية خا�شة، واأن العامل اأجمع يعاين من جائحة غري م�شبوقة 

ت�شتدعى تدابري واآليات ملواجهة انت�شار الفريو�س.

واأ�شاف اأن اململكة الآن يف مواجهة �شاملة مع فريو�س يعاين 

الآن باأي  الناحية الطبية �شيكون التجمع  منه العامل كله، ومن 

�شكل من الأ�شكال �شعًبا حتى لو مت تنفيذ الإجراءات الحرتازية 

املواطنني،  �شحة  على  احلفاظ  هي  الأولوية  لأن  التحفظية  اأو 

م�شرًيا اإىل انه وب�شفته رئي�س ماأمت العري�س فاإنه يقف مع قرارات 

الفريق الطبي ملكافحة كورونا والإجراءات الحرتازية التي يتم 

تطبيقها �شواء عن طريق وزارة ال�شحة اأو وزارة الداخلية.

ذكرى  يف  املعتادة  املرا�شم  اإحياء  اأهمية  نقدر  »نحن  وقال: 

عا�شوراء، لكننا نتخوف من اأن يكون الختالط والتجمع �شبًبا يف 

انت�شار الفريو�س جمدًدا، واحلفاظ على �شحة الإن�شان وحمايتها 

هو اأ�شا�س العقيدة الإ�شالمية، واأحد غاياتها«.

ولفت اىل �شرورة المتثال لروؤية وتوجيهات فريق البحرين 

ال�شاأن، انطالًقا من احلر�س على �شالمة اجلميع  الطبي يف هذا 

ومبا يحقق ال�شالمة العامة، مثمًنا جهود الفريق الطبي الذي يعمل 

العهد،  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  البحرين  فريق  �شمن 

وال�شعبية،  الر�شمية  امل�شتويات  جميع  على  اجلهود  وت�شافر 

والتي تعب عن معدن هذا ال�شعب ووعيه يف اإطار احلر�س على 

�شالمة اجلميع.

بدوره، قال رئي�س ماأمت جرداب النا�شط الجتماعي واملتويل 

ال�شرعي ح�شني مدن اإن املاآمت واحل�شينيات يف البحرين هي اأول 

املوؤ�ش�شات التي التزمت يف بداية انت�شار اجلائحة يف بداية هذا 

العام بقرارات اجلهات املخت�شة والطاقم الطبي واأ�شهمت بدون 

�شك يف عدم زيادة انت�شار الوباء اكرث وخا�شة بعد دعوة علماء 

الدين الأفا�شل لهذا القرار ودعمه.

اكتفت طوال فرتة  املاآمت واحل�شينيات  ان معظم  اىل  واأ�شار 

نطاق  عن  تخرج  ومل  بعد  وعن  املبا�شر  بالبث  املا�شية  الأ�شهر 

حتذيرات الطواقم الطبية امل�شئولة. 

�شباح  الوقاف  اجتماع  باأن  لـ»الأيام«  ت�شريحه  يف  واأفاد 

املفرو�س  من  حيث  متاأخًرا،  جاء  املاآمت  روؤ�شاء  مع  الحد  يوم 

لأنه  قرار  اي  املخت�شة وقبل  اجتماع مع اجلهات  اي  ي�شبق  ان 

روؤ�شاء  واقرتاحات  اآراء  من  ال�شتفادة  من  الوقاف  �شيمكــن 

املاآمت واحل�شينيات وتاأكيد التزامهم مبا يطلبه الطاقم الطبي من 

ا�شرتاطات.

د. ح�سن العري�ضد. علي البقارة غازي اآل رحمة  عبداهلل املقابيممدوح ال�سالحعلي العرادي جمدي الن�سيط ح�سني مدن

داعًيا للمحافظة على املكت�سبات ال�سحية يف عا�سوراء

حمافظ ال�سمالية يوؤكد اأهمية دعم جهود فريق البحرين ملكافحة كورونا
ثمن حمافظ ال�شمالية علي بن ال�شيخ 

التوجيهات  الع�شفور،  عبداحل�شني 

لدن ح�شرة �شاحب  من  ال�شامية  امللكية 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  اجلاللة 

كورونا،  جائحة  تبعات  احتواء  ب�شاأن 

برئا�شة  احلكومة  تبذلها  التي  واجلهود 

الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

املوقر، حفظه اهلل، وتنفيذاً لقرارات اللجنة 

التن�شيقية برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، 

دينية  منا�شبة  عا�شوراء  ذكرى  اأن  مبيناً 

غالية على اجلميع وموؤكداً احلر�س على 

بال�شكل  واإظهارها  وتنظيميها  تاأمينها 

يف  اأ�شا�شياً  يعتب  الذي  الأمر  اجليد، 

ذات  واجلهات  املوؤ�ش�شات  كافة  عمل 

العالقة. واأو�شح حمافظ ال�شمالية خالل 

روؤ�شاء  من  عدد  مع  تن�شيقي  اجتماع 

املاآمت باملحافظة، بح�شور نائب املحافظ، 

املحافظة  �شرطة  مديرية  عام  ومدير 

وممثلني عن الأوقاف اجلعفرية والفريق 

وتقدير  حتيات  لهم  نقل  حيث  الطبي، 

على  معاليه  وحر�س  الداخلية،  وزير 

من  اأجواء  يف  احل�شينية  ال�شعائر  اإقامة 

التي  احلدود  ويف  والأريحية  الطماأنينة 

املعزين،  بني  العدوى  بانتقال  ت�شمح  ل 

حتقق  ما  على  العمل  اأهمية  اإىل  منوها 

جائحة  مواجهة  يف  اإيجابية  نتائج  من 

املاآمت  روؤ�شاء  دور  ومقدراً  كورونا، 

من  عنه  عبوا  وما  احل�شينية  واملواكب 

ا�شتعدادات لتخاذ الإجراءات الحرتازية 

وعدم  احل�شينية،  ال�شعائر  لإقامة 

املخاطرة بحياة و�شحة و�شالمة اجلميع.

اإىل  ال�شمالية  حمافظ  واأ�شار   

الإ�شابة  ن�شب  يف  واملعطيات  املوؤ�شرات 

والعتزاز  للفخر  تدعو  والتي  والتعايف، 

ومل تاأت اإل بف�شل اهلل تعاىل وجهود فريق 

واعي،  جمتمع  مع  بالتعاون  البحرين 

الفريق  جهود  املاآمت  دعم  على  ونراهن 

املحافظة  اإىل  داعياً  القادمة،  املرحلة  يف 

على هذه املكت�شبات ال�شحية يف منا�شبة 

عا�شوراء، بحيث يكون اجلميع يف موقع 

امل�شئولية الوطنية.

بتالحم  اأ�شبحت  البحرين  اإن  وقال 

امللك  جاللة  قيادة  خلف  الواعي  �شعبها 

باإذن اهلل  املفدى حفظه اهلل ورعاه، قادرة 

ال�شتثنائي،  الو�شع  هذا  اجتياز  على 

عا�شوراء  منا�شبة  اإحياء  يف  �شيما 

اإقامة  هي  املتوافقة  وال�شورة  القادمة، 

هذه ال�شعرية عب الت�شال املرئي، وهي 

ال�شورة الأقرب والأجنع.

من جهته، اأكد مدير عام مديرية �شرطة 

بالن�شبة  املنا�شبة  هذه  اأهمية  ال�شمالية 

على  الداخلية  وزارة  وحر�س  للجميع، 

اخلدمات  وتقدمي  الأرواح  على  احلفاظ 

للجميع يف خمتلف الظروف واملنا�شبات، 

بالو�شائل  ال�شتعانة  اأهمية  على  م�شدداً 

املنا�شبة،  اإحياء  يف  والتقنيات  احلديثة 

وعدم اإقامة التجمعات حفاظاً على �شالمة 

اأفراد املجتمع من انت�شار العدوى، موؤكداً 

حتقيق  اأجل  من  اجلميع  مع  التعاون 

ال�شالح العام.

عادل  الدكتور  اأو�شح  جهته،  من   

مكافحة  ق�شم  رئي�س  ال�شياد  �شلمان 

للح�شور  ال�شحة  بوزارة  الأمرا�س 

اجلائحة  تف�شي  ملراحل  العلمية  احلقائق 

الأ�شباب  من  اأن  اإىل  م�شرياً  البحرين،  يف 

الرئي�شية يف التف�شي التجمعات العائلية 

لأ�شباب  �شرحاً  قدم  حيث  والجتماعية، 

بعد  خ�شو�شاً  الإ�شابة  معدلت  ارتفاع 

رم�شان  �شهر  يف  املا�شية  املنا�شبات 

مبيناً  والأ�شحى،  الفطر  وعيدي  املبارك 

تظهر  ل  امل�شابني  من   %30 اإىل   20 اأن 

يف  ي�شهم  الذي  الأمر  الأعرا�س  عليهم 

تف�شي الفريو�س ويرفع معدلت الإ�شابة 

والأطفال،  املواطنني  كبار  بني  خ�شو�شاً 

م�شدداً على اأهمية التباعد اجل�شدي والذي 

يحقق ما ن�شبته 50% يف جتنب الإ�شابة، 

الو�شول  يف  الطبي  الكادر  جهود  موؤكداً 

اإىل �شفر اإ�شابة الأمر الذي يتطلب تعاون 

اجلميع يف الأخذ بالعتبار م�شاألة التباعد 

و�شبل الوقاية لتجنب الإ�شابة والوفاة ل 

قدر اهلل، م�شدداً على اأهمية عدم التجمعات 

الذي  الأمر  وهو  الإمكان،  قدر  وتفاديها 

انطالقاً  مب�شئولية  اللتزام  عليه  يعول 

من وعي املجتمع.

من جهته، اأ�شار عبداجلليل العويناتي 

اإىل  اجلعفرية  الأوقاف  جمل�س  ع�شو 

الأوقاف  اإدارة  تبذلها  التي  اجلهود 

هذه  باأهمية  الوعي  تعزيز  اجلعفرية يف 

يتطلب  الذي  الأمر  الدينية،  املنا�شبة 

ال�شحية،  الإر�شادات  مع  اجلميع  تكاتف 

واللتزام ببث اخلطب الدينية عب و�شائل 

التقنيات  با�شتخدام  الجتماعي  التوا�شل 

املتاحة حفاظاً على �شالمة اجلميع.

حمافظ ال�سمالية

»اجلعفرية«: فح�ص اخلطيب

 وكادر البث واإدارات املاآمت للتاأكد من �سالمتهم

ماآمت منطقة توبلي توؤكد 

حر�سها على اإجناح اإحياء مرا�سم عا�سوراء

�شارة جنيب:

اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  اأ�شدرت 

والتي  عا�شوراء  مو�شم  اإحياء  �شوابط 

جاءت وفًقا للتعليمات ال�شادرة عن املجل�س 

وتو�شيات  الإ�شالمية  لل�شئون  الأعلى 

كورونا  لفايرو�س  للت�شدي  الوطني  الفريق 

)كوفيد-19( للعام الهجري 1442.

والتي  الحياء  اآلية  ال�شوابط  وت�شمنت 

على  احل�شينية  املجال�س  مبوجبها  تقت�شر 

املاأمت والكادر  اإدارة  ُبعد مع تواجد  البث عن 

اللتزام  مع  املبا�شر،  والنقل  بالبث  املعني 

مقدمتها  ويف  الحرتازية،  الإجراءات  بكافة 

كمامات الوجه والتباعد الجتماعي.

تطبيق  تد�شني  �شيتم  اأنه  اإىل  واأ�شارت 

خا�س لتدوين اأ�شماء اإدارة

من  للتاأكد  البث  وكادر  واخلطيب  املاأمت 

مع  بالتعاون  م�شبًقا  وفح�شهم  �شالمتهم 

وزارة ال�شحة.

وفيما يتعلق مبدة البث، بينت التعليمات 

يقت�شيه  ما  ح�شب  �شيكون  اخلطيب  بث  اأن 

اأما  كاملعتاد.  واملنا�شبة  اخلطبة  مو�شوع 

التعليمات  دعت  ال�شواد،  لتعليق  بالن�شبة 

»ال�شواد«  عا�شوراء  مظاهر  بتعليق  لاللتزام 

يف احليز امل�شموح به يف حميط املاأمت.

ال�شماح  �شيتم  التعليمات،  ومبوجب 

وقت  مع  بالتزامن  ال�شوت  مكبات  بت�شغيل 

مراعاة  مع  احل�شينية  للقراءة  املبا�شر  البث 

الوقت املنا�شب لذلك.

ال�شماح  عدم  على  التعليمات  و�شّددت 

يف  الن�شائية  واملجال�س  الن�شائية  للماآمت 

املنازل يف هذا املو�شم، ويتم اإحياء عا�شوراء 

الواحدة  الأ�شرة  نطاق  اأو يف  فردية  ب�شورة 

يف امل�شكن الواحد.

ال�شماح  عدم  على  التعليمات  اأكدت  كما 

حميط  يف  والتجمعات  وامل�شائف  للمواكب 

ووجهت  عامة.  ب�شفة  والتجمعات  املاأمت، 

و�شحي  اآمن  مكان  يف  الطهي  يتم  لأن  الأوقاف 

مع تطبيق ال�شرتاطات وتوزيع الطعام مبا�شرة 

بذبح  التقّيد  �شرورة  على  واأكدت  املنازل.  على 

املوا�شي للولئم يف امل�شالخ املرخ�شة فقط م�شلخ 

الرثوة  وكالة  لتوجيهات  وفًقا  والهملة  �شرتة 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  بوزارة  احليوانية 

والتخطيط العمراين.

