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Ω2020 ôÑªàÑ°S 2 - `g1442 Ωôëe 14 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15503) Oó©dG

:»ë«eôdG ..AÉæeC’G ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¬°SDhôJ iód

§£îdG ò«ØæJ π``°UGƒj zá«°SÉ«°ùdG á``«ªæàdG{
zÉfhQƒc{ á``¡LGƒe »a áªgÉ°ùªdGh è``eGôÑdGh

…ó∏ÑdGh »fÉªdôÑdG πª©∏d ºYódG ºjó≤Jh ,»æWƒdG πª©dG
.áμ∏ªªdG »a
ó¡©ªdG É¡©Ñàj »àdG äÉ«dB’G ¢ù∏éªdG ¢Vô©à°SG Éªc
áãjóëdG É«LƒdƒæμàdG ΩGóîà°SG ôÑY èeGôÑdG ò«ØæJ »a
áæé∏dG äGQGô``b ™e ≥aGƒàj ÉªH ,äÉ«dÉ©ØdG á``eÉ``bEG »a
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
äGAGôLE’G ™e É«°TÉªJh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
QÉ°ûàfG øe óë∏d IòîàªdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G
»æWƒdG ≥jôØdG äÉ«°UƒJ ≈∏Y Ak ÉæHh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG

ΩÓYE’G ¿hDƒ°T ôjRh »ë«eôdG óªëe øH »∏Y ócCG
Ée á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d øjôëÑdG ó¡©e AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
ÉfhQƒc áëFÉL ±hôX πX »a äGRÉéfEG øe ó¡©ªdG ¬≤≤M
øe ,ºdÉ©dGh øjôëÑdG áμ∏ªe É¡°û«©J »àdG á«FÉæãà°S’G
,Ióªà©ªdG è``eGô``Ñ` dGh §£îdG ò«ØæJ á∏°UGƒe ∫Ó``N
QÉKBG øe óë∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG »a á«∏©ØdG áªgÉ°ùªdGh
.áëFÉédG √òg
ådÉãdG …OÉ«àY’G ´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ∂dP AÉL
AÉ°†YCG Qƒ°†ëH ,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ¢ù∏éª∏d
Ée á°ûbÉæe ºJh ,ó¡©ª∏d …ò«ØæàdG ôjóªdGh AÉæeC’G ¢ù∏ée
¢VGô©à°SGh ,á«°VÉªdG á∏MôªdG »a èeGôH øe √RÉéfG ºJ
√ò¡d ó¡©ªdG πª©d á«≤ÑàªdG èeGôÑdG á£N äGóéà°ùe
.áæ°ùdG
AÉ``æ`eC’G ¢ù∏ée AÉ``°`†`YCG OÉ``°` TCG ´É``ª`à`L’G ∫Ó``Nh
±hô¶dG ºZQ ,á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN ó¡©ªdG ¬≤≤M ÉªH
É¡æe OÉØà°SG ,áYƒæàe á«dÉ©a 45 ò«ØæJ ºJ PEG ,á«FÉæãà°S’G
.»æjôëÑdG ™ªàéªdG äÉÄa ∞∏àîe øe ÉcQÉ°ûe 4577
√ò«ØæJ ºJ Ée ´ÉªàL’G ∫ÓN ¢ù∏éªdG ¢Vô©à°SGh
Ö°ùëH ,ó¡©ªdG ±Gó``gCG õjõ©J »a âª¡°SCG èeGôH øe
»YƒdG á«ªæJ »a á∏ãªàªdG ,¬FÉ°ûfEG Ωƒ°Sôe »a AÉL Ée
¥Éã«eh Qƒà°SódG ΩÉμMC’ É≤ah ø«æWGƒªdG ø«H »°SÉ«°ùdG

:á«LQÉîdG π«ch ..»°SÉeƒ∏HO QGƒM »a

ìÉéædG »a áμjô°T É¡fCG ¿ÉgôÑdÉH âàÑKCG ICGôªdG

≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ ióØªdG
∞∏àîe ≈dEG É¡∏°UhCG …òdG ,ICGôª∏d
á«°SÉeƒ∏HódGh ájOÉ«≤dG Ö°UÉæªdG
É¡d í``à`ah ,QGô``≤` dG ™æ°U õ``cGô``eh
∂jô°ûc ÉgQhóH Ωƒ≤àd á©°SGh ÉbÉaBG
»àdG øjôëÑdG AÉæH »a πLôdG ™e
.™«ªédG É¡«dEG ™∏£àj
πX »`` a äÉ``jó``ë` à` dG ∫ƒ`` `Mh
:ÉfQ áî«°ûdG âdÉb ÉfhQƒc áëFÉL
áëFÉL πX »a ÉæJÉjóëJ â∏ãªJ{
§¨°V »a ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
äGQGô``b PÉ``î`JG IQhô``°` Vh â``bƒ``dG
πª©dG É°†jCG .áë«ë°Uh á©jô°S
±ƒîdG ΩóYh Ahó¡dÉH »∏ëàdG ≈∏Y
™e äÉ``eRC’G á¡LGƒe óæY ™∏¡dGh
äÉeƒ∏©ªdG ô``aGƒ``J ≈∏Y ¢UôëdG
Ωõ∏à°ùj PEG ..á∏eÉμdGh áë«ë°üdG
á¡LGƒe ≈∏Y ôªà°ùe πμ°ûH πª©dG
≈æ©ªH ;É``¡` Yƒ``bh π``Ñ`b äÉ`` ``eRC’G
É«°VGôàaG á`` `eR’G çhó`` M ™``bƒ``J
OGó``YEÉ` H É¡à¡LGƒªd OGó``©`à`°`S’Gh
.zÉ≤Ñ°ùe ∫ƒ∏ëdG á°ûbÉæeh
QÉ©°T ¢ü«°üîàH ≥∏©àj Éª«ah
z»°SÉeƒ∏HódG ∫ÉéªdG »a ICGôªdG{
ICGôªdG Ωƒ«H ∫ÉØàMÓd ´ƒ°Vƒªc
áî«°ûdG IQƒàcódG âdÉb á«æjôëÑdG
AÉØàM’G ±ó``¡`j{ :áØ«∏N ∫BG É``fQ
∫Éée »a á«æjôëÑdG ICGôªdG QhóH
RGô`` HEG ≈`` dEG »``°`SÉ``eƒ``∏`Hó``dG π``ª`©`dG
≈∏Y É`` `gô`` `KCGh ìÉ``é` æ` dG ¢``ü`°`ü`b
∫ÉéªdG »``a ICGô``ª` dG πªY Iô«°ùe
¢``Uô``Ø`dG ¿É``«``Hh ,»``°` SÉ``eƒ``∏` Hó``dG
Ωó``≤` J á``eGó``à``°``S’ äÉ`` jó`` ë` `à` `dGh
≈∏Y ±ô©àdG ≈``dEG áaÉ°VEG ,ICGô``ª`dG
õjõ©àd á«dhódG äÉ°SQÉªªdG π°†aCG
∫ÉéªdG »a ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdG
ICGôªdG Ωƒj ¿CG Éªc ,»°SÉeƒ∏HódG
Aƒ°†dG §∏°ù«°S 2020 á«æjôëÑdG
á∏eÉ©dG á«æjôëÑdG ICGô``ª` dG ≈∏Y
ô``°`SCGh ,»°SÉeƒ∏HódG ∂∏°ùdG »``a
äÉÑdÉWh áÑ∏Wh ,ø««°SÉeƒ∏HódG
Gò`` gh ,äÉ``©``eÉ``é``dGh ¢`` SQGó`` ª` `dG
√ò¡H ≈¶ëf ¿CÉH Éæd ô«Ñc ∞jô°ûJ
≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùæd ∂``dPh áæ°ùdG
Gòg »a á«æjôëÑdG ICGôªdG äGRÉéfEG
.z∫ÉéªdG

â``dÉ``b É`` fhQƒ`` c á``ë` FÉ``L π`` X »`` a
ó¡°T :á``Ø` «` ∏` N ∫BG É`` fQ á``î`«`°`û`dG
≈àM Ω2019 ΩÉ``Y ájÉ¡æH ºdÉ©dG
¢Shô«a áëFÉL QÉ°ûàfG Gòg Éæeƒj
á©HÉàªd áæéd π«μ°ûJ ºJh ,ÉfhQƒc
êQÉ``î`dG »``a ø«æWGƒªdG ¿hDƒ` °` T
ø«eCÉàd Gkó«¡ªJ º``gOGó``YCG ô°üMh
ø««æjôëÑdG ø``«`æ`WGƒ``ª`dG IOƒ`` Y
≈`` dEG êQÉ`` î` `dG »`` a ø``jOƒ``Lƒ``ª` dG
∂dPh áeÓ°Sh øeCÉH øWƒdG ¢VQCG
á«æWƒdG á``æ`é`∏`dG ™``e ¿hÉ``©` à` dÉ``H
Éªc ,É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
äÉã©H ™e º``FGO π°UGƒJ ≈∏Y Éæc
»a øjôëÑdG áμ∏ªe äÉ«∏°üæbh
¿hDƒ` °` T á``©`HÉ``à`ª`d ∂`` dPh êQÉ``î``dG
º``¡``JÉ``LÉ``«``à``MGh ø`` «` `æ` `WGƒ`` ª` `dG
ø«æWGƒªdG øe GOóY ¿CG É°Uƒ°üNh
k
AÉæKCG äÉHƒ©°üdG ¢†©H Gƒ¡LGh
»àdG ¿Gó∏ÑdG ¢†©H »a ºgOƒLh
»a É°ü≤fh ∫ƒ``é`J ô¶M â°Vôa
∫ƒ∏ëH ÉæμªJ ¿CG ≈dEG ,äÉeõ∏à°ùªdG
ôãcCG IOÉ``YEG øe 2020 ô£ØdG ó«Y
≈dEG »æjôëH øWGƒe ±’BG 6 øe
.øWƒdG ¢VQCG
ICGô``ª` dG Qhó`` H ≥∏©àj É``ª`«`ah
≈∏Y »``°` SÉ``eƒ``∏` Hó``dG ∫É``é` ª` dG »``a
»ªdÉ©dGh »ª«∏bE’G ø«jƒà°ùªdG
áÑ°ùf â©ØJQG{ :ÉfQ áî«°ûdG âdÉb
äÉq«æjôëÑdG äÉ«°SÉeƒ∏HódG π«ãªJ
êQÉîdG »a áμ∏ªªdG äGQÉØ°S »a
ƒ``gh ,Iô``«``NC’G äGƒ``æ`°`ù`dG ∫Ó``N
á«æWƒdG Oƒ¡édG Ωó≤J ≈∏Y π«dO
øe ∂``dò``d É``ª`d ,ICGô`` ª` `dG ∫É``é` e »``a
øjôëÑdG áfÉμe ≈∏Y ô°TÉÑe ô«KCÉJ
OhóëeÓdG ºYódG äócCGh ,zá«dhódG
á«æjôëÑdG ICGôªdG ¬H ≈¶ëJ …òdG
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M πÑb ø``e
á°SÉFôH áeƒμëdGh ióØªdG ∂∏ªdG
ô``«` eC’G »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`U
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
Ö``MÉ``°` U ø`` e º`` Yó`` Hh AGQRƒ`` ` ` `dG
øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM
∫hC’G Ö``FÉ``æ` dG ≈```∏` `YC’G ó``FÉ``≤` dG
áÑMÉ°Uh AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
OÓÑdG πgÉY áæjôb »μ∏ªdG ƒª°ùdG

ÉfQ áî«°ûdG IQƒàcódG äó``cCG
áØ«∏N ∫BG è``«`YO ø``H ≈°ù«Y âæH
áeÓ°S ¿CG á«LQÉîdG IQGRh π«ch
øe ¬``æ` eCGh »æjôëÑdG ø``WGƒ``ª` dG
IQGRh äÉ`` eÉ`` ª` `à` `gG äÉ`` ` jƒ`` ` dhCG
ø«eCÉJ ≈∏Y ¢UôëJ PEG ,á«LQÉîdG
ΩÉªàg’Gh ájÉYôdGh øeC’G ô«aƒJh
.óLh ÉªæjCG »æjôëÑdG øWGƒª∏d
øWGƒªdG áë∏°üe ¿CG âë°VhCGh
ó≤a ,∫hC’G ΩÉ``≤` ª` dG »`` a É`` ª` `FGO
πc ¢ùjôμJ ≈∏Y IQGRƒ`` `dG â∏ªY
¬ëdÉ°üeh ¬bƒ≤M ¿ƒ°üd Oƒ¡édG
≈∏Y ®É`` Ø` `ë` `dGh ¬`` H ΩÉ`` ª` `à` `g’Gh
É¡LQÉNh øjôëÑdG πNGO ¬àeÓ°S
∞∏àîe »a áμ∏ªªdG äGQÉØ°S ôÑY
.ºdÉ©dG ∫hO
äGRÉ`` ` ` `é` ` ` ` fE’G â`` `Ø` ``°` ``Uhh
á°SÉ«°ùdG è``¡` fh á``«`°`SÉ``eƒ``∏`Hó``dG
É``¡` fCÉ` H á``«` æ` jô``ë` Ñ` dG á``«``LQÉ``î``dG
ºLôàJ á«æWh á«YÉªL äGRÉ``é`fEG
á``«` °` SÉ``eƒ``∏` Hó``dG »`` ` ` YGQ á`` ` ` `jDhQ
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M á«æjôëÑdG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG
AÉ¡àfG áæ«Ñe ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
âàÑKCG PEG ;ICGôª∏d á«£ªædG IQƒ°üdG
»a áμjô°T â°ù«d É¡fCG ¿ÉgôÑdÉH
Éªc ,¬``d á©fÉ°U π``H §≤a ìÉéædG
»fÉãdG ∞°üdG OƒLh á«ªgCG äócCG
±hô``¶` dG π``c »``a ΩÉ``¡`ª`dG πªëàd
.äÉbhC’Gh
»a É¡àaÉ°†à°SG ∫ÓN äó``cCGh
ƒgh ,»°SÉeƒ∏HO QGƒ``M èeÉfôH
ºjó≤Jh OGó``YEG øe »``YGPEG èeÉfôH
á©HÉàeh ≥«°ùæJh »ë°ûdG áμ«Ñ°S
,óæ°S ó°TGQ êGô``NEGh áØ«∏N AÉ``ah
âëÑ°UCG Ωƒ«dG øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG
áëàØæªdG ádhó∏d ’Éãeh ÉLPƒªf
,ájOó©àdG ΩôàëJ ádhO »¡a ;É«ªdÉY
áÑëªdGh Iô°†ëàªdG ádhó∏d ∫Éãeh
,ô``NB’G ≈∏Y áëàØæªdGh ™«ªé∏d
iƒà°ùe ≈∏Y ΩÓ°ù∏d íæéJ »àdGh
á«°SÉeƒ∏HódÉa ,Ö©°ûdGh IOÉ«≤dG
.ÉªFGO ΩÓ°ùdG ≥«≤ëàd á∏«°Sh
ÉfQ áî«°ûdG IQƒàcódG âæq«Hh
»μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U ¿CG áØ«∏N ∫BG
∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô``«`eC’G
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL áæjôb áØ«∏N
»g ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ
øe É¡JGô«¶ædh É¡d ∫hC’G ºYGódG
äCGƒÑJ{ :â``dÉ``bh ,äÉ«°SÉeƒ∏HódG
ºdÉ©dG AÉ``ë` fCG ™«ªL »``a ICGô``ª` dG
â∏ãeh á``©`«`aQ á``jOÉ``«` b Ö``°`UÉ``æ`e
É¡fƒc øe ºZôdÉH π«ãªJ ô«N É¡æWh
ó©j ’ πª©dÉa ,áLhRh ÉeCGh á∏eÉY
á«YÉªàL’G É¡JÉ«M √É``é`J É``≤k `FÉ``Y
áLÉëH ôeC’G πH ,í«ë°U ¢ùμ©dGh
áfRGƒªdGh äÉjƒdhC’G Ö«JôJ ≈dEG
.zäÉÑLGƒdGh äÉeGõàd’G ø«H
á«LQÉîdG IQGRh QhO ø``Yh

»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d óªM ∂∏ªdG õcôe AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
AGQƒ°TÉY º°Sƒe ìÉéfE’ »μ∏ªdG ΩÉªàg’Gh ájÉYôdG øªãj
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
áëaÉμe »a øjôëÑdG ≥jôa áaód QGóàbÉH ¬JOÉ«bh ,AGQRƒ``dG
¢ù∏éeh Iô``bƒ``ª`dG áeƒμëdG Iõ``¡` LCG ¿hÉ``©` Jh ,á``ë`FÉ``é`dG
á«fGó«ªdG πª©dG ¥ôah ºJBÉªdG AÉ°SDhQh ájôØ©édG ±É``bhC’G
.»FÉæãà°SG AGQƒ°TÉY º°SƒªH êhôî∏d ø«Yƒ£àªdG øe
√òg AGQƒ``°` TÉ``Y º°Sƒe ¿CG ≈∏Y ó``dÉ``N ï«°ûdG Oó``°` Th
íeÉ°ùà∏d áÑëªdG á∏«°UC’G á«æjôëÑdG ìhôdG ºLôJ ób áæ°ùdG
,™ªàéªdG äÉ``fƒ``μ`e ™«ªL ™``e ΩÉ`` Fhh ΩÓ°ùH ¢ûjÉ©àdGh
»a Ék«ªdÉYh Ék«ª«∏bEG øjôëÑdG áμ∏ªe IOÉ``jQ ∂dòH Ók °UGƒe
Qó°üH ô``NB’G πÑ≤Jh á«æjódG äÉjôëdG ÇOÉÑe õjõ©J ∫Éée
¢ùμY Éªc ,ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y Égô«¶f πb Iƒ``NCGh Ö``MQ
á«ÑgòªdG ájOó©àdG ΩGôàMG »a íª°ùdG »eÓ°SE’G ÉææjO ôgƒL
.á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G º«bh

»ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG õcôe AÉ``æ`eCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ øªK
,áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ódÉN ï«°ûdG QƒàcódG ,»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG áª∏μdG ø«eÉ°†e Ék«dÉY
áÑ°SÉæªH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
øY ÉkHô©e ,1442 …ôé¡dG ΩÉ©∏d AGQƒ``°`TÉ``Y º°Sƒe ΩÉàN
áaÉμd Ohó``ë`eÓ``dG ¬àdÓL º``YOh ΩÉªàg’ ≥«ª©dG √ôjó≤J
.É¡JGOÉÑYh É¡ÑgGòe ±ÓàNG ≈∏Y á«æjódG äÉÑ°SÉæªdG
√òg AGQƒ``°`TÉ``Y º°Sƒe ìÉ``é`f ¿CG ó``dÉ``N ï«°ûdG ó`` cCGh
AGô``L á``jRGô``à`MG äGAGô`` `LEGh ±hô``X ø``e ¬∏ªM ÉªH áæ°ùdG
ºd ,(19-ó«aƒc) óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL QÉ°ûàfG
AÉæHC’ áeGóà°ùªdG ájƒHC’G á«μ∏ªdG ájÉYôdG ’ƒd ≥≤ëà«d øμj
äÉ¡«LƒàH ák eƒYóe ,á«î°ùdG ¬àdÓL ΩQÉμeh ,AÉ«ahC’G ¬æWh
,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

.AGQRƒdG ¢ù«FQ |

AGQRƒ``````dG ¢``ù``«``FQ ΩÉ```ª```à```gG ó```cDƒ```J á``ë``°``ü``dG Iô``````jRh
ô``jƒ£àdG á``∏°UGƒe ≈``∏Y º``¡©`«`é`°û`Jh á``«Ñ`£dG QOGƒ```μ`dÉ`H
,»Ñ£dG ∫ÉéªdG »``a IôμàÑeh IRQÉ``H ∫É``ª`YCG
Gòg »a ôjƒ£àdG á∏°UGƒe ≈∏Y º¡©«é°ûJh
AÉæKCG Ωó≤Jh ,Ékjƒæ°S IõFÉédG íæªJo h .∫ÉéªdG
øe ôÑªaƒf ô¡°T øe AÉ©HQG ∫hCG »a ΩÉ≤j πØM
.É¡H øjõFÉØdG ≈dEG ΩÉY πc
…ò``dG ∫hC’G »FôªdG ´É``ª`à`L’G ô°†Mh
πc áæé∏dG AÉ°†YCG áë°üdG Iô``jRh ¬à°SCGôJ
¿GƒjO »a QÉ°ûà°ùe óªM ¢SÉÑY ¬∏dGóÑY øe
,AGQRƒ`` `dG ¢``ù`«`FQ »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`U
º««≤àdG ô``jó``e »éæN º«MôdGóÑY Ió``jô``ah
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿Gƒ``jó``H π«∏ëàdGh
º°SÉ≤dG óªëe IOÉZ IQƒàcódGh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
QƒàcódGh ,á«æjôëÑdG AÉÑWC’G á«©ªL á°ù«FQ
áª¶æªd »ª«∏bE’G ôjóªdG …ô¶æªdG ºdÉ°S óªMCG
,§°SƒàªdG ¥ô``°`T º``«`∏`bEG á«ªdÉ©dG áë°üdG
¢ù«FQ »∏gƒ©dG øªMôdGóÑY ódÉN QƒàcódGh
Ωƒà©dG ô«ª°S Qƒ°ù«ahôÑdGh ,è«∏îdG á©eÉL
,ø«MGôé∏d ájóædôjE’G á«μ∏ªdG á«∏μdG ¢ù«FQ
Qƒ°ù«ahôÑdG ºgh á«Ñ£dG çÉëHC’G AGôÑNh
å«æ«c Qƒ°ù«ahôÑdGh ,»î∏H ø°ùM ¿ÉæM
¢Sƒjô«Jƒ°S Qƒ``°`ù` «` ahô``Ñ` dGh ,ô``aƒ``à`°`Sô``c
.»∏«c ∫ÉKÉc Qƒ°ù«ahôÑdGh ,¢Shó«f

∫hóédG ¢VGô©à°SG ºJ Éªc .IõFÉé∏d »°SÉ°SC’G
,É¡dÉªYCGh áæé∏dG äÉYÉªàL’ ìôà≤ªdG »æeõdG
ô«jÉ©eh ø«ë°TôªdG IQÉªà°SG ≈dEG ¥ô£àdGh
.øjõFÉØdG QÉ«àNG á«∏ª©d º««≤àdG
AÉÑWC’G ™«ªL áë°üdG IôjRh âYO ∂dP ≈dEG
á≤HÉ°ùªdG »a ácQÉ°ûªdGh ºjó≤à∏d ø««æjôëÑdG
≈∏Y ºgõ«ØëJh ºgôjó≤J ≈``dEG ±ó¡J »àdGh
™«é°ûJh ,AÉ``£`©`dGh ó¡édG ø``e ójõªdG ∫ò``H
ø««æjôëÑdG AÉ``Ñ` WC’G ø«H á«°ùaÉæàdG ìhQ
…ô``jô``°`ù`dGh »``LÓ``©`dG å``ë`Ñ`dG ä’É``é` e »``a
,¬à«ªæJh ™ªàéªdG áeóNh QÉμàH’Gh »Ñ£dGh
áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉeóîdG iƒà°ùªH AÉ≤JQ’Gh
Éª∏Y .á°UÉîdGh áeÉ©dG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdÉH
¿ƒμ«°S ôÑªàÑ°S 5 ≥aGƒªdG âÑ°ùdG Ωƒj ¿CÉH
.IõFÉé∏d ø«ë°TôªdG äÉÑ∏W »≤∏àd Ωƒj ôNBG
øH áØ«∏N Iõ``FÉ``L ¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``é` dG
øe ¿ƒμàJ »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
øjõFÉØ∏d íæªJ á«dÉe ICÉaÉμeh ,IOÉ¡°Th ´QO
¿ƒeó≤j øªe ¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG øe
øjõ«ªàªdGh »Ñ£dG ∫ÉéªdG »a á∏«∏L áªgÉ°ùe
»Ñ£dGh …ô``jô``°`ù`dGh »``LÓ``©`dG å``ë`Ñ`dG »``a
RÉ``é` fEG ≈``∏`Y º``¡`d Gkô` jó``≤` J ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªªH

AÉ°†YCG º°†Jh ,iƒà°ùªdG á©«aQ Iõ``FÉ``é`dG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿Gƒ``jOh ,áë°üdG IQGRh øe
AÉ``Ñ`WC’G á«©ªLh ,AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
,á``«`ª`dÉ``©`dG á``ë`°`ü`dG á``ª`¶`æ`eh ,á``«`æ`jô``ë`Ñ`dG
á«μ∏ªdG á«∏μdGh ,»Hô©dG è«∏îdG á©eÉLh
AGô``Ñ` N 6 Oó`` `Yh ,ø``«` MGô``é` ∏` d á``jó``æ` dô``jE’G
∫hO øe á«Ñ£dG çÉ``ë`HC’G ∫Éée »a ø««dhO
ôjó≤àdGh ôμ°ûdG É¡àª∏c »a âeóbh .áØ∏àîe
øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEG
≈∏Y ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
≈∏Y ô«ÑμdG ôKC’G É¡d ¿Éc »àdG áªjôμdG ¬JQOÉÑe
≈∏Y â∏°üMh ,ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G ¢SƒØf
áë°üdG áª¶æe πãe á«ª«∏bEGh á«dhO IOÉ``°`TEG
.á«ªdÉ©dG
∫hC’G »``°` VGô``à` a’G ´É``ª` à` L’G ¢``û`bÉ``fh
øH áØ«∏N IõFÉéH øjõFÉØdG QÉ«àNG áæé∏d
GOó``Y »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
Ió``æ`LCG ≈∏Y äAÉ``L »``à`dGh ,™«°VGƒªdG ø``e
π«μ°ûJh AÉ°ûfEG øª°†àªdGh ∫hC’G ´ÉªàL’G
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N Iõ``FÉ``L á``fÉ``eCG
øjõFÉØdG QÉ«àNG áæédh »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d
ΩÉ¶ædGh ,ø«àæé∏dG ø«JÉg ΩÉ¡eh IõFÉédÉH

ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa IPÉà°SC’G â°SCGôJ
≥aƒªdG AÉKÓãdG ¢ùeG AÉ°ùe áë°üdG Iô``jRh
áæé∏d ∫hC’G ´É``ª` à` L’G 2020 ôÑªàÑ°S 1
¿Éª∏°S øH áØ«∏N IõFÉéH øjõFÉØdG QÉ«àNG
äAÉL »àdGh ,»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe IQOÉÑe ≈∏Y Ak ÉæH
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N ô``«` eC’G
ø««æjôëÑdG AÉÑWCÓd Gkôjó≤Jh ,ôbƒªdG AGQRƒdG
¿ƒeó≤j øªe ¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG øe
øjõ«ªàªdGh »Ñ£dG ∫ÉéªdG »a á∏«∏L áªgÉ°ùe
»Ñ£dGh …ô``jô``°`ù`dGh »``LÓ``©`dG å``ë`Ñ`dG »``a
RÉéfEG ≈∏Y º¡d Gkôjó≤Jh ,øjôëÑdG áμ∏ªªH
,»Ñ£dG ∫ÉéªdG »``a IôμàÑeh IRQÉ``H ∫É``ª`YCG
Gòg »a ôjƒ£àdG á∏°UGƒe ≈∏Y º¡©«é°ûJh
AÉæKCG Ωó≤Jh ,Ékjƒæ°S IõFÉédG íæªJo h ,∫ÉéªdG
øe ôÑªaƒf ô¡°T øe AÉ©HQG ∫hCG »a ΩÉ≤j πØM
.É¡H øjõFÉØdG ≈dEG ΩÉY πc
Iô`` jRh â``Ñ` MQ ´É``ª` à` L’G á``jGó``H »`` ah
øjõFÉØdG QÉ``«`à`NG áæéd AÉ``°`†`YCÉ`H áë°üdG
Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N IõFÉéH
™ªéH øjôëÑdG ±ô°ûJ Ió``cDƒ`e ,»æjôëÑdG
√ò¡d »Ñ£dG ∫ÉéªdG »a AGôÑîdG øe áÑcƒc

§HGƒ`°†`dGh äÉWGô``à``°T’G º«`ª`©`J Qó°ü`j πª`©``dG ôjRh

Gk ó```Z É``«``é``jQó``J É``¡``dÉ``ª``YCG ∞``fCÉ` à``°``ù``J Ö``jQó``à``dG ó``gÉ``©``e
§``HGƒ``°` †` H ≥``∏` ©` à` j É`` ª` `«` `ah
Ö``jQó``à`dGh »``°`VGô``à`a’G Ö``jQó``à`dG
ó≤a ,äÉfÉëàe’Gh πª©dG ¢SCGQ ≈∏Y
ÖjQóàdG á∏°UGƒe º«ª©àdG ™é°T
∞∏àîªH √õ``jõ``©` Jh »``°` VGô``à` a’G
ø«H è``eó``dG á«fÉμeEG ™``e πFÉ°SƒdG
≥ah »°VGôàa’Gh »Ø°üdG ÖjQóàdG
ΩGõàd’G ™e èeÉfôÑdG ´ƒf √Oóëj Ée
Gò¡d áª¶æªdG §HGƒ°†dGh •hô°ûdÉH
IQGRh ø«H ÉgQGôbEG ºJ »àdGh ¿CÉ°ûdG
ø«μªJh á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG
»a ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL áÄ«gh
íª°S Éªc .(2020-04) ºbQ º«ª©J
èeGôÑd »fGó«ªdG ÖjQóàdÉH º«ª©àdG
»a π``ª` ©` dG ¢`` `SCGQ ≈``∏` Y Ö``jQó``à` dG
äÉWGôà°TÉH ó«≤àdG ™e πª©dG äGô≤e
á``«` æ` ¡` ª` dG á`` eÓ`` °` `ù` `dGh á``ë``°``ü``dG
´ÉÑJEGh πª©dG äGô≤e »a ÖjQóà∏d
øe Ióªà©ªdG á«ë°üdG äÉª«∏©àdG
á«æWƒdG á∏ªëdGh áë°üdG IQGRh
áaÉ°VEG ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd
ÖjQóàdG äÉ°ù°SDƒªd ìÉª°ùdG ≈``dG
á«dhódG è``eGô``Ñ`dG äÉ``fÉ``ë`à`eG ó≤Y
øe Ohó``ë`e Oó©d hCG …Oô``a πμ°ûH
RhÉ``é` à` j ’ å``«` ë` H ø``«`æ`ë`à`ª`ª`dG
º¡«a É``ª`H ¢``UÉ``î`°`TCG (5) º``gOó``Y
äÉWGôà°T’ÉH ΩGõàd’G ™e ÖbGôªdG
.QGô≤dG ÉgOóM »àdG

áÄ«¡dGh á°ù°SDƒªdÉH OGô``aC’G ™«ªL
äGhOC’G ™«ªL º«≤©àH á«ÑjQóàdG
√ó©Hh ΩGóîà°S’G πÑb ácôà°ûªdG
äÉª«∏©àdG ´É``Ñ` JG ø``e ó``cCÉ` à` dG ™``e
IQGRh ø``e Ió``ª` à` ©` ª` dG á``«`ë`°`ü`dG
áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdGh áë°üdG
≈``dG á``aÉ``°` VEG ,É```fhQƒ```c ¢``Shô``«` a
ó``YÉ``Ñ`à`dG äÉ``WGô``à` °` TÉ``H ΩGõ```à` `d’G
RhÉéJ ΩóY IQhô°V ™e »YÉªàL’G
»a ø«HQóàe (10) ø«HQóàªdG OGóYCG
π≤J ’CGh ÜQóªdG ™e óMGƒdG ∞°üdG
(2) ø``Y ø«HQóàªdG ø«H áaÉ°ùªdG
.äÉbhC’G ™«ªL »a ôàe
,áÑLGƒdG äÉ``WGô``à`°`T’G ø``eh
ÖjQóàdG ≥aGôeh ±ƒØ°üdG º«≤©J
ÖJÉμªdGh áeóîà°ùªdG äGó©ªdGh
ø``«`Ø`Xƒ``ª`dG Iõ`` `¡` ` LCGh á`` ` ` `jQGOE’G
ô«¡£Jh ∞«¶æJh √É«ªdG äGQhOh
øY Ók °†a ,ájQhO IQƒ°üH óYÉ≤ªdG
á«FÉbƒdG ¬``Lƒ``dG äÉ``eÉ``ª`c ô``«`aƒ``J
ø«HQóàªdGh ø«∏eÉ©dG ™«ªL ΩGõdEGh
á°ù°SDƒªdG ô≤e »``a É¡eGóîà°SÉH
…C’ ìÉ``ª`°`ù`dG Ωó``Y ™``e á``«`Ñ`jQó``à`dG
ócCÉàdG πÑb á°ù°SDƒªdG ∫ƒNóH Oôa
¬``Lƒ``dG äÉ``eÉ``ª`μ`d ¬``eGó``î`à`°`SG ø``e
ºjó≤J ™æe ≈``dEG áaÉ°VEG ,á«FÉbƒdG
äÉHhô°ûªdGh áØ«ØîdG äÉÑLƒdG
»a º`` gOƒ`` Lh AÉ`` æ` `KCG ø``«`HQó``à`ª`∏`d
.ICÉ°ûæªdG

.πª©dG ôjRh |
ÖjQóàdG ógÉ©eh õcGôe QÉ≤e »a
¢SÉ«b »``a á∏ãªàªdGh ,á``°`UÉ``î`dG
á°ù°SDƒªdÉH ø«∏eÉ©dG ™«ªL IQGôM
ø«HQóàªdGh á``«`Ñ`jQó``à`dG á``Ä`«`¡`dGh
õcôªdG ∫ƒ``NO óæY »``eƒ``j πμ°ûH
IQGôëdG áLQO âfÉc GPEGh »ÑjQóàdG
Óa ájƒÄe á``LQO 37^5 ø``e ô``ã`cCG
™e ∫ƒ``Nó``dÉ``H º``¡`d ìÉ``ª`°`ù`dG Ö``é`j
≥jôW øY ìÉ°üaE’G áYô°S IQhô°V
(444) ºbôdÉH »ØJÉ¡dG ∫É``°`ü`J’G
ô¡¶J ä’É```M »``a √É``Ñ` à` °` T’G ó``æ`Y
ô«°ûJ ¢`` VGô`` YCGh äÉ``eÓ``Y É¡«∏Y
¢Shô«ØdÉH á``HÉ``°`UE’G ∫ÉªàMG ≈``dEG
á£dÉîªd Gƒ°Vô©J º¡fCÉH ó≤à©j hCG
.¢Shô«ØdÉH ÜÉ°üe ¢üî°T
ΩGõ`` dEG äGAGô`` ``LE’G »°†à≤Jh

äÉ``WGô``à` °` T’É``H ó``«` ≤` à` dG á`` «` `ª` `gCG
¿Éª°†d á``jRGô``à`M’G äGAGô`` `LE’Gh
á«ª«∏©àdG QOGƒ``μ` dG ™«ªL áë°U
õcGôªdGh ógÉ©ªdG »``a á`` `jQGOE’Gh
Gk ô«°ûe ,ø«HQóàªdG ∂dòch ,á°UÉîdG
≈∏Y …QhódG ¢û«àØàdG ºà«°S ¬fCG ≈dEG
øe á«ÑjQóàdG äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL
á«ªæàdGh πª©dG IQGRh »°ûàØe πÑb
ΩGõ``à` d’G ø``e ó``cCÉ`à`∏`d á``«`YÉ``ª`à`L’G
§HGƒ°Vh á«ë°üdG äÉWGôà°T’ÉH
Gk Oó°ûe ,ÖjQóàdG ±ÉæÄà°SG á«∏ªY
á°ù°SDƒªdG ó«≤J ΩóY ∫ÉM »a ¬fCG ≈∏Y
PÉîJGh ,É¡àØdÉîe ºà«°S á«ÑjQóàdG
Gò¡H áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’G
π°üJ ób áHƒ≤©dG ¿CÉH Ék ª∏Y ,¿CÉ°ûdG
.»ÑjQóàdG ó¡©ªdGh õcôªdG ≥∏Z ≈dG
≈∏Y ¬`` fCG º«ª©àdG »``a AÉ`` Lh
á«ÑjQóàdG äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉ``ë`°`UCG
á«ÑjQóàdGh ájQGOE’G áÄ«¡dG AÉ°†YCGh
ò«ØæàH ΩGõàd’G ø«HQóàªdG ™«ªLh
IQGRh πÑb øe IQOÉ°üdG äÉ¡«LƒàdG
áë°üdG ¿ƒ°U ¬fCÉ°T øe ÉªH áë°üdG
√òg ÜÉë°UCG ≈∏Y ø«©àj Éªc áeÉ©dG
¬fCÉ°T øe Ée πc ô«aƒJ äÉ°ù°SDƒªdG
»a ø``jOƒ``Lƒ``ª` dG OGô`` ` aC’G á``jÉ``ª`M
QÉ°ûàfG ôWÉîe øe á°ù°SDƒªdG ô≤e
.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
…QGOE’G º``«` ª` ©` à` dG OQhCGh
á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’G

áæé∏dG äÉ``¡` «` Lƒ``à` d Gòk ` «` Ø` æ` J
Ö``MÉ``°`U á``°` SÉ``Fô``H ,á``«` ≤` «` °` ù` æ` à` dG
øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ÖFÉf ó¡©dG »``dh ,áØ«∏N ∫BG óªM
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
±ÉæÄà°SG ¿CÉ°ûH AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée
3 ï``jQÉ``à`H Ö``jQó``à` dG ó``gÉ``©`e π``ª`Y
PÉîJG ™e Ék «éjQóJ 2020 ôÑªàÑ°S
áeRÓdG ájRGôàM’G äGAGô``LE’G πc
ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d
πª©dG ô``jRh Qó°UCG ,(19-ó«aƒc)
π«ªL ó«°ùdG ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
Ék ª«ª©J ,¿Gó``«`ª`M »∏Y óªëe ø``H
ÖjQóàdG äÉ°ù°SDƒe ™«ªéd Ék ` jQGOEG
äÉ``WGô``à` °` T’G ø``ª`°`†`à`j »``æ` ¡` ª` dG
á«°SÉ°SC’G ájRGôàM’G §HGƒ°†dGh
á«ÑjQóàdG äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y »àdG
,ÖjQóàdG ±ÉæÄà°SG ™``e É``gPÉ``î`JG
.ôNBG QÉ©°TEG ≈àMh
√ò`` ¡` `H ¬`` ` d í`` jô`` °` `ü` `J »`` ` ` ah
±ÉæÄà°SG ¿CG ¿Gó«ªM ócCG ,áÑ°SÉæªdG
»a »JCÉj Ék «éjQóJ ÖjQóàdG á«∏ªY
áeÉ©dG áë∏°üªdG ¬«°†à≤J Ée QÉWEG
ÖjQóàdG ´É``£`b AÉ``«` MEG IOÉ```YEG ø``e
QÉªãà°S’G »a á«ªgCG øe ¬∏ãªj Éªd
¥ƒ°S »a ájô°ûÑdG OQGƒª∏d πãeC’G
á«JGòdG É``¡`JGQó``b ô``jƒ``£`Jh πª©dG
É¡H AÉ``≤` JQ’Gh á«æ¡ªdG É¡JGQÉ¡eh
¥É«°ùdG Gò``g »``a Gk ó``cDƒ` e ,Ék «Ø«Xh

»°SGQódG ΩÉ©dG ÜGôàbG ™e

Ö«dÉ°SC’G çó``MCÉH ó``©H ø``Y á``°SGQó∏d »``ªdÉY ΩÉ``¶f ô``«aƒJ
ΩÉ``©`dG ø«YÉ£≤dG ™``aO ¿É``c ó``≤`d
∫ƒëàdG ≈``dEG øjôëÑdG »a ¢UÉîdGh
á∏«∏≤dG ô``¡`°`TC’G »``a Gkô`«`Ñ`c »``ª`bô``dG
∑Éæg ∫Gõ`` J ’ ∂``dP ™``eh ,á«°VÉªdG
ióMEG πãªàJ .É¡©£≤æd á∏jƒW áaÉ°ùe
ójGõàªdG Ö∏£dG áÑcGƒe »a äÉÑ≤©dG
äGó©ªdGh »°VGôàa’G º∏©àdG ≈∏Y
∑Éægh ,á«àëàdG á«æÑdG äÉLÉ«àMGh
øe Iô«Ñc äGQÉ``ª`ã`à`°`SG ≈`` dEG á``LÉ``M
.¢UÉîdG ´É£≤dGh áeƒμëdG ÖfÉL
IQGOEG ƒ``Ø`Xƒ``eh ¿ƒª∏©ªdG êÉàëj
k G ÜÓ£dGh á°SQóªdG
ójõe ≈``dEG É°†jC
∫ƒ``°`ü`Ø`dG π``«`¨`°`û`à`d Ö``jQó``à``dG ø`` e
¿ƒμàd â``fô``à` fE’G ô``Ñ` Y á``«` °` SGQó``dG
äQÉª°SƒjOEG ó©jh .á«∏YÉØJh áHGòL
IGOCG ó``«` cCÉ` à` dÉ``H EduSmart
∞«dÉμàdG ¢†ØN »a óYÉ°ùà°S á©FGQ
ójó©dG ≈dEG π¡°ùdG ∫ƒ°UƒdG áMÉJEGh
∂``dPh ,äGõ``«` ª` ªo ` dGh äÉ``eó``î` dG ø``e
amin@ :»`` ` `JB’G π``«` ª` jE’G ô``Ñ` Y
.educationplus.me

.¬∏dGóÑY ø«eCG .O |
õ«ªoj Ée π°†aCGh .äÉÑcôªdGh ÜÓ£dG
EduSmart äQÉª°SƒjOEG èeÉfôH
≈∏Y Ak ÉæH ¢ü«°üîà∏d πHÉb ¬``fCG ƒg
Gògh ;á«ª«∏©àdG á¡édG äÉLÉ«àMG
äGõ«ªe ≈dEG áLÉëH âæc GPEG ¬fCG »æ©j
ó«cCÉàdÉH EduSmart ¿EÉa á«aÉ°VEG
.∂dP øe ôãcC’ ó©à°ùe

.zá«ª«∏©J á°ù°SDƒe …CG äÉÑ∏£àe
IQGOEG è``eÉ``fô``H º``«`ª`°`ü`J º`` Jh
ójó©dÉH √ójhõJh »°SQóªdG º«∏©àdG
Ée ,IójôØdG ∞FÉXƒdGh äGõ«ªdG øe
iôNC’G äÉ≤«Ñ£àdG øY ÉØk ∏àîe ¬∏©éj
º°†j ƒ¡a ;»dÉëdG âbƒdG »a áLQGódG
Oó©d ô°TÉÑoªdG åÑdÉc á°UÉN ∞FÉXh
øμªjh ,ÜÓ``£` dG ø``e Ohó``ë` e ô``«`Z
ƒjó«ØdG ™``WÉ``≤`e ß``Ø`M ø``«`°`SQó``ª`∏`d
,É¡«dEG IOƒ©∏d ÜÓ£∏d º¡H á°UÉîdG
»a ™``Ñ`à`à`dGh ,á``«`ë`dG äGQÉ``©` °` TE’Gh
∞FÉXƒdG øe ójó©dG ™e »∏©ØdG âbƒdG
∫hGó``é`dG AÉ°ûfEG ¬æμªj Éªc ,á``«` dB’G
ádhóLh ,É«FÉ≤∏J É``¡`JQGOEGh á«æeõdG
äÉ``Yƒ``aó``eh ,Ωƒ`` °` `Sô`` dGh ,ΩÉ``¡` ª` dG
,ÖJGhôdG ºFÉ°ùb AÉ°ûfEGh ,ÖJGhôdG
äÉÑ∏£àªdG á«Ñ∏Jh ,Ωƒ°SôdG ∫É°üjEGh
Éªc .iô`` ` NC’G á``«`eƒ``«`dG á«ª«∏©àdG
âfôàfE’G ôÑY ∫ƒÑ≤dG èeÉfôÑdG ºYój
IQGOE’Gh Ωƒ°SôdG IQGOEGh π«é°ùàdGh
™ÑàJh π``≤`æ`dG IQGOEGh á``«` ª` jOÉ``cC’G

¿CG ¬∏dGóÑY ø``«` eCG .O ±É``°` VCGh
ácô°T »``g ¢ù∏H ø°û«cƒjOEG ácô°T
…Ohõ`` ` `eo OGhQ ø`` `eh ,á``«` æ` jô``ë` H
º«∏©àdG »dÉée »a ájQGOE’G äÉeóîdG
óbh ,ä’ÉéªdG øe Égô«Zh áë°üdGh
πãªàªdG …óëàdG iƒà°ùe ≈dEG â≤JQG
ÖjQóàdG áª¶fCG áæªbôd πM OÉéjEG »a
≈∏Y É≤k «∏©Jh .É¡H á°UÉîdG ôjƒ£àdGh
:¬∏dGóÑY ø``«`eCG Qƒ``à`có``dG ó``cDƒ`j ∂``dP
IQƒ``K »``a ºdÉ©dG AÉ``Hƒ``dG π``NOCG ó≤d{
äÉcô°ûdG ™«ªL äôÑLCG ó≤d .á«ªbQ
A»``°`T π`` `ch ∫É`` `ª` ` YC’G IQGOEG ≈``∏` Y
ΩÉ¶f ôjƒ£Jh âfôàfE’G ôÑY ÉkÑjô≤J
»a áªgÉ°ùªdG É°†jCGh ,»``cP äGhOCG
º«∏©àdG áæªbQ »``a áeƒμëdG Oƒ¡L
äQÉ``ª` °` Sƒ``jOEG è``eÉ``fô``H ∫Ó`` `N ø`` e
’ƒ∏M Ωó≤oj …ò``dG ,EduSmart
§«£îàd á«ª«∏©àdG äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`∏`d
ƒgh ,(ERP) äÉ°ù°SDƒªdG OQGƒ``e
πμ°ûH áªª°üe á«fhôàμdEG áHGƒH ∂dòc
™«ªL ™``e π``eÉ``©`à`dG É¡æμªj π``eÉ``°`T

»°SGQódG º°SƒªdG ÜGô``à`bG ™``e
ô«aƒJ ºJ øjôëÑdG áμ∏ªe »a ójóédG
¢``SQGó``ª`∏`d ó``©`H ø``Y »`` °` `SGQO ΩÉ``¶` f
±ó¡H ∂``dPh ;á«ª«∏©àdG äÉÄ«¡dGh
Gò``g »``a äÉ``eó``î` dG π``°` †` aCG º``jó``≤` J
.áμ∏ªªdG »a º¡ªdGh …ƒ«ëdG ÖfÉédG
ø«eCG .O ó``cCG QÉ`` WE’G Gò``g »``ah
ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¬∏dGóÑY
AóH ≈dEG Gô¶f ¬fCG ¢SÓH ø°û«cƒjOEG
¢SQGóªdG º¶©e ∫GõJ ’ ójóédG ΩÉ©dG
øY åëÑJ øjôëÑdG »a äÉ©eÉédGh
á«æÑdG ≈dEG ô≤àØJh º∏©àdG IQGOEG áª¶fCG
â°ûØJ Éeóæ©a .á``«`ª`bô``dG á«àëàdG
ÖJôJ OÓÑdG »a z19-ó«aƒc{ áëFÉL
ºd Éª«a ,A»``°`T π``c ¥Ó`` ZEG ∂``dP ≈∏Y
Ió©à°ùe á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG øμJ
º«∏©àdG »a äGô««¨àdG ™e πeÉ©à∏d
∫ƒëàJ ¿CG ≈dEG ¢SQGóªdG äô£°VGh
,á«ªbQ ≈`` dEG É``¡`°`SQGó``eh É¡JÉ©eÉL
∫ƒÑ≤dGh ¢``ù`jQó``à`dGh º∏©àdG π©éd
.âfôàfE’G ôÑY ø«MÉàe
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:ºJBÉªdG AÉ°†YCGh AÉ°SDhQ

¬àdÓL IOÉ«b πX »a »aƒdG øjôëÑdG Ö©°T §HGôJh Iƒb øY äôÑY ∂∏ªdG áª∏c
á«ë°üdG äÉ``jó``ë``à``dG º````ZQ ¿É```````eC’Gh á``dƒ``¡``°``ù``dGh ô``°``ù``«``dÉ``H RÉ```à```eG AGQƒ```°```TÉ```Y º``°``Sƒ``e ¿CG Ghó``````cCG

AGQƒ°TÉY AÉ``«ME’ »``ª«¶æàdG è``¡ædG â``ª°SQ ó``¡©dG »``dh Oƒ``¡Lh AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ äÉ``¡«LƒJ
º``°SƒªdG ìÉ``éf »``a ô``«ÑμdG ô``KC’G É``¡d ¿Éc á``jÉæYh äÓ``«¡°ùJ ø``e ¬``àeób É``eh zá``«∏NGódG{ Oƒ``¡L

.®ƒØëe »∏Y |
™«ªédG É¡∏X »``a º©æj á``aQGh á``MGh
¬``∏`dG É`` «` `YGO .QGô`` ≤` `à` `°` `S’Gh ø`` eC’É`` H
AÓÑdG Gòg ó©Ñj ¿CG ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S
IÉ``«`ë`dG Üó``à` d ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe ø``Y
äÉÑ°SÉæªdG √òg É¡©e Oƒ©Jh á«©«Ñ£dG
.É¡FÉ«MGh
π«àa π°VÉa ï«°ûdG á∏«°†a ócCGh
ájôØ©édG ±É`` bhC’G »a ≥HÉ°S ƒ°†Y
∫ó``©` dG IQGRh »``a ó``ª`à`©`e ß`` ` YGhh
ø«eÉ°†ªdG ¿CG á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh
á«eÉ°ùdG áª∏μdG É¡àæª°†J »àdG á«dÉ©dG
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
iôcP AÉ``«`MEG º°SGôe ΩÉàN áÑ°SÉæªH
,AGQƒ°TÉY
,RGõàYG πμH øªãf ÉæfEG{ :±É°VCGh
√ÉéJ √Gó`` HCG Éªd ∂∏ªdG á``dÓ``L ôjó≤J
ºJBÉªdG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dGh øjôëÑdG Ö©°T
á«æWh ô``YÉ``°`û`e ø``e äÉ``«`æ`«`°`ù`ë`dGh
¬H ™àªàj Ée ¿ƒæμe øY ôÑ©J ábOÉ°U
.zô°†ëJh »bQ øe Ö©°ûdG Gòg
»YÉ°ùªdGh Oƒ¡édÉH π«àa OÉ°TCGh
™«ªL øe áeó≤ªdG äÉeóîdGh áÑ«£dG
»àdG É``¡`JÉ``°`ù`°`SDƒ`eh á``dhó``dG Iõ``¡` LCG
ìÉéf ≥«≤ëJ »``a É¡©«ªL äôaÉ°†J
,ΩÉ``©`dG Gò``¡`d AGQƒ``°`TÉ``Y º°Sƒªd ô``gÉ``H
øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØ∏d GôcÉ°T
á«∏NGódG ô`` jRh áØ«∏N ∫BG ¬``∏`dGó``Ñ`Y
á«∏NGódG IQGRh »Ñ°ùàæe ™«ªédh
π«¡°ùJ »``a º``gOƒ``¡`L ø«¶aÉëªdGh
ÖcGƒªd ø`` eC’G ô``«`aƒ``Jh äGAGô`` ` LE’G
.ºJBÉªdGh AGõ©dG

.QÉØ°üdG óªëe |
º°Sƒe AÉ«ME’ ¬ªYOh Iójó°ùdG ¬àdÓL
.AGQƒ°TÉY
∞JÉμàdGh ¿hÉ©àdG ìhQ ¿CG ócCGh
áÑ°SÉæªdG √òg »a ™«ªédG ÉgGóHCG »àdG
äGAGô`` ` ` LE’G π``μ` H ΩÉ`` à` `dG ΩGõ`` `à` ` d’Gh
á«μ∏e IOÉ``°` TEG ≈``b’ ,ô`` eC’G á«FÉbƒdG
ôîa ΩÉ°Sh É¡©°†fh É¡H õà©f á«eÉ°S
±hô``¶` dG √ò`` g »``a √RÉ`` é` `fEG º``J É``ª` d
äGAGôLE’G ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,á«FÉæãà°S’G
øe º¡ØJ ™°Vƒe âfÉc ÉgPÉîJG ºJ »àdG
áë∏°üe »a Ö°üJ É¡fƒc ºJBÉªdG πÑb
.¢SÉædG
»``∏` Hƒ``J º`` JBÉ` `e ¢``ù` «` FQ ¬`` ``Lhh
äÉ¡édG πμd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG »bô°ûdG
±hô¶dG â∏¡°Sh äô°ùj »àdG á«æ©ªdG
,AGQƒ``°` TÉ``Y º``°`Sƒ``e AÉ``«` MEG π`` LCG ø``e
É¡°SCGQ ≈∏Yh á«∏NGódG IQGRh ¢üNh
øH ó``°` TGQ ï«°ûdG ø``cQ ∫hCG ≥``jô``Ø`dG
,á«∏NGódG ô``jRh ,áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
øH øªMôdG óÑY ø``H ΩÉ°ûg ï«°ûdGh
Éªc ,áª°UÉ©dG ßaÉëe áØ«∏N ∫BG ó°TGQ
¢ù∏éªdG ≈dEG ôjó≤àdGh ôμ°ûdÉH ¬LƒJ
IQGRhh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈``∏`YC’G
,±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG
,ájôØ©édG ±É`` bhC’G IQGOEG ¢ù∏éeh
RQÉH QhO º¡d ¿Éc øjòdG ø«Yƒ£àª∏dh
øe ó``cCÉ`à`dGh º«¶æàdGh Ö«JôàdG »``a
.Égò«ØæJh äGAGôLE’G áeÓ°S
®ƒØëe »``∏` Y ó``«`°`ù`dG º``à` à` NGh
IOÉ«b πX »a øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EG :ÓFÉb
≈∏Y ≈≤Ñà°S ,ió``Ø`ª`dG ∂``∏`ª`dG á``dÓ``L
ΩÉé°ùf’Gh áÑëªdG ¢ùjôμJ »a É¡é¡f
≈≤Ñà°Sh óMGƒdG ™ªàéªdG AÉæHCG ø«H

.∫ƒÑ°ù©dG óªëe |
¬é¡fh áª«¶©dG ¬``FOÉ``Ñ`ª`H ∞``«`æ`ë`dG
.ºjƒ≤dG
±hô``¶`dG π``X »``a ¬`` fCG ±É``°` VCGh
»a ÉfhQƒc áëFÉL QÉ°ûàfGh áægGôdG
¬àjÉYQ »``a ¬àdÓL ¿Gƒ``à`j º``d ºdÉ©dG
¬°UôMh ,AGQƒ°TÉY º°Sƒªd áªjôμdG
Ió``fÉ``°` ù` ª` dGh º`` Yó`` dG ≈``∏` Y º`` `FGó`` `dG
ø«æWGƒªdG á°SQÉªe √ÉéJ ΩÉªàg’Gh
Gó«°ûe ,á«æjódG ºgôFÉ©°ûd ø«ª«≤ªdGh
…ó°üà∏d »``æ` Wƒ``dG ≥``jô``Ø` dG Oƒ``¡`é`H
ÖMÉ°U IOÉ``«` ≤` H É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`d
óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
óFÉ≤dG Ö``FÉ``f ó``¡`©`dG »``dh áØ«∏N ∫BG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
»Ñ°ùàæe πc Oƒ¡éH Gó«°ûe ,AGQRƒ``dG
á©HÉàeh äÉ¡«LƒàH á«∏NGódG IQGRh
ï«°ûdG »dÉ©e ∫hCG ≥jôØdG øe áã«ãM
ô``jRh áØ«∏N ∫BG ¬``∏`dGó``Ñ`Y ø``H ó``°` TGQ
¿ÉeC’Gh øeC’G äôah »àdGh á«∏NGódG
.AGQƒ°TÉY º°Sƒe ôFÉ©°T á«HÉ«°ùfGh
ôÑ°T ®ƒØëe »∏Y ó«°ùdG ∫É``bh
áª∏μdG ¿EG »bô°ûdG »∏HƒJ ºJCÉe ¢ù«FQ
ÖMÉ°U Iô°†M É¡¡Lh »àdG á«eÉ°ùdG
∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é` dG
áÑ°SÉæªH ióØªdG OÓ``Ñ`dG ∂∏e áØ«∏N
…ôé¡dG ΩÉ©∏d AGQƒ°TÉY º°Sƒe ΩÉàN
≥≤ëJ …ò``dG ìÉéædG äó°ùL 1442
øe ºZôdÉH AGQƒ°TÉY º°Sƒe AÉ«MEG »a
áëFÉL »°ûØàd ájRGôàM’G äGAGôLE’G
äAÉL »àdG äGAGô``LE’G ∂∏J ,ÉfhQƒc
É©aGQ ,¬àjÉªMh ™ªàéªdG ídÉ°U »a
≈``dEG ¿É``æ`à`e’Gh ôμ°ûdG äÉ`` jBG ≈``ª`°`SCG
äÉ¡«LƒJ ≈∏Y ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL

.¿GOôØdG GRô«e |
Iô«ÑμdG Oƒ¡édG ∫ƒÑ°ù©dG øªKh
á``«`ª`°`Sô``dG äÉ``¡` é` dG ø``e â``dò``H »``à` dG
:∫Ébh AGQƒ°TÉY º°Sƒe ìÉéfE’ á«æ©ªdG
áÑ°SÉæe â``fÉ``c AGQƒ``°`TÉ``Y äGAGô`` `LEG{
øe Iô«Ñc á©HÉàeh ΩÉªàgG áªKh ,GóL
¿Éc »àdGh á°üàîªdG á«ª°SôdG äÉ¡édG
,º°SƒªdG ìÉéf »a ô«ÑμdG Qhó``dG É¡d
á«∏NGódG IQGRhh äÉ¶aÉëªdG Oƒ¡éa
OÉ``°` TCGh ,zá``ª` ¶` æ` eh á``°` ShQó``e â``fÉ``c
±Gô``WC’G ø«H π°UGƒàdGh ≥«°ùæàdÉH
»dÉ©dG ≥«°ùæàdG øª°†j …òdG á«æ©ªdG
.á«ë°üdG ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒe »a
óªëe ø``H π«ªL ó«°S OÉ``°`TCG Éªc
≈``∏` YC’G ¢``ù`∏`é`ª`dG ƒ``°`†`Y »``∏`°`ü`ª`dG
ô«ÑμdG ìÉéædÉH á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d
…ò``dGh ,ΩÉ``©`dG Gò``g AGQƒ°TÉY º°Sƒªd
äGAGô`` `LE’Gh äÉ``eGõ``à`d’G ≥``ah iô``L
≥jôØdG É¡H ≈``°`UhCG »àdG á``jRGô``à`M’G
±É`` bhC’G IQGOEG ™``e »``Ñ`£`dG »``æ`Wƒ``dG
áëaÉμe Oƒ¡L øª°V ∂dPh ,ájôØ©édG
.ÉfhQƒc
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿EG ∫Ébh
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
πãe »a ÉªFGO ÉfOƒY ,ióØªdG OÓÑdG
ƒg ¿ƒμj ¿CG á«æjódG äÉÑ°SÉæªdG √òg
∫CÉj ’ ¬``fGh ,øWGƒª∏d ô``Ñ`cC’G º``YGó``dG
áÑ°SÉæªdG AGƒ`` `LC’G ô«aƒJ »``a Gó``¡`L
,õ««ªJ ¿hO ø``e ôFÉ©°ûdG √ò``g πãªd
¢UôëdG πc ¢Uôëj ¬àdÓL ¿CG GócDƒe
¢``û`jÉ``©`à`dGh á``«`æ`Wƒ``dG Ió``Mƒ``dG ≈``∏`Y
,±É«WC’G ™«ªLh ¿ÉjOC’G ø«H »ª∏°ùdG
≈≤Ñàdh ,á«ÑgòªdG ájOó©àdG ΩGôàMGh
ÉææjO º«≤d Ék æ°VÉM Gk õ``cô``e øjôëÑdG

.π«àa π°VÉa ï«°ûdG |
,¬àdÓL ¿ód øe á«æ«°ùëdG ºJBÉªdG ¬H
áÑ°SÉæªH ¬àdÓL áª∏c ¿CG ≈``dEG Gô«°ûe
ΩÉ``°`Sh »``g AGQƒ``°` TÉ``Y º``°`Sƒ``e ΩÉ``à` N
√Qó°U ≈∏Y »æjôëÑdG Ö©°ûdG ¬©°†j
™«ªédG ÜCG Iô«°ùªdG óFÉ≤H ôîàØjh
πμ°ûj …òdG ôeC’G ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
π«Ñ°S »``a ∫ò``Ñ` dGh AÉ£©∏d Éæd É``©` aGO
.øWƒdG áeóN
¿GOô``Ø`dG GRô``«`e ó«°ùdG Üô`` YCGh
∫hCG ≥jôØdG äÉ¡«LƒàH ¬``JOÉ``°`TEG ø``Y
áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY ø``H ó``°`TGQ ï«°ûdG
πμ°ûH âª¡°SCG »àdGh ,á«∏NGódG ôjRh
Gòg AGQƒ°TÉY º°Sƒe ìÉéf »a ∫É©a
äÉ«dÉ©a πμd ¬à©HÉàªH Égƒæe ,ΩÉ©dG
äGQGOEÓd ¬JÉ¡«LƒJh AGQƒ°TÉY º°Sƒe
ºYódGh äÓ«¡°ùàdG πc ºjó≤àH á«æeC’G
äÉ¶aÉëe ™«ªL »a á«æ«°ùëdG ºJBÉª∏d
¢ù«Fôd √ôμ°T øY ÜôYCG Éªc ,áμ∏ªªdG
ôjóeh áª°UÉ©dG ßaÉëeh ΩÉ©dG øeC’G
¿hÉ©àdG ≈∏Y ¢ù«ªîdG áWô°T õcôe
.Iôªà°ùªdG á©HÉàªdGh
Iôà°S ¿Éμ°SEG ºJCÉe ¢ù«FQ OÉ°TCGh
»a AÉ`` L É``ª`H ∫ƒ``Ñ`°`ù`©`dG »``∏`Y ó``ª`ë`e
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M áª∏c ø«eÉ°†e
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
áμ∏ªe ¿CG ó``«`cCÉ`J ø``e ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ` dG
áª«μëdG IOÉ``«` ≤` dG π°†ØH ø``jô``ë`Ñ`dG
…QÉ°†ëdG É¡é¡f »a á«°VÉe ,¬àdÓéd
¢``û`jÉ``©`à`dG ¢``ù` jô``μ` J »`` a ∫hDƒ` °` ù` ª` dG
AGQƒ°TÉY º°Sƒe ¿CG í°VhCGh ,ΩÓ°ùdGh
Éªe ¿É``eC’Gh ádƒ¡°ùdGh ô°ù«dÉH RÉàeG
äÉjóëàdG ºZQ ÉëLÉf Éª°Sƒe ¬∏©éj
.Iô«ÑμdG á«ë°üdG

.π«ªL ó«°S |
øWƒdG Gòg AÉæHCG Qhó°U âé∏KCG »àdGh
π«°UC’G è¡ædG äó°ùL å«M ,õjõ©dG
≈ª°SCG øe ¬à°ùμY Éeh ,¬àdÓL IOÉ«≤d
Oó©J ΩGôàMGh áØdC’Gh ¢ûjÉ©àdG »fÉ©e
º«≤dGh äGó≤à©ªdGh ÖgGòªdGh ¿ÉjOC’G
.á«fÉ°ùfE’G
äÉ``¡`«`Lƒ``J π``é` j ¬`` `fCG ±É`` °` `VCGh
áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
º°SGôe ìÉéfEG »a ô«ÑμdG √ƒª°S QhOh
≈``¡`HCÉ`H É``gQƒ``¡` Xh AGQƒ``°` TÉ``Y iô`` cP
ÖMÉ°U Oƒ¡L Ék«dÉY Ék æªãe ,ÉgQƒ°U
óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ó``FÉ``≤`dG Ö``FÉ``f ó``¡`©`dG »`` dh áØ«∏N ∫BG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
äÉ¡é∏d √ƒª°S äÉ¡«LƒJh AGQRƒ`` dG
»ª«¶æàdG è¡ædG âª°SQ »àdG á«æ©ªdG
AGQƒ°TÉY iô``cP AÉ«ME’ …RGô``à`M’Gh
.áæ«fCÉªWh áeÓ°Sh ô°ùj πμH
RQÉ``Ñ`dG Qhó``dÉ``H QÉØ°üdG OÉ``°` TCGh
ó°TGQ ï«°ûdG øcQ ∫hCG ≥jôØdG Oƒ¡éd
Éªd á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
ájÉæYh äÓ«¡°ùJ øe IQGRƒ``dG ¬àeób
…ò``dGh ,¿É`` `eC’Gh ø`` eC’G ≈∏Y Ék `XÉ``Ø`M
º°Sƒe ìÉéf »a ô«ÑμdG ô``KC’G ¬d ¿É``c
±hô``¶` dG √ò``g »``a AGQƒ``°` TÉ``Y iô`` cP
.á«FÉæãà°S’G
ÖFÉf ¿GOô`` Ø` `dG GRô``«` e ™`` aQ É``ª`c
äÉjBG ≈ª°SCG ∞£dCG AGó¡°T ºJCÉe ¢ù«FQ
Iô°†M ΩÉ``≤`e ≈`` dEG ô``jó``≤`à`dGh ôμ°ûdG
≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
≈∏Y ió``Ø` ª` dG OÓ``Ñ` dG ∂``∏`e áØ«∏N ∫BG
≈¶ëJ …òdG ºYódGh ,á«μ∏ªdG ájÉYôdG

.ÖLQ øH π°ü«a |
∫ÓN øe ¬``Lh πªcCG ≈∏Y á«æ«°ùëdG
¬∏ãªJ É``ª` d º`` Yó`` dG π``Ñ`°`S π`` c ô``«` aƒ``J
á«fÉ°ùfEG ¿É``©` eh º``«`b ø``e AGQƒ``°` TÉ``Y
ø«eÉ°†e ¬æY äôÑY Ée ƒgh ,áª«¶Y
º°Sƒe ΩÉàN áÑ°SÉæªH ,á«eÉ°ùdG áª∏μdG
»àdGh ,1442 …ôé¡dG ΩÉ©∏d AGQƒ°TÉY
ájÉYôdGh áÑëªdG º«b πμH á∏aÉM äAÉL
¿ód ø``e É``ehO ÉgÉfó¡Y »àdG á``jƒ``HC’G
¿É©e øe áª∏μdG ¬à∏ªM É``eh ,¬àdÓL
§``HGô``Jh Iƒ``b ø``Y ôÑ©J ,á∏«Ñf º``«`bh
πX »a »aƒdG øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°T
≥«≤ëJh ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL IOÉ``«`b
á«ª°SôdG äÉ°ù°SDƒªdG ø«H πeÉμàdG
QGô≤à°SGh ø``eCG Ωó``î`j ÉªH á``«`∏`gC’Gh
.áμ∏ªªdG
™«ªL ™e ¿hÉ©àdG á∏°UGƒe ócCGh
äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dGh á``«`eƒ``μ`ë`dG Iõ`` ¡` `LC’G
≈``∏`Y ®É`` Ø` `ë` `dG π`` ` `LCG ø`` `e á`` «` `∏` `gC’G
∂°ùªàdG ∫ÓN øe á«æWƒdG äÉÑ°ùàμªdG
äÉfƒμeh äÉÄa ™«ªL ø«H ó°VÉ©àdGh
ájDhQ ≥≤ëj ÉªH ºjôμdG øjôëÑdG Ö©°T
≥«≤ëJ »a ióØªdG OÓÑdG ∂∏e ádÓL
É«YGO ,øjôëÑdG áμ∏ªªd ôgGR πÑ≤à°ùe
∂∏ªdG ádÓL ≈∏Y ºjój ¿CG πLh õY ¬∏dG
.á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe
ƒ°†Y QÉØ°üdG π«∏N óªëe ™aQh
πμH ô«aÉØ°üdG º``JCÉ` e IQGOEG ¢ù∏ée
äÉjBG ≈ª°SCG RGõ``à`Y’Gh ôîØdG »fÉ©e
»eÉ°ùdG ΩÉ``≤`ª`∏`d ¿É``æ` à` e’Gh ô``μ`°`û`dG
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
»a á«eÉ°ùdG áª∏μdG ¬àæª°†J Ée ≈∏Y
AGQƒ°TÉY iô``cP AÉ«MEG º°SGôe ΩÉàN

º``JBÉ` ª` dG AÉ```°` `SDhQ ø`` e Oó```Y ™```aQ
Ö``cGƒ``ª`∏`d á``eÉ``©` dG á``Ä`«`¡`dG AÉ``°` †` YCGh
º``gô``jó``≤` Jh º``gô``μ` °` T á``«` æ` «` °` ù` ë` dG
øH óªM ∂∏ªdG ádÓL ≈``dEG º¡fÉæàeGh
;ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
øjócDƒe ,AGQƒ°TÉY º°Sƒe ìÉéf ¬ªYód
≈∏Y ,á«æ«°ùëdG ôFÉ©°ûdG áeÉbEG ìÉéf ¿G
¿Éc Ée ,á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG øe ºZôdG
¬JÉ¡«LƒJh ¬àdÓL ºYO ’ƒd ≥≤ëà«d
Iõ¡LC’Gh äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªéd á«eÉ°ùdG
äÉeóîdG ô«aƒàH á«∏gC’Gh á«eƒμëdG
≈∏Y ®ÉØë∏d º``Yó``dGh äÓ``«`¡`°`ù`à`dGh
GhOÉ``°` TCG É``ª`c ,ô``FÉ``©`°`û`dG √ò`` g á``eÉ``bEG
øcQ ∫hCG ≥jôØdG Oƒ¡éd RQÉÑdG QhódÉH
áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY ø``H ó``°`TGQ ï«°ûdG
øe IQGRƒ``dG ¬àeób Éªd á«∏NGódG ôjRh
ø``eC’G ≈∏Y ÉXÉØM ájÉæYh äÓ«¡°ùJ
»a ô«ÑμdG ôKC’G ¬d ¿Éc …òdGh ¿ÉeC’Gh
√òg »a AGQƒ°TÉY iôcP º°Sƒe ìÉéf
.á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG
øH ø°ùM π°ü«a ó«°ùdG OÉ°TCG å«M
áÄ«¡dG ƒ°†Y ÖLQ øH ºJCÉe ¢ù«FQ ÖLQ
ìÉéæH ,á«æ«°ùëdG ÖcGƒª∏d áeÉ©dG
¿EG ∫Ébh ,ΩÉ©dG Gò¡d AGQƒ°TÉY º°Sƒe
≈∏Y ,á«æ«°ùëdG ôFÉ©°ûdG áeÉbEG ìÉéf
Ée ,á«FÉæãà°S’G ±hô``¶`dG ø``e º``Zô``dG
ÖMÉ°U Iô°†M ºYO ’ƒd ≥≤ëà«d ¿Éc
∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é` dG
¬JÉ¡«LƒJh ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
Iõ¡LC’Gh äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªéd á«eÉ°ùdG
äÉeóîdG ô«aƒàH á«∏gC’Gh á«eƒμëdG
áeÉbEG ≈∏Y ®ÉØë∏d ºYódGh äÓ«¡°ùàdGh
äGAGô``LE’É``H ò``NC’G ™e ,ôFÉ©°ûdG √òg
É¡H ≈``°`UhCG »àdG á«Ñ£dG á``jRGô``à`M’G
QÉWEG »a πª©j …òdGh ,»Ñ£dG ≥jôØdG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôa
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
¬``æ`μ`j É``ª``H Ö`` ` LQ ø`` `H OÉ`` ` °` ` `TCGh
AÉ£Yh ÖM øe ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
±ÓàNÉH ºjôμdG ¬Ñ©°T OGô``aCG ™«ªéd
≠dÉH ø``Y GôÑ©e ,º``¡`Ø`FGƒ``Wh º``¡`fÉ``jOCG
∂°ùªàdG »a ¬àdÓL áªμëH RGõ``à`Y’G
ó``«`cCÉ`Jh ,º``MÓ``à` dGh ¢``û`jÉ``©`à`dG º``«`≤`H
ôFÉ©°ûdG áeÉbEG IQhô°V ºFGódG ¬àdÓL

zá«fÉ``°ùfE’G π``LCG ø``e ´ƒ``£àdG{ QÉ©``°T â``ëJ AÉ``£©dG á``∏ãeCG ´hQCG ¿hô£``°ùj AÉ``ÑWCG
Ö````LGƒ````dG AGó``````f á``«``Ñ``∏``à``d OGó```©```à```°```SG ≈```∏```Y É``æ``©``«``ª``L :á```jô```jô```°```ù```dG ÜQÉ```é```à```dG ƒ``Yƒ``£``à``e

IòîàªdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G πc õjõ©J ∫ÓN øe √QÉ°ûàfG
.zá«fÉ°ùfE’G πLCG øe ´ƒ£àdG{ :QÉ©°T âëJh ,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d
ø«Yƒ£àªdG ™«ªéd Égôjó≤Jh Égôμ°T øY áë°üdG IQGRh äôÑY ôNBG ÖfÉL øe
á«dhDƒ°ùªdÉH º¡«∏ëJ ióe ¢ùμ©j Ée ƒgh ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a GƒcQÉ°T øjòdG
.™«ªédG áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d á«©ªàéªdG
íàa âæ∏YCG ób âfÉc áë°üdG IQGRƒH áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
ó«aƒc{ ìÉ≤∏d áãdÉãdG ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a …QÉ«àN’G ´ƒ£à∏d π«é°ùàdG ÜÉH
á°üæªdG ∫ÓN øe á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe á∏¶e âëJ áLQóªdGh §°ûædG ô«Z z19
âæ∏YCG å«M ,Ω2020 ¢ù£°ùZCG 11 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG Ωƒj øe GkAóH ´ƒ£à∏d á«æWƒdG
≈∏Y ájôjô°ùdG ÜQÉéà∏d áãdÉãdG á∏MôªdG º«©£J òNC’ ø«Yƒ£àªdG ∫ÉÑ≤à°SG á«fÉμeEG
ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG õcôe ≈dEG ô°TÉÑªdG ¬LƒàdG ∫ÓN øe ÉfhQƒc ¢Shô«Ød ìÉ≤d
å«M ,äGôªJDƒªdGh ¢VQÉ©ª∏d »dhódG øjôëÑdG õcôªH (19 ó«aƒc) äÉMÉ≤∏d
.kAÉ°ùe 8 ≈dEG É kMÉÑ°U 8 áYÉ°ùdG øe Ék«eƒj ø«Yƒ£àªdG õcôªdG πÑ≤à°ùj

ô°UGhCG óeh ,Ék «∏NGO øWƒdG ø«°üëJ »a º¡°ùj Ée ,É¡æY ∫õ©ªH â°ù«d øjôëÑdG
.™ªàéªdG OGôaCG ∞∏àîe ø«H §HGôàdG »fÉ©e õjõ©Jh ,á«HÉéjE’G ácQÉ°ûªdG
,»°ùØædG Ö£dG »°UÉ°üàNG πÑédG óLÉe QƒàcódG ´ƒ£àªdG ∫Éb iôNCG á¡L øe
ÜQÉéà∏d Ék ª¡e Gk RÉéfEG πãªj á¶ë∏dG ≈àM ÜQÉéàdG ¬à≤≤M …òdG πFÉ¡dG ìÉéædG ¿EG
á«dhDƒ°ùªdÉH »dÉ©dG ¢SÉ°ùME’Gh »ªdÉ©dG ΩGõàd’G ≈∏Y IOÉ¡°Th ,ájQÉédG ájôjô°ùdG
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¢û«©j øe πc iód á«fÉ°ùfE’G √ÉéJ
™ªéªH ΩGQhC’G º°ùb øe áÑ«ÑW âÑ°S IóLÉ°S IQƒàcódG âæ«H ôNBG ÖfÉL øe
√òg »a ΩÉª°†f’Gh ácQÉ°ûªdG Éæ«∏Y ºàëj »æWƒdG ÖLGƒdG ¿CÉH »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG
ºYOh ,ÜQÉéàdG »a ácQÉ°ûªdG ≈dEG ™ªàéªdG OGôaCG âYOh ,ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG
»àdG á«ë°üdG äÉjóëàdG ôÑcCG óMC’ …ó°üàdG »a øjôëÑdG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édG
.øjô°û©dGh …OÉëdG ¿ô≤dG ∫ÓN ºdÉ©dG Égó¡°T
ó«°ùdG iô°ûH IQƒàcódG âdÉb ,ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a É¡àcQÉ°ûe ∫ƒMh
á∏°UGƒªd ÜQÉéàdG »a ÉæcQÉ°T ó≤d ,áë°üdG IQGRƒH á∏FÉ©dG ÖW ájQÉ°ûà°SG óªMCG
øe óëdGh z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc áëFÉL AGƒàMG Oƒ¡L õjõ©J ƒëf äGƒ£îdG

.á«æjôëÑdG Iô°SC’G áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG ¬fCÉ°T øe π«ÑædG πª©dG Gòg ¿CÉHh
á∏FÉ©dG ÖW …QÉ°ûà°SG ï«°ûdG ΩÉ°ûg QƒàcódG ´ƒ£àªdG ∫Éb ¥É«°ùdG äGP »ah
áeRÓdG äÓ«¡°ùàdG ™«ªL Éæd âeób á``jQGOE’Gh á«Ñ£dG ¥ôØdG ¿EG áë°üdG IQGRƒH
∫ÓN ôe ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh ,äGƒ£îdG πμd »aÉμdG ìô°ûdG ™e ó¡édGh âbƒdG ô«aƒàd
Éàa’ ,á£«°ùÑdGh á∏¡°ùdÉH É¡©«ªL É¡Ø°Uh ,IóY πMGôªH ájôjô°ùdG áHôéàdG AGôLEG
™°†N »àdG á¶MÓªdG Iôàa ∫ÓN ¢VGôYCG ájCG ¬«∏Y ô¡¶J ºdh ,ºdDƒj ’ ìÉ≤∏dG ¿CG ≈dEG
.áYÉ°ùdG ∞°üf ƒëf äôªà°SG »àdGh É¡d
∫ÉØWC’G ÖW ájQÉ°ûà°SG »£≤°ùªdG ∫Éæe IQƒàcódG áYƒ£àªdG âdÉb ∂dP ≈dEG
≈∏Y πª©J ¿CG É¡fCÉ°T øe ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG ¿G »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH
ÜQÉéàdG »a ácQÉ°ûª∏d É¡Yƒ£J ¿CG IócDƒe ,»Ñ£dG ôjƒ£àdGh åëÑdG äGQób õjõ©J
.»æWƒdG ÖLGƒdG AGóf á«Ñ∏J πLCG øe âfÉc ájôjô°ùdG
áMGôLh ¢VGôeCG ájQÉ°ûà°SG ô°UÉf áªWÉa IQƒàcódG áYƒ£àªdG âë°VhCGh
ÖLGƒdG AGóf á«Ñ∏àd ΩÉJ ÖgCÉJh OGó©à°SG ≈∏Y É¡fCG »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH ΩÉ¶©dG
áμ∏ªe ¿CÉHh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL ÖÑ°ùH ºdÉ©dG É¡°û«©j »àdG ±hô¶dG πX »a