لها  بيان  يف  توبلي  منطقة  ماآمت  اأكدت 

اإحياء مرا�شيم عا�شوراء  اإجناح  حر�شها على 

كرونا،  جائحة  وجود  ظل  ويف  العام،  لهذا 

والإجراءات  ال�شوابط  بكافة  التزامها 

الطبي  الفريق  بها  اأو�شى  التي  الحرتازية 

الإ�شالمية  لل�شئون  الأعلى  املخت�س واملجل�س 

املاآمت عن  الأوقاف اجلعفرية، وتعتذر  واإدارة 

عنها  ال�شادر  املاأمت  ودعت  املعزين  ا�شتقبال 

الغربي،  توبلي  ال�شرقي،  توبلي  البيان وهي: 

احلاج  الطف،  �شهداء  اجلببالت،  الهجري، 

ح�شن العريبي، �شهيد الإ�شالم، وح�شينية اأهل 

البيت، داعني جميع اأبناء املنطقة، العمل على 

م�شاندة م�شروع البث الفرتا�شي ليت�شّنى لكل 

الفئات اإحياء مو�شم عا�شوراء مبا هو اأهله.
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اأن��سد وزير الداخلية 

ووزير العدل لروؤية ابنتي 

لفراق  زمن  من  كقرن  حياتي  من  ا  مرَّ ون�شف  عامان 

على  طليقتي،  روؤيتها  من  حرمتني  التي  الوحيدة  ابنتي 

الرغم من �شدور حكم الق�شاء يل بح�شانتها. طرقت جميع 

طليقتي  وُيجرب  معاناتي  ُينهي  �شبيالً  اأجد  لعلّي  الأبواب 

باءت  حماولتي  جميع  اأن  اإل  الق�شاء،  حكم  تنفيذ  على 

اأول  الفريق  ُمنا�شًدا  قلمي  اإىل حرب  ولذلك جلاأت  بالف�شل، 

الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  الركن 

العدل  وزير  خليفة  اآل  علي  بن  خالد  وال�شيخ  املوقر، 

بعودة  اأمنيتي  لتحقيق  والأوقاف،  الإ�شالمية  وال�شوؤون 

املرارة،  من  ون�شف  عامني  بعد  لأح�شاين  الوحيدة  ابنتي 

رف�شت  بل  فح�شب،  ابنتي  روؤية  من  طليقتي  حترمني  مل 

تنفيذ حكم املحكمة يف بلد القانون والعدل يف عهد العدالة 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  ل�شيدي  وامل�شاواة 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

البي�ن�ت لدى املحرر

بال �سكن.. واأحمل م�ؤهل

م�ج�ستري وبال عمل.. واأن��سد رئي�س ال�زراء

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  اأنا�شد 

املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة 

واأبعث اإليكم بر�شالتي هذه لأين ل حول يل ول قوة، 

حماولتي  بعد  وجهي  يف  كلها  الأبواب  اأغلقت  اإذ 

يا  الكرمي  وبابكم  اهلل  باب  عدا  ل�شنني،  امل�شتمرة 

ال�شمو. �شاحب 

احلياة  تعب  اأ�شناها  بحرينية  مواطنة  اأنــا 

وقتكم  يت�شع  اأن  اهلل  من  واأرجو  ق�شوتها،  واأنهكتها 

طلبي.  ويحتوي  ر�شالتي  ليحت�شن  الرحيم  وقلبكم 

لقد تقدمت بر�شالة اإىل ديوان رئي�س الوزراء املوقر 

وظيفة«،  »طلب  عنوان  حتت   2019 �شبتمرب  يف 

العام  من  مار�س  يف  ثانية  بر�شالة  تقدمت  ثم  ومن 

اجلاري 2020 حتمل الطلب نف�شه.

األفت  اأن  اأود  ال�شمو،  �شاحب  ح�شرة  �شيدي 

بطلب  �شنني  منذ  تقدمت  اأنني  اإىل  الكرمية  عنايتكم 

الياأ�س  ياأخذين  اأحياًنا  بل  اخلدمة،  لديوان  �شابق 

لالأ�شف  اآخر،  جديد  بطلب  واأتقدم  الطلب  وينتهي 

اأتلقَّ غري ات�شالني فقط  خالل تلك ال�شنوات كلها مل 

الوزارة  ومن  اإداري  من�شق  وهو  نف�شه،  ولل�شاغر 

عامني  من  اأكرث  منذ  جاء  الأول  الت�شال  نف�شها، 

خرب  ول  كامل،  بعام  بعده  جاء  الثاين  والت�شال 

املقابلتني. بعد 

من  املاج�شتري  موؤهل  اأحمل  طالبة جامعية  واأنا 

على  وحا�شلة  جًدا،  جيد  بتقدير  الأهلية  اجلامعة 

اإ�شافة  اإدارية،  اأنظمة      / اأعمال  اإدارة  بكالريو�س 

»�شهادة  الأخرى  وال�شهادات  الدورات  بع�س  اإىل 

معهد  من  الب�شرية  املــوارد  يف  الدبلوم  يعادل  ما 

اللغة  اإتقاين  اإىل  بالإ�شافة  للتدريب«،  البحرين 

الإجنليزية.

الأربعني ول معيل لدي ول باب  لقد بلغت �شن 

ول  دخل  م�شدر  ول  اإليه  ا�شتند  عمل  ول  يل  رزق 

فقد  �شغري،  منذ  يتيمة  ن�شاأت  بي،  خا�س  تقاعد 

مع  واأ�شكن  �شنة،   22 من  اأكرث  منذ  والدي  ُتويف 

والدتي واأخي يف املنزل -والذي على و�شك املغادرة 

 9 املنزل  هذا  يف  معي  يت�شارك  به-  خا�س  ل�شكن 

ورثة �شرعيني، 8 اإخوة واأخت، والذي لالأ�شف بداأت 

اأذهب؟  فاأين  بتق�شيمه،  باملطالبة  الأ�شوات  بع�س 

م�شريي  يكون  وماذا  �شاأعي�س؟  واأين  اأجلاأ؟  وملن 

واأنا ل �شكن ول عمل لدي؟

والــدي  ــب  رات من  جــزء  �شوى  لــدي  دخــل  ل 

على  يخفى  ول  فقط،  دينار   200 وقدره  التقاعدي 

ل�شد  يكفي  ل  املبلغ  هذا  اأن  تعلمون  وكما  �شموكم 

اخلا�شة  وم�شاريفي  اليومية  احلياة  متطلبات 

�شيارتي  قر�س  عن  ف�شالً  �شيارتي،  وم�شاريف 

�شداد  اأنهكني  الذي  �شهرًيا  ديناًرا   130 البالغ 

املبلغ،  هذا  من  متتالية  �شنوات  مدى  على  اأق�شاطه 

فلم اأح�شل اإل على فتات اخلبز من ذلك الراتب.

واأو�شح يا �شاحب ال�شمو امللكي اأنني ل اأح�شل 

حتى  جهة،  اأي  من  م�شاعدات  اأو  معونات  اأي  على 

الجتماعية  التنمية  ــوزارة  ل قدمت  عندما  اأنني 

ُرف�س  ال�شهرية  املطلقات  معونة  على  للح�شول 

والدي  راتب  من  جزًءا  اأ�شتلم  اأنني  بحّجة  طلبي 

بلوغ  على  ين�س  اجلديد  القانون  اإن  بل  التقاعدي، 

املوظفة  اأخربتني  احلالتني  ويف  اأولً،  الأربعني  �شن 

طلبي  رف�س  �شيتم  الأربعني  بلغت  لو  حتى  اأنني 

والدي  تقاعد  من  كجزء  دينار   200 اأ�شتلم  لأنني 

يف  للواجب  ــه  اأدائ اأثناء  يف  الأجــل  توفاه  الــذي 

الوزارة.

واأكملت  تخرجت  حتى  الأمّرين  عانيت  لقد 

واهلل  ترحمني،  مل  التي  الظروف  ظل  يف  درا�شتي 

اأنهيت  حتى  واجتهدت  تعبت  كم  يعلم  وحــده 

ولكنني  اأياأ�س،  ومل  وكافحت  اجلامعية  درا�شتي 

جًدا،  �شيئة  نف�شية  ظروًفا  اأعي�س  الأمري  �شمو  يا 

اأخاف مما تخبئه يل الأيام واأنا ل حول يل ول قوة، 

كلها  طاقتي  ا�شتنفذت  اأن  بعد  العمل  عن  عاطلة 

تق�شيم  مت  اإذا  م�شريي  �شيكـون  ماذا  الدرا�شة،  يف 

ل  اإليه،  اأ�شتند  يل  �شيء  فال  فيه؟  اأنا  الذي  البيت 

مك�شورة  امراأة  واأنا  عمل  ول  اإليها  اأ�شتند  وظيفة 

اجلناح.

اإن جل ما اأمتناه واأطمح اإليه هو وظيفة تتنا�شب 

العلمية، حتفظ يل كرامتي وتوؤمن يل  مع موؤهالتي 

الزمان،  اإليها من نكبات  واأ�شتند  حياتي وم�شتقبلي 

غري  لأحد  ممدودة  يدي  جتعل  ول  تعزين  وظيفة 

توجيهاتكم  لإ�شدار  �شموكم  اأنا�شد  ابنتكم  واأنا  اهلل، 

مبا  وظيفة  على  للح�شول  م�شاعدتي  يف  الكرمية 

الأكادميية. موؤهالتي  مع  يتنا�شب 

البي�ن�ت لدى املحرر

فقدت اأمي احلبيبة

املوافق 2020/7/31  املبارك  يوم اجلمعة  يف فجر 

اإن�شانة على قلبي، فقدت  اأعز  اإىل رحمة اهلل تعاىل  انتقلت 

عبداهلل«  ال�شيد  »عائ�شة  احلبيبة  اأمي  فقدت  عيني،  نور 

�شيء  كل  فقدت  الرحيم،  القلب  ذات  احلنون،  الأم  فقدت 

فاأ�شبح  البيت،  نور  وانطفاأ  قلبي،  انك�شر  حيث  بعدها، 

مظلًما بعد رحيلها، واأ�شبحت احلياة بالن�شبة يل ل طعم 

لها بعد فراقها، ولكن هذه هي �شنة احلياة، ول بد لنا من 

ال�شت�شالم لها، واللهم ل اعرتا�س على حكمه، فاللهم لك 

احلمد وال�شكر، رحلت اأمي عن هذه الدنيا الفانية، وذهبت 

الأليم،  فراقها  مرارة  اأذوق  وتركتني  الراحمني،  اأرحم  اإىل 

باأن اهلل �شبحانه وتعاىل �شينعم عليها  ولكنني على يقني 

بجنات النعيم، حيث اختارها يف العا�شر من ذي احلجة، 

ويف يوم اجلمعة الف�شيل الذي �شادف يوم عيد الأ�شحى 

املبارك، واأ�شاأل اهلل العظيم اأن يرحمها ويغفر لها وي�شكنها 

ف�شيح جناته، ويلهمني ال�شرب وال�شلوان على فراقها، واإنا 

هلل واإنا اإليه راجعون.

مرمي عبدالرحيم عبدالرحمن

م�ؤ�س�س�ت لت�ظيف املت�سّ�لني!

رقم  قانون  �شدر   2007 العام  يف 

الت�شول  مكافحة  ب�شاأن  ل�شنة 2007   )5(

فقد  وبذلك  البحرين،  مبملكة  والت�شرد 

ظاهرة  على  الق�شاء  من  اململكة  متكنت 

اإذ  البحريني،  املجتمع  يف  منت�شرة  كانت 

ذلك  يف  الجتماعية  التنمية  وزير  كلف 

احلني باإ�شدار القرارات الالزمة لتنفيذ هذا 

كل  الوزارات،  كل  اجتمعت  وقد  القانون 

فيما يخ�شه على تنفيذ هذا القانون حتى مت 

التخل�س من هذه الظاهرة البغي�شة، اإل اأن 

موؤ�ش�شات  فيها  واأخ�س  املوؤ�ش�شات  بع�س 

التنظيف قد ت�شاهلت يف هذا املو�شوع، فقد 

موظفيها  من  املت�شّولني  يرى  الكل  اأ�شبح 

ر�شمية  وب�شورة  حرية  بكل  يت�شّولون 

دون  امل�شوؤولني،  كل  وم�شمع  مراأى  اأمام 

 )5( رقم  القانون  من  رهبة  اأو  خوف  اأي 

اأ�شحاب  من  جهل  عن  اإما   ،2007 ل�شنة 

اأو من عدم مبالة. فمجرد  املوؤ�ش�شات  هذه 

يتخذ  عمله حتى  النظافة  عامل  ي�شتلم  اأن 

بو�شط  اأو  الر�شيف  جانب  على  موقًعا  له 

وال�شيارات  املارة  في�شتجدي  الر�شيف، 

اأن  اإل  عليه  ما  للجميع،  معروفة  بطريقة 

وتوجيه  واملكن�شة  القمامة  بكي�س  مي�شك 

اأو  الإ�شارات  عند  ال�شيارات  اإىل  نظراته 

املزدحمة  الأماكن  داخل  اأو  الطرق  تقاطع 

ما  يجمع  اأن  اإل  عليه  ما  كل  الأ�شواق،  يف 

عمله  فرتة  طوال  يجمعه  اأن  ي�شتطيع 

ويرتك العمل الرئي�س الذي مت توظيفه من 

اأجله. 

بوزارة  امل�شوؤولني  اأين  اأت�شاءل:  اإنني 

العمل والتنمية الجتماعية عن هذا الأمر؟ 

اأن  اأم  الت�شّول،  مكافحة  يف  دورهم  اأين 

اأ�شحاب بدلت النظافة معفّيون من تطبيق 

اجلميع  على  الواجب  عليهم؟!  القانون 

يثبت  من  ومعاقبة  العمال  هوؤلء  مراقبة 

العامة  الأماكن  يف  الت�شّول  جرم  عليه 

خلّو  الأقل  »على  البلد،  قانون  بح�شب 

الأجانب يحرتمون قوانني اململكة!«.

 

ي��سف بن اأحمد

خّريجة طب ب�سري.. 

اأنتظر احل�س�ل على االمتي�ز

اأرملة تـراكمت علّي

 الديـــــ�ن ومـهــــّددة ب�حلــبــ�س
اأنا�شد امل�شوؤولني النظر اإىل طلبي مل�شاعدتي، فاأنا اأرملة ولدي ابنان، وبعد وفاة زوجي رحمه اهلل تراكمت علّي 

الديون ب�شبب عدم عملي وذلك لعدم وجود من يجل�س مع اأطفايل، فاأنا وحيدة ول اأهل لدي، واأرجو من امل�شوؤولني 

الديون تراكمت علّي ب�شبب عدم امتالكي للمال، واملحكمة وال�شرطة  اإن  اإذ  البي�شاء م�شاعدتي،  الأيادي  واأ�شحاب 

يطالبوين ب�شداد املبالغ املرتاكمة علّي والتي تعود اىل القرو�س واإيجارات املنزل الذي اأ�شكن فيه، والذي اأخربين 

املالك اأنه �شي�شطر لإخراجي منه ب�شبب عدم �شدادي لالإيجار، واأنا اأ�شعر باخلوف من اأن يتم �شجني ب�شبب هذه 

الديون، لذلك اأمتنى من امل�شوؤولني م�شاعدتي يف اإيجاد حلول لهذه امل�شاكل.

البي�ن�ت لدى املحرر

بلدية ال�سم�لية ترد على »مقرتح تخ�سي�س

�س�حل امل�لكية �س�حاًل من�ذجًي� لذوي الهمم«

وتثّمن  تقدر  ال�شمالية  املنطقة  بلدية  فاإن  بداية، 

القرتاحات واملالحظات الواردة من املواطنني من جميع 

و�شائل التوا�شل املتاحة، والتي من �شمنها يوم العميل 

ال�شمالية  املنطقة  بلدية  فاإن  عام،  وب�شكل  الفرتا�شي. 

اإ�شرافها،  تعمل ب�شكل م�شتمر على تطوير املواقع حتت 

العمرية  ال�شرائح  كل  حاجات  تغطي  خدمات  لتقدم 

املقرتح  ل�شاحب  بال�شكر  ونتوّجه  باملجتمع،  والفئوية 

حلر�شه على خدمة مرتادي �شاحل املالكية، ونود الإفادة 

ال�شنوية  خطتها  �شمن  ال�شمالية  املنطقة  بلدية  باأن 

كفاءة  لرفع  م�شروًعا  بالفعل  طرحت  قد   2020 للعام 

احلركة يف عدد من املواقع يف املنطقة ال�شمالية، �شاملة 

البدء يف العمل حال ا�شتكمال  ال�شاحل املذكور، و�شيتم 

الإجراءات، علًما باأن التوّجه العام هو اإدماج فئة ذوي 

الهمم يف املواقع كافة.

العالق�ت الع�مة واالإعالم

من��سدة ل�الد

 اجلميع لت�ظيفي

امللكي  ال�شمو  اإىل �شاحب  اأتقدم مبنا�شدتي 

رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري 

متتد  باأن  اأمل  وكلي  املوقر،  الوزراء  جمل�س 

اأياديكم البي�شاء مل�شاعدتي.

اإجراءات  ت�شريع  �شموكم  من  اأمتنى 

اأخ�شائي  لوظيفة  قبويل  مت  اإنه  اإذ  توظيفي، 

بوزارة  الوطني  الت�شال  مبركز  حملي  ات�شال 

جميع  واأكملت  املا�شي،  يناير  منذ  الإعالم 

ولكن  التوظيف،  مبو�شوع  املتعلقة  اإجراءاتي 

اإىل الآن مل يتم الت�شال بي ملزاولة العمل، مع 

العلم باأننا منر بظروف معي�شية �شعبة نظًرا 

جلائحة الكورونا.

ال�شهادات  حملة  من  اأنني  بالذكر  اجلدير 

دوؤوًبا  �شعًيا  و�شعيت  امتياز،  وبتقدير  العليا 

تخرجي  منذ  حكومية  وظيفة  على  للح�شول 

�شنة 2012.

اأمتنى من �شموكم النظر يف اأمري وت�شريع 

يل  ليت�شّنى  الإعالم؛  بوزارة  توظيفي  اإجراءات 

خدمة وطني الغايل.

البي�ن�ت لدى املحرر
الأردنية  اململكة  يف  در�شت  ب�شري  طب  خريجة  اأنا 

حلد  توظيفي  يتم  مل  ولكن  التخ�ش�س،  هذا  الها�شمية 

ب�شبب  البحرين،  مملكة  وطني  اىل  عودتي  بعد  الآن 

على  احل�شول  من  لأمتكن  ال�شحة  بوزارة  تدريبي  عدم 

من  اإنه  اإذ  كطبيبة،  املهنة  ممار�شة  ثم  ومن  المتياز 

واحل�شول  للتدريب  اخل�شوع  املهنة  مزاولة  ا�شرتاطات 

المتياز. هذا  على 

البحرين،  مملكة  يف  للتدريب  ا�شتدعائي  يتم  ومل 

العربية  اململكة  اىل  جلاأت  الوقت  ك�شب  من  ولأمتّكن 

ال�شعودية بهدف التدريب واحل�شول على المتياز، ومت 

ر�شوم،  بدفع  اإلزامي  من  الرغم  على  وقبويل  ت�شجيلي 

اجلاري  العام  بداية  منذ  التدريب  مزاولة  يف  وبداأت 

توقيف  مت  كورونا  جائحة  ب�شبب  ولكن  �شهرين،  ملدة 

البحرين. اىل وطني مملكة  ثم عدت  التدريب، ومن 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  اأ�شدر  بعدها 

قراًرا  املوقر  الوزراء  اآل خليفة رئي�س  �شلمان  بن  خليفة 

اخلارج،  يف  الدار�شني  الطب  طلبة  بتوظيف  يقت�شي 

�شهادة  تنق�شني  كانت  ولكن  الالزم  باإجراء  وقمت 

عليها  للح�شول  توّجهت  وعندما  و�شلوك،  �شري  ح�شن 

اخربوين اأنه مت غلق باب التدريب نظًرا لكتمال العدد، 

وذلك بعد يومني من �شدور القرار، واأخربوين اأنه حتى 

اأنه مت  العلم  مع  تدريبي،  يتم  لن  ال�شهادة  لو مت منحي 

قبول عدد من الطلبات يف نف�س الفرتة التي تقدمت بها، 

اإجراءات  ت�شهيل  املعنّيني  امل�شوؤولني  من  اأمتنى  لذلك 

احلبيب. وطني  من خدمة  لأمتّكن  للتدريب  قبويل 

البي�ن�ت لدى املحرر



المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة عددا من برقيات التهاني والتبريكات؛ 
بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية المعتادة التي أجراها سموه، وتكللت بحمد هللا وتوفيقه بالنجاح. وأعرب المهنئون 
فــي برقياتهــم عــن أســمي آيات التبريكات إلى مقام صاحب الســمو الملكي رئيس الــوزراء، داعين المولى عز وجل أن 
يحفظ ســموه بكريم عنايته، وأن يســبغ على ســموه وافر الصحة والعافية والســعادة وطول العمر، لمواصلة مســيرة 

التنمية والتطور التي تشهدها المملكة على المستويات كافة.

وبدورهـــا تقدمت رئيســـة مجلس 
النـــواب فوزية زينل بأســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلى صاحب 
الـــوزراء؛  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية، 
التـــي جـــاءت نتائجهـــا بحمـــد هللا 
وفضلـــه ناجحة، داعيـــة هللا العلي 
القدير أن يمن على سموه بموفور 
الصحة والسعادة لمواصلة مسيرة 
البنـــاء والبـــذل والعطـــاء لخدمـــة 

ظـــل  فـــي  والمواطنيـــن  الوطـــن 
المســـيرة التنموية الشـــاملة لعاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
مـــن جانبـــه، رفـــع رئيـــس مجلـــس 
أصـــدق  الصالـــح،  علـــي  الشـــورى 
التبريـــكات وأطيـــب التهانـــي إلى 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
مجلـــس الـــوزراء بهـــذه المناســـبة 
الســـعيدة، ســـائال هللا العلي القدير 

أن يحفظ ســـموه وأن يبقيه ذخًرا 
وأن  البحريـــن،  لمملكـــة  وســـنًدا 
يســـدد علـــى طريـــق الخيـــر خطاه 
لمواصلة مســـيرة الخيـــر والتنمية 
في المملكة، وأن يمن على ســـموه 
بموفور الصحة والعافية والسعادة 

وطول العمر.
وأعـــرب رئيس مجلس إدارة نادي 
المحـــرق الشـــيخ أحمـــد بـــن علـــي 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، باألصالـــة 

عـــن نفســـه وبالنيابـــة عـــن أعضاء 
مجلـــس اإلدارة وجميـــع منتســـبي 
نادي المحـــرق، عن خالص التهاني 
القلبيـــة لصاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيس الـــوزراء، على مـــا أنعم هللا 
به علـــى ســـموه من نعمـــة الصحة 
الفحوصـــات  ونجـــاح  والعافيـــة، 
أجراهـــا  التـــي  المعتـــادة  الطبيـــة 
سموه وتكللت بحمد هللا وتوفيقه 
بالنجاح، مؤكدة أن هذه المناســـبة 
جميـــع  قلـــوب  أثلجـــت  الســـعيدة 
المواطنيـــن األوفيـــاء، داعيـــا هللا 
العلـــي القديـــر بـــأن يحفظ ســـموه 
وأن يســـبغ عليـــه موفـــور الصحـــة 
والســـعادة والعافية وطـــول العمر 
لمواصلـــة عطـــاء ســـموه المخلص 

والسخي لمملكة البحرين وشعبها 
ولألمتين العربية واإلسالمية.

ورفع األمين العام للمجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة الشـــيخ سلمان 
إبراهيـــم آل خليفـــة، خالـــص  بـــن 
التهانـــي والتبريـــكات إلى صاحب 
الـــوزراء؛  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية 
لســـموه،  أجريـــت  التـــي  المعتـــادة 
داعيا هللا العلـــي القدير أن يحفظ 
سمو رئيس الوزراء بكريم عنايته، 
الصحـــة  وافـــر  عليـــه  يســـبغ  وأن 
والعافيـــة، ويبقيـــه ذخـــرا لمملكـــة 
البحرين وشـــعبها الكريم لمواصلة 
مسيرة الخير والبناء والتنمية في 

وطننا العزيز.

كما عّبر الوكيل المســـاعد للشؤون 
القنصليـــة والمـــوارد والمعلومـــات 
بـــوزارة الخارجيـــة الســـفير خليل 
الخياط، عن بالغ سعادته وفرحته 
بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية 
التي أجراها صاحب السمو الملكي 
الـــوزراء، وتكللـــت بحمـــد  رئيـــس 
مـــن هللا وتوفيقه بالنجـــاح، رافعا 
أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
لســـموه بهذه المناســـبة الســـعيدة، 
داعًيـــا هللا عز وجـــل أن يديم على 
ســـموه موفـــور الصحـــة والعافيـــة 
عمـــره  فـــي  ويمـــد  يحفظـــه  وأن 
وأن يجعل ســـموه ذخـــرا للبحرين 
وشعبها، وأن يحفظ الوطن ويديم 

عليها نعمة األمن واألمان.

ــادة الـــتـــي أجـــراهـــا ــتـ ــعـ ــمـ ــات الـــطـــبـــيـــة الـ ــوصـ ــحـ ــفـ بــمــنــاســبــة نـــجـــاح الـ

سمو رئيس الوزراء يتلقى عددا مـن برقيـات التهانـي

البحرين تهنئ رئيس أفغانستان بذكرى االستقالل

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 

الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة، وولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 

حمـــد آل خليفة، برقيات تهنئـــة إلى رئيس جمهورية 
أفغانســـتان اإلســـالمية محمد أشـــرف غني؛ بمناسبة 

ذكرى استقالل بالده.
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سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

ناصر بن حمد للمهنئين: كلماتكم مصدر اعتزاز
ــا ــيـ ــالـ ــن عـ ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ــع اســـــــم ال ــ ــرفـ ــ ــر لـ ــمـ ــتـ ــسـ ــاء مـ ــ ــطـ ــ عـ

أعــرب ممثــل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب عن تقديره 
للشــخصيات المهنئة ســموه ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة 
حصول ســموه جائزة “شــخصية العام القيادية الفخرية في مجال المنح”، 
مــن المركــز األممي لخدمــات المانحين عضو الشــبكة اإلقليمية للمســؤولية 

االجتماعية.