øe ø«Yƒ£àªdG óaGƒJ ∫ÓN øe AÉ£©dG á∏ãeCG ´hQCG øjôëÑdG áμ∏ªe â∏é°S
Gƒeób å«M ,z19 ó«aƒc{ ìÉ≤∏d áãdÉãdG É¡à∏Môe »a ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a AÉÑWC’G
É¡H ôªJ »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX »a á«fÉ°ùfE’G πLCG øe AÉ£©∏d á©FGQ á∏ãeCG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH ºdÉ©dG ∫hO
»a ø«∏eÉ©dG ø«Yƒ£àªdG øe Om óY óaGƒJ äó¡°T É¡fEG áë°üdG IQGRh âdÉbh
á∏°UGƒe GhQô``bh »æWƒdG ÖLGƒdG AGOCG ≈∏Y Gƒ°UôM øjòdGh ,»ë°üdG ´É£≤dG
ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a ácQÉ°ûªdG ∫ÓN øe ,ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN πª©dG
.AÉ£©dG Qƒ°U ´hQCG ∂dòH øjô£°ùe ,ìÉ≤∏dG òNCGh z19 ó«aƒc{
ÜQÉéàdG »a ácQÉ°ûªdÉH º¡JOÉ©°S øY ø«Yƒ£àªdG AÉÑWC’G øe OóY ôÑY óbh
áμ∏ªe πé°S ≈``dEG ±É°†àd áHôéàdG √ò``g ìÉéf »a º¡°ùj ÉªH ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG
»©°ùdGh ,áëFÉédG √òg ≈∏Y AÉ°†≤dG πMCG øe äGQOÉÑe øe ¬eó≤J Éª«a øjôëÑdG
.™ªàéªdG äÉÄa ™«ªéd »ë°üdG øeC’G ≥«≤ëJ ƒëf
áë°üdG IQGRƒH á∏FÉ©dG ÖW …QÉ°ûà°SG ó«ÑY º«gGôHEG QƒàcódG ´ƒ£àªdG ∫Ébh
øe Aõ``Lh »æWh Ö``LGh ƒ``g ¬eó≤f É``e ¿EG á«Ñ£dG èëdG áã©H áæéd ¢ù«FQh
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG Oƒ¡L É¡H ºYóf »àdG äGQOÉÑªdG
πLCG øe ∞JÉμàdG ™«ªédG øe Ö∏£àJ á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg ¿EGh (19 ó«aƒc)
.™ªàéªdG áeÓ°Sh øWƒdG áë∏°üe
¢VGôeCGh á«æWÉÑdG …QÉ°ûà°SG ∞jô°T ôªY QƒàcódG ´ƒ£àªdG ócCG ¬à¡L øeh
»æWƒdG »Ñ£dG ≥jôØdG ƒ°†Yh »©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùªH »ª°†¡dG RÉ¡édG
´ƒ£à∏d ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ô«ÑμdG ∫ÉÑbE’G ¿CG 19 ó«aƒc ÉfhQƒc áëaÉμªd
º«≤dGh AÉ£©∏d á∏«ÑædG »fÉ©ªdG ¢ùμY πªàëªdG ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a
âeób øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈dEG Gk ô«°ûe ,øjôëÑdG AÉæHCG É¡H ≈∏ëàj »àdG äÉ«bÓNC’Gh
OGó©à°SG ≈∏Y áμ∏ªªdG âfÉc ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG πÑbh ,øWGƒªdG πLCG øe ô«ãμdG
ôîa Éæ∏ch ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG áë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh áëFÉé∏d …ó°üà∏d ájõgÉLh
.AÉ£©ªdG øWƒdG Gò¡H
¢VGôeCG ájQÉ°ûà°SG »ë«eôdG ∫’O IQƒàcódG âaÉ°VCG π°üàe ó«©°U ≈∏Yh
ácQÉ°ûªdÉH IQƒîa »æfEG :»©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùªH AÉª°üdG Oó¨dGh á«æWÉÑdG
äÉMÉ≤∏dGh ÜQÉéàdÉH »æ©ªdG »Ñ£dG ≥jôØdG ¿CG Éª«°S ’h ,ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a
√òg ìÉéæH á∏FÉØàe »æfCG Éªc ,É¡∏ªcCÉH á«∏ª©∏d Gk ó«Øeh Ék ë°VGh Ék Mô°T Ωó≤j
ó°V Ék ëLÉf Ék MÉ≤d AÉ©ªL á«fÉ°ùfEÓdh øjôëÑ∏d Ωó≤æ°S ÉæfGh ,ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG
.z19 ó«aƒc{ ¢Shô«a
IQGRƒH á∏FÉ©dG ÖW ájQÉ°ûà°SG …óægƒH áæ«¡L IQƒàcódG áYƒ£àªdG âæ«Hh
øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L ºYód ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a ácQÉ°ûª∏d âYƒ£J É¡fCÉH áë°üdG
,»æWh ÖLGƒch á«fÉ°ùfE’G πLCG øe ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe »a
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Vacancies Available
GULF FIBERGLASS & PLASTIC FACTORY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MACHINE OPERATOR
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
17731285 or gfgf@batelco.com.bh

PURE GOLD JEWLLERS - BAHRAIN - W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUSXJROG#SXJROGFRP

DAR AL-SHIFA MEDICAL CENTRE
has a vacancy for the occupation of
RECEPTIONIST
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUNWPDOL#GDUDOVKLIDFRPEK

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C )
has a vacancy for the occupation of
OFFICE BOY / FARRASH
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUNKDOLG#DZDOJXOIFRPEK

M-10 BUILDERS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY VEHICLE DRIVER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RULQIR#EDKUDLQGXWFKFRP

ABU INZAMAM COMMERCE BAHRAINI PARTNERSHIP CO
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RULWFZOO#JPDLOFRP

BAHRAIN ALLOYS MANUFACTURING CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
GENERAL MANAGER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUZLOOLDPV#EDPFRFRPEK
ALTINAH BUILDING CONTRACTING EST.
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDOWLQDK#ZLQGRZVOLYHFRP
NATIONAL MARINE DREDGING W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
OFFICER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUVD\HGVDHHG#QFFEDKUDLQFRP

PRINCE PLUS BURGER
has a vacancy for the occupation of
FOOD SERVICE WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUUDOQDVV#UPHGLDFRFRP
MC 6 CONSTRUCTION S.P.C
has a vacancy for the occupation of
EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUGKL\DDODVIRRU#JPDLOFRP
MADINA ALHARAM FURNITURE
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDOVDGDDQZDU#JPDLOFRP

ATHLETICS TRADING CO. S.P.C
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
17723395 or mely@alireza-group.com

BLUE STREAM CONTRACTING AND
CLEARANCE
has a vacancy for the occupation of
OFFICE HELPER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
33043118 or salman.alsharqi@gmail.com

SAMI SALMAN EBRAHIM EJWAIR
has a vacancy for the occupation of
BAKER(GENERAL)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
34457323 or samicap8@gmail.com

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
MASON
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUUHG[KU#UHG[LQGXVWULHVFRP

NOOR AL EYMAN MARBLES TRADING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUH\PDQGXFWDFF#JPDLOFRP

ACHIEVE ELECTRICAL WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
39251491 or saymme@hotmail.com

NOOR JUMANA FOR IRONING CLOTHES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
17464274 or sasaah1962@gmail.com
SECOND WIFE RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RULVDPVLGGLTXH#JPDLOFRP
SOLAS MARINE SERVICES
(FOREIGN BRANCH)
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
17466859 or solasbh@solasmarine.com
212 SUPERMARKET W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
39822256 or 212supermarket@gmail.com
MILLENIUM CONTRACTING AND CLEANING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUUHGKD#DUFHLWRUJ
ARCAL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUKUG#DUFDOEL]
HIGH QUALITY LOGISTICS
has a vacancy for the occupation of
DRIVER(HEAVY VEHICLE)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUPMGXUD]L#KTOEDKUDLQFRP
EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED BRANCH OF A FOREIGN COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WAITER (RESTURANTS)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDGHO#H[SUHVVIRRGVFRP
ALSALAH PALACE CAFETERIA
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUIR]DOPDKPRRG#OLYHFRP
ARSLAN CARGO SERVICES
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
39092475 or asmabibi641@gmail.com
VITZ WORLD TRADING
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
34165153 or husainfakhri53@gmail.com

TANDOORI TAWAH RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WAITER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDGHHOBUDXI#\DKRRFRP
AL TANDOORI NIGHT GRILLS 2
has a vacancy for the occupation of
WORKER(GRILLING)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDGHHOBUDXI#\DKRRFRP
SUPREMA MARINE CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
17111722 or tariq1@batelco.com.bh
REDX INDUSTRIES CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
STEEL CHIPPER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUUHG[KU#UHG[LQGXVWULHVFRP
CHILD WILLING SPECIALIST
REHABILITATION CENTER
has a vacancy for the occupation of
MANAGER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RULQIR#FKLOGZLOOLQJFRP
SAMRA CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
33523132 or gujjarg1614@yahoo.com
MAZALI RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
17292662 or layalibahrain@gmail.com
BURJ MUSHRAF CONTRACTING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDEGXOODKPDVRRGN#JPDLOFRP
DANIYAL AND HANIAH SERVICE
ACTIVITIES RELATED TO PRINTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
36458871 or oujbutt@gmail.com
ASAACO CONTRACTING & GENERAL
TRADING CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
77305030 or info@almusafergroup.org
TUV SUD MIDDLE EAST CO BRANCH
has a vacancy for the occupation of
INSPECTOR
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUVDODKVDIDK#WXYVXGPHFRP

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
77132211 or cfmbah@gmail.com

THE CANADIAN SCHOOLBAHRAIN COMPANY S.P.C
has a vacancy for the occupation of
ADMINISTRATOR
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
17786500 or hr@kcbahrain.com

DOCTOR GENERAL TRADING
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDGHOBDODWWDU#KRWPDLOFRP

KHUSHAB BAKER
has a vacancy for the occupation of
BAKER(GENERAL)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU]DNLUDZDQ#JPDLOFRP

MADE FOR YOU S.P.C
has a vacancy for the occupation of
OPERATOR (MECHANICAL
MACHINERY) GENERAL
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUPDGHIRU\RXEDKUDLQ#KRWPDLOFRP
HORIZON MECHANICAL SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES ENGINEER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUQD]HHUQDKPHG#JPDLOFRP

.ôÑªb QÉªY |

ABDULHADI ALAFOO WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
17874756 or alafoo@batelco.com.bh
ROUBEN’S STORE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MANAGER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
17227770 or roubens@batelco.com.bh
ALTASAMUH GARAGE 8
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
36383555 or mozajassim38@gmail.com
ALKATKOOT
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
17712712 or hire.bh@hotmail.com
MOHAMMED HASAN ALMAHROOS CO (B.S.C)
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
17408090 or hr@almahroos.com
ABDULHADI ALAFOO WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
17874756 or alafoo@batelco.com.bh
ALHILM TRADING EST.
has a vacancy for the occupation of
MASON(GENERAL)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUUHGKDDVKRRU#\DKRRFRP
CAFETERIA TEA TEAM
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
39893138 or qassim.8@hotmail.com
JOY ALUKKAS JEWELERY COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
17229914 or bahmanamamgr@joyalukkas.com
TEAM ANWAR CLEARANCE
AND DOCUMENTATION
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
33231498 or allshop2011@gmail.com
PARSONS GLOBAL SERVICES L T D
has a vacancy for the occupation of
HEAD OF PLANNING & DESIGN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUKXVVDPDZDG#SDUVRQVFRP
NOOR AL KERAM RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUZRUGH[SH#JPDLOFRP
GOLDEN DOCUMENTS FOR CLEARANCE
AND TOURIST SERVICE
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
33600771 or salimrealestatebh99@gmail.com
RESTAURANT GULF 24
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUEXVKDKHG#JPDLOFRP
JASER CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
33220455 or jasercont@gmail.com

.áªMQ ∫BG …RÉZ |

.…ô°ShódG QóH |

:ÜGƒf ..¥Gƒ°SC’G »a á«æjôëÑdG äGQÉªãà°S’G á°ùaÉæeh ƒªf ≈∏Y »HÉéjE’G ¬°SÉμ©fG GhócCG

á«°ùaÉæàdG Rõ``©``j ¿ô```ª```dG π``ª``©``dG í``jô``°``ü``J ô``jƒ``£``J QGô````b
¥ƒ``≤``ë``dG ß``Ø``ë``jh ø```WGƒ```ª```dG í``dÉ``°``ü``d á``«``ª``æ``à``dG Oƒ```¡```Lh

STONE BOX CONTRACTING CO BAHRAINI
PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUVWRQHER[EK#JPDLOFRP
ASAD ABBAS MAINTENANCE SERVICES CO S.P.C
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDVDG#JPDLOFRP

.ôeÉ©dG óªMCG |

.≈°ù«Y óªëe |
.»æjôëÑdG ¥ƒ°ùdG
á``eƒ``μ` ë` dG ¿CG ô``Ñ` ª` b ó`` ` ` cCGh
áaÉc ™``e É¡HhÉéJh É¡fhÉ©J äó``HCG
ídÉ°U »a âÑ°U »àdG äÉMGôàb’G
ó©H Ék °Uƒ°üNh ,»æjôëÑdG øWGƒªdG
áfôªdG Gõ«ØdG äÉ«YGóJ øe AÉ«à°S’G
ó«aƒc) ÉfhQƒc áeRCG πX »a Iô«N’G
äGQGô≤dG √òg ¿CG ≈``dEG Égƒæe ,(19
ìÉ`` «` `JQ’G ≈``∏` Y å``©` Ñ` J á``ª` «` μ` ë` dG
Ék `HÉ``é`jEG ¢ùμ©æj Éªe áæ«fCÉª£dGh
äGQÉªãà°S’G á°ùaÉæeh ƒªf ≈∏Y
.¥Gƒ°S’G »a á«æjôëÑdG
äGQƒ£àd ájGóH QGô≤dG
á«∏Ñ≤à°ùe

óªëe Ö``FÉ``æ` dG ó`` cCG ¬``à`¡`L ø``e
á°SÉ«°S ôjƒ£J äGAGô``LEG ¿G ≈°ù«Y
É¡àbh »a âJCG ¿ôªdG πª©dG íjô°üJ
ôãcCG äGQƒ£àd ájGóH ó©Jh ,í«ë°üdG
Iƒ£N ¿EG :∫Éb å«M πÑ≤à°ùªdG »a
Gõ«ØdG ÜÉë°UCG äGAGô``LEG í«ë°üJ
π«©ØJh ôjƒ£J ±ó¡H »JCÉJ áfôªdG
Éªc ,≈∏ãªdG IQƒ°üdÉH ΩÉ¶ædG Gò``g
Ió«°TôdG áeƒμëdG ôμ°ûJ Iƒ£N É¡fG
Gõ«ØdG íjô°üJ Üƒ°ûj å«M É¡«∏Y
ÖLGƒdG AÉ£NC’G øe ô«ãμdG áfôªdG
áeƒμëdG â©∏WG ó``bh ,É¡ë«ë°üJ
ÜGƒ``æ` dG ¢``ù`∏`é`e äÉ``«` °` Uƒ``J ≈``∏` Y
»a øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZh
øe ójõªdG »a π``eCÉ`fh ÖfÉédG Gò``g
í«ë°üàd πÑ≤à°ùªdG »a äGQƒ£àdG
.áμ∏ªªdG »a ¿ôªdG πeÉ©dG ™°Vh
≈°ù«Y óªëe ÖFÉædG OÉ°TCG Éªc
≈∏Y ®É``Ø` ë` ∏` d á``eƒ``μ` ë` dG Oƒ``¡` é` H
√QGô``≤`à`°`SGh π``ª`©`dG ¥ƒ``°` S á``fhô``e
QÉ«îdG »æjôëÑdG øWGƒªdG π©Lh
¢ù∏ée ≥Øàj :Ók FÉb ,∞«Xƒà∏d ∫hC’G
á«eƒμëdG á``jDhô``dG ∂∏J ™e ÜGƒ``æ`dG
»æjôëÑdG øWGƒªdG ºYO ≈dEG áaOÉ¡dG
¬∏©L ôÑY ¬à°û«©e iƒà°ùe ø«°ùëJh
øe ¬æ«μªJh ∞«Xƒà∏d ∫hC’G QÉ«îdG
»dÉàdÉHh ,πª©dG ¥ƒ°S »a ∫ƒNódG
IOÉjR ôÑY ¢UÉîdG ´É£≤dG ¢TÉ©fEG
Oƒ©àd ø««æjôëÑdG øjôªãà°ùªdG OóY
.øWGƒªdGh øWƒdG ≈∏Y IóFÉØdG

¿CG π``eCÉ` f å``«`M íjô°üàdG ô``jƒ``£`J
,øWGƒªdG á°û«©e ø``e ∂``dP ø°ùëoj
¥ÉaBG íàah á«Yƒf ∞FÉXh ≥∏N ôÑY
ÉªH √ôjƒ£Jh ôëdG πª©dG »a IójóL
,Ék °†jCG ádhódG ≈∏Y á©ØæªdÉH Oƒ©j
á``Yô``°`ù`dGh ¬``«`Lƒ``à`dG Gò``¡` H ó``«`°`û`fh
á«ë«ë°üàdG äGAGô`` LE’G PÉîJG »a
¬``Ñ`fGƒ``L π``c ø``e QGô``≤``dG á`` °` `SGQOh
.¬JÉ«Ñ∏°S …OÉØàd
»a Éæeóîà°SG :Ók FÉb í°VhCGh
ájQƒà°SódG ÉæJGhOCG ÜGƒædG ¢ù∏ée
¢ù∏éªdG »``a áÑ°SÉæe ø``e ô``ã`cCG »``a
17 ºbQ QGô``bh ´É``°`VhC’G í«ë°üàd
¥ƒ°S º«¶æàH ¢UÉîdG 2017 áæ°ùd
Éæªb É``ª`c ,á``fô``ª` dG Gõ``«` Ø` dGh π``ª`©`dG
»ah áeÉ©dG á°ûbÉæªdG »a É¡æ«ª°†àH
á≤∏©àªdG á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG áæéd
É``fOó``M å``«`M ,∞``FÉ``Xƒ``dG á``fô``ë`Ñ`H
áfôëH ≈∏Y áfôªdG Gõ«ØdG QGô``°` VCG
ÜGƒædG ¢†©H ÖdÉW óbh ,∞FÉXƒdG
»a π°UC’G øμdh ,Ék «∏c QGô≤dG AÉ¨dEÉH
º«¶æàdG ƒg ¿ôªdG πª©dG íjô°üJ
Aƒ°ùd ¬æe ±ó``¡`dG ≥≤ëj º``d ¬æμdh
,á«ÑæLC’G ádÉª©dG πÑb øe ¬dÓ¨à°SG
áª«°ùL QGô`` °` `VCG »``a Ö``Ñ`°`ù`J É``ª` e
Iô``«`¨`°`ü`dG ™``jQÉ``°` û` ª` dG ÜÉ``ë` °` UC’
,ø``«`«`æ`jô``ë`Ñ`dG ø`` e á``£` °` Sƒ``à` ª` dGh
√QÉWEG ójóëJh áfôªdG Gõ«ØdG ø«æ≤Jh
.»Ñ©°T Ö∏£e
áfhôe ßØëJ äGAGôLEG
πª©dG ¥ƒ°S

:∫É≤a ôÑªb QÉ``ª`Y Ö``FÉ``æ`dG É``eCG
Ió«°TôdG áeƒμëdG ¬H Ωƒ≤J ÉªH ó«°ûf
É¡dÓN ø``e ≈©°ùJ äGAGô`` ` `LEG ø``e
πª©dG ¥ƒ``°`S á``fhô``e ≈∏Y ®ÉØë∏d
.√QGô≤à°SGh
äGAGô`` ` ` LEG »`` JCÉ` `J :±É`` `°` ` VCGh
¿ô``ª` dG π``ª` ©` dG í``jô``°` ü` J ô``jƒ``£` J
Ió«°TôdG áeƒμëdG Oƒ¡éd á∏°UGƒe
á«°ùaÉæàdG Rõ©j ÉªH ÖfÉédG Gòg »a
,øWGƒªdG ídÉ°üd á«ªæàdG Oƒ¡Lh
á«dÉμ°T’G äQƒëªJ ≥HÉ°ùdG »Øa
≈∏Y »ÑæL’G πeÉ©dG áæª«g ∫ƒ``M
≈∏Y Ék «Ñ∏°S ôKCG Éªe …QÉéàdG ¥ƒ°ùdG
.»æjôëÑdG ôªãà°ùªdG
ò«ØæàH ø``μ` dh :Ó``FÉ``b ™``HÉ``Jh
Iô``«` N’G á``jô``jƒ``£`à`dG äGAGô`` ` `L’G
á«°û«àØàdG äÓªëdG ∞«ãμJ ºà«°S
Ö`` fÉ`` LC’G π``ª` ©` dG ÜÉ`` ë` `°` `UCG ≈``∏` Y
ΩóY ø``e ócCÉà∏d (á``fô``ª`dG á``dÉ``ª`©`dG)
á«æ¡ªdG á£°ûfC’G »a πª©dÉH º¡eÉ«b
π``ª`©`dG Ö``MÉ``°` ü` d Rƒ``é``j ’ »``à``dG
∫ƒ°üëdG ¿hO øe É¡àdhGõe »ÑæLC’G
øe Oó``Y Ö``fÉ``L ≈``dEG ,íjô°üJ ≈∏Y
ójóëàH á∏«ØμdG iôNC’G äGAGô``LE’G
»ÑæL’G πeÉ©∏d IQÉ``é`à`dG á``dhGõ``e
»a á``Hƒ``∏`£`ª`dG äÉ``WGô``à` °` T’G ≥``ah

ø``«H Oƒ``¡``édG π``eÉ`μJ :iQƒ``°ûdG ¢``ù``«FQ
ô``ªKCG á``jò«ØæàdGh á«©jô``°ûàdG ø«à£∏``°ùdG
á``«æWƒdG äÉ©jô``°ûàdG ô``jƒ£J »``a É`` kMÉéf
Oƒ¡édG πeÉμJ ¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y ó``cCG
É kMÉéf ôªKCG ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø«H AÉæq ÑdGh ∑ôà°ûªdG πª©dGh
õjõ©àd ≥«°ùæàdG QGôªà°SGh ,á«æWƒdG äÉ©jô°ûàdG áeƒ¶æe ôjƒ£J »a Gõk «q ªJh
´hô°ûªdG ¥Ó£fG òæe øjôëÑdG áμ∏ªe Égó¡°ûJ »àdG á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG Iô«°ùe
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »MÓ°UE’G
IófÉ°ùeh º``YO øe ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¬«dƒj ÉªH Gkó«°ûe ,ióØªdG OÓÑdG
á«°SÉ°SC’G IóYÉ≤dG πãªJ »àdG á«eÉ°ùdG ¬JÉ¡«LƒJh ,»©jô°ûàdG πª©∏d Iôªà°ùe
.áμ∏ªªdG »a á«©jô°ûàdG äGRÉéfE’G πμd
ÖMÉ°U á°SÉFôH Ió«°TôdG áeƒμëdG ¢UôM iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ øqªKh
IófÉ°ùªHh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á©HÉàeh
π°UGƒàªdG ΩÉªàg’Gh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
.äÉYƒ°VƒªdG ∞∏àîe »a QhÉ°ûàdGh ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG øe ójõe íàØH
¢ùeCG ìÉÑ°U ¬Ñàμe »a iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL
iôL å«M ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh ø«æ«YƒÑdG π°†a øH ºfÉZ
…OÉ©dG OÉ≤©f’G Qhód GkOGó©à°SG áeRÓdG äÉÑ«JôàdGh äÉYƒ°VƒªdG øe Om óY åëH
.¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe ådÉãdG
äó¡°T á«°VÉªdG OÉ≤©f’G QGhOCG s¿CG ≈dEG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ QÉ°TCGh
k
äÉYÉªàLGh äGAÉ≤dh ,ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø«H Éck ôà°ûe ÓªY
,á«WGô≤ªjódG ÇOÉÑeh º«≤d Gkó«cCÉJh ,á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG â°ùμY á∏°UGƒàe
≈à°T »a Ωqó≤Jh QÉ``gORG øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πLCG øe Oƒ¡édG ô«î°ùJh
.ä’ÉéªdG
iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh ø«æ«YƒÑdG π°†a øH ºfÉZ ócCG ,¬ÑfÉL øe
™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©J »``a Gkó`¡`L ôNóJ ø``d áeƒμëdG s¿CG ÜGƒ``æ` dGh
ÉªH á«©jô°ûàdG äÉMÉéædGh äGRÉ``é`fE’G ó°üM QGôªà°S’ ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
.á«æWƒdG áë∏°üªdG ≥≤ëj

»a Ö°üjh ,πª©dG ¥ƒ°ùd QGô≤à°S’G
óëj Ék °†jCGh ,á«æWƒdG ádÉª©dG ºYO
’ »àdG á°†FÉØdG á«ÑæLC’G ádÉª©dG øe
.¥ƒ°ùdG É¡«dEG êÉàëj
äÉ©LGôªdG ™e ≥aGƒàj QGô≤dG
πª©dG ¥ƒ°ùd áªFGódG