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة اعتزازه بخطابـــات التهاني 
التـــي حملـــت مشـــاعر  والبرقيـــات 
بهـــذه  مفرحـــة  وكلمـــات  متميـــزة 
الجائزة التي تأتي في ظل الرعاية 
الفائقـــة مـــن عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
وحملـــت برقيـــات التهانـــي كلمـــات 
تعكـــس الدور البارز لســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة واستحقاق 
ســـموه الجائـــزة في ظل مـــا يقدمه 
ســـموه من عطاء مستمر لرفع اسم 

مملكة البحرين عالًيا.
وتلقى ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة برقيـــات التهانـــي مـــن: 
مستشـــار جاللة الملك الشيخ خالد 
بـــن محمـــد بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
مستشـــار صاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيـــس الوزراء الشـــيخ ســـلمان بن 
الماليـــة  وزيـــر  آل خليفـــة،  خليفـــة 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة، وزير الخارجية 
عبداللطيـــف الزيانـــي، نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء جـــواد العريـــض، 
رئيـــس هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميرزا، وزير اإلسكان 
باســـم الحمر، مستشار جاللة الملك 
للشـــؤون االقتصادية حسن فخرو، 
الشـــيخ حمـــد بن محمد بن ســـلمان 
آل خليفـــة - ديوان صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر محمـــد بن ســـلمان 
آل خليفة، وزير األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصام خلف، وزيـــر العمل والتنمية 
االجتماعية جميل حميدان، وزيرة 
رئيـــس  الصالـــح،  فائقـــة  الصحـــة 
الصالـــح،  علـــي  الشـــورى  مجلـــس 
الـــوزراء  مجلـــس  شـــؤون  وزيـــر 
مجلـــس  رئيـــس  المطـــوع،  محمـــد 
إدارة شـــركة البحريـــن لالتصـــاالت 

السلكية والالسلكية )بتلكو( الشيخ 
خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن  عبـــدهللا 
المدير العام لإلدارة العامة لألعالم 
والثقافـــة األمنية بـــوزارة الداخلية 
محمـــد بـــن دينـــة، العضـــو المنتدب 
الرئيـــس التنفيـــذي بيـــت التمويـــل 
الخيـــاط،  عبدالحكيـــم  الكويتـــي 
الرياضيـــة  التربيـــة  إدارة  مديـــر 
بـــوزارة  والمرشـــدات  والكشـــفية 
التربيـــة والتعليـــم عصـــام عبدهللا، 
العـــام  للتعليـــم  المســـاعد  الوكيـــل 
والفنـــي بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم 
لطيفـــة البنوظـــة، رئيســـة مجلـــس 
الوطنيـــة  بالمؤسســـة  المفوضيـــن 
خـــوري،  ماريـــا  اإلنســـان  لحقـــوق 
محمـــد دادابـــاي، مستشـــار جاللـــة 
الملك لشـــؤون الســـلطة التشريعية 
الرئيـــس  نائـــب  الســـتري،  محمـــد 
التنفيـــذي بشـــركة طيـــران الخليج 
القبطـــان وليد العلوي، رئيس غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن ســـمير 
نـــاس، رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
عقـــارات الســـيف عيســـى نجيبـــي، 
الرئيـــس التنفيذي بشـــركة عقارات 
السيف أحمد يوسف، خالد إبراهيم 
حميدان الرئيـــس التنفيذي وجميع 
االقتصاديـــة،  مجلـــس  منتســـبي 
رئيســـة جمعيـــة النور للبر الشـــيخة 
لميـــاء بنـــت محمـــد بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، الرئيس التنفيذي للمجلس 
دينـــه،  بـــن  للبيئـــة محمـــد  األعلـــى 
رئيس جمعيـــة الصداقة للمكفولين 
حسين الحليبي، الرئيس التنفيذي 
بشـــركة ألمنيوم البحرين )ألبا( علي 
البقالي، النائب األول لرئيس غرفة 
خالـــد  البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة 
نجيبي، عضو مجلس النواب زينب 
رئيـــس مركـــز شـــرطة  عبداألميـــر، 
المنطقـــة الجنوبية المقدم ســـلمان 
بـــن أحمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
ســـفير جمهورية مصر لـــدى مملكة 

محمـــد  شـــعبان،  ياســـر  البحريـــن 
وجدي علي الدوسري، المدير العام 
للتخطيط والموارد باألمانة العامة 
للمجلس األعلى للشباب والرياضة 
مـــروان فـــؤاد كمـــال، المديـــر العام 
بـــن  يوســـف  الحـــواج  لمجموعـــة 
وأوالده  الحـــواج  عبدالوهـــاب 
عبدالوهـــاب الحواج، عضو مجلس 
عبدالرحيـــم،  معصومـــة  النـــواب 
الشـــورى  لمجلـــس  العـــام  األميـــن 
أســـامة العصفـــور، رئيـــس مجلـــس 
رئيســـة  الصالـــح،  علـــي  الشـــورى 
مجلس النواب فوزية زينل، رئيس 
نادي االتفاق فوزي الدرازي، شركة 
الشـــيخ  الـــدرازي،  حســـن  عبـــدهللا 
خالـــد بـــن محمـــد بن علي بـــن حمد 
إدارة  رئيـــس مجلـــس  آل خليفـــة، 
النـــادي األهلـــي خالد كانـــو، الوكيل 
واألنشـــطة  للخدمـــات  المســـاعد 
الطالبية بـــوزارة التربيـــة والتعليم 
شيخة الجيب، المدير العام ايميك 
رئيـــس  مطـــر،  محمـــد  للتدريـــب 
مجلس إدارة جمعية فزعة شـــباب 
وزارة  وكيـــل  المريســـي،  جاســـم 
العمل والتنميـــة االجتماعية صباح 
الدوسري، وكيل وزارة الصحة وليد 
المانع. كما تلقى سموه التهاني من: 
المدير العـــام لمعهـــد اإلدارة العامة 
رائـــد بـــن شـــمس، رئيـــس مجلـــس 
إدارة نادي البحرين للتنس خميس 
المقلـــة، الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 
العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي إيمان 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  المرباطـــي، 
الهيئـــة العامة للتأميـــن االجتماعي 
محمود الكوهجي، المدير التنفيذي 
لمعهـــد البحرين للتنمية السياســـية 

مجلـــس  عضـــو  جناحـــي،  إيمـــان 
النـــواب أحمد العامر، عضو مجلس 
اإلدارة المنتـــدب بشـــركة إبراهيـــم 
عضـــو  كانـــو،  طـــالل  كانـــو  خليـــل 
مجلـــس النواب عيســـى الكوهجي، 
أبنـــاء المرحـــوم عبدالجبار محمود 
الســـادة  إدارة  مديـــر  الكوهجـــي، 
الدســـتورية  المحكمـــة   - القضـــاة 
محمد آل الشيخ، الرئيس التنفيذي 
لمعهـــد البحريـــن للؤلـــؤ واألحجـــار 
جمشـــير  نـــورة  )دانـــات(  الكريمـــة 
وجميع منتســـبي “دانـــات”، الرئيس 
“الفاتـــح”  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
جاســـم الموســـوي، الشـــيخ رشـــيد 
بن عيســـى بن عبدهللا بـــن حمد آل 
خليفة، رئيس وأعضاء ومنتســـبي 
رئيســـة  العاصمـــة،  أمانـــة  مجلـــس 
الطفـــل  رعايـــة  جمعيـــة  وأعضـــاء 
واألمومة الشيخة هند بنت سلمان 
آل خليفـــة، رئيـــس مجلـــس اإلدارة 
باكســـلنس لحلول التدريـــب نواف 
بمجلـــس  العـــام  األميـــن  الجشـــي، 
محمـــد  والمزايـــدات  المناقصـــات 
النـــواب  مجلـــس  عضـــو  بهـــزاد، 
رئيـــس جامعـــة  األنصـــاري،  أحمـــد 
رئيـــس  حمـــزة،  ريـــاض  البحريـــن 
مجلس األوقاف الجعفرية يوســـف 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  الصالـــح، 
شـــركة البحريـــن لمطاحـــن الدقيق 
مجلـــس  وأعضـــاء  خالـــد  مـــروان 
اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة وجميع 
العاملين بالشـــركة، المهندس جواد 
محمـــد حســـن الشـــيباني وعائلتـــه، 
رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة “ألبا” 
الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، 
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
الشـــيخ  عبداللطيـــف  اإلصـــالح 
وجميـــع منتســـبي الجمعيـــة، عضو 
“األيـــام”  صحيفـــة  إدارة  مجلـــس 
راشـــد الحمر، األميـــن المالي لغرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن عـــارف 
هجـــرس، رئيـــس ديـــوان الخدمـــة 
محافـــظ  الزايـــد،  أحمـــد  المدنيـــة 
مصـــرف البحريـــن المركزي رشـــيد 
المعراج، أمين ســـر اللجنـــة األهلية 
بالجنوبيـــة خالـــد شـــاجره، ومكتب 
رئيسة مجلس النواب فوزية زينل.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

تغطية - المكتب اإلعالمي

المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحرين واســـتنكرت بشدة التفجير 
فندًقـــا  اســـتهدف  الـــذي  اإلرهابـــي 
فـــي العاصمـــة الصومالية مقديشـــو، 
والـــذي أســـفر عن ســـقوط عشـــرات 
القتلى والجرحى، معربة عن خالص 
التعـــازي والمواســـاة ألهالـــي وذوي 
الضحايا وتمنياتها بســـرعة الشـــفاء 

لجميع المصابين.

تضامـــن  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
حكومـــة  مـــع  البحريـــن  مملكـــة 
جمهوريـــة الصومـــال الفيدرالية في 
حربهـــا ضد اإلرهـــاب، مشـــددة على 
لكافـــة  الرافـــض  الراســـخ  موقفهـــا 
صـــور العنـــف والتطـــرف واإلرهاب، 
والداعـــي لضـــرورة تكاتـــف الجهـــود 
للقضـــاء علـــى مثـــل هـــذه األعمـــال 

اإلجرامية الخطيرة.

البحرين تدين بشدة تفجير فندق بالصومال

برعايـــة كريمة مـــن رئيس المجلس 
الفريـــق  رئيـــس  للصحـــة  األعلـــى 
الوطنـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( الفريق طبيب الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
ينطلـــق صبـــاح يـــوم غـــد الخميـــس 
20 أغســـطس الجـــاري في البحرين 
لطـــب  العربـــي  الخليجـــي  المؤتمـــر 
األعصاب بنســـخته الحادية عشرة، 
خبيـــر   500 مـــن  أكثـــر  بمشـــاركة 
مـــن  صحـــي  وممـــارس  ومختـــص 
البحرين والخليج والعالم، ويستمر 
للفتـــرة مـــن 20 حتى 22 أغســـطس 

الجاري.
وأوضحـــت رئيـــس رابطـــة العلـــوم 
األطبـــاء  جمعيـــة  فـــي  العصبيـــة 
للمؤتمـــر  المنظمـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
استشاري طب األعصاب في مجمع 
السلمانية الطبي فاطمة عبدهللا أن 
المؤتمـــر الـــذي يتـــم تنظيمـــه ألول 
مـــرة بالبحرين )أون الين( سيشـــهد 
الخبـــراء  مـــن  واســـعة  مشـــاركة 
الجانـــب  هـــذا  فـــي  والمختصيـــن 
الطبـــي الدقيق مـــن البحرين ودول 
الخليج والعالم، مشـــيرة إلى أن 40 
متحدثا بحرينيـــا وخليجيا وعالميا 
سيســـتعرضون 34 ورقة علمية في 

المؤتمر منها 6 أوراق بحرينية.
وأشـــارت عبـــدهللا فـــي تصريحـــات 
المتحدثيـــن  أن  إلـــى  “البـــالد”  لــــ 
متميـــزة  نخبـــة  هـــم  المشـــاركين 
بتخصـــص طـــب األعصـــاب، بينهـــم 
متحدثون مـــن أوروبا وكندا والهند 
العربيـــة  والـــدول  الخليـــج  ودول 
ســـتكون  أنـــه  مؤكـــدة  والبحريـــن، 

متميـــزة  علميـــة  مشـــاركة  هنـــاك 
وألول مرة لرئيس منظمة مكافحة 
الصـــرع العالميـــة ســـام ويـــب الذي 
ســـيقدم ورقتيـــن علميتين عن آخر 
للحـــاالت  العالجيـــة  المســـتجدات 
والتدخـــل  المســـتمرة  التشـــنجية 
الجراحـــي لمرضـــى الصـــرع، بينمـــا 
المختصيـــن  مـــن  عـــدد  ســـيتناول 
 ،“ الدماغيـــة  “الجلطـــات  موضـــوع 
وســـيلقي المؤتمر الضـــوء على آخر 
المستجدات العالجية العالمية بهذا 
المجـــال إذ إن الجلطات تحتاج إلى 
عـــالج فـــوري قبـــل تفاقـــم أضرارها 

ومضاعفاتها.
المؤتمـــر  هـــذا  عقـــد  أن  وأردفـــت 
بالطريقـــة االفتراضيـــة “أون الين”، 
يأتـــي التزامـــا وتأكيـــدا لتوصيـــات 
الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس 
وتطبيقـــا   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
لإلجـــراءات االحترازيـــة لمكافحـــة 
فيـــروس كورونا، مضيفـــة أن هناك 
مشـــاركة بحرينية ومحلية واســـعة 
تضم عـــددا كبير أمـــن أطباء وزارة 
العســـكري  والمستشـــفى  الصحـــة 
الجامعـــي  حمـــد  ومستشـــفى 
االيرلنديـــة  الملكيـــة  والجامعـــة 
مختلـــف  فـــي  الطـــب  وطـــالب 

الجامعات.

رئيس “األعلى للصحة” يرعى مؤتمر طب األعصاب
بدور المالكي

فاطمة عبدالله



تـــرأس محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
اجتمـــاع “المجلـــس التنســـيقي الحـــادي 
عشـــر” )عـــن بعـــد( عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
المرئـــي، بحضـــور عدد مـــن األعضاء من 

ممثلي الجهات المختلفة.
ســـمو  رحـــب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
باألعضـــاء، مشـــيدا  الجنوبيـــة  محافـــظ 
بالجهـــود المبذولـــة فـــي ترســـيخ مفهوم 
الوعـــي األمنـــي والمجتمعـــي عبـــر اتباع 
والوقائيـــة،  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
بالتنســـيق والمتابعة مع الفريق المشترك 
مـــن بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة، وهيئـــة 
شـــرطة  ومديريـــة  والمـــاء  الكهربـــاء 

المحافظة الجنوبية.
واســـتعرض المجلـــس خـــال االجتماع، 
الزيـــارات  نتائـــج  مـــن  األولـــى  المرحلـــة 
والجهـــود  المشـــترك  للفريـــق  الميدانيـــة 
المبذولـــة فـــي تخفيـــف نســـبة الكثافـــة 
فـــي ســـكن العمـــال عبـــر تفقـــد المســـاكن 
والتـــي غطـــت نســـبة 57 % مـــن مناطق 
المحافظـــة، موصًيا ســـموه على مواصلة 
الجهود في اتخاذ اإلجراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية وتعزيزها بالمســـتوى 

األمني الازم.
وأشـــاد ســـموه بالمبـــادرات التـــي تقـــوم 
بهـــا وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية، 
دعـــم  علـــى  المحافظـــة  حـــرص  مؤكـــدا 
االجتماعيـــة  والمؤسســـات  الجمعيـــات 
المحليـــة  المنتجـــات  مجـــال صنـــع  فـــي 
والمســـاهمة المجتمعيـــة الرائـــدة لخدمة 

المواطنين.
كما اطلع ســـموه على عرض مرئي قدمه 
ســـمير عفوني مدير إدارة هندسة المواد 
فـــي وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 

والتخطيط العمراني، بشـــأن مشروعات 
فـــي منطقـــة  التحتيـــة  والبنيـــة  الطـــرق 
خطـــوط  اســـتكمال  كمشـــروع  الرفـــاع 
المشـــاة فـــي عـــدد مـــن الطـــرق الرئيســـة 
والمرافـــق العامة، وذلك لتعزيز الســـامة 

المرورية لمرتادي الطرق.
ومـــن جانـــب آخـــر، اطلـــع المجلـــس على 
الخدمـــات  إدارة  مرئـــي قدمتـــه  عـــرض 
الهندســـية واالستثمار بشـــأن احتياجات 
األهالي لرصف الطرق وصيانة األرصفة؛ 
مـــن أجـــل تعزيـــز الســـامة بيـــن أهالـــي 
المنطقـــة، مؤكـــًدا ســـموه االســـتمرار في 
التنســـيق مـــع وزارة األشـــغال والبلديات 
البنيـــة  لتطويـــر  العمرانـــي  والتخطيـــط 
التحتيـــة فـــي منطقـــة الرفـــاع، وتأهيـــل 
الطـــرق الحيويـــة وفق أفضـــل الخدمات 

تلبية الحتياجات األهالي والمواطنين.
كمـــا تابـــع ســـمو المحافـــظ مراحل ســـير 

العمـــل فـــي تنفيذ مشـــروعات المســـاجد 
والجوامـــع في المشـــروعات اإلســـكانية، 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  بيـــن  بالتعـــاون 
ووزارة األشـــغال والبلديـــات والتخطيط 
العمراني وبالتنســـيق مع وزارة اإلسكان، 
مبيًنـــا ســـموه الـــدور الكبيـــر الـــذي تمثله 
المســـاجد والجوامـــع وأهميتها في حياة 
إلـــى  ســـموه  مشـــيًرا  والمجتمـــع،  الفـــرد 
ضـــرورة متابعـــة المشـــاريع التنموية في 

مختلف المناطق.
ســـموه  اطلـــع  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
علـــى جهـــود بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة 
فـــي إقامـــة مختلـــف المشـــروعات التـــي 
تركـــز علـــى االهتمـــام بالرقعـــة الخضراء 
وتطويـــر المتنزهات والعيـــون الطبيعية 
في نطـــاق المحافظة الجنوبية، بما يلبي 
احتياجات ومتطلبـــات األهالي ويعكس 

الصورة الحضارية في المنطقة.

سمو محافظ الجنوبية يترأس اجتماع “المجلس التنسيقي الحادي عشر” عن بعد

المنامة - وزارة الداخلية

التفتيش على 57 % من مساكن العمال في “الجنوبية”
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي: ندعـــم العامليـــن فـــي صنـــع المنتجـــات المحليـــة
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استقبلت وكيل وزارة الخارجية عضو 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة الشـــيخة رنـــا 
بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، أمس، 
القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  األميركيـــة 
رئيـــس  بحضـــور  نـــاردي،  مارغريـــت 
قســـم التعـــاون الدولي باألمانـــة العامة 

للمجلس األعلى للمرأة نورة الرفاعي.
وخال اللقاء، رحبت الشيخة رنا بنت 
عيســـى بن دعيج آل خليفة بمارغريت 
ناردي، مشـــيدة بالمســـار المتقدم الذي 
وصلت إليه عاقات الصداقة والتعاون 
اإلســـتراتيجية التاريخية بيـــن مملكة 
البحرين والواليات المتحدة األميركية 
وســـبل تعزيزهـــا وتطويرهـــا بما يدعم 

المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، 
مؤكـــدة حـــرص مملكـــة البحريـــن على 
االرتقاء بالعاقات نحو آفاق أوسع من 
التعاون والتنسيق المشترك على كافة 
واالقتصاديـــة  السياســـية  المجـــاالت 
مـــن  وغيرهـــا  واألمنيـــة،  والعســـكرية 

المجاالت.
بنـــت  رنـــا  الشـــيخة  اســـتعرضت  كمـــا 
عيســـى بن دعيـــج آل خليفة مع القائم 
المتحـــدة  الواليـــات  ســـفارة  بأعمـــال 
األميركيـــة لـــدى مملكـــة البحريـــن مـــا 
مـــن  البحرينيـــة  المـــرأة  إليـــه  وصلـــت 
تقدم في ظـــل ما تحظى به من رعاية 
واهتمـــام مـــن صاحـــب الجالـــة عاهل 
البـــاد الذي أولى الملف أولوية قصوى 

عندمـــا أصـــدر أمـــره الســـامي بإنشـــاء 
المجلـــس األعلـــى للمرأة قبـــل 19 عاما 
برئاســـة قرينة جالته صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة لرعايـــة العمل النســـائي في 
المملكـــة؛ األمر الذي مكنهـــا وفي فترة 
وجيـــزة مـــن وضـــع بصمـــات متميـــزة 
ســـاهمت في جعل البحرين بيت خبرة 
على المســـتوى اإلقليمـــي في مجاالت 

شؤون المرأة.
مـــن جانبها، أعربـــت مارغريـــت ناردي 
المتميـــز  بالمســـتوى  اعتزازهـــا  عـــن 
للعاقـــات الثنائية التـــي تربط البلدين 
الصديقيـــن ومـــا تمتـــاز به مـــن صابة 
وقوة، مؤكدة حرص الواليات المتحدة 

األميركيـــة علـــى الدفع بهـــذه العاقات 
إلى مســـتويات أشـــمل، متمنية لمملكة 
البحريـــن مزيًدا من التقـــدم واالزدهار، 

البحرينيـــة  المـــرأة  بإصـــرار  مشـــيدة 
وتميزهـــا؛ األمـــر الـــذي أوصلهـــا لمركـــز 

صنع واتخاذ القرار.

كمـــا تم في اللقاء، البحث في عدد من 
الموضوعـــات والقضايـــا ذات االهتمام 

المشترك.

الرفاع/ المجلس األعلى للمرأة

 الشيخة رنا بنت عيسى تستقبل القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة األميركية

المــرأة بيــت خبــرة بشــؤون  البحريــن أصبحــت فــي فتــرة وجيــزة  بنــت عيســى:  رنــا 

ـــع ـــاق أوس ـــو آف ـــنطن نح ـــع واش ـــات م ـــاء بالعالق االرتق

المنامة- الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  أعلنـــت 
الفضـــاء إطـــاق مســـابقتها الثانية 
ألفضـــل خطـــة تصميم لمســـتعمرة 
على كوكب المريخ. هذه المسابقة 
البحرينييـــن  للطـــاب  ُخصصـــت 
الذيـــن تتراوح أعمارهـــم من 7 إلى 

12 عاًما.
متعـــددة  المســـابقة  وتعـــد 
ســـيتعرف  حيـــث  التخصصـــات 
المريـــخ  كوكـــب  علـــى  الطـــاب 
عـــن  والبحـــث  األفـــكار  وطـــرح 
حلـــول التصميـــم الخاصـــة باألمور 
ومنهـــا  الكوكـــب  علـــى  المعيشـــية 
)الغـــذاء والماء والطاقـــة واألنظمة 
الحيويـــة األخـــرى(، حيـــث ســـيتم 
تصميم مستعمرة من مواد منزلية.
لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  تســـعى 
الفضـــاء من خـــال هذة المســـابقة 
مواكبـــة األحـــداث الحاليـــة تزامنـــا 

مع إطـــاق دولة االمـــارات العربية 
ووكالـــة  األمـــل  مســـبار  المتحـــدة 
الفضاء الصينيـــة ووكالة NASA و 
SpaceX وغيرهمـــا ممـــن يســـعون 
إلـــى  بشـــر  وإلرســـال  الستكشـــاف 
المســـابقة  هـــذه  تتيـــح  المريـــخ. 
للطاب تصميم نســـختهم الخاصة 

من مستعمرة لذات الشأن.
لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  وتســـعى 
الفضاء لزيادة الوعـــي العام وفتح 
آفـــاق االهتمام واإلثـــارة في مجال 
مبكـــر  وقـــت  فـــي  الفضـــاء  علـــوم 
للطـــاب والذي ستســـهم في زيادة 

شغفهم في هذا المجال. 
الفائزيـــن  عـــن  اإلعـــان  وســـيتم   
الثاثـــة األوائـــل فـــي 10 ســـبتمبر. 
وســـيحصل الفائزون على شهادات 
ومجموعـــات  وجوائـــز  إلكترونيـــة 

STEAM العملية.

مسابقة ألفضل تصميم مستعمرة على المريخ البحرين تبرم اتفاقية التعاون الجمركي العربي
تتضمـــن تبـــادل المعلومـــات ومكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  وقـــع 
ومندوبهـــا  العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة 
العربيـــة هشـــام  الجامعـــة  لـــدى  الدائـــم 
الجودر، على اتفاقية للتعاون الجمركي 
بين الـــدول العربيـــة، نيابة عـــن حكومة 
مملكـــة البحرين، إذ مثـــل األمانة العامة 
للجامعـــة العربيـــة فـــي التوقيـــع مديـــر 
إدارة االتفاقيـــات والمعاهـــدات باإلدارة 
الوزيـــر  العربيـــة  بالجامعـــة  القانونيـــة 

مفوض إيهاب مكرم.
وأكد السفير أن مملكة البحرين تحرص 
على دفع أواصر العمل العربي المشـــترك 
فـــي جميـــع المجـــاالت لتنميـــة التبـــادل 
التجـــاري العربـــي بشـــكل أكثـــر فعاليـــة، 
التجـــارة  اتفاقيـــة  دخـــول  أجـــل  ومـــن 

العربية واالتحـــاد الجمركي العربي حيز 
التنفيـــذ لتعظيـــم الفائـــدة المرجـــوة منه 

على جميع الدول العربية.
كما أشـــار السفير إلى أن مملكة البحرين 
بقيـــادة عاهـــل البـــاد، كانـــت ومـــا زالت 
داعمـــة لكل ما من شـــأنه خدمـــة الوطن 
العربي، مؤكًدا أن توقيع مملكة البحرين 
علـــى هذه االتفاقيـــة؛ إيماًنا منها بأهمية 
تعزيـــز التعاون بيـــن اإلدارات الجمركية 
العربية لتبـــادل المعلومـــات والتحريات 
ومخالفـــات  جرائـــم  أيـــة  لتفـــادي 
الـــدول  فـــي  الجمركيـــة  للتشـــريعات 
األطراف، مضيًفا أن هذه االتفاقية تأتي 
فـــي إطـــار االهتمـــام المتزايـــد بتســـهيل 
سلســـلة تزويـــد التجـــارة الدولية بحيث 
يكون هناك توازن بين االلتزام بتســـهيل 