áªMQ ∫BG …RÉ``Z ÖFÉædG OÉ°TCGh
ák eõM AGQRƒdG ¢ù∏ée ¥ÓWEG QGô≤H
ôjƒ£J ≈``dG áaOÉ¡dG äGQOÉ``Ñ`ª`dG øe
πª©dG ÖMÉ°üd íjô°üàdG á°SÉ«°S
á£°ûfC’G ¢†©H ádhGõªd »ÑæLC’G
.z¿ôªdG πª©dG íjô°üJ{ á«æ¡ªdG
QGô≤dG Gò``g ¿CG áªMQ ∫BG ó``cq CGh
äÉ©LGôªdG ¥É«°S »``a »``JCÉ`j …ò``dG
Aƒ°V »``ah πª©dG ¥ƒ°ùd á``ª`FGó``dG
iQƒ°ûdG »°ù∏ée AÉ°†YCG äÉMôà≤e
±Gó`` ` `gC’G ™`` e ≥``°` ù` àq ` j ÜGƒ`` `æ` ` dGh
Ωóîjh áμ∏ªª∏d á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG
.»æWƒdG OÉ°üàb’G
¥É«°ùdG Gòg »a áªMQ ∫BG √ qƒfh
äÓ``ª` ë` dG ∞``«`ã`μ`J IQhô`` °` `V ≈`` ` dEG
πª©dG ÜÉ``ë` °` UCG ≈``∏`Y á«°û«àØàdG
øe ócq CÉà∏d záfôªdG ádÉª©dG{ ÖfÉLC’G
á£°ûfC’G »``a πª©dÉH º¡eÉ«b Ωó``Y
ÖMÉ°üd Rƒ``é` j ’ »``à` dG á``«`æ`¡`ª`dG
∫ƒ°üëdG ¿hO øe É¡àdhGõe πª©dG
¢üf
q Ée Ö°ùëH ∂dPh íjô°üJ ≈∏Y
.ójóédG QGô≤dG ¬«∏Y
¬æª°†J Ée ≈dEG áªMQ ∫BG √ƒfh
ìÉª°ùdG Ωó`` Y ø``e ó``jó``é` dG QGô``≤` dG
∫ƒ°üë∏d Ωó≤àdÉH áHQÉ¡dG ádÉª©∏d
Gk ô«°ûe ,¿ôªdG πª©dG íjô°üJ ≈∏Y
Ühôg IôgÉX øe óë«°S ∂dP ¿CG ≈dEG
,á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG øeh ,ádÉª©dG
≈``dEG á që∏ªdG á``LÉ``ë`dG ≈∏Y GkOóq ` °` û` e
á``dÉ``ª` ©` dG ≈``∏` Y äÓ``ª``ë``dG ∞``«` ã` μ` J
äÉHƒ≤©dG ójó°ûJh á«eÉ¶ædG ô«Z
.É¡H á≤∏©àªdG
IQhô°V ≈∏Y áªMQ ∫BG Oó°Th
ø«H äGAÉ≤∏dGh äGQhÉ°ûªdG QGôªà°SG
ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG
á``jQÉ``é` à` dG äÉ``YÉ``£``≤``dG »``∏` ãq ` ª` eh
º««≤àdGh á©LGôªdG ±ó¡H á«dÉª©dGh
≈∏Y Üƒ``∏`£`ª`dG ô``jƒ``£`à`dG ≥«≤ëàd
√ô«Zh ¿ôªdG πª©dG íjô°üJ ΩÉ¶f
,πª©dG ¥ƒ°ùH á≤∏©àªdG ø«fGƒ≤dG øe
äÉ``«`HÉ``é`jEG ø``e ≥≤ëJ É``e õ``jõ``©`Jh
á«∏ª©dG áHôéàdG ¬àØ°ûc Ée áédÉ©eh
.¢Uƒ°üîdG Gòg »a äÉ«Ñ∏°S øe
QGô≤∏d á«HÉéjEG OÉ©HCG

:∫É≤a ôeÉ©dG óªMCG ÖFÉædG ÉeCG
ôjƒ£J AGQRƒdG ¢ù∏ée QGô≤H ÖMôf
Éªd ¿ô``ª`dG πª©dG íjô°üJ á°SÉ«°S
øjôëÑdG áμ∏ªªd áë∏°üe ø``e ¬«a
ák aÉ°VEG ,ÖfGƒL IóY øe É¡«æWGƒeh
≈∏Y áÑJôàªdG á«HÉéj’G OÉ©H’G ≈dEG

¢ù∏ée AÉ°†YCG ø``e Oó``Y OÉ``°`TCG
AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`∏`é`e QGô``≤``H ÜGƒ`` æ` `dG
πª©dG ΩÉ¶f íjô°üJ ôjƒ£àH ≥∏©àªdG
»a º¡°ùj QGôb ¬fCG øjócDƒe ,¿ôªdG
õjõ©Jh πª©dG ¥ƒ°S áª¶fCG ôjƒ£J
QÉ«îdG ¬∏©Lh øWGƒª∏d πª©dG ¢Uôa
¥ƒ≤M ∂dòc ßØëjh ∞«Xƒà∏d ∫hC’G
.º¡dÓ¨à°SG ™æªjh ádÉª©dG
QGô``b ¿CG ≈`` dEG ÜGƒ``æ` dG QÉ``°` TCGh
™``e ≥`` aGƒ`` à` `j AGQRƒ`` ` ` ` `dG ¢``ù` ∏` é` e
áμ∏ªª∏d á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG ±Gó``gC’G
∫òÑJ PEG ,»æWƒdG OÉ°üàb’G Ωóîjh
Iôªà°ùeh á``ª` FGO Gk Oƒ``¡` L áμ∏ªªdG
ÉªH πª©dG ¥ƒ°S áª¶fCG ôjƒ£J »a
á«ªæàdG Oƒ``¡` Lh á«°ùaÉæàdG Rõ``©`j
≈``dEG ø``«`gƒ``æ`e ,ø``WGƒ``ª` dG í``dÉ``°`ü`d
å©ÑJ áª«μëdG äGQGô``≤` dG √ò``g ¿CG
Éªe á``æ` «` fCÉ` ª` £` dGh ìÉ`` «` `JQ’G ≈``∏` Y
á°ùaÉæeh ƒªf ≈∏Y Ék HÉéjG ¢ùμ©æj
»``a á``«` æ` jô``ë` Ñ` dG äGQÉ`` ª` `ã` `à` `°` `S’G
.¥Gƒ°S’G
Qó``H Ö``FÉ``æ` dG ó`` `cCG ,¬``à` ¡` L ø``e
á``æ`é`d ¢``ù` «` FQ Ö`` FÉ`` f …ô`` °` `Shó`` dG
øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée QGô``b ¿CG »æWƒdG
á°SÉ«°S ôjƒ£J äGAGôLEÉH ≥∏©àªdG
øæ≤«°S ¿ô`` ª` `dG π``ª` ©` dG í``jô``°` ü` J
óë«°Sh áfôªdG Gõ«ØdG äÉeGóîà°SG
ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ≈``∏` Y É`` gQGô`` °` `VCG ø`` e
ájQÉéàdG äÓé°ùdG ÜÉ``ë`°`UCG ø``e
.á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG ™jQÉ°ûªdGh
º``Yó``f :…ô`` °` `Shó`` dG ±É```°` `VCGh
¢ù∏ée ø``e Iƒ``£`î`dG √ò``g ø``ª`ã`fh
,å``«` ¨` dG ∫hCG π``ã` ª` J PEG AGQRƒ`` ` ` dG
åëÑæ°S ÜGƒædG ¢ù∏ée »a ÉfQhóHh
Gòg »a äGƒ£îdG øe ójõªH ΩÉ«≤dG
.ΩOÉ≤dG OÉ≤©f’G QhO ∫ÓN √ÉéJ’G
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
áÑFÉ°ùdG ádÉª©dG á∏μ°ûe øe »fÉ©J
80 ø«H Ée ÉgOóY ìhGôàj ¿Éc »àdG
ôjRh ôbCG óbh ,πeÉY ∞dCG 100h ÉØdCG
áª¶fCÓd ø«ØdÉîªdG OóY ¿CÉH πª©dG
Gõ«ØdG QGôbEG πÑb á«ÑæLC’G ádÉª©dG øe
øe Üô``≤`j ¿É``c 2017 ΩÉ``Y á``fô``ª`dG
.πeÉY ∞dCG 100
√ò``g ¿CG …ô``°` Shó``dG í``°``VhCGh
πjÉëJ á«ë°V É¡à«ÑdÉZ ™≤J ádÉª©dG
¿ƒfÉb »a äGô¨ãd ¢†©ÑdG ∫Ó¨à°SGh
¿ƒeó≤à°ù«a áHÉbôdG ∞©°Vh πª©dG
iód πª©dG ÉgôgÉX äGô«°TCÉàH ’k ÉªY
»a á«ªgh ô``ZGƒ``°`T »``a Ωó≤à°ùªdG
ºK ∫Éª©dG íjô°ùJ É¡æWÉHh ,ÖdÉ¨dG
Gk ócDƒe ,ájƒæ°S zäGhÉ``JEG{`` H º¡£HQ
OÉ°üàb’G âgƒ°T IôgÉ¶dG √òg ¿CG
äOCGh ádÉ£ÑdG ´ÉØJQG »a âªgÉ°Sh
,Ió``jó``Y á``jOÉ``°` ü` à` bG π``cÉ``°`û`e ≈`` `dEG
øe QOÉ°üdG ô«NC’G QGô≤dG ¿CG Gk ócDƒe
≥≤ëj ¿CG ¬fCÉ°T øe AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
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åëH
áØ«∏ÿG á∏ØW

áæ«Ø°S ôLCÉà°ùj Rhô```c Ωƒ```J
≥``jô``a á``jÉ``ª``ë``d á``«``MÉ``«``°``S
z7 á``∏``«``ë``à``°``ù``ª``dG á``ª``¡``ª``dG{
áª«≤H á«MÉ«°S áæ«Ø°S Rhôc ΩƒJ »ªdÉ©dG »μjôeC’G ºéædG ôLCÉà°SG
äÉHÉ°UE’G øe ójõªdG ™æªd (Q’hO ∞dCG 672) »æ«dôà°SEG ¬«æL ∞dCG 500
,z7 á∏«ëà°ùªdG áª¡ªdG{ πªY ºbÉW ø«H óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢Shô«ØH
ø°ûcC’G º∏«a ôjƒ°üJ ∞fDƒà°SGh .á«fÉ£jôÑdG zπ«e »∏jO{ áØ«ë°U ≥ah
ÖÑ°ùH ô¡°TCG 5 ΩGO ∞bƒJ ó©H »°VÉªdG ƒ«dƒj »a ¿óæd »a ácôëdGh
√QhO ≈dEG (ÉeÉY 58) ôª©dG øe ≠dÉÑdG πãªªdG IOƒY ó¡°û«°Sh ,AÉHƒdG
¿CG QOÉ°üªdG âØ°ûch .âfÉg ¿ÉãjG á∏«ëà°ùªdG ΩÉ¡ªdG Iƒb »a π«ª©c
»a ôjƒ°üà∏d zøJhô¨JQƒg{ áæ«Ø°S ôLCÉà°SG ,á∏«ëà°ùªdG áª¡ªdG ºéf
»a º∏«ØdG ¢VôYh ,πª©dG ºbÉW ø«H äÉHÉ°UE’G øe ójõªdG Öæéàd èjhôædG
øe ójõªdG øe ¿ƒØFÉN º¡fCG âaÉ°VCGh .2021 ôÑªaƒf »a Qô≤ªdG √óYƒe
Iôe π£©àdG ΩóYh ôjƒ°üàdG QGôªà°SG ≈∏Y ºª°üe ΩƒJ ¿CG Éªc ,äGô«NCÉàdG
ôjƒ°üàdG »¡àæjh ø«æeBG ™«ªédG »≤Ñ«°S ƒjOƒà°S’G ¿CG øjócDƒe ,iôNCG
.√óYƒe »a

¿hôcÉe ™e É¡FÉ≤d Qƒ°U øe áYƒªée ô°ûæJ Rhô``«a
Rhô``«`a á``fÉ``æ`Ø`dG ¿hô``cÉ``e ¢``ù`«`Fô``dG ó``∏` bh
√CÉ°ûfCG …òdG ,»°ùfôØdG z±ô°ûdG ábƒL{ ΩÉ°Sh
ºjôμJ ≈∏YCG ƒgh ,1802 ΩÉY äôHÉfƒH ¿ƒ«∏HÉf
É¡dõæe »a É¡d ¬JQÉjR ∫ÓN É°ùfôa »a »ª°SQ
≈dEG É¡H Ωƒ≤j »àdG á«fÉãdG IQÉjõdG ¢ûeÉg ≈∏Y
.ô¡°T ƒëf πÑb ähô«H CÉaôe QÉéØfG ó©H ¿ÉæÑd

IQÉ``Ñ`Y ,§``≤` a Rhô``«` a Ió``jô``¨` J »``a AÉ`` Lh
ïjQÉJh zá«HGôdG{ É¡æμ°S á≤£æe º°SG âæª°†J
Rhô«a äô¡Xh .¿hô``cÉ``e ¢ù«FôdG ™e AÉ≤∏dG
»ªëj ¬Lƒ∏d Ék«bGh É kYÉæb ájóJôe Ió«L áë°üH
IQÉ``jõ``dG AGƒ`` LCG äó``Hh ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a ø``e
.ø«ÑfÉédG øe áMGôdGh êÉ¡àH’ÉH áØ∏¨e

ôÑY Rhô«a á«fÉæÑ∏dG áfÉæØdG ÜÉ°ùM ô°ûf
Qƒ°üdG øe áYƒªée ,AÉKÓãdG ¢ùeCG ,ôàjƒJ
»°ùfôØdG ¢``ù`«`Fô``dG ™``e É``gAÉ``≤`d â``≤` Kh »``à` dG
É¡dõæe »a É¡d ¬JQÉjR ∫ÓN ,¿hôcÉe πjƒfÉªjEG
¢ùeCG Ωƒ``j ,ähô``«` H »bô°T á``«`HGô``dG á≤£æªH
.∫hC’G

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

É«fOh øjO ÜÉ£N ..AGQƒ°TÉY ΩÉàN »a ∂∏ªdG ádÓL áª∏c

π«∏ëJ ó«©j »fÉ£jôH ∞``ëàe
âfGôÑeGQ ≈``dEG âÑ°ùf á``Mƒd
ÉeÉY 40 πÑb ¢Vô©dG øe »fÉ£jôH ∞ëàe É¡Ñë°S áMƒd ¿CG ø«ÑJ
ΩÉ°SôdG π¨°ûe øe π©ØdÉH »JCÉJ âfGôÑeGQ ≈dEG GQhR âÑ°ùf É¡fCG ¬æe ÉæX
¿ÉæØdG ój ≈∏Y âª°SQ ób âfÉc ¿EG áaô©ªd á«aÉ°VEG π«dÉëàd ™°†îà°S »gh
πªëj …òdG ô«¨°üdG ¬jôJQƒÑdG Gògh .∞ëàªdG ∞°ûc Ée ≥ah ,…óædƒ¡dG
»£YCG ób ¿Éc πØ°SC’G ≈``dEG ô¶æj ÓLQ πãªjh zíà∏e πLQ ¢``SCGQ{ º°SG
¬fCG ≈∏Y É¡àbh ¢VôYh 1951 áæ°S OQƒØ°ùcCG »a ø««dƒª°TCG ∞ëàªd
¢ûJô«°ùjQ âfGôÑeGQ{ á°ù°SDƒe äôÑàYG 1982 ΩÉ©dG »a øμd .âfGôÑeGôd
≈dEG GQhR âÑ°ùf áMƒ∏dG ¿CG ΩÉ°SôdG ∫ÉªYCG ∫Éée »a á«©LôªdG zâμLhôH
äÉ«æ≤J á£°SGƒH IójóL çÉëHCG ó©H øμd .¢Vô©dG øe âÑë°ùa ,âfGôÑeGQ
»dGƒM âfGôÑeGQ π¨°ûe »a âª°SQ áMƒ∏dG ¿CG ócDƒªdG øe äÉH{ áãjóM
.ø««dƒª°TCG ∞ëàe øY QOÉ°U ¿É«H »a AÉL Ée Ö°ùëH ,z1630 ΩÉ©dG
(ÜÉ°ûdG âfGôÑeGQ) zâfGôÑeGQ ≠fÉj{ ¢Vô©e øª°V áMƒ∏dG ¢Vô©à°Sh
ø««dƒª°TCG äGôÑàîe »a{ IójóL π«dÉëàd ™°†îJ ¿CG πÑb É«dÉM ΩÉ≤ªdG
.∞ëàªdG ¿É«H Ö°ùëH ,z√ó«H É¡ª°SQ ób âfGôÑeGQ ¿Éc ¿EG áaô©ªd

.øjôëÑdG »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
¬àdÓL ôμ°T ΩÉeCG ∞bƒàf ¿CG ≈°ùæf ’h
¢UÉN ôμ°T) :áª∏μdG ∂∏J »a -¬∏dG ¬¶ØM¢ü∏îªdG º¡dòH ≈∏Y AÉª∏©dGh ïjÉ°ûª∏d
á£ÑJôªdG Iô«æà°ùªdG äGô«°ùØàdG ºjó≤àH ,áÑ©°üdG IôàØdG √ò``g
¢ùØædG ßØM »a á∏ãªàªdG áëª°ùdG Éæà©jô°T ó°UÉ≤e º``gCG ≥«≤ëàH
.(Qô°†dGh ôWÉîªdG É¡Ñ«æéJh
IƒYO ƒg ∂∏ªdG ádÓL øe AÉª∏©dGh ïjÉ°ûª∏d ¢UÉîdG ôμ°ûdG Gòg
á«fÉªjEG äGô«°ùØàH êhôîdGh π«∏ëàdGh åëÑdG á∏°UGƒe ≈``dEG º¡d
çQGƒμdG á¡LGƒeh ,Ióéà°ùªdG ájô°ü©dG ±hô``¶`dG ™e Ö°SÉæàJ
á«©«ÑW çQGƒc hCG (ÉfhQƒc) áëFÉL âfÉc AGƒ°S ,Égô«Zh á«ë°üdG
ø«ÑgòªdG ïjÉ°ûeh AÉª∏Y ..™«ªé∏d áMƒàØe Iƒ``YO »gh ..iô``NCG
QOÉ°üªdG »a ô«°ùØàdGh π«∏ëàdGh åëÑdG ∫Éée »a πª©∏d ø«ªjôμdG
™e Ö°SÉæàJ á«ë°Uh á«∏ªYh á«HÉéjEG ∫ƒ∏ëH êhôî∏d á«æjódG
áëFÉL á¡LGƒe π``X »``a Ék °Uƒ°üNh ,å``jó``ë`dG ô°ü©dG äGô«¨àe
áMÉàée ôªà°ùJ ±ƒ°S »æeR ióe …CG ≈dEG óMCG º∏©j ’ »àdG ÉfhQƒc
.ºdÉ©dG
..AGQƒ°TÉY AÉ«MEG º°SGôe ΩÉàN »a ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ÜÉ£N
.™«ªé∏d áÑëe ÜÉ£Nh ..º∏Yh ¿ÉªjEG ÜÉ£N ..É«fOh øjO ÜÉ£N ƒg

∞FGƒ£dGh ¿ÉjOC’G ø«H íeÉ°ùàdGh ¢ûjÉ©à∏d áMGh øjôëÑdG π¶à°S
á«HÉéjEG èFÉàf »fÉ°ùfE’G ∫ÉéªdG Gò``g »a â≤≤M ó``bh ,ÖgGòªdGh
äGOÉ°TEG Iô«NC’G äGƒæ°ùdG ∫Gƒ``W øjôëÑdG áμ∏ªe äRÉ``Mh ,Iô«Ñc
á«ªeCGh á«bƒ≤M äÉª¶æeh »dhódG ™ªàéªdG øe Gô«Ñc Gôjó≤Jh á«dhO
≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U áª∏c äAÉ``L ó``bh ..Iô«ãc
º°Sƒe ΩÉàN áÑ°SÉæªH -¬∏dG ¬¶ØM- ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
®ÉØëdG »a á«æWƒdG âHGƒãdG √ò¡H øjôëÑdG ∂°ùªJ ócDƒàd AGQƒ°TÉY
..™ªàéªdG ∞FGƒW áaÉc ø«H á«æjódG ôFÉ©°ûdG á°SQÉªe ájôM ≈∏Y
ÖMÉ°U IOÉ«≤H »æWƒdG ≥jôØdG ôjó≤àdGh ôμ°ûdÉH ¬àdÓL ¢üN ø«Mh
ºgOƒ¡Lh ,ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
AÉæKCG ø«æWGƒªdG áë°Uh áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdG »a á°ü∏îªdG á«æWƒdG
∫GƒW ºgOƒ¡éH Iô«Ñc IOÉ°TEG ∂dP »a ¿EÉa ,AGQƒ°TÉY º°SGôe AGOCG
ÉfhQƒc) 19 ó«aƒc áëFÉL á¡LGƒe »a á«°VÉªdG áà°ùdG Qƒ¡°ûdG
øe øjôëÑdG äÉæHh AÉæHCG É¡«a ∑QÉ°T IQÉÑL Oƒ¡L »gh ,(óéà°ùªdG
∑QÉ°T πH ,øjôëÑdG »a (áæ°ùdGh á©«°ûdG) ø«àªjôμdG ø«àØFÉ£dG Éà∏c
á«ÑæLCGh á«HôY äÉ«°ùæL øe äÉ°Vôªeh ¿ƒ°Vôªeh AÉÑWCG É¡«a
áëFÉédG á¡LGƒªd á``«`eÉ``eC’G ±ƒØ°üdG »``a Gƒ``fÉ``c º¡∏c ..áØ∏àîe
AÉæKCG »Ñ£dG ≥jôØ∏d ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ôμ°T AÉL ∂dòdh ..á«ªdÉ©dG
Qƒ¡°ûdG ∫GƒW á«fÉ°ùfE’G ºgOƒ¡éH Gô«còJ AGQƒ°TÉY º°SGôe AÉ«MEG
áeÓ°S ≈∏Y Ék XÉØM Gk QÉ¡fh Ók «d πª©dG ¿ƒ∏°UGƒj GƒfÉc PEG ,á«°VÉªdG

»ÑZõdG ∫Gƒ``f áHô£ª∏d á«æZCG å``Ñj ¿ÉæÑ∏H óé°ùe
∂dPh ,óMCG Qƒ°†M ¿hO øe äƒ°üdG äGôÑμe ôÑY
¢Shô«a »°ûØJ ™æªd á©ÑàªdG äGAGô``LE’G πX »a
.ÉfhQƒc
≈∏Y òNCG óé°ùªdG »a ø«∏eÉ©dG óMCG ¿CG øq«Hh
øe »fÉæÑ∏dG ¢ù«FôdG áª∏c π«¨°ûJ áª¡e ¬≤JÉY
.á«YGPE’G äGOOôàdG óMCG ôÑY ,óé°ùªdG áfòÄe
äÉ«LÉëdG ¢†©H QÉ°†ME’ ,óé°ùªdG QOÉZ ºK
AÉæKCGh ,ÉjQÉL ∫Gõj ’ åÑdG ¿Éc Éªæ«H ,¬dõæe øe
,…ôH ¢ù«FôdG áª∏c â¡àfG óé°ùªdG øe ¬LhôN
»``à`dGh ,á``jOÉ``«` à` Y’G á`` «` `YGPE’G è``eGô``Ñ` dG äOÉ```Yh
.á«æZC’G åH âæª°†J

»a »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ôÑY ô°ûàfG
ájô«ªædG óé°ùe áfòÄe åH á¶ëd ô¡¶oj ƒjó«a ¿ÉæÑd
.»ÑZõdG ∫Gƒ``f áHô£ª∏d á«æZCG OÓÑdG ÜƒæL »a
ºJ ¬fCG ,É¡d ¿É«H »a ,ájô«ªædG óé°ùe IQGOEG äQôHh
AÉæKCG ∂dPh ,CÉ£îdÉH á«fÉæÑ∏dG áHô£ª∏d á«æZCG åH
…qôH ¬«Ñf »fÉæÑ∏dG ÜGƒædG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áª∏c åH
»a á«YGPE’G äGOOôàdG ióMEG ôÑY ,áfòÄªdG ôÑμe øe
.ø«æKE’G Ωƒj ,ƒjOGôdG
øe GOó``Y ¿CG ¿É``«`Ñ`dG »``a óé°ùªdG í``°` VhCGh
,¿ÉæÑd ÜƒæL »a äGó∏ÑdGh iô≤dG »a óLÉ°ùªdG
…ôH ¢ù«FôdG áª∏c âãH ,ájô«ªædG Ió∏H É¡æeh

tea.kh@aakgroup.net

á°UÉîdG º«μëàdG áæéd AÉ°†YCG ™ªLCG
áØ«∏N ∫BG ¿É``ª`∏`°`S ø``H á``Ø`«`∏`N{ Iõ``FÉ``é` H
á∏«ÑædG áª«≤dG ≈∏Y z»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d
»a ô``KCG ø``e É¡d Éªd IõFÉédG É¡∏ãªJ »àdG
øe ÉæcQ ¬fƒc »ë°üdG ´É£≤dÉH AÉ≤JQ’G
º¡e RÉμJQG á£≤fh ájô°ûÑdG á«ªæàdG ¿ÉcQCG
»a Éª«°S ’ »fÉ°ùfE’G •É°ûædG É¡«∏Y Ωƒ≤j
AÉÑWC’G É¡H Ωƒ≤j »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡édG πX
.ÉfhQƒc á¡LGƒe »a
≈∏Y í``°` VGhh ô«Ñc π``«`dO Iõ``FÉ``é` dGh
QÉμàH’Gh »ª∏©dG åëÑ∏d √ƒª°S ™«é°ûJ
.Éª¡d Gô«Ñc Gôjó≤J πªëj ¬fGh
É``¡`d ¿ƒ``μ``«``°``S Iõ`` `FÉ`` `é` ` dG √ò`` ``g ¿G
»ë°üdG ´É£≤dG ≈∏Y á«HÉéjE’G É¡JÉ°SÉμ©fG
Ö«Ñ£dG Qƒ©°ûd §≤a ¢ù«d √ƒªfh √Qƒ£Jh
øjôëÑdG äGOÉ«b πÑb øe ôjó≤àdÉH »æjôëÑdG
á°Uôa »``g Iõ``FÉ``é` dG √ò``g ¿G É``°`†`jCG π``H
Iô«æà°ùe QÉ``μ`aCG hCG áÑgƒe ÖMÉ°U πμd
»Ñ£dG ∫ÉéªdG »a Iõ«ªàe äGQÉμàHG hCG
ΩÉªàg’G ≈∏Y π°üëJh ¿É«©∏d ô¡¶J »μd
øjôëÑdG πÑb ø``e É¡æe IOÉ``Ø`à`°`S’G º``à`Jh
≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùjh ,á≤£æªdGh è«∏îdGh
É¡≤M ≈£©Jh çƒëÑdGh äGQÉμàH’G √òg
,É¡æe IOÉØà°S’Gh ôjó≤àdGh ΩÉªàg’G øe
Ö«Ñ£dG iƒà°ùe øY É°†jCG IQƒ°U AÉ£YE’h
hCG êÓ©dG »a AGƒ°S ¬``JGQó``bh »æjôëÑdG
hCG IójóédG äÉLÓ©dG QÉμàHG hCG á©HÉàªdG
áeRCG âàÑKCG óbh ,Iõ«ªàªdG ájÉbƒdG Ö«dÉ°SCG
øe ¬jód »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG ¿G É``fhQƒ``c
É¡dhCGh ä’ÉéªdG áaÉc »a ô«ãμdG äGQó≤dG
ø``Wƒ``dG π``LG ø``e ∫É``ª` à` M’G ≈``∏`Y IQó``≤` dG
∞∏àîe ¿G …OÉ≤àYG »ah ,ô°ûÑdG áë°Uh
øjõ«ªàªdG øe É¡H øjôëÑdG »a äÉYÉ£≤dG
º¡æY åëÑ∏d á°Uôa √òg ¿ƒμJ óbh .ô«ãμdG
.º¡JÉfÉμeEG øe IOÉØà°S’Gh

Ö``Ñ°ùà`j ∫É```ª`gE’G
16 á`````````HÉ``°UEÉ``H
É``fhQƒ`μ`H É````Ñ``cGQ
Iô``FÉW ø``àe ≈``∏Y
Iô``FÉ``W ø``à`e ≈``∏`Y É``Ñ` cGQ 16 Ö``«` °` UCG
¢Shô«ØH õ``∏`jhh ¿Éfƒ«dG ø«H á∏MQ »``a
»a QÉà¡à°S’Gh ∫ÉªgE’G ÖÑ°ùH ,ÉfhQƒc
.ájÉbƒdGh áeÉ©dG áeÓ°ùdG äGAGôLEG
≥«≤ëJ íàa ¿Gô«£dG ácô°T âæ∏YCGh
Iô``jõ``L ø``«`H ,IAƒ``Hƒ``ª` dG á``∏`Mô``dG ¿CÉ`°`û`H
,õ∏jh »a ∞jOQÉc áæjóeh á«fÉfƒ«dG »àfGR
Ióªd ôéëdG ÜÉcôdG ™«ªL øe âÑ∏W Éªc
.ø«YƒÑ°SCG
GƒfÉc º¡fCÉH äÉÑcGôdG ió``MEG äOÉ``aCGh
,º¡FÉbó°UCG ™e åjóë∏d äÉeÉªμdG ¿ƒ©∏îj
øe äGôªªdG »a ájôëH ¿ƒcôëàj GƒfÉch
.z≈≤ªM{`H ºgÉjEG áØ°UGh ,äÉeÉªc ¿hO

IQÉ«°ùdG π≤à°ùJ á«æ«fÉªK RƒéY
∫õæªdG ≈dEG É``¡H Oƒ©Jh CÉ``£îdG

É«dGôà°SCÉH á«MÉ«°S á≤£æe »a ºî°V ìÉ°ùªJ OÉ«£°UG
¬∏ª°û«d ,í«°SÉªà∏d áYQõe ≈dEG ìÉ°ùªàdG π≤f ºJh
.É¡à«HôJh í«°SÉªàdG ájÉªëd á«∏ëªdG äÉ£∏°ùdG èeÉfôH
»a í«°SÉªàdG OGó`` `YCG ¿CG ≈`` dEG IQÉ``°``TE’G Qó``é` Jh
πμ°ûH äOGORG ób É«dGôà°SCG øe á«FGƒà°S’G ≥WÉæªdG
ºJ ø«M ,»°VÉªdG ¿ô≤dG øe äÉæ«©Ñ°ùdG òæe ®ƒë∏e
á«ªëªdG äÉÄØdG øª°V í«°SÉªàdG ∞æ°üj ¿ƒfÉb QGó°UEG
.äÉfGƒ«ëdG øe

É¡aÉ°ûàcG á``«`dGô``à`°`SC’G áÄ«ÑdG äÉ£∏°S â``æ`∏`YCG
,É«dGôà°SCG ∫Éª°ûH á«MÉ«°S á≤£æe »a Éªî°V ÉMÉ°ùªJ
á≤£æªdG »a Égó°UQ ºJ »àdG í«°SÉªàdG ôÑcCG ¬JôÑàYG
.äGƒæ°S IóY òæe
…òdG ,ìÉ°ùªàdG ±É°ûàcG ºJ ¬fCG äÉ£∏°ùdG äôcPh
»a QÉàeG 4^35 ¬dƒWh º¨c 346 øe ôãcCG ¬fRh ≠∏Ñj
.øjôKÉc áæjóe »HôZ ÜƒæL ™≤J á≤jóM »a ,GQƒ∏a ô¡f

ájQÉéàdG áeÓ©dG ¢ùØf øe ¿ÉJQÉ«°S ¿ƒμJ ¿CG ±ó°üdG ÖFGôZ øe
»a Gô«ãc QôμàJ »àdG áaó°üdG √òg .¿ÉμªdG ¢ùØf »a ¿ƒ∏dG ¢ùØf øeh
Æô«ÑªJQƒa ¿OÉH áj’h »a áÑjôZ áKOÉM ≈dEG äOÉb äGQÉ«°ùdG ∞bGƒe
¬JQƒØμfGôa{ áØ«ë°U äôcP ÉªÑ°ùM ,»°VÉªdG âÑ°ùdG Ωƒj á«fÉªdC’G
.á«fÉªdC’G z≠fƒàjÉ°ùJ ¬æjÉª¨dCG
øe É``eÉ``Y 80 ôª©dG ø``e ≠∏ÑJ á«fÉªdCG Rƒ``é`Y â¡àfG Éeó©Ña
Öcôàd âcQÉe ôHƒ°ù∏d ™HÉàdG äGQÉ«°ùdG ∞bƒe äó°üb ¥ƒ°ùàdG
Ió«°ùdG √òg ¬H âeÉb Ée Gòg π©ØdÉHh .â«ÑdG ≈dEG Oƒ©àd É¡JQÉ«°S
k É¡æμd
»àdG iô``NC’G IQÉ«°ùdG âÑcQ É¡JQÉ«°S π≤à°ùJ ¿CG øY É°VƒY
ÖcGôdG ó©≤e »a É¡MÉàØe IQÉ«°ùdG ÖMÉ°U ≈°ùf PEG ,É¡JQÉ«°S ¬Ñ°ûJ
øe ≠dÉÑdG ,IQÉ«°ùdG ÖMÉ°U êôN ¥ƒ°ùàdG øe ¬FÉ¡àfG ó©Hh .»eÉeC’G
ÉªH áWô°ûdG ÜÉ°ûdG ≠∏HCG .âØàNG ób ¬JQÉ«°S óé«d ,ÉeÉY 20 ôª©dG
¿EG{ ™bƒe π≤f ÉªÑ°ùM ,ábô°ù∏d â°Vô©J ¬JQÉ«°S ¿CG Gó≤à©e ,çóM
á«ØàîªdG IQÉ«°ùdG øY ÉkjQÉL åëÑdG ¿Éc Éª«ah .»fÉªdC’G zøμfGôa
¬eCG â«H ÜBGô``e »a CÉ£îdG IQÉ«°ùdG Rƒé©dG Ió«°ùdG ø``HG ∞°ûàcG
OÉ©à°SG PEG ,ø«JQÉ«°ùdG ∫OÉÑJ ≈∏Y âaô°TCG »àdG áWô°ûdG √QhóH ôÑî«d
»a É¡fÉμe ≈dEG Rƒé©dG Ió«°ùdG IQÉ«°S äó«YCG Éªæ«H ,¬JQÉ«°S ÜÉ°ûdG
.ÜBGôªdG

ø``Y êGô``````aE’É``````H ô````eCÉ````j ó```fÓ```jÉ```J ∂```∏```e
ø``é``°``ù``dG ø```e É```¡```Lhô```Nh á``μ``∏``ª``dG ¬```à```LhR
âfÉc ¿CG ó©H áμ∏ªdG â∏≤àYGh .IQOÉ¨ªdG πÑb QÉ£ªdG ≈dG
ó©H ÉgójôéJ ºJh »μ∏e øjôb Ö≤d ≈∏Y á∏°UÉëdG Ió«MƒdG
ìƒª£dGh A’ƒdG ΩóY áª¡àH ÜÉ≤dC’G ™«ªL øe Qƒ¡°T áKÓK
.áμ∏ªdG ∞bƒe á≤HÉ£ªd ΩƒYõªdG
…òdGh á°SGôëdG ójó°T èfƒc èfÉH øé°S »a âfÉch
π«bh ,ΩGóYE’ÉH ¬«∏Y Ωƒμëe ¢üî°T 1000 »dGƒM º°†j
.AÉ°ùædG øé°S »a âfÉc É¡fG

∫ƒM IójóL π«°UÉØJ AÉKÓãdG ¢ùeCG äÉÑjô°ùJ âØ°ûc
É¡HÉ≤dCG øe ÉgójôéJh É¡dÉ≤àYG ºJ »àdG ófÓjÉJ ∂∏e áLhR
øY êGôaE’G Qôb ∂∏ªdG ¿CG äócCGh .ájôμ°ù©dG É¡ÑJQh á«μ∏ªdG
É«fÉªdCÉH ï«fƒ«e QÉ£e »a äógƒ°Th zäÉæ«æ«æ°S{ ¬àLhR
.Gô°ùjƒ°S ≈dEG ¬éàJ ¿CG πÑb
¢ü°üîªdG ≥HÉ£dG »a âfÉc É¡fCG ≈dG QOÉ°üªdG äQÉ°TCGh
¬°ùØæH ∂∏ªdG É¡Ñë£°UGh ï«fƒ«ªH ¥óæa »a ∂∏ªdG ºjôëd
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جاللته ي�ستقبل كبري م�ست�ساري الرئي�س االأمريكي ..امللك:

اال�ستقرار والت�سامن اخلليجي يعتمد يف جميع املواقف على ال�سعودية
ج��الل �ت��ه ي �� �س �ي��د مب���واق���ف االإم�� � � ��ارات يف ال� ��دف� ��اع ع���ن ق �� �س��اي��ا االأم� � ��ة ال �ع��رب �ي��ة واالإ���س��الم��ي��ة
ن� � � �ع� � � �ت � � ��ز مب� � � � �ت � � � ��ان � � � ��ة ال� � � � � �ع�� � � � ��الق�� � � � ��ات اال�� � � � �س � � � ��رات� � � � �ي� � � � �ج� � � � �ي � � � ��ة م � � � � � ��ع اأم � � � ��ري� � � � �ك � � � ��ا
اأكد ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى ،حفظه اهلل ورعاه ،اعتزاز مملكة
البحرين بعمق ومتانة العالقات ال�سرتاتيجية التاريخية
مع الوليات املتحدة الأمريكية ال�سديقة ،معربًا جاللته عن
�سكره ملا تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متوا�سلة تهدف
لإحالل الأمن وال�سالم وال�ستقرار يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال جاللة امللك املفدى ،بح�سور
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س

الوزراء ،وكبار امل�سوؤولني ،يوم اأم�س يف ق�سر ال�سافرية،
جاريد كو�سرن كبري م�ست�ساري الرئي�س دونالد ترامب رئي�س
الوليات املتحدة الأمريكية والوفد املرافق ،مبنا�سبة زيارته
للمملكة.
ورحّ ب �ساحب اجلاللة بكبري م�ست�ساري الرئي�س
الأمريكي ،وا�ستعر�س معه م�سار التعاون الثنائي بني
مملكة البحرين والوليات املتحدة الأمريكية الذي ي�ستند اإىل
تاريخ من العالقات املتميزة متتد لأكرث 120عامًا ،وتعاون
ع�سكري لأكرث من  75عامًا ،منوهً ا مبا ت�سهده العالقات

البحرين ّ
تعزي
الهند بوفاة الرئي�س ال�سابق
بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل
البالد برقية تعزية اإىل الرئي�س رام
نات كوفيند رئي�س جمهورية الهند
ال�سديقة ،وذلك يف وفاة فخامة
الرئي�س براناب موخارجي رئي�س
جمهورية الهند ال�سابق ،اأعرب جاللته
يف الربقية عن خال�س تعازيه و�سادق
موا�ساته لفخامته ،متمنيًا للفقيد
الرحمة واملغفرة ولذويه ال�سرب
وال�سلوان.
وبعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س
الوزراء برقية تعزية وموا�ساة اإىل
فخامة الرئي�س رام نات كوفيند رئي�س
جمهورية الهند ال�سديقة ،وذلك يف
وفاة فخامة الرئي�س براناب موخارجي
رئي�س جمهورية الهند ال�سابق� ،سمنها

�سموه خال�س تعازيه و�سادق
موا�ساته لفخامته ،متمنيًا لذوي الفقيد
ال�سرب وال�سلوان.
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي
رئي�س الوزراء برقية تعزية وموا�ساة
مماثلة اإىل ناريندرا مودي رئي�س
وزراء جمهورية الهند.
وبعث �ساحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء برقية تعزية
اإىل الرئي�س رام نات كوفيند رئي�س
جمهورية الهند ال�سديقة ،وذلك يف
وفاة فخامة الرئي�س براناب موخارجي
رئي�س جمهورية الهند ال�سابق،
اأعرب �سموه فيها عن �سادق تعازيه
وموا�ساته ،متمنيًا لأ�سرته جميل
ال�سرب وح�سن العزاء.

امللك يتلقى برقية �سكر
جوابية من رئي�س جمهورية اجلابون
تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد برقية
�سكر جوابية من فخامة الرئي�س علي بونغو اأوندميبا رئي�س جمهورية اجلابون
ال�سديقة ،وذلك ردًا على تهنئة جاللته اإليه باليوم الوطني لبالده.

امللك يتلقى برقية �سكر
جوابية من رئي�س جمهورية بنني
تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد برقية
�سكر جوابية من الرئي�س باتري�س تالون رئي�س جمهورية بنني ال�سديقة ،وذلك
ردًا على تهنئة جاللته اإليه باليوم الوطني لبالده.

امللك يتلقى برقية �سكر
جوابية من رئي�س �ساحل العاج
تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة برقية �سكر جوابية
من فخامة الرئي�س احل�سن واتارا رئي�س جمهورية �ساحل العاج ال�سديقة ،وذلك
ردًا على تهنئة جاللته اإليه بذكرى ا�ستقالل بالده.

البحرينية الأمريكية من تطور وتقدم على الأ�سعدة كافة ،يف
ظل احلر�س امل�سرتك على تر�سيخ دعائم هذه العالقات مبا
يعود بالنفع على البلدين وال�سعبني ال�سديقني ،وعلى الأمن
وال�ستقرار يف منطقة اخلليج العربي.
واأكد جاللته اأن ال�ستقرار والت�سامن اخلليجي يعتمد،
يف جميع املواقف ،على ال�سقيقة الكربى اململكة العربية
ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني حفظه اهلل ،واأننا
معها يف ال�سراء وال�سراء مبا يحقق ال�ستقرار والزدهار يف
املنطقة.

وبهذه املنا�سبة ،اأ�ساد جاللة امللك باملواقف التاريخية
الثابتة لدولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة يف الدفاع
عن ق�سايا وم�سالح الأمة العربية والإ�سالمية ،وم�ساعيها
احلثيثة للو�سول اىل حل عادل و�سامل ي�سمن نيل ال�سعب
الفل�سطيني حلقوقه امل�سروعة ،ويحقق ال�سالم الدائم يف
املنطقة ،وكلف جاللته كبري م�ست�ساري الرئي�س الأمريكي
بنقل حتياته اإىل الرئي�س الأمريكي ومتنياته له مبوفور
ال�سحة وال�سعادة ،وحلكومة و�سعب الوليات املتحدة
الأمريكية ال�سديق باملزيد من الرقي والزدهار.

امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد يهنئون رئي�س فيتنام بذكرى اال�ستقالل
بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل
البالد برقية تهنئة اإىل الرئي�س جنوين فو ترونغ رئي�س جمهورية فيتنام
ال�سرتاكية ،وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء ،بربقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س جنوين فو ترونغ رئي�س
جمهورية فيتنام ال�سرتاكية ،وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
وبعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد

نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،برقية تهنئة اإىل
فخامة الرئي�س جنوين فو ترونغ رئي�س جمهورية فيتنام ال�سرتاكية ،وذلك
مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء بربقيتي تهنئة مماثلتني اإىل دانغ ثي نغوك
ثينه نائب رئي�س جمهورية فيتنام ال�سرتاكية ،واإىل د جنوين �سوان فوك
رئي�س وزراء جمهورية فيتنام ال�سرتاكية.

وزير اخلارجية :اأهمية موا�سلة التعاون والتن�سيق مع اإيطاليا
ا�ستقبل وزير اخلارجية عبداللطيف بن
را�سد الزياين ،اأم�س الثالثاء املوافق � 1سبتمرب
 2020يف مكتبه بالديوان العام للوزارة ،باول
اأمادي �سفرية جمهورية اإيطاليا لدى مملكة
البحرين ،بح�سور نا�سر حممد البلو�سي �سفري
مملكة البحرين لدى جمهورية اإيطاليا ،وال�سفرية
ال�سيخة عائ�سة بنت اأحمد بن �سقر اآل خليفة
مدير اإدارة ال�سوؤون الأوروبية والحتاد الأوروبي
بوزارة اخلارجية.
وخالل اللقاء ،رحب وزير اخلارجية بال�سفرية
باول اأمادي ،م�سيدًا بعالقات ال�سداقة والتعاون
املتميزة بني مملكة البحرين وجمهورية اإيطاليا
وما ت�سهده من تطور وازدهار يف �ستى املجالت،
موؤكدًا اأهمية موا�سلة التعاون والتن�سيق امل�سرتك
والرتقاء به لآفاق اأو�سع ،مبا يدعم امل�سالح

امل�سرتكة للبلدين ال�سديقني.
من جانبها ،اأعربت باول اأمادي عن اعتزازها
بامل�سار املتقدم للعالقات الثنائية التي تربط بني
مملكة البحرين وجمهورية اإيطاليا ،معربة عن
تطلع بالدها لتنمية تلك العالقات على امل�ستويات
كافة ،مبا يعود باخلري واملنفعة على كال البلدين،

متمنية ململكة البحرين مزيدًا من التقدم واملنعة
والرخاء.
ومت خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز اأوجه
التعاون والتن�سيق امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني
وامل�سي به قدمًا على خمتلف الأ�سعدة ،بالإ�سافة
اإىل الق�سايا واملو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

دعت جميع االأطباء البحرينيني للم�ساركة يف امل�سابقة ..وزيرة ال�سحة:

ال�سبت املقبل اآخر موعد لتلقي طلبات املر�سحني جلائزة الطبيب البحريني
تراأ�سّ ت وزيرة ال�سحة فائقة
بنت �سعيد ال�سالح م�ساء يوم اأم�س
الثالثاء املوفق � 1سبتمرب 2020
الجتماع الأول للجنة اختيار الفائزين
بجائزة خليفة بن �سلمان اآل خليفة
للطبيب البحريني ،والتي جاءت
بنا ًء على مبادرة من �ساحب ال�سمو
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل
خليفة رئي�س الوزراء املوقر ،وتقدي ًرا
لالأطباء البحرينيني من القطاعني
العام واخلا�س ممن يقدمون م�ساهمة
جليلة يف املجال الطبي واملتميزين يف
البحث العالجي وال�سريري والطبي
مبملكة البحرين ،وتقدي ًرا لهم على
اإجناز اأعمال بارزة ومبتكرة يف املجال

الطبي ،وت�سجيعهم على موا�سلة
التطوير يف هذا املجال ،حيث مُمتنح
اجلائزة �سنوياً ،وتقدم اأثناء حفل يقام
يف اول اربعاء من �سهر نوفمرب من كل
عام اإىل الفائزين بها او اإىل من ميثلهم.
ويف بداية الجتماع رحّ بت

وزيرة ال�سحة باأع�ساء جلنة اختيار
الفائزين بجائزة خليفة بن �سلمان
اآل خليفة للطبيب البحريني ،موؤكدة
على ت�سرف البحرين جلمع كوكبة من
اخلرباء يف املجال الطبي لهذه اجلائزة
رفيعة امل�ستوى ،التي ت�سم اأع�ساء

من وزارة ال�سحة ،وديوان �ساحب
ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء ،وجمعية
الأطباء البحرينية ،ومنظمة ال�سحة
العاملية ،وجامعة اخلليج العربي،
والكلية امللكية الإيرلندية للجراحني،
و 6خرباء دوليني يف جمال الأبحاث
الطبية من دول خمتلفة .وقدمت يف
كلمتها ال�سكر والتقدير اإىل �ساحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر
على مبادرته الكرمية التي كان لها
الأثر الكبري على نفو�س الأطباء
البحرينيني ،وح�سلت على اإ�سادة
دولية واإقليمية مثل منظمة ال�سحة
العاملية.
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معاهد ومر�كز �لتدريب �خلا�شة ت�شتاأنف �أن�شطتها تدريجيًا

حميد�ن� :إلز�م �مل�ؤ�ش�شات �لتدريبية باالإجر�ء�ت �الحرت�زية

تنفي ًذا لتوجيهات اللجنة
التن�سيقية ،برئا�سة �ساحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل
خليفة ،ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ب�ساأن ا�ستئناف عمل
معاهد التدريب بتاريخ � 3سبتمرب
 2020تدريجيًا مع اتخاذ جميع
الإجراءات الحرتازية الالزمة
للحد من انت�سار فريو�س كورونا
(كوفيد ،)19-اأ�سدر وزير العمل
والتنمية الجتماعية ،جميل بن
حممد علي حميدان ،تعميمًا اإداريًا
جلميع موؤ�س�سات التدريب املهني
يت�سمن ال�سرتاطات وال�سوابط
الحرتازية الأ�سا�سية التي على
املوؤ�س�سات التدريبية اتخاذها مع
ا�ستئناف التدريب ،وحتى اإ�سعار
اآخر.
ويف ت�سريح له بهذه
املنا�سبة ،اأكد حميدان اأن ا�ستئناف
عملية التدريب تدريجيا ً ياأتي يف
اإطار ما تقت�سيه امل�سلحة العامة
من اإعادة اإحياء قطاع التدريب
ملا ميثله من اأهمية يف ال�ستثمار
الأمثل للموارد الب�سرية يف �سوق
العمل وتطوير قدراتها الذاتية
ومهاراتها املهنية والرتقاء بها

وظيفيًا ،موؤكدًا يف هذا ال�سياق
على اأهمية التقيد بال�سرتاطات
والإجراءات الحرتازية ل�سمان
�سحة جميع الكوادر التعليمية
والإدارية يف املعاهد واملراكز
اخلا�سة ،وكذلك املتدربني ،م�سريًا
اإىل اأنه �سيتم التفتي�س الدوري
على جميع املوؤ�س�سات التدريبية
من قبل مفت�سي وزارة العمل
للتاأكد من اللتزام بال�سرتاطات
عملية
و�سوابط
ال�سحية
ا�ستئناف التدريب ،م�سددًا على
اأنه يف حال عدم تقيد املوؤ�س�سة
التدريبية �سيتم خمالفتها ،واتخاذ
الإجراءات القانونية الالزمة بهذا
ال�ساأن ،علمًا باأن العقوبة قد ت�سل
اىل غلق املركز واملعهد التدريبي.
وجاء يف التعميم اأنه على
اأ�سحاب املوؤ�س�سات التدريبية
الإدارية
الهيئة
واأع�ساء
والتدريبية وجميع املتدربني
اللتزام بتنفيذ التوجيهات
ال�سادرة من قبل وزارة ال�سحة
مبا من �ساأنه �سون ال�سحة
العامة كما يتعني على اأ�سحاب
هذه املوؤ�س�سات توفري كل ما من
�ساأنه حماية الأفراد املتواجدين يف
مقر املوؤ�س�سة من خماطر انت�سار

وزير العمل

فريو�س كورونا).
واأورد التعميم الإداري
الإجراءات الحرتازية والوقائية
يف مقار مراكز ومعاهد التدريب
اخلا�سة ،واملتمثلة يف قيا�س
حرارة جميع العاملني باملوؤ�س�سة
والهيئة التدريبية واملتدربني
ب�سكل يومي عند دخول املركز
التدريبي واإذا كانت درجة احلرارة
اأكرث من  37.5درجة مئوية فال
يجب ال�سماح لهم بالدخول مع
�سرورة �سرعة الإف�ساح عن طريق
الت�سال الهاتفي بالرقم ()444
عند ال�ستباه يف حالت تظهر
عليها عالمات واأعرا�س ت�سري
اإىل احتمال الإ�سابة بالفريو�س

اأو يعتقد باأنهم تعر�سوا ملخالطة
�سخ�س م�ساب بالفريو�س.
وتقت�سي الإجراءات اإلزام
جميع الأفراد باملوؤ�س�سة والهيئة
التدريبية بتعقيم جميع الأدوات
امل�سرتكة قبل ال�ستخدام وبعده
مع التاأكد من اإتباع التعليمات
ال�سحية املعتمدة من وزارة
الوطنية
واحلملة
ال�سحة
ملكافحة فريو�س كورونا ،اإ�سافة
اىل اللتزام با�سرتاطات التباعد
الجتماعي مع �سرورة عدم جتاوز
اأعداد املتدربني ( )10متدربني يف
ال�سف الواحد مع املدرب واأل تقل
امل�سافة بني املتدربني عن مرتين
يف جميع الأوقات.
ومن ال�سرتاطات الواجبة،
تعقيم ال�سفوف ومرافق التدريب
واملعدات امل�ستخدمة واملكاتب
الإدارية واأجهزة املوظفني ودورات
املياه وتنظيف وتطهري املقاعد
ب�سورة دورية ،ف�سالً عن توفري
كمامات الوجه الوقائية مع عدم
ال�سماح لأي فرد بدخول املوؤ�س�سة
قبل التاأكد من ا�ستخدامه لكمامات
الوجه ،اإ�سافة اإىل منع تقدمي
الوجبات اخلفيفة وامل�سروبات
للمتدربني.