التجارة. من جانبه، أشـــاد مكرم بتوقيع 
مملكـــة البحريـــن علـــى هـــذه االتفاقيـــة، 
البحريـــن  مملكـــة  توقيـــع  أن  معتبـــًرا 
دخـــول  طريـــق  علـــى  إيجابيـــة  نقطـــة 
االتفاقيـــة حيز التنفيـــذ، مضيًفا أن هذه 
االتفاقيـــة تشـــتمل علـــى 27 مادة غطت 
العديـــد مـــن الجوانـــب أهمهـــا: تبســـيط 

والمســـاعدة  الجمركيـــة،  اإلجـــراءات 
اإلداريـــة، والمراقبة الجمركيـــة، وتبادل 
المعلومـــات، كما أنها تناولت موضوعات 
حمايـــة الملكية الفكرية، مكافحة غســـل 
األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، ومكافحـــة 
الغـــش التجـــاري والتقليـــد وغيرهـــا من 

الموضوعات.
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الســـواحل  خفـــر  قائـــد  صـــرح 
خفـــر  جهـــود  إطـــار  فـــي  بأنـــه 
التصـــدي  فـــي  الســـواحل 
بالصيـــد  المتعلقـــة  للمخالفـــات 
فيـــه،  المســـتخدمة  واألدوات 
فقـــد تمكنـــت شـــرطة دوريات 
اإلســـناد البـــري التابعـــة لقيادة 
خفـــر الســـواحل فـــي قضيتين 
منفصلتيـــن مـــن ضبـــط حوالي 
300 كيلوغـــرام مـــن الروبيـــان 
تم صيده بواســـطة شباك الجر 
اســـتخدامها،  الممنوع  القاعـــي 
وذلك بقارب صيد على ساحل 
منطقة جو، ومركبة نقل خاص 

بمنطقـــة جبلـــة حبشـــي، إذ تـــم 
القانونية  استكمال اإلجراءات 
وإحالـــة القضيتين إلـــى النيابة 

العامة.
الســـواحل  خفـــر  قائـــد  وأكـــد 
البحـــارة  التـــزام  ضـــرورة 
بالقوانيـــن والقـــرارات المنظمة 
للصيد، التي تهدف إلى حماية 
البيئـــة البحريـــة والحفاظ على 
الثروة البحرية للمملكة، مشيرا 
البحريـــة  الحمـــات  أن  إلـــى 
لضبـــط  مســـتمرة؛  والبريـــة 
المخالفين واتخـــاذ اإلجراءات 

القانونية الازمة بحقهم.

ضبط 300 كيلوغرام روبيان 
تم صيده بشباك الجر القاعي

2022 مـوعــًدا لـتـحـقـيــق الـتــوازن
الــمــصــروفــات ــة  ــع ــراج وم الــنــفــقــات  تخفيض  ــة:  ــي ــال ــم ال ــر  ــ وزي

الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة الدور 
المهـــم الذي يضطلع بـــه موظفو الخدمات 
كفـــاءة  تعزيـــز  فـــي  المشـــتركة  الماليـــة 
اإليـــرادات،  وزيـــادة  الحكومـــي  اإلنفـــاق 
منوًهـــا بأهمية مواصلـــة العمل على تنفيذ 
جميـــع المبـــادرات التـــي تـــم اتخاذهـــا من 
قبـــل الحكومـــة لضمـــان اســـتقرار الوضـــع 
المالـــي وتحقيـــق أهداف برنامـــج التوازن 
المالـــي والوصـــول إلـــى نقطة التـــوازن ما 
بيـــن المصروفات واإليرادات بحلول العام 
2022.  جـــاء ذلـــك خـــال االجتمـــاع الذي 
عقده أمس عبر تقنية االتصال المرئي مع 
موظفي الخدمـــات المالية المشـــتركة من 
مديـــري إدارات ورؤســـاء أقســـام المـــوارد 
الذيـــن صـــدر  الماليـــة وجميـــع موظفيهـــا 
بشأنهم قرار ولي العهد نائب القائد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة بتنظيـــم الخدمات المالية 
واالقتصـــاد  الماليـــة  بـــوزارة  المشـــتركة 
الوطني والـــذي يهدف إلى وضـــع اآلليات 

واإلجـــراءات التي تنظم شـــئون العاملين 
في قطاع الخدمات المالية المشتركة. 

الماليـــة  الخدمـــات  دور  أهميـــة  وأكـــد 
اإلجـــراءات  تنفيـــذ  فـــي  المشـــتركة 
والعمليـــات المالية بناًء على أســـس مالية 
موحـــدة، وتخفيـــض النفقـــات التشـــغيلية 
ومراجعـــة مصروفات الجهـــات الحكومية 
ووضـــع التوصيـــات والمبـــادرات الازمـــة 
لتعزيز كفـــاءة اإلنفـــاق الحكومي وضمان 
االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد بمـــا يحقـــق 
األهداف المنشودة لبرنامج التوازن المالي 
والـــذي تعمـــل جميـــع الجهـــات ذات الصلة 
إلـــى تســـخير جميـــع جهودهـــا وإمكاناتها؛ 
من أجل ضمان ســـير خطة البرنامج وفق 
مشـــيًرا  المرجـــوة،  والتطلعـــات  األســـس 
إلـــى أهميـــة االســـتمرار بتعزيـــز الدعائـــم 
كافـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تحقـــق النمـــاء 
واالزدهار لمملكة البحرين وتحسن األداء 

االقتصادي. 
وشـــكر وزيـــر الماليـــة موظفـــي الخدمـــات 
المالية المشـــتركة على جهودهم المبذولة 
في ســـبيل تعزيز كفاءة اإلنفاق الحكومي 

وضبطه والذي انعكس على نتائج اإلقفال 
النصـــف ســـنوي للعـــام الجـــاري، إذ بينـــت 
النتائج االنضبـــاط في المصروفات الكلية 
وانخفـــاض  المرصـــودة  الميزانيـــة  وفـــق 
المصروفات المتكررة مقارنة بنفس الفترة 
في العام 2019، برغم انخفاض اإليرادات 
الفعليـــة المحصلـــة بســـبب تراجـــع أســـعار 
النفـــط وانخفاض اإليـــرادات غير النفطية 
نتيجـــة لتباطؤ النشـــاط االقتصـــادي على 
المستويات العالمية واإلقليمية والمحلية 
إضافة إلى تجميد تحصيل بعض الرسوم 
الحكوميـــة خـــال فتـــرة جائحـــة فيروس 

كورونا )كوفيد 19(. 
وأشـــار إلـــى أهميـــة تضافـــر الجهـــود بعزم 
وثبـــات بيـــن مختلـــف الجهـــات الحكومية 
عبر العمل بـــروح الفريق الواحد؛ من أجل 
مواصلة تحقيق األهداف التنموية لمملكة 
البحرين في جميع المجاالت، مشـــيًرا إلى 
أن توحيـــد الجهـــود لضبـــط المصروفـــات 
والنفقـــات وتنميـــة اإليـــرادات الحكوميـــة 
وفـــق ضوابط وأســـس من شـــأنه تخفيف 
اآلثـــار المالية واالقتصادية وتحقيق النمو 
االقتصادي المنشـــود واالســـتدامة المالية 

بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

“^” تنشر مخطط الجسر الجديد من محطة الرملي لمحطة الدمام
كشـــف الرئيـــس التنفيذي للمؤسســـة 
عمـــاد   فهـــد  الملـــك  لجســـر  العامـــة 
المحيسن أن إطاق المؤسسة العامة 
لجســـر الملك فهد االســـتبانة الخاصة 
ومســـتخدمي  المســـتفيدين  علـــى 
خدماتها عبـــر حســـاباتها على مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي حـــول إنشـــاء 
الجســـر الجديد وســـكة القطـــار التي 
تربط بين المملكة العربية الســـعودية 
لمعرفـــة  يأتـــي  البحريـــن،  ومملكـــة 
المســـتفيدين، بخصـــوص  اتجاهـــات 
الخدمـــات التي يتم دراســـة إضافتها 
في مشـــروع الجســـر الموازي لجســـر 
حاليـــا  تخضـــع  والتـــي  فهـــد،  الملـــك 
للدراسة من قبل استشاري المشروع، 
ومنها خدمة ســـكة حديـــد تربط بين 

المملكتين الشقيقتين. 
وأكد المحيسن أن المؤسسة ستعمل 
مخرجـــات   مـــن  االســـتفادة  علـــى 
االســـتبانة في خطـــط تطويـــر البنية 
المملكتيـــن  بيـــن  للربـــط  التحتيـــة 
ســـيتم  أنـــه  موضحـــا  الشـــقيقتين، 
التعامـــل مع جميـــع المعلومـــات التي 
تامـــة،  بســـرية  االســـتبانة  فـــي  تـــرد 
وســـيتم تحليـــل نتائجهـــا وتقديمهـــا 
شـــخصية  معلومـــات  أي  ذكـــر  دون 

من المشـــاركين فيهـــا.  ووقع الرئيس 
التنفيـــذي للمؤسســـة العامـــة لجســـر 
الملك فهد عماد المحيســـن ممثا عن 
المؤسســـة العقد االستشاري للمرحلة 
االنتقاليـــة لمشـــروع الجســـر الموازي 
شـــركات   3 مـــع  فهـــد  الملـــك  لجســـر 
 33.6 إلـــى  تصـــل  وبكلفـــة  عالميـــة، 
مليون ريال، والشـــركات هي “كي بي 
أم جي” االستشـــاري المالي، وشـــركة 
“أيكـــوم” االستشـــاري الفني، وشـــركة 

“سي أم أس” االستشاري القانوني.   
مرحلـــة  االتفاقيـــة  هـــذه  وتشـــكل 
المناســـب  النمـــوذج  إلعـــداد  مهمـــة 
العـــام  القطاعيـــن  بيـــن  للشـــراكة 
والخـــاص ودراســـة الجـــدوى المالية 
الهندسية؛  والمواصفات والرسومات 
فـــي  المشـــروع  إلطـــاق  تمهيـــدا 
المراحـــل النهائية من هذه الدراســـة، 
وتمتد فترة تنفيذ المشـــروع نحو 34 

شهرا.

المحيسن: االستبانة 
تأتي لمساهمة 

المستفيدين في 
خطط التطوير

كلفة المشروع 
تقدر بنحو 

33.6 مليون 
ريال 

تحويل كل موظف جمارك إلى قائد وملهم
“الكوتشنج” مــشــروع  فــي  المشاركين  أوســـاط  فــي  إيجابية  أصـــداء 

أكـــد رئيـــس الجمـــارك الشـــيخ أحمـــد بـــن 
حمـــد آل خليفـــة أن التعـــاون مـــع معهـــد 
اإلدارة العامـــة “بيبا” في تنظيم مشـــروع 
“الكوتشـــنج” لتطويـــر القيـــادات الوطنية 
فـــي شـــؤون الجمـــارك يأتـــي فـــي ســـياق 
والـــرؤى  المشـــترك  الحكومـــي  الحـــرص 
إلـــى  الراميـــة  الموحـــدة  االســـتراتيجية 
رفع كفاءة الكـــوادر الحكومية واالرتقاء 
بالمخرجات المقدمة بما يلبي التطلعات، 
األداء  فـــي  عاليـــة  مؤشـــرات  ويحقـــق 
التوجهـــات  مواكبـــة  نحـــو  المؤسســـي، 
وأجنـــدة  البحريـــن،  لمملكـــة  الحكوميـــة 

العمل المؤسسي الوطنية.
جـــاء ذلك بمناســـبة تنظيم معهـــد اإلدارة 
العامة للقـــاٍء افتراضـــي لتكريم خريجي 

مشروع “الكوتشنج” الذي تم تقديمه لـ 18 
مديًرا ومديًرا عاًما من منتســـبي شـــؤون 
الجمارك. وأشـــار رئيس الجمـــارك إلى أن 
مشـــروع “الكوتشـــنج” تم تنفيـــذه بهدف 
دعم وتطوير المديرين العموم والمديرين 
فـــي شـــؤون الجمـــارك والمســـاهمة فـــي 
دفـــع العجلـــة االســـتراتيجية المؤسســـية 
نحـــو مزيد مـــن النجاح، بمـــا يدفع هؤالء 
القيـــادات لتحقيـــق مؤشـــرات عاليـــة من 
التوجهـــات  تواكـــب  المؤسســـي،  األداء 
وأجنـــدة  البحريـــن  لمملكـــة  الحكوميـــة 
مضيًفـــا  الوطنيـــة،  المؤسســـي  العمـــل 
أن المشـــروع ســـعى كذلـــك إلـــى تعزيـــز 
التواصـــل المؤسســـي بجميـــع اتجاهاتـــه 
عمومـــا وما بيـــن المديرين وفـــرق العمل 

خصوصـــا، إضافـــة إلـــى توفيـــر الفرصـــة 
للمديريـــن إلدراك نقـــاط قوتهـــم ومعرفة 
رؤيـــة  تحقيـــق  فـــي  اســـتثمارها  كيفيـــة 

واستراتيجية المؤسسة.
وأضاف أن شؤون الجمارك تطمح كصرح 

وطنـــي حكومي إلـــى تحويل كل موظف 
مـــن موظفيهـــا إلـــى قائـــد وملهـــم ومؤّثر 
قادر على إدارة مســـؤولياته والمســـاهمة 
في تحقيق اإلنجازات المؤسســـية ضمن 

فريق عمل متمّيز.

المنامة - وزارة الداخلية

عدة مناطق تستفيد من مشروع الطرق المؤدية إلى اللوزي
ــة  ــروريـ ــمـ ــة الـ ــركـ ــحـ ــم الـ ــي ــظ ــن ــاءة الـــتـــقـــاطـــعـــات وت ــ ــف ــ ــع ك ــ رفـ

قـــام وزيـــر األشـــغال وشـــؤن البلديـــات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
بزيـــارة تفقدية لمشـــروع إنشـــاء الطرق 
المؤديـــة إلـــى إســـكان اللـــوزي )مدينـــة 
حمـــد( وذلـــك بحضـــور كل مـــن وكيـــل 
الوزارة لشؤون األشغال المهندس أحمد 
عبدالعزيـــز الخيـــاط والوكيل المســـاعد 
إدارة  ومديـــر  فخـــرو  هـــدى  للطـــرق 
مشـــاريع وصيانة الطرق سيد بدر علوي 
لاطاع على آخر مستجدات العمل في 
المشروع الذي بدأت الوزارة في تنفيذه 

في يونيو الماضي.
وقال الوزير إن مشـــروع إنشـــاء الطرق 

أحـــد  اللـــوزي  إســـكان  إلـــى  المؤديـــة 
المشـــاريع التطويرية الهامة على شبكة 
الطـــرق الرئيســـية يهدف إلى انســـيابية 
الحركـــة المرورية في المناطق المتصلة 
مباشـــرة بهـــذا الشـــارع الحيـــوي، حيث 
يقع المشـــروع في الجنوب الشرقي من 
شـــارع زيـــد بـــن عميـــرة الســـريع وغرب 
بحيرة اللوزي ويمتـــد جنوبًا الى تقاطع 

طريق 26.
وأضـــاف خلـــف أن المشـــروع يتضمـــن 
إنشـــاء طريـــق ســـريع بطـــول 4.8 كـــم، 
شـــارع  مـــن  اتجـــاه  كل  فـــي  بمســـارين 
زيـــد بن عميرة حتى شـــارع 3، وإنشـــاء 

ثاثة مســـارات في كل اتجاه من شارع 
3 حتـــى شـــارع 26، مـــع تطويـــر كافـــة 
إشـــارات   4 واســـتحداث  التقاطعـــات 

ضوئية لرفع كفاءة التقاطعات وتنظيم 
الســـامة  المروريـــة وتحقيـــق  الحركـــة 

المرورية عليها.

المنامة - وزارة األشغال

65 ديناًرا... كلفة فحص “كورونا”!
Û  ســاهمت قــرارات بعــض الــدول فــي إلــزام المســافرين إليهــا بإجــراء

فحص فيروس كورورنا )بي ســي آر( كشــرط أساســي لدخول الباد، 
إلــى ارتفــاع أســعاره في المستشــفيات الخاصــة إلى 65 دينــارا دفعة 

واحدة.
Û  وكان المتعــارف عليــه حتــى وقــت قريب، هو تفاوت أســعار الفحص

مــا بيــن 40 و45 دينــارا فقــط، لكــن اهتمــام المســافرين أو الراغبيــن 
بالحصــول علــى نتائــج التقريــر بنفس اليوم، ســاهم في حــدوث هذا 

االرتفاع والذي يصفه البعض بالكبير.
Û  وتظــل األســعار ثابتــه كمــا هــي عليــه بالنســبة للحصول علــى التقرير

بالنســبة  الفحــص  إجــراء  تاريــخ  منــذ   3 أو  يوميــن  خــال  الطبــي 
للمستشــفيات الخاصة، لكن الطلب العاجل في الحصول عليه، أســهم 
في ارتفاع الكلفة بمعدل 25 دينارا أي ما يقارب من 50 % من الكلفة 

األصلية.
Û  وباإلمــكان الحصــول علــى التقريــر مجاًنا بعد إجــراء الفحص بأماكن

الفحــص العشــوائية أو العاديــة، وبحجــز موعــد فــي المركــز الصحــي 
الذي يتبعه الشخص الذي أجرى الفحص، وطلب التقرير المعتمد من 
قبــل الطبيــب المعالــج هنالك، لكن اإلشــكال كما ذكرنا هــي في عامل 

الوقت، واالستعجال بطلبه لظروف خاصة أو قاهرة.
Û  وكان عــدد مــن الــدول العربية واألجنبيــة قد أقر أخيًرا شــرط إجراء

فحص )بي سي آر( خال 72 ساعة قبل الوصول إليها، منها جمهورية 
مصر العربية، إذ أوضحت وزارة الطيران المدني قبل أيام بأن القرار 
والــذي أعلــن عنه رئيــس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، سيســري 
علــى غيــر حاملــي الجنســية المصريــة، كمــا يســتثنى منه الســائحون 
العــرب واألجانــب القادمــون بخطــوط طيــران مباشــرة إلــى مطارات 
شرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسى علم، ومطروح، وكذلك ركاب 

الترانزيت إلى تلك المطارات.
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بدور المالكي

عماد  المحيسن



أكد محافظ الشمالية علي العصفور حرص وزير الداخلية على إقامة الشعائر الحسينية في أجواء من الطمأنينة 
واألريحيــة وفــي الحــدود التــي ال تســمح بانتقال العــدوى بين المعزين، مشــيرا إلى أهمية العمل علــى ما تحقق من 
نتائــج إيجابيــة فــي مواجهــة جائحــة كورونــا، ومقدًرا دور رؤســاء المآتم والمواكب الحســينية وما عبــروا عنه من 
اســتعدادات التخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة إلقامة الشــعائر الحســينية، وعــدم المخاطرة بحياة وصحة وســامة 

الجميع.

وأثنـــى المحافـــظ علـــى التوجيهات 
الملكية السامية من صاحب الجاللة 
الملك بشـــأن احتـــواء تبعات جائحة 
تبذلهـــا  التـــي  والجهـــود  كورونـــا، 
الحكومـــة برئاســـة صاحـــب الســـمو 
وتنفيـــًذا  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
لقرارات اللجنة التنســـيقية برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، مبيًنـــا أن 
دينيـــة  مناســـبة  عاشـــوراء  ذكـــرى 
غالية على الجميع، ومؤكًدا الحرص 
على تأمينهـــا وتنظيميهـــا وإظهارها 
بالشـــكل الجيـــد، األمـــر الـــذي يعتبـــر 
أساســـًيا في عمل جميع المؤسسات 

والجهات ذات العالقة.
أثنـــاء   - الشـــمالية  محافـــظ  ولفـــت 
اجتماع تنسيقي مع عدد من رؤساء 
المآتـــم بالمحافظـــة بحضـــور نائـــب 
المحافـــظ والمديـــر العـــام لمديريـــة 
عـــن  وممثليـــن  المحافظـــة  شـــرطة 
األوقـــاف الجعفريـــة والفريق الطبي 
- إلـــى المؤشـــرات والمعطيـــات فـــي 
والتـــي  والتعافـــي،  اإلصابـــة  نســـب 
تدعـــو للفخـــر واالعتـــزاز ولـــم تـــأت 
إال بفضـــل هللا تعالـــى وجهـــود فريق 
البحرين بالتعاون مع مجتمع واعي، 
ونراهـــن علـــى دعـــم المآتـــم لجهـــود 
الفريـــق فـــي المرحلة المقبلـــة، داعًيا 
إلى المحافظة على هذه المكتسبات 
عاشـــوراء،  مناســـبة  فـــي  الصحيـــة 
بحيـــث يكـــون الجميـــع فـــي موقـــع 

المسئولية الوطنية.
وقال إن البحريـــن أصبحت بتالحم 
شـــعبها الواعـــي خلـــف قيـــادة جاللة 
الملـــك، قادرة بـــإذن هللا على اجتياز 
هذا الوضع االســـتثنائي، السيما في 
إحيـــاء مناســـبة عاشـــوراء المقبلـــة، 

والصـــورة المتوافقة هي إقامة هذه 
الشـــعيرة عبر االتصال المرئي، وهي 

الصورة األقرب واألنجع.
مـــن جهته، أكد المدير العام لمديرية 
هـــذه  أهميـــة  الشـــمالية  شـــرطة 
المناســـبة بالنســـبة للجميع، وحرص 
وزارة الداخليـــة علـــى الحفـــاظ على 
األرواح وتقديـــم الخدمـــات للجميع 
في مختلـــف الظروف والمناســـبات، 
االســـتعانة  أهميـــة  علـــى  مشـــدًدا 
والتقنيـــات  الحديثـــة  بالوســـائل 
في إحيـــاء المناســـبة، وعـــدم إقامة 
التجمعات؛ حفاًظا على سالمة أفراد 
المجتمع من انتشـــار العدوى، مؤكًدا 
التعاون مع الجميع؛ من أجل تحقيق 

الصالح العام.
قســـم  رئيـــس  أوضـــح  جهتـــه،  مـــن 
مكافحـــة األمـــراض بـــوزارة الصحة 
الحقائـــق  للحضـــور  الصيـــاد  عـــادل 
الجائحـــة  تفشـــي  لمراحـــل  العلميـــة 
فـــي البحريـــن، مشـــيًرا إلـــى أن مـــن 
التفشـــي  فـــي  الرئيســـة  األســـباب 
التجمعـــات العائلية واالجتماعية، إذ 
قدم شرًحا ألســـباب ارتفاع معدالت 
اإلصابـــة خصوًصـــا بعـــد المناســـبات 
الماضيـــة في شـــهر رمضـــان المبارك 

مبيًنـــا  واألضحـــى،  الفطـــر  وعيـــدي 
أن 20 إلـــى 30 % مـــن المصابيـــن ال 
تظهـــر عليهـــم األعراض، األمـــر الذي 
يســـهم في تفشـــي الفيروس ويرفع 
بيـــن  خصوًصـــا  اإلصابـــة  معـــدالت 
كبـــار المواطنيـــن واألطفال، مشـــدًدا 
على أهمية التباعد الجســـدي والذي 
يحقـــق مـــا نســـبته 50 % في تجنب 

اإلصابة.
فـــي  الطبـــي  الـــكادر  جهـــود  وأكـــد 
الوصـــول إلى صفر إصابة األمر الذي 
يتطلـــب تعـــاون الجميـــع فـــي األخذ 
وســـبل  التباعـــد  مســـألة  باالعتبـــار 
الوقايـــة لتجنـــب اإلصابـــة والوفاة ال 
قـــدر هللا، مشـــدًدا علـــى أهميـــة عدم 
التجمعـــات وتفاديهـــا قـــدر اإلمـــكان، 
وهـــو األمر الذي يعـــول عليه االلتزام 
بمسئولية انطالًقا من وعي المجتمع.

مجلـــس  عضـــو  أشـــار  جهتـــه،  مـــن 
عبدالجليـــل  الجعفريـــة  األوقـــاف 
العويناتـــي إلى الجهود التـــي تبذلها 
فـــي  الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة 
تعزيـــز الوعي بأهمية هذه المناســـبة 
الدينيـــة، األمر الـــذي يتطلب تكاتف 
الصحيـــة،  اإلرشـــادات  مـــع  الجميـــع 
الدينيـــة  الخطـــب  ببـــث  وااللتـــزام 
عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي 
باستخدام التقنيات المتاحة حفاًظا 

على سالمة الجميع.

إقامة الشعائر 
الحسينية في 

أجواء آمنة وفي 
حدود ال تسمح 
بانتقال العدوى
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المنامة - بنا

دعـــت الهيئة العليا لحســـينيات 
مدينـــة المحرق أمـــس في بيان 
الضوابـــط  علـــى  بنـــاء  أمـــس 
االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
الوطنـــي  الفريـــق  مـــن  المقـــرة 
إلحيـــاء  المختـــص  الطبـــي 
العـــام  لهـــذا  عاشـــوراء  موســـم 
االســـتثنائي وكذلـــك توصيـــات 
الـــى  الجعفريـــة،  األوقـــاف 
االلتـــزام بـــأن يقتصـــر الحضور 
فـــي الحســـينية علـــى الخطيب 
وإدارة الحسينية والكادر الفني 
المعنـــي بالبـــث المباشـــر، وبـــث 
بعـــد  عـــن  الحســـيني  المجلـــس 
)بث مباشر(، وغلق الحسينيات 
وعدم الســـماح ألحـــد بالدخول، 
محيـــط  فـــي  التجمـــع  وعـــدم 

الحسينية )خارج الحسينية(.