«�لتنمية �ل�شيا�شية» ينفذ  45فعالية متن�عة يف �لفرتة �ملا�شية

�لرميحي :طرح �ملزيد من بر�مج �لت�عية �ل�شيا�شية عن ُبعد
اأكد علي بن حممد الرميحي ،وزير �سوؤون
الإعالم رئي�س جمل�س اأمناء معهد البحرين
للتنمية ال�سيا�سية ،على ما حققه املعهد من
اإجنازات يف ظل ظروف جائحة كورونا
ال�ستثنائية التي تعي�سها مملكة البحرين
والعامل ،من خالل موا�سلة تنفيذ اخلطط
والربامج املعتمدة ،وامل�ساهمة الفعلية يف
اجلهود الوطنية للحد من اآثار هذه اجلائحة.
جاء ذلك خالل تروؤ�سه ،عرب تقنية الت�سال
املرئي ،الجتماع العتيادي الثالث للمجل�س،
بح�سور اأع�ساء جمل�س الأمناء واملدير التنفيذي
للمعهد ،حيث مت مناق�سة ما مت اإجنازه من برامج
يف املرحلة املا�سية ،وا�ستعرا�س م�ستجدات
خطة الربامج املتبقية لعمل املعهد لهذه ال�سنة.
وخالل الجتماع ،اأ�ساد اأع�ساء جمل�س
الأمناء مبا حققه املعهد خالل الفرتة املا�سية،
رغم الظروف ال�ستثنائية ،حيث مت تنفيذ 45
فعالية متنوعة ،ا�ستفاد منها  4577م�سار ًكا

وزير �ش�ؤون الإعالم

من خمتلف فئات املجتمع البحريني.
وا�ستعر�س املجل�س خالل الجتماع ما
مت تنفيذه من برامج اأ�سهمت يف تعزيز اأهداف
املعهد ،ح�سب ما جاء يف مر�سوم اإن�سائه،
واملتمثلة يف تنمية الوعي ال�سيا�سي بني
املواطنني وف ًقا لأحكام الد�ستور وميثاق العمل

الوطني ،وتقدمي الدعم للعمل الربملاين والبلدي
يف اململكة.
كما ا�ستعر�س املجل�س الآليات التي
يتبعها املعهد يف تنفيذ الربامج عرب ا�ستخدام
التكنولوجيا احلديثة يف اإقامة الفعاليات،
ومبا يتوافق مع قرارات اللجنة التن�سيقية
برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد اآل خليفة ،ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،ومتا�سيًا
مع الإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية
املتخذة للحد من انت�سار فريو�س كورونا ،وبنا ًء
على تو�سيات الفريق الوطني الطبي للت�سدي
لفريو�س كورونا.
وا�ستعر�س املجل�س عددًا من الربامج
والفعاليات التي يعتزم املعهد تنفيذها يف
�سوء اخلطة املعدة للفرتة املقبلة ،والتي ت�سمل
جمموعة من الأن�سطة التدريبية والتوعوية
ملختلف الفئات امل�ستهدفة.

�إجناز � 73ألف معاملة لدفع �لر�ش�م �إلكرتونيًا

«�جلمارك» :خدمة دفع �لر�ش�م و�ل�شر�ئب متاحة عرب «»bahrain.bh
اأكدت �سوؤون اجلمارك بن
خدمة دفع الر�سوم وال�سرائب
قد اأ�سبحت متاحة عرب البوابة
الوطنية  ،bahrain.bhوالتي
متكّن امل�ستفيدين من دفع الر�سوم
وال�سرائب اإلكرتونيا دون احلاجة
اإىل احل�سور ال�سخ�سي اإىل مراكز
تقدمي اخلدمة.
وقال مدير اإدارة املالية
ب�سوؤون اجلمارك بوزارة الداخلية
حمد اأحمد بوحجي اإن توفري
خدمة دفع الر�سوم وال�سرائب
اجلمركية الإلكرتونية قد جاء يف
اإطار التعاون مع هيئة املعلومات
واحلكومة الإلكرتونية ،ويف اإطار
اللتزام بتنفيذ توجيهات الفريق
اأول الركن ال�سيخ را�سد بن عبداهلل
اآل خليفة وزير الداخلية بتحقيق
التحول الإلكرتوين خلدمات كافة
الإدارات التابعة للوزارة ،موؤكدًا
اأن خدمة دفع الر�سوم وال�سرائب
اجلمركية من اخلدمات التي تلقى

حمد اأحمد ب�حجي

اإقبال كبريا ،اإذ بلغت معامالت
هذه اخلدمة قبل عملية التحول
الإلكرتوين ما يقارب ( )73األف
معاملة.
كما اأ�ساد مدير اإدارة املالية
ب�سوؤون اجلمارك حمد بالتعاون
البناء بني �سوؤون اجلمارك وهيئة
املعلومات واحلكومة الإلكرتونية
من اأجل حتقيق التحول الإلكرتوين
خلدماتها ،معربا يف الوقت نف�سه
عن �سكره وتقديره للهيئة على

جهودها يف توفري هذه اخلدمة،
وذلك بعد مراجعة جميع اآلياتها
واإعادة هند�سة اإجراءتها ،واإتاحتها
اإلكرتونيا للم�ستفيدين كافة.
واأ�سار اإىل اأن الفئات امل�ستفيدة
من اخلدمة اجلديدة هم املخل�سون
اجلمركيون ،وامل�ستوردون ممن
يحملون الهوية البحرينية اأو
اخلليجية ،واأ�سحاب ال�سجالت
التجارية البحرينية واخلليجية
واجلهات احلكومية ،وغري
احلكومية ،واجلهات الدولية،
والبعثات الع�سكرية ،وال�سفارات
والقن�سليات ،اإىل جانب اجلامعات
واملدار�س واملوؤ�س�سات الأخرى
للتدريب الأكادميي والرتبوي
واملهني والتقني ،واملعتمدة من
وزارة الرتبية والتعليم ومكاتب
جمارك البحرين.
الدفع
خيارات
وحول
الإلكرتوين وخطوات ال�ستفادة
من اخلدمة ،فقد ّ
بني اأن اخلدمة

املتاحة عرب البوابة الوطنية
توفر للعمالء خيارات متنوعة
للدفع الإلكرتوين وذلك عن طريق
البطاقات الئتمانية وبطاقات
ال�سراف الآيل ،اأما طريقة ا�ستخدام
اخلدمة فتتطلب من امل�ستفيدين
اتباع عد خطوا ،وذلك اأول بزيارة
املوقع الإلكرتوين bahrain.bh
والدخول على خدمة دفع الر�سوم
ّ
ويتعني
وال�سرائب اجلمركية،
على مقدم الطلب اإدخال البيانات
اجلمركية (اإدخال رقم البيان
اجلمركي ،ورقم هوية امل�ستورد)،
ولعر�س اأنواع هوية امل�ستورد
ميكن للم�ستخدم اختيار م�ساعدة
اأو موا�سلة ،اإذ �سيتم بعد ذلك
عر�س تفا�سيل البيان اجلمركي،
والذي يت�سمّن رقم البيان
اجلمركي ورقم هوية امل�ستورد
وجمموع الر�سوم بالدينار
البحريني ،وتفا�سيل الر�سوم
وال�سرائب امل�ستحقة.

�إغالق ف�ري الأي مطعم ال يلتزم باال�شرت�طات و�اللتز�مات �لطبية

�ملطاعم و�ملقاهي تفتح �أب��بها ً
غد� لتقدمي خدماتها يف «�له��ء �لطلق» فقط
م�سطفى ال�ساخوري:
من املزمع اأن تفتح املطاعم واملقاهي اأبوابها
للزبائن غدًا اخلمي�س ،وذلك لتقدمي اخلدمات
يف امل�ساحات اخلارجية من املطعم فقط من
تلك املطاعم «يف الهواء الطلق» ،وذلك وفق
قرار اللجنة التن�سيقية.
وين�س القرار على اإغالق فوري لأي
مطعم اأو مقهى ل يلتزم بتطبيق ال�سرتاطات
واللتزامات الطبيّة املق ّررة من وزيرة ال�سحّ ة.

ول ي�سمح القرار للمطاعم بتقدمي اأي
خدمات داخلية ،كما يلزم باإيجاد م�سافة
مرتين بني حافة كل طاولة والأخرى يف جميع
الجتاهات الأربعة ،مع ال�سماح با�ستخدام
 %50فقط من �سعة الطاولة ،وبحد اأق�سى 5
عمالء على الطاولة الواحدة.
وبح�سب القرار ،يجب اأن تلتزم جميع
املطاعم واملقاهي باقت�سار تقدمي الأطعمة
وامل�سروبات للعمالء على طاولتهم ،ومنع

تقدمي «البوفيه».
كما ن�س القرار على اأن «يجب على جميع
العمالء ارتداء الكمامات اأثناء الدخول واأثناء
اخلروج من واإىل املطعم اأو املقهى ،ول ي�سمح
بدخول من ل يلتزمون بهذا ال�سرط».
ويجب على املطاعم واملقاهي ت�سجيل
معلومات الت�سال وتاريخ ووقت الزيارة
للعمالء الذين تتم تقدمي اخلدمات اإليهم يف
املطعم اأو املقهى.

�ملنا�شبة ترجمت �لروح �لبحرينية �ملحبة للت�شامح و�ل�شالم

مركز �مللك حمد للتعاي�ش ّ
يثمن �الهتمام �مللكي الإجناح عا�ش�ر�ء
ثمّن رئي�س جمل�س اأمناء مركز امللك حمد
العاملي للتعاي�س ال�سلمي ،الدكتور ال�سيخ
خالد بن خليفة اآل خليفة ،عاليًا م�سامني
الكلمة ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ،عاهل البالد
املفدى حفظه اهلل ورعاه ،مبنا�سبة ختام
مو�سم عا�سوراء للعام الهجري ،1442
معربًا عن تقديره العميق لهتمام ودعم
جاللته الالحمدود لكافة املنا�سبات الدينية
على اختالف مذاهبها وعباداتها.
واأكــد ال�سيخ خالد اأن جناح مو�سم
عا�سوراء هذه ال�سنة مبا حمله من ظروف
واإجراءات احرتازية جراء انت�سار جائحة
فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد ،)19-مل
يكن ليتحقق لول الرعاية امللكية الأبوية
امل�ستدامة لأبناء وطنه الأوفياء ،ومكارم
جاللته ال�سخية ،مدعوم ًة بتوجيهات
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
اآل خليفة ،ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الــوزراء،
وقيادته باقتدار لدفة فريق البحرين يف
مكافحة اجلائحة ،وتعاون اأجهزة احلكومة
املــوقــرة وجمل�س الأوقـــاف اجلعفرية
وروؤ�ساء املاآمت وفرق العمل امليدانية من
املتطوعني للخروج مبو�سم عا�سوراء

د .ال�شيخ خالد بن خليفة

ا�ستثنائي.
و�سدّد ال�سيخ خالد على اأن مو�سم
عا�سوراء هذه ال�سنة قد ترجم الروح
البحرينية الأ�سيلة املحبة للت�سامح
والتعاي�س ب�سالم ووئام مع جميع مكونات
املجتمع ،موا�سالً بذلك ريــادة مملكة
البحرين اقليميا ً وعامليا ً يف جمال تعزيز
مبادئ احلريات الدينية وتقبل الآخر ب�سدر
رحب واأخــوة قل نظريها على م�ستوى
العامل ،كما عك�س جوهر ديننا الإ�سالمي
ال�سمح يف احرتام التعددية املذهبية وقيم
الإن�سانية النبيلة.

�إر�شال �لر�بط عرب بريد �لطلبة �الإلكرتوين

«�لرتبية»� :ختبار بعثات «بابك�» عن بُعد �لي�م
اأعلنت اإدارة البعثات وامللحقيات
بوزارة الرتبية والتعليم اأنها قامت باإر�سال
رابط اختبار التاأهل للتناف�س على بعثات
�سركة «بابكو» على الربيد الإلكرتوين
للطلبة املتقدمني ،اأم�س الثالثاء املوافق
 ،2020/9/1و�سيكون الرابط مفعالً
اليوم الأربــعــاء املوافق ،2020/9/2

لعقد الختبار الذي ي�ستغرق  90دقيقة،
من ال�ساعة  10ون�سف �سباحً ا وحتى
 12ظه ًرا ،فعلى الطلبة التاأكد من ا�ستالم
هــذا الــرابــط ،ويف حــال عــدم ال�ستالم
بالإمكان الت�سال بــالإدارة عرب الأرقــام
الآتية (/ 17873564 / 17873549
.)17873302 / 17873280

«بلدية �ل�شمالية» :م�شروع
لزيادة كفاءة �حلركة ب�شاحل �ملالكية
اأكــدت بلدية املنطقة ال�سمالية اأنها
تعمل على اإدماج فئة ذوي الهمم يف كل
املواقع التي تقع حتت اإ�سرافها ،ومن بينها
�ساحل املالكية.
واأفادت ردًا على ما مقال ن�سر «الأيام»
ب�ساأن مقرتح �ساحل املالكية ،باأن بلدية
املنطقة ال�سمالية �سمن خطتها ال�سنوية
للعام  2020قد طرحت بالفعل م�سروعا
لرفع كفاءة احلركة يف عدد من املواقع
يف املنطقة ال�سمالية �ساملة ال�ساحل

املذكور .و�سيتم البد بالعمل حال ا�ستكمال
الجراءات.
وثــمّــنــت الــبــلــديــة القـــرتاحـــات
واملالحظات الــواردة من املواطنني من
جميع و�سائل التوا�سل املتاحة والتي من
�سمنها يوم العميل الفرتا�سي .وذكرت
اأنها تعمل ب�سكل م�ستمر على تطوير
املواقع حتت ا�سرافها لتقدم خدمات تغطي
حاجات جميع ال�سرائح العمرية والفئوية
باملجتمع.

04

أخبار الوطن

local@alwatannews.net

الســنة  | 15العــدد 5380

«األعلى للمرأة» يطلق
برنامج اإلرشاد الوطني للمرأة
البحرينية في نسخته الثانية
أعلن المجل��س األعلى للمرأة
ع��ن إط��اق برنامج اإلرش��اد
الوطني للم��رأة البحرينية في
نس��خته الثانية  e« -إرشاد»
ال��ذي يرك��ز عل��ى اعتب��ارات
المرحل��ة الحالي��ة والقادم��ة
ومتطلب��ات س��وق العمل في
فت��رة مواجهة كورونا ،بهدف
تزويد المتقاعدات والباحثات
عن عمل والخريجات ورائدات
الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة
األعم��ال بأح��دث المعلومات
والمس��تجدات م��ن خ��ال ورش عمل تفاعلي��ة تطرح أهم
المعارف والمه��ارات والخبرات النظري��ة والمهنية في ظل
الظ��روف الراهن��ة .وقالت مس��اعد األمين الع��ام للمجلس
األعلى للمرأة ،الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة« :إن إطاق
البرنامج في نس��خة جديدة يأتي بهدف استدامة مساهمة
الم��رأة ف��ي االقتص��اد الوطني بما يتماش��ى م��ع الظروف
الراهنة ،واالس��تمرار ف��ي تنفيذ مبادرات الخط��ة الوطنية
لنه��وض المرأة البحرينية ،والمس��اهمة ف��ي تنفيذ برامج
المبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في علوم المستقبل،
إضافة إلى تعزيز استفادة المرأة البحرينية من التطبيقات
والمواق��ع الرقمية بما يحقق تنويع وزي��ادة مصادر دخلها،
وتقليل نس��ب الباحثات عن العمل من خال تشجيع المرأة
للتوجه نحو الوظائف غير التقليدية وفرص العمل المرنة،
وتشجيع المشاريع الريادية الرقمية المبتكرة».
وأوضحت مس��اعد األمين العام ،بأن إطاق النسخة الثانية
من البرنامج يأتي بعد األثر اإليجابي الذي حققته النس��خة
األول��ى وال��ذي ت��م رصده م��ن خ��ال متابعة مس��تجدات
المشاركات في تلك النسخة من المتقاعدات ضمن برنامج
التقاع��د االختي��اري ،إضافة إلى اس��تمرار تلق��ي الطلبات
االنضمام لاس��تفادة من خدمات البرنامج .كما إن إطاق
البرنام��ج يأتي في وقت منحت في��ه األزمة الصحية الحالية
الفرص��ة للمؤسس��ات واألف��راد لتجربة وتطبي��ق األعمال
االفتراضية واالعتماد بشكل أكبر على التقنيات الرقمية في
استمرار األعمال وأداء المهام ،ومع تشجيع المؤسسات على
تطبيق سياسة العمل عن ُبعد واإلجراءات الوطنية المتبعة
الحتواء فيروس كورونا (كوفيد ،)19برزت الحاجة في س��وق
العم��ل لوج��ود كف��اءات وطنية لديه��ا المه��ارات الازمة
لاس��تثمار في المنص��ات اإللكترونية والرقمية لتس��هيل
استمرارية األعمال ونشاط الحركة االقتصادية.

الجشي :معاهد التدريب
جاهزة الستئناف العمل غدًا
أك��د رئي��س مجل��س إدارة
الجمعي��ة البحرينية لمعاهد
التدري��ب الخاص��ة ن��واف
الجش��ي ،جاهزي��ة معاه��د
التدري��ب الس��تئناف عملها
غداً ،وفق�� ًا لتوجيهات اللجنة
التنس��يقية برئاس��ة صاحب
السمو الملكي األمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد
نواف الجشي
نائ��ب القائد األعل��ى النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء.
ونوه بما جاء ف��ي تعميم وزير العمل والتنمية االجتماعية
جمي��ل حمي��دان أمس ،بش��أن اس��تئناف عملي��ة التدريب
تدريجي ًا بمؤسس��ات قطاع التدريب لما يمثله هذا القطاع
م��ن أهمية ف��ي االس��تثمار األمثل للم��وارد البش��رية في
س��وق العمل وتطوير قدراتها الذاتية ومهاراتها المهنية
واالرتقاء بها وظيفي ًا.
وأكد حرص معاهد التدريب على تس��هيل عمل الوزارة في
مج��ال التأكد من الت��زام المعاهد باالش��تراطات الصحية
وضواب��ط عملي��ة اس��تئناف التدري��ب ،حرص�� ًا على صحة
المتدربين إضاف��ة إلى جميع الك��وادر التعليمية واإلدارية
في معاهد التدريب ،من خال قياس حرارة جميع العاملين
بالمؤسس��ة والهيئة التدريبية والمتدربين يومي ًا ،والقيام
بعملي��ات التعقيم على أكمل وجه ،وااللتزام باش��تراطات
التباع��د االجتماع��ي ،وتوفي��ر الكمام��ات ،وغي��ر ذلك من
الضوابط.
ون��وه بما جاء في تعميم الوزارة من تش��جيع على التدريب
االفتراض��ي وتعزيزه بمختلف الوس��ائل ،مع إمكانية الدمج
بي��ن التدري��ب الصف��ي واالفتراض��ي وفق ما يح��دده نوع
البرنام��ج ،إضافة إل��ى التدريب الميداني وعق��د امتحانات
البرامج الدولية.

«التربية» :اختبار بعثات
«بابكو» عن بُعد اليوم
أعلنت إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم،
أنها ستقوم بإرس��ال رابط اختبار التأهل للتنافس على
بعثات ش��ركة «بابكو» ،على البري��د اإللكتروني للطلبة
المتقدمي��ن ،وس��يتم تفعيل��ه الي��وم األربع��اء ،لعقد
االختبار الذي يستغرق  90دقيقة ،من العاشرة والنصف
صباح ًا وحتى الثانية عشرة ظهراً.
ودعت الطلبة إلى التأكد من اس��تام الرابط ،وفي حال
عدم االستام باإلمكان االتصال باإلدارة عبر األرقام:
17873302 / 17873280 / 17873564 / 17873549
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رئيس «األعلى للشؤون اإلسالمية»
عضو في مجلس حكماء المسلمين

رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

أص��در ش��يخ األزهر الش��ريف رئيس مجل��س حكماء
المسلمين فضيلة اإلمام األكبر د.أحمد الطيب أمس
األول ،ق��راراً بضم رئيس المجلس األعلى للش��ؤون
اإلس��امية الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل
خليفة إلى عضوية مجلس حكماء المسلمين؛ تقديراً
لجه��وده وخبراته الطويل��ة في العمل اإلس��امي،
وتأكيداً لدور المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��امية
في البحرين وموقعه الريادي وما يمثله من نموذج
طيب للوحدة بين المسلمين.
يذك��ر أن مجل��س حكماء المس��لمين هيئ��ة دولية
مستقلة تأسست في  21رمضان 1435ه� ،الموافق
 19يولي��و  ،2014ته��دف إل��ى تعزي��ز الس��لم في
المجتمعات المس��لمة ،وتجمع ثلة من علماء األمة

اإلس��امية وخبرائه��ا ووجهائه��ا ممن يتس��مون
بالحكمة والعدالة واالس��تقال والوس��طية ،بهدف
المس��اهمة ف��ي تعزي��ز الس��لم ف��ي المجتمع��ات
المس��لمة ،وكس��ر حدة االضطرابات والحروب التي
س��ادت مجتمعات كثي��رة من األمة اإلس��امية في
اآلونة األخيرة ،وتجنيبها عوامل الصراع واالنقس��ام
والتشرذم.
ويعتبر المجلس -الذي يتخذ من العاصمة اإلماراتية
أبوظب��ي مقراً ل��ه -أول كيان مؤسس��ي يهدف إلى
توحيد الجهود في لم شمل األمة اإلسامية ،وإطفاء
الحرائق التي تجتاح جسدها وتهدد القيم اإلنسانية
ومبادئ اإلس��ام الس��محة وتشيع ش��رور الطائفية
والعنف التي تعصف بالعالم اإلسامي منذ عقود.

حميدان :استئناف العمل
تدريجيًا غدًا بـ 10متدربين في الصف
إلزام المؤسسات التدريبية باإلجراءات االحترازية
ً
تنفي��ذا لتوجيه��ات اللجن��ة
التنس��يقية ،برئاس��ة صاح��ب
الس��مو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليف��ة ،ولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس
مجل��س الوزراء بش��أن اس��تئناف
عم��ل معاه��د التدري��ب بتاريخ 3
س��بتمبر  2020تدريجي ًا مع اتخاذ
كافة اإلجراءات االحترازية الازمة
للحد من انتش��ار في��روس كورونا
(كوفي��د ،)19أص��در وزي��ر العمل
والتنمي��ة االجتماعي��ة ،جميل بن
محمد علي حميدان ،تعميم ًا إداري ًا
لجميع مؤسسات التدريب المهني
يتضمن االش��تراطات والضوابط
االحترازي��ة األساس��ية الت��ي على
المؤسس��ات التدريبي��ة اتخاذه��ا
مع استئناف التدريب ،حتى إشعار
آخر.
وف��ي تصريح له بهذه المناس��بة،
أك��د حميدان أن اس��تئناف عملية
التدري��ب تدريجي ًا يأت��ي في إطار
م��ا تقتضيه المصلحة العامة من
إع��ادة إحي��اء قط��اع التدريب لما
يمثله م��ن أهمية في االس��تثمار
األمثل للموارد البش��رية في سوق
العم��ل وتطوير قدراته��ا الذاتية
ومهاراتها المهني��ة واالرتقاء بها
وظيفي�� ًا ،مؤكداً في هذا الس��ياق
أهمي��ة التقي��د باالش��تراطات
واإلج��راءات االحترازي��ة لضم��ان
صح��ة جمي��ع الك��وادر التعليمية
واإلداري��ة في المعاه��د والمراكز
الخاص��ة ،وكذل��ك المتدربي��ن،
مش��يراً إل��ى أنه س��يتم التفتيش
ال��دوري عل��ى جميع المؤسس��ات
التدريبية من قبل مفتش��ي وزارة

جميل حميدان

العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة؛
للتأكد من االلتزام باالش��تراطات
الصحية وضوابط عملية استئناف
التدريب ،مشدداً على أنه في حال
عدم تقي��د المؤسس��ة التدريبية
سيتم مخالفتها ،واتخاذ اإلجراءات
القانوني��ة الازم��ة بهذا الش��أن،
علم ًا أن العقوبة قد تصل إلى غلق
المركز والمعهد التدريبي.
وجاء في التعميم أنه على أصحاب
المؤسس��ات التدريبي��ة وأعض��اء
الهيئة اإلدارية والتدريبية وجميع
المتدربي��ن االلت��زام بتنفي��ذ
التوجيه��ات الص��ادرة م��ن قب��ل
وزارة الصحة ،بما من شأنه صون
الصح��ة العامة ،كم��ا يتعين على
أصحاب ه��ذه المؤسس��ات توفير
كل م��ا من ش��أنه حماي��ة األفراد
الموجودي��ن في مقر المؤسس��ة
من مخاطر انتشار فيروس كورونا
(كوفيد.)19
وأورد التعمي��م اإلداري اإلج��راءات
االحترازي��ة والوقائي��ة ف��ي مقا ّر
مراكز ومعاه��د التدريب الخاصة،

والمتمثل��ة في قياس حرارة جميع
العاملي��ن بالمؤسس��ة والهيئ��ة
التدريبي��ة والمتدربي��ن بش��كل
يومي عند دخول المركز التدريبي،
وإذا كان��ت درج��ة الح��رارة أكث��ر
م��ن  37.5درجة مئوي��ة فا يجب
الس��ماح لهم بالدخول ،مع ضرورة
سرعة اإلفصاح عن طريق االتصال
الهاتف��ي بالرق��م ( )444عن��د
االش��تباه في ح��االت تظهر عليها
عامات وأعراض تشير إلى احتمال
اإلصابة بالفيروس أو يعتقد أنهم
تعرضوا لمخالطة ش��خص مصاب
بالفيروس.
وتقتضي اإلج��راءات إل��زام جميع
األف��راد بالمؤسس��ة والهيئ��ة
التدريبية بتعقي��م جميع األدوات
المش��تركة قب��ل االس��تخدام
وبع��ده ،م��ع التأك��د م��ن اتب��اع
التعليم��ات الصحي��ة المعتم��دة
من وزارة الصحة والحملة الوطنية
لمكافحة في��روس كورونا ،إضافة
إل��ى االلتزام باش��تراطات التباعد
االجتماعي م��ع ضرورة عدم تجاوز
أع��داد المتدربي��ن  10متدربي��ن
في الصف الواحد م��ع المدرب وأال
تقل المسافة بين المتدربين عن
مترين في جميع األوقات.
وم��ن االش��تراطات الواجب��ة،
تعقي��م الصفوف ومرافق التدريب
والمعدات المستخدمة والمكاتب
اإلداري��ة وأجه��زة الموظفي��ن
ودورات المي��اه وتنظي��ف وتطهير
المقاع��د بصورة دورية ،فض ً
ا عن
توفي��ر كمام��ات الوج��ه الوقائية
وإلزام جميع العاملين والمتدربين
باس��تخدامها في مقر المؤسس��ة

التدريبي��ة ،مع عدم الس��ماح ألي
فرد بدخول المؤسسة قبل التأكد
م��ن اس��تخدامه كمام��ات الوجه
الوقائي��ة ،إضافة إل��ى منع تقديم
الوجب��ات الخفيف��ة والمش��روبات
للمتدربين ف��ي أثناء وجودهم في
المنشأة.
وفيم��ا يتعلق بضواب��ط التدريب
االفتراض��ي والتدري��ب على رأس
العم��ل واالمتحان��ات ،فقد ش��جع
التعمي��م مواصل��ة التدري��ب
االفتراض��ي وتعزي��زه بمختل��ف
الوس��ائل ،مع إمكانية الدمج بين
التدري��ب الصف��ي واالفتراض��ي
وف��ق ما يحدده ن��وع البرنامج ،مع
االلت��زام بالش��روط والضواب��ط
المنظم��ة له��ذا الش��أن ،والت��ي
ت��م إقراره��ا بي��ن وزارة العم��ل
والتنمي��ة االجتماعي��ة وتمكي��ن
وهيئة ج��ودة التعلي��م والتدريب
ف��ي التعميم رق��م «.»2020-04
كم��ا س��مح التعمي��م بالتدري��ب
الميدان��ي لبرام��ج التدري��ب على
رأس العم��ل ف��ي مق��رات العمل
م��ع التقي��د باش��تراطات الصحة
والس��امة المهني��ة للتدريب في
مقرات العم��ل ،واتباع التعليمات
الصحي��ة المعتم��دة م��ن وزارة
الصحة والحملة الوطنية لمكافحة
في��روس كورون��ا ،إضاف��ة إل��ى
الس��ماح لمؤسس��ات التدري��ب
بعق��د امتحانات البرام��ج الدولية
بش��كل ف��ردي أو لع��دد مح��دود
م��ن الممتحنين ،بحي��ث ال يتجاوز
عدده��م  5أش��خاص بم��ن فيهم
المراقب مع االلتزام باالشتراطات
التي حددها القرار.

وزير الصحة 5 :سبتمبر آخر
موعد للمشاركة بجائزة الطبيب البحريني
دع��ت وزير الصح��ة فائقة الصالح ،جمي��ع األطباء البحرينيي��ن للتقديم
والمش��اركة في جائزة خليفة بن س��لمان آل خليف��ة للطبيب البحريني
والت��ي تهدف إل��ى تقديرهم وتحفيزه��م على بذل المزي��د من الجهد
والعطاء ،مبينة أنه يوم السبت  5سبتمبر سيكون آخر يوم لتلقي طلبات
المرشحين للجائزة .وأوضحت ،خال ترؤسها أمس االجتماع األول للجنة
اختيار الفائزين بجائزة ،أن الجائزة تهدف إلى تش��جيع روح التنافس��ية
بين األطب��اء البحرينيين في مجاالت البحث العاجي والس��ريري والطبي
واالبتكار وخدمة المجتمع وتنميته ،واالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية
المقدمة بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة.
وجاءت الجائزة ،بنا ًء على مبادرة من صاحب السمو الملكي األمير خليفة
ب��ن س��لمان آل خليفة رئيس ال��وزراء ،وتقديراً لألطب��اء البحرينيين من
القطاعي��ن العام والخاص ممن يقدمون مس��اهمة جليل��ة في المجال
الطبي والمتميزين في البحث العاجي والس��ريري والطبي في المملكة،
وتقدي��راً له��م على إنج��از أعمال ب��ارزة ومبتك��رة في المج��ال الطبي،
وتش��جيعهم على مواصلة التطوير في هذا المجال ،حيث تمنح الجائزة
س��نوي ًا ،وتقدم أثناء حفل يقام في أول أربعاء من ش��هر نوفمبر من كل
عام إلى الفائزين بها أو إلى من يمثلهم.
وأكدت وزيرة الصحة على تش��رف البحري��ن لجمع كوكبة من الخبراء في
المج��ال الطبي لهذه الجائزة رفيعة المس��توى ،الت��ي تضم أعضاء من
وزارة الصح��ة ،وديوان صاحب الس��مو الملكي رئيس ال��وزراء ،وجمعية
األطب��اء البحرينية ،ومنظمة الصحة العالمي��ة ،وجامعة الخليج العربي،
والكلي��ة الملكية اإليرلندية للجراحين ،وع��دد  6خبراء دوليين في مجال
األبحاث الطبية من دول مختلفة.
وقدمت الش��كر إلى صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل
خليفة رئيس ال��وزراء ،على مبادرته الكريمة الت��ي كان لها األثر الكبير
على نف��وس األطباء البحرينيي��ن ،وحصلت على إش��ادة دولية وإقليمية

مثل منظمة الصح��ة العالمية .وناقش االجتم��اع االفتراضي عدداً من
المواضي��ع ،والتي جاءت عل��ى أجندة االجتماع األول والمتضمن إنش��اء
وتش��كيل أمانة الجائزة ولجنة اختيار الفائزي��ن بالجائزة ومهام هاتين
اللجنتين ،والنظام األساسي للجائزة .كما تم استعراض الجدول الزمني
المقترح الجتماعات اللجنة وأعمالها ،والتطرق إلى استمارة المرشحين
ومعايي��ر التقييم لعملي��ة اختي��ار الفائزين .وحضر االجتم��اع المرئي
أعض��اء اللجنة كل من عبداهلل حمد مستش��ار في ديوان صاحب الس��مو
الملك��ي رئيس الوزراء ،وفري��دة خنجي مدير التقيي��م والتحليل بديوان
صاح��ب الس��مو الملكي رئيس الوزراء ،د.غادة القاس��م رئيس��ة جمعية
األطباء البحريني��ة ،د.أحمد المنظري المدي��ر اإلقليمي لمنظمة الصحة
العالمية إقليم ش��رق المتوسط ،د.خالد العوهلي رئيس جامعة الخليج،
والبروفيسور س��مير العتوم رئيس الكلية الملكية اإليرلندية للجراحين،
وخبراء األبحاث الطبية وهم البروفيسور حنان بلخي ،والبروفيسور كينيث
كرستوفر ،والبروفيسور سوتيريوس نيدوس ،والبروفيسور كاثال كيلي.
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في حوار دبلوماسي ..رنا بنت عيسى :سالمة
المواطن البحريني وأمنه من أولويات «الخارجية»
أك��دت وكيل وزارة الخارجية د.الش��يخة رنا بنت
عيس��ى بن دعيج آل خليفة ،أن سالمة المواطن
البحرين��ي وأمنه من أولوي��ات اهتمامات وزارة
الخارجي��ة ،إذ تحرص على تأمين وتوفير األمن
والرعاي��ة واالهتمام للمواط��ن البحريني أينما
وجد .وأوضح��ت أن مصلحة المواطن دائما في
المقام األول ،إذ عملت الوزارة على تكريس كافة
الجهود لصون حقوقه ومصالحه واالهتمام به
والحفاظ على سالمته داخل البحرين وخارجها،
عبر سفارات المملكة في مختلف دول العالم.
ووصف��ت اإلنج��ازات الدبلوماس��ية ونه��ج
السياس��ة الخارجي��ة البحرينية ،بأنه��ا إنجازات
جماعية وطنية تترجم رؤية راعي الدبلوماسية
البحرينية حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الب��الد المفدى،
مبينة انتهاء الصورة النمطية للمرأة ،إذ أثبتت
بالبرهان أنها ليس��ت ش��ريكة في النجاح فقط
ب��ل صانعة له ،كما أك��دت أهمية وجود الصف
الثاني لتحمل المهام في كل الظروف واألوقات.
وأك��دت خ��الل اس��تضافتها في برنام��ج حوار
دبلوماس��ي وه��و برنام��ج إذاع��ي م��ن إعداد

وتقدي��م س��بيكة الش��حي وتنس��يق ومتابعة
وف��اء خليف��ة وإخراج راش��د س��ند ،أن البحرين
الي��وم أصبحت نموذج ًا ومثا ًال للدولة المنفتحة
عالمي�� ًا ،فه��ي دولة تحت��رم التعددي��ة .وعن
دور «الخارجي��ة» في ظل جائح��ة كورونا قالت:
«ش��هد العالم بنهاية ع��ام  2019حتى يومنا
ه��ذا انتش��ار جائح��ة في��روس كورون��ا  ،وتم
تش��كيل لجنة لمتابعة ش��ؤون المواطنين في
تمهي��دا لتأمين عودة
الخ��ارج وحصر أعدادهم
ً
المواطني��ن البحرينيين المتواجدين في الخارج

إل��ى أرض الوطن بأمن وس��المة بالتعاون مع
اللجنة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا».
وتابع��ت« :كنا عل��ى تواصل دائم م��ع بعثات
وقنصليات البحرين في الخارج لمتابعة شؤون
وخصوصا أن عددا من
المواطنين واحتياجاتهم
ً
المواطنين واجه��وا بعض الصعوبات في أثناء
تواجدهم ف��ي بعض البلدان التي فرضت حظر
تجول ونقص في المس��تلزمات إل��ى أن تمكنا
بحلول عيد الفطر  2020بإعادة أكثر من  6آالف
مواطن بحريني إلى أرض الوطن».

مأتم توبلي الشرقي :كلمة الملك
السامية جسدت نجاح إحياء «عاشوراء»
ق��ال رئيس مأتم توبلي الش��رقي
الس��يد علي محف��وظ ،إن الكلمة
الس��امية الت��ي وجهه��ا حض��رة
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��الد
المف��دى بمناس��بة ختام موس��م
عاش��وراء للع��ام الهج��ري ،1442
جس��دت النج��اح ال��ذي تحقق في
إحياء موس��م عاش��وراء على الرغم
من اإلجراءات االحترازية لتفش��ي
جائحة كورونا (كوفيد�. )19
وأوضح أن تلك اإلجراءات جاءت في
صال��ح المجتمع وحمايت��ه ،رافع ًا
الش��كر واالمتنان إلى جاللة الملك
المف��دى عل��ى توجيه��ات جاللته
الس��ديدة ودعم��ه إلحياء موس��م

علي محفوظ

عاش��وراء .وأك��د أن روح التع��اون
والتكاتف الت��ي أبداها الجميع في
هذه المناسبة وااللتزام التام بكل

اإلجراءات الوقائية األمر الذي القى
إش��ادة ملكية س��امية نعت��ز بها
ونضعها وسام فخر لما تم إنجازه
في ه��ذه الظ��روف االس��تثنائية،
مش��يراً إلى أن اإلج��راءات التي تم
اتخاذه��ا كانت موض��ع تفهم من
قب��ل المآت��م كونه��ا تص��ب في
مصلحة الناس.
ووج��ه الش��كر والتقدي��ر لكاف��ة
الجه��ات المعني��ة الت��ي يس��رت
وس��هلت الظ��روف من أج��ل إحياء
موس��م عاش��وراء ،وخ��ص وزارة
الداخلي��ة وعل��ى رأس��ها وزي��ر
الداخلية الفريق أول ركن الش��يخ
راش��د ب��ن عب��د اهلل آل خليف��ة،
ومحافظ العاصمة الش��يخ هشام

بن عبدالرحمن بن راشد آل خليفة.
كم��ا وجه الش��كر إل��ى المجلس
األعلى للش��ؤون اإلسالمية ووزارة
الع��دل والش��ؤون اإلس��المية
واألوق��اف ،ومجل��س إدارة األوقاف
الجعفري��ة ،وللمتطوعي��ن الذين
كان له��م دور ب��ارز ف��ي الترتيب
والتنظي��م والتأك��د م��ن س��المة
اإلجراءات وتنفيذها.
وق��ال إن البحرين في ظ��ل قيادة
جالل��ة المل��ك المفدى ،س��تبقى
عل��ى نهجها في تكري��س المحبة
واالنس��جام بي��ن أبن��اء المجتمع
الواح��د وس��تبقى واح��ة وارف��ة
ينع��م في ظله��ا الجمي��ع باألمن
واالستقرار.

الصالح :نجاح «عاشوراء» أظهر وعي المجتمع
أكد رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح ،أن موس��م عاشوراء هذا
الع��ام في البحرين كان متميزاً إلظهاره مدى وعي المجتمع البحريني في
كل مظاهر اإلحياء لعاشوراء.
وأش��اد بالنجاح المميز إلحياء ذكرى عاشوراء اإلمام الحسين عليه السالم
رغ��م صعوبات جائحة كورونا (كوفيد� ، )19إال أن حكمة القيادة والرهان
على وعي المجتمع البحريني كان الفيصل في اتخاذ كافة السبل للحفاظ
على صحة وسالمة المعزين ونجاح هذا الموسم العزيز على كل البحرين.
وقدم الصالح ش��كره إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البالد المفدى ،على التوجيهات الس��امية الحكيمة لجاللته
لكافة المؤسس��ات واألجهزة الرس��مية واألهلية إلنجاح مراس��م اإلحياء
العزي��زة على وج��دان المواطنين البحرينيين إذ كان لتوجياته الس��امية

ال��دور الرئيس في نجاح هذا الموس��م العاش��ورائي وبالجه��ود الحثيثة
لصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد
نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،وفريق البحرين
والفريق الطبي األول للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد�.)19
وأكد أن مظاهر إحياء عاش��وراء التي كانت منضبطة وملتزمة باإلجراءات
واع ،فوع��ي ومس��ؤولية إدارات المآت��م ووعي
الوقائي��ة الالزم��ة بح��ذر ٍ
المعزين والتعاون الوثيق مع جهود كل الجهات الرسمية كوزارة الداخلية
والمجلس األعلى للشؤون اإلس��المية واألوقاف الجعفرية عززت األهداف
الس��امية والقيم العظيمة إلحياء عاشوراء الحسين عليه السالم وأهدافه
التي تصب ف��ي الرقي بالقيم اإلنس��انية واالجتماعية وأوضحت الصورة
المشرقة للتالحم بين كافة الطوائف واألديان المتعددة في البحرين.

العشيري« :الداخلية» سخرت
كافة اإلمكانات إلنجاح «عاشوراء»
أش��اد عض��و مجلس النواب هش��ام العش��يري
بمضامين خطاب حضرة صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى
خ��الل كلم��ة جاللته الت��ي قدمها ف��ي نهاية
موس��م عاش��وراء ،مبين ًا أن رعاية جاللة الملك
الدائمة لموس��م عاش��وراء تلقى الشكر والثناء
الدائم س��واء كان الدعم مادي ًا أو لوجس��تي ًا ،إذ
تحرص الحكومة دائم ًا على تس��هيل مواس��م
عاشوراء عبر السنين بما يضمن سالسة سيرها.
كما أشاد بالدعم التي توليه الجهات الرسمية
المختلف��ة ذات العالقة من خ��الل طاقم وزارة
العدل ووزارة الداخلية الذي يحرص على القيام

ب��كل ما يلزم من أجل س��المة وسالس��ة س��ير
موسم عاشوراء.
وقال« :نش��يد بدور وزير الداخلي��ة الفريق أول
الرك��ن الش��يخ راش��د ب��ن عب��د اهلل آل خليفة
وبتوجيهات��ه الدائمة لفريق العمل في الوزارة
لتس��هيل إتمام المراس��م وخروجها بالش��كل
الصحي��ح بعي��داً ع��ن كل المزايدات».ووص��ف
العش��يري موسم عاش��وراء بأنه موس��م رائع،
وقال« :سخرت وزارة الداخلية كامل اإلمكانيات
لظه��ور موس��م عاش��وراء بالص��ورة الالئق��ة،
وأس��تطيع القول إنه موس��م رائع فع ً
ال رغم كل
التحديات الصحية الموجودة».

وقدم ش��كره لفري��ق البحرين برئاس��ة صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول
لرئي��س مجلس الوزراء عل��ى جهودهم الكبيرة
ف��ي إدارة ملف جائحة كورونا (كوفيد� )19عامة
وضمان سالمة موسم عاشوراء خاصة.
وبي��ن أن توضي��ح االلتزام��ات والضوابط ،جاء
بش��كل مت��درج وواض��ح أدى إلى زي��ادة الوعي
بأهمية االلتزام والتباعد ،مما أدى إلى اطمئنان
الن��اس والتزامه��م الع��ام بالتدابي��ر الصحية
الالزمة.وأكد دور الفريق الطبي واللجان األهلية
التابعة للمآتم في تنظيم موسم عاشوراء.

الدمستاني :الكلمة السامية
بعثت الفرحة واالرتياح لدى شعب البحرين
أكد النائب أحمد الدمستاني ،أن الكلمة السامية لحضرة صاحب الجاللة
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد المفدى ،عكس��ت حرص
ومتابعة جاللته الحثيثة في تيسير وتسهيل اإلجراءات لموسم عاشوراء،
وأن هذه المتابعة هي السبب الرئيسي في إنجاح الموسم في كل عام.
وأش��ار إلى أن الكلمة السامية بعثت الفرحة واالرتياح لدى عموم شعب
البحري��ن ،وخصوصا ف��ي الظروف االس��تثنائية التي تمر به��ا المملكة
بسبب كورونا ،مؤكدا ما يتمتع به جاللة الملك المفدى من حكمة عالية

وإرادة صلبة لقيادة س��فينة الوطن بكفاءة وتجاوز كافة التحديات بسعة
الصدر.وقال« :نؤكد على توجيهات جاللته ونفتخر بما تنعم به البحرين
تحت قيادته من حرية كبيرة في ممارسة الشعائر الدينية ،والحفاظ على
الحري��ات الدينية وعلين��ا جميع ًا أن نحافظ على ه��ذا النموذج المتحضر
والحاض��ن للتعددي��ة الدينية والمذهبي��ة بتعايش وانس��جام واحترام
ووئام».وأش��اد بجهود وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية الفريق أول
ركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وجميع منتسبي الوزارة.

أخبار الوطن 05
local@alwatannews.net

خالد بن خليفة :نجاح عاشوراء
ترجمة لرعاية الملك األبوية
أكد رئي��س مجلس أمناء
مركز الملك حمد العالمي
للتعاي������ش الس�����لمي
د.الش��يخ خالد بن خليفة
آل خليفة ،أن نجاح موسم
عاش��وراء ه����ذه الس��نة
بم��ا حمل��ه م��ن ظروف
وإج��راءات احترازية جراء
انتش��ار جائح��ة فيروس
كورونا ،ل��م يكن ليتحقق
ل��وال الرعاي��ة الملكي��ة
د.الشيخ خالد آل خليفة
األبوي����ة المس�����تدامة
ً
مدعومة
ألبناء وطنه األوفياء ،ومكارم جاللته السخية،
بتوجيه��ات صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن
حم��د آل خليفة ،ولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئي��س مجلس ال��وزراء ،وقيادت��ه باقتدار لدفة
فريق البحرين ف��ي مكافحة الجائح��ة ،وتعاون أجهزة
الحكومة ومجل��س األوقاف الجعفرية ورؤس��اء المآتم
وف��رق العم��ل الميداني��ة م��ن المتطوعي��ن للخروج
بموسم عاشوراء استثنائي.
وشدد الش��يخ خالد بن خليفة آل خليفة على أن موسم
عاش��وراء هذه السنة قد ترجم الروح البحرينية األصيلة
المحبة للتس��امح والتعايش بس��الم ووئ��ام مع جميع
مكونات المجتمع ،مواص ً
ال بذلك ريادة البحرين إقليمي ًا
وعالمي ًا في مجال تعزيز مبادئ الحريات الدينية وتقبل
اآلخ��ر بص��در رح��ب وأخوة ق��ل نظيرها على مس��توى
العالم ،كما عكس جوهر ديننا اإلس��المي الس��مح في
احترام التعددية المذهبية وقيم اإلنسانية النبيلة.

مأتم بن رجب :نجاح
«عاشوراء» تحقق بدعم الملك
أك��د رئيس مأت��م بن رجب عضو الهيئ��ة العامة للمواكب
الحس��ينية ،فيص��ل ب��ن رج��ب ،أن نج��اح إقامة الش��عائر
الحس��ينية ،على الرغم م��ن الظروف االس��تثنائية ،ما كان
ليتحق��ق لوال دعم حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى وتوجيهاته السامية
لجميع المؤسس��ات واألجه��زة الحكومي��ة واألهلية بتوفير
الخدمات والتس��هيالت والدع��م للحفاظ عل��ى إقامة هذه
الشعائر.
وأوض��ح ،أنه تم األخ��ذ باإلجراءات االحترازي��ة الطبية التي
أوص��ى بها الفري��ق الطبي ،وال��ذي يعمل في إط��ار فريق
البحرين بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء.
وأشاد بما يكنه جاللة الملك المفدى من حب وعطاء لجميع
أفراد ش��عبه الكريم باختالف أديانه��م وطوائفهم ،معبراً
ع��ن االعتزاز بحكم��ة جاللته في التمس��ك بقيم التعايش
والتالحم ،وتأكيد جاللته الدائم على ضرورة إقامة الشعائر
الحسينية على أكمل وجه من خالل توفير كافة سبل الدعم
ومعان إنسانية عظيمة ،وهو
لما تمثله عاش��وراء من قيم
ٍ
م��ا عبرت عنه مضامين الكلمة الس��امية ،بمناس��بة ختام
موس��م عاش��وراء للعام الهجري  ،1442والتي جاءت حافلة
بكل قيم المحب��ة والرعاية األبوية التي عهدناها دوم ًا من
معان وقيم نبيلة ،تعبر
لدن جاللته ،وما حملته الكلمة من
ٍ
عن قوة وترابط شعب مملكة البحرين الوفي.

ضبط  18شخصًا لتحريضهم
على أعمال منافية لآلداب
تعقيب��ا عل��ى مقطع فيدي��و متداول في بعض وس��ائل
التواص��ل االجتماع��ي ،صرح مدي��ر ع��ام اإلدارة العامة
للمباحث واألدلة الجنائية بأن��ه في إطار تنفيذ القانون
ومكافحة الجريمة قامت ش��رطة مكافحة االتجار بالبشر
وحماي��ة اآلداب العامة باتخاذ اإلجراءات القانونية حيال
 18ش��خص ًا بينهم  13ام��رأة تت��راوح أعمارهم بين 23
و  40عام ًا يحملون جنس��يات عربية وآس��يوية وأوروبية،
وذلك لقيامهم بالتحريض على ممارس��ة أعمال منافية
لآلداب العامة.
وأش��ار إلى أنه فور تلقي اإلدارة لمعلومات بهذا الشأن،
تم��ت مباش��رة عملي��ات البح��ث والتحري الت��ي قادت
إلى الكش��ف عن األفع��ال غير القانوني��ة التي يقوم بها
المذكورون ،حيث تم تحدي��د هوياتهم والقبض عليهم
بعد الحصول على اإلذن من النيابة العامة.

إصابة  468بـ«كورونا» وتعافي 348
كش��فت إحصائي��ات وزارة الصح��ة ع��ن «عدم تس��جيل أي
إصاب��ة بفيروس كورونا (كوفيد )19مس��اء أمس الثالثاء»،
ليس��تقر عدد حاالت الوفاة بالفيروس حتى مساء أمس عند
 190حال��ة وفاة .وأعلنت وزارة الصحة أن «الفحوصات التي
بل��غ عددها  10749ي��وم أمس الثالثاء  1س��بتمبر ،2020
أظهرت تس��جيل  468حالة قائمة جدي��دة منها  123حالة
لعمال��ة واف��دة ،و 340حالة لمخالطين لح��االت قائمة و5
ح��االت قادمة م��ن الخارج ،كما تعاف��ت  348حالة إضافية
ليصل العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى .»49395
وأضاف��ت أن «عدد الح��االت القائمة تح��ت العناية بلغ 37
حالة ،والحاالت التي يتطل��ب وضعها الصحي تلقي العالج
بلغت  52حالة ،في حين أن  2818حالة وضعها مستقر.
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها
وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة
«الوطن» أو سياستها التحريرية

من القلب

العودة التدريجية
لحياة شبه
طبيعية
فاطمة الصديقي
fatema.aa@hotmail.com

المجتمع البحريني في ترقب يومي للعودة إلى الحياة الطبيعية ،أش��هر مضت
على الجائحة وال يزال األمل سمة إيجابية في تصفير أعداد المصابين بالمرض
كبشارة للعودة من جديد للممارسات الطبيعية لما قبل الجائحة.
منذ فترة توافدت األخبار السارة على المجتمع البحريني لعودة تدريجية للحياة
كم��ا عهدناها من قبل ،فالعودة للصالة في المس��اجد وتحدي��داً صالة الفجر
هي فاتحة خير للمس��لمين للعودة التدريجية للعب��ادة أم ً
ال بأن تعود الصالة
في المس��اجد بجميع فروضها منها صالة الجمعة ،فالمس��لم يشعر بالوحشة
والتش��تت من دون الصالة في المس��جد ،فن��داء المؤذن بقول��ه «الصالة في
البي��وت» متعب��ة للمرأة التي تصلي ف��ي بيتها وهي أكثر إيالم�� ًا للرجل الذي
اعتاد أن يسابق ظله للمسجد ألداء أهم فريضة عند المسلمين ،وبالتالي نأمل
بأن تس��رع الحكومة بالس��ماح لجميع الصلوات بأن تؤدى في المس��اجد وفق
اشتراطات التباعد االجتماعي واالحترازات المثالية في المساجد.
هن��اك أيض ًا مس��ألة الع��ودة للمدارس والجامع��ات مع خي��ار التعلم عن بعد
أو الحضور الش��خصي للطالب ،وهذا ال ش��ك فيه قرار س��ليم يعطي ولي األمر
والطالب الخيار الحر لطبيعة التعليم الذي يفضلها حفاظ ًا على س��المة وصحة
األبناء ،وبالتأكيد فإن المؤسس��ات التعليمية المتنوعة س��وف تطوق الطالب
باالحت��رازات الضرورية في حال حضوره لنهل العلم مع أهمية إغالق المقاصف
في الم��دارس ،من وجه��ة نظري ،وحث أولي��اء األمور على إحض��ار المأكوالت
الصحية الخفيفة ألبنائهم حفاظ ًا على صحتهم.
عودة الص��االت الرياضية والمالعب الخارجية وبرك الس��باحة ،واأليام المقبلة
سيش��هد المجتمع عودة الخدمات الداخلية والخارجية في المطاعم والمقاهي
مع االلت��زام بالتباعد االجتماعي وبكافة اإلج��راءات االحترازية والوقائية للحد
من انتشار الفيروس.
عودة س��باقات «الفورموال ،»1في ديسمبر لموس��م  2020وإقامة جولتين في
المملكة أيض ًا عودة حميدة لرياضة السرعة نرتقبها بصبر حتى وإن كانت من
دون جمهور تبقى رياضة نعتز بها كل عام.
جميع ما س��بق دالئل على عودة مظاهر الحياة الطبيعية حيث تتس��ارع وتيرة
العودة بشكل متناغم بعيداً عن القيود بين متطلبات الحياة وسالمة المجتمع
لت��دب الحياة من جديد في ش��وارع البحرين بعد قرارات حاس��مة كثيرة كانت
بالتأكيد في مصلحة األف��راد والمجتمع ،