شـــكرها  عـــن  الهيئـــة  وأعربـــت 
والتفهـــم  للتعـــاون  وتقديرهـــا 
راجيـــة من المولـــى عز وجل أن 
يكشـــف هـــذا البـــالء عـــن البالد 

والعباد.
الحســـينيات  أن  إلـــى  يشـــار 

الموقعة البيان هي:
حسينية البنائين.. 1
حسينية الحالة.. 2
حسينية الشهابي.. 3
حسينية الصاغة.. 4
حسينية القراشية.. 5
حسينية منصور بن نايم.. 6
حسينية وليد الكعبة )ع(.. 7
حسينية اإلمام الحجة )ع(.. 8
حسينية علي بن أحمد.. 9

حسينية سيد محمود.. 10
حسينية كريمي.. 11

“حسينيات المحرق”:
حريصون على إنجاح إحياء عاشوراء

وفقًا للتعليمات الصادرة عن املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية
وتوصيات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا «كوفيد ١٩»

ضوابط إحياء موسم عاشوراء
للعام ١٤٤٢ هـ املوافق ٢٠٢٠ م

١   آلية اإلحياء: اقتصار املجالس احلسينية على البث عن ُبعد مع تواجد 
إدارة املأمت والكادر املعني بالبث والنقل املباشر، مع االلتزام بكافة اإلجراءات 

االحترازية، ويف مقدمتها كمامات الوجه والتباعد االجتماعي.
اخلطبة  موضوع  يقتضيه  ما  حسب  سيكون  اخلطيب  بث  البث:  مدة    ٢

واملناسبة كاملعتاد.
٣   الفحص الطبي: سيتم تدشني تطبيق خاص لتدوين أسماء إدارة 
مسبقًا  وفحصهم  سالمتهم  من  للتأكد  البث  وكادر  واخلطيب  املأمت 

بالتعاون مع وزارة الصحة.
احليز  يف  «السواد»  عاشوراء  مظاهر  بتعليق  االلتزام  السواد:  تعليق    ٤

املسموح به يف محيط املأمت.
٥   مكبرات الصوت: السماح بتشغيل مكبرات الصوت بالتزامن مع وقت 

البث املباشر للقراءة احلسينية مع مراعاة الوقت املناسب لذلك.
٦   املآمت واملجالس النسائية: عدم السماح للمآمت النسائية واملجالس 
بصورة  عاشوراء  إحياء  ويتم  املوسم،  هذا  يف  املنازل  يف  النسائية 

فردية أو يف نطاق األسرة الواحدة يف املسكن الواحد.
يف  والتجمعات  واملضائف  للمواكب  السماح  عدم  التجمعات:    ٧

محيط املأمت، والتجمعات بصفة عامة.
االشتراطات  تطبيق  مع  صحيًا  آمن  مكان  يف  الطهي  الضيافة:    ٨

وتوزيع الطعام مباشرة على املنازل.
املسالخ  يف  للوالئم  املواشي  بذبح  التقيد  ضرورة  املواشي:  ذبح  آلية    ٩
الثروة  وكالة  لتوجيهات  وفقًا  والهملة»  سترة  «مسلخ  فقط  املرخصة 

احليوانية بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
jwd_bh
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علي العصفور

العصفــور: نراهن على الحســينيات في دعم جهود فريق البحريــن لتجاوز الجائحة
رؤساء المآتم: لن نخاطر بحياة المعزين والمجتمع

عاشوراء مناسبة غالية علينا وال يجب تعريض الناس للضرر
ـــر المآتـــم... واالختـــاط خطـــر لصغـــر البحريـــن هشـــام بـــن عبدالرحمـــن: “العاصمـــة” بهـــا أكث

أشاد محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة بتوجيهات 
صاحــب الجالــة الملــك ومتابعــة صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء 
ودعم صاحب الســمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الوزراء، لتقديم جميع أنــواع الدعم وتوفير االحتياجات 

الازمة إلنجاح موسم عاشوراء.

جاء ذلك في مســـتهل اللقاء التنسيقي 
الـــذي عقده محافـــظ العاصمـــة، أمس، 
مع رؤساء ومســـؤولي عدد من المآتم، 
بحضـــور المدير العام لمديرية شـــرطة 
العاصمـــة وممثلي األوقـــاف الجعفرية 
وهيئـــة المواكـــب الحســـينية، إذ نقـــل 
لهـــم المحافظ تحيات وزيـــر الداخلية، 
وحرصه على إنجاح موســـم عاشوراء 

وتوفير جميع االحتياجات المطلوبة.
وأشـــار إلى أن “هذا العـــام، يختلف عن 
األعوام السابقة؛ بسبب جائحة كورونا 
التـــي تجتاح العالم كله، والتي تشـــكل 
التجمعـــات واالختالط أخطر أســـبابها، 
ولذلـــك فإننـــا جميعـــا حريصـــون علـــى 
إنجـــاح هذا الموســـم من خـــالل اتخاذ 

اإلجراءات االحترازية المطلوبة”.
وأوضـــح أن “عاشـــوراء مناســـبة غالية 
وتنظيمهـــا  وتأمينهـــا  جميعـــا،  علينـــا 
بالشـــكل الجيـــد، أمر أساســـي في عمل 
المؤسســـات والجهـــات المعنيـــة كافـــة، 
وأن الظروف الحالية تقتضي مواصلة 
المحافظـــة علـــى مـــا حققتـــه الجهـــود 
الوطنية مـــن نتائج إيجابية في مجال 

مكافحة كورونا”.
وأعـــرب المحافظ عن تقديره لما أبداه 
المســـؤولون عـــن المآتـــم من اســـتعداد 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  التخـــاذ 
واألخـــذ  الحســـينية  الشـــعائر  إلقامـــة 
بمبـــدأ الوقايـــة خير من العـــالج وعدم 

المخاطرة بصحة الناس وحياتهم.
وشـــدد محافظ العاصمة خـــالل اللقاء 
الشـــعائر  إقامـــة  علـــى  الحـــرص  علـــى 
الحســـينية فـــي أجـــواء مـــن الطمأنينة 
واألريحيـــة ولكـــن في الحـــدود التي ال 
تســـمح بانتقـــال العدوى بيـــن المعزين، 

منوها إلى اقتصار المجالس الحسينية 
علـــى البـــث عـــن بعد مـــع وجـــود إدارة 
المأتـــم والـــكادر المعني بالبث المباشـــر 
وااللتزام بكافة اإلجراءات االحترازية.
وقـــال “البحريـــن كمـــا تعرفـــون، لديهـــا 
ظـــروف خاصـــة مـــن حيـــث مســـاحتها 
المحـــدودة والمآتـــم المنتشـــرة في كل 
أنحـــاء البـــالد وهـــذا يزيـــد مـــن إمكان 
انتشـــار الوباء ليـــس بين المعزين فقط 
بـــل المجتمع بشـــكٍل عـــام”، موضحا أن 
“الكثافة الســـكانية عالية في البحرين، 
العاصمـــة  محافظـــة  فـــي  خصوصـــا 
التـــي يوجـــد فيهـــا أكثر المآتـــم، ولذلك 
فـــإن االختالط يشـــكل خطـــورة بالغة، 
ونتمنـــى تعـــاون الجميـــع فـــي مواجهة 

هذه الجائحة”.
وأشـــار إلى أن “التجمعـــات واالختالط 
تؤدي إلى زيادة عدد الحاالت المصابة 
ولدينـــا تجـــارب كثيرة في هذا الشـــأن 
)عيد الفطر وعيد األضحى(، وما حدث 
بعدهمـــا مـــن زيـــادة أعـــداد المصابيـــن، 
بســـبب االختالط”، الفتا إلى أن “زيادة 
الحـــاالت المصابـــة والوفيـــات، بســـبب 
التجمعـــات، تـــؤدي إلى تشـــويه صورة 
المناســـبة وال يتفـــق ودالالتهـــا. ولذلك 
بســـبب  للمناســـبة  اإلســـاءة  يجـــب  ال 
التجمعات في إحياء فعالياتها في ظل 

جائحة كورونا”.
أن  يجـــب  ال  عاشـــوراء،  “فـــي  وتابـــع 
يتعـــرض الناس للضـــرر، نتيجة التجمع 
واالختـــالط، فالشـــاب الـــذي قد يصاب 
- ال قـــدر هللا - ســـينقل الفيروس لكبار 
الســـن وأفـــراد عائلتـــه، ولذلـــك يجـــب 
تجنيـــب النـــاس النتائـــج الســـلبية مـــن 
انتقال العـــدوى، وهو ما يتم من خالل 

االلتزام باإلجراءات االحترازية”.
الحـــاالت  عـــدد  “زيـــادة  أن  وأضـــاف 
المصابـــة تزيـــد العـــبء علـــى الفريـــق 
نقـــدر  أن  يجـــب  الذيـــن  الطبـــي، 
تضحياتهـــم منذ بـــدء الجائحـــة، وهذا 
التقديـــر يكـــون عبـــر التقيـــد بمـــا أقـــره 
الفريـــق مـــن إجـــراءات احترازيـــة تعد 
المرحلـــة  هـــذه  لتجـــاوز  خيـــر وســـيلة 

الصعبة علينا جميعًا”.
وأشار إلى أن المحافظة وبالتعاون مع 
شـــرطة خدمة المجتمـــع، ملتزمة بأداء 
واجباتها فـــي أي عمل يتعلق بالتنظيم 
أن  علـــى  مشـــددا  المناســـبة،  وتأميـــن 
المحافظة قريبة من الناس، ومستعدة 
للرد على أي استفسار والتعاون لتذليل 

أي صعوبات.
من جهتـــه، أعرب المدير العام لمديرية 
شـــرطة محافظـــة العاصمة عن شـــكره 
وتقديره لرؤساء ومسئولي المآتم على 
التعاون والتنسيق المستمر وجهودهم 
المبذولـــة إلنجـــاح فعاليات عاشـــوراء، 
مضيفا “أننا بحاجة هذا العام إلى مزيد 
من التعاون في إطـــار مواجهة جائحة 
كورونـــا، إذ تقتضـــي المصلحـــة العامة، 
التصدي لهذا الوباء والحد من انتشاره 

وإلحاق الضرر باألهالي”.
وبيـــن اســـتمرار المديريـــة فـــي تقديـــم 
الدعـــم والمســـاعدة لجميـــع المآتم في 
إقامة موسم عاشوراء من خالل القيام 
بدورهـــا في اتخاذ اإلجراءات الوقائية 

واالحترازية ضد جائحة كورونا.
وفي ســـياق متصل، أكد عضوا الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونا نبيل العشيري وجميلة السلمان 
أن التجمعات تشكل خطورة بالغة في 
الوقـــت الحاضر وتســـاعد على انتشـــار 
فيـــروس كورونا الـــذي يحتـــاج تعامال 
ميزانيـــة  مواجهتـــه  وتتطلـــب  خاصـــا 
عاليـــة، فالكـــوادر الطبيـــة عليهـــا أعباء 
كبيـــرة وهدفهـــا عـــدم ازديـــاد الحاالت 
المصابـــة، ومـــن المالحـــظ ازديـــاد عدد 
الحـــاالت بعـــد عيـــد األضحـــى بســـبب 

تجمعات العوائل.
لهـــا  العـــالج  “مراكـــز  أن  إلـــى  وأشـــارا 
طاقـــة اســـتيعابية محـــددة والمرضـــى 
يحتاجـــون عناية خاصـــة، ويتم توزيع 
األطباء على مراكـــز العالج التي تعمل 
24 ساعة منذ بداية األزمة، والقصد أنه 
كلمـــا زادت الحـــاالت فإننـــا بحاجة إلى 
أطبـــاء أكثر وهم معرضـــون لإلصابات 
أيضـــا، متمنييـــن تعـــاون الجميـــع فـــي 

القضاء على هذه الجائحة”.
من جهتهم، أشاد رؤساء المآتم بجهود 
الجهـــات الحكوميـــة المعنيـــة التـــي لها 
الـــدور الكبير في احتواء األزمة والحد 
ضـــرورة  إلـــى  مشـــيرين  آثارهـــا،  مـــن 
تضمين اإلجراءات الوقائية في المآتم 
والصـــادرة عـــن الفريق الطبـــي لضمان 
التباعـــد االجتماعي والحد من انتشـــار 
الفيروس، مشـــيدين بجهـــود محافظة 
العاصمة التنظيمية لموســـم عاشـــوراء 
والتنسيق المتواصل مع رؤساء المآتم.

الشيخ هشام بن عبدالرحمن
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أكـــدت مآتـــم منطقـــة توبلـــي، في 
بيان لها أمس، حرصها على إنجاح 
إحياء مراسم عاشوراء لهذا العام 
فـــي ظـــل وجـــود جائحـــة كورونا، 
الضوابـــط  بجميـــع  والتزامهـــا 
التـــي  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
أوصى بها الفريق الطبي المختص 
للشـــؤون  األعلـــى  والمجلـــس 
األوقـــاف  وإدارة  اإلســـالمية 
الجعفريـــة، وهي إحياء المراســـم 
عـــن بعـــد مع قصـــر الحضـــور على 
إدارة المأتم والكادر المعني بالبث 
الخطيـــب  بـــث  ووقـــت  المباشـــر، 
موضـــوع  يقتضيـــه  مـــا  حســـب 
وااللتـــزام  والمناســـبة،  الخطبـــة 
للخطيـــب  الطبـــي  بالفحـــص 

واإلدارة والكـــوادر، وتعتذر المآتم 
عن استقبال المعزين.

والمآتم الصادر عنها البيان هي:
مأتم توبلي الشرقي.. 1
مأتم توبلي الغربي.. 2
مأتم الهجير.. 3
حسينية الجبيالت.. 4
حسينية أهل البيت.. 5
مأتم شهداء الطف.. 6
مأتم الحاج حسن العريبي.. 7
مأتم شهيد اإلسالم.. 8

ودعت المآتم جميع أبناء المنطقة 
للعمل على مســـاندة مشروع البث 
االفتراضي؛ ليتســـنى لـــكل الفئات 
إحيـــاء موســـم عاشـــوراء بمـــا هو 

أهله.

مآتم توبلي:
ملتزمون بإجراءات الفريق الطبي

 زيادة الحاالت 
المصابــــــة 

والوفيات بسبب 
التجمعات يشوه 
صورة المناسبة
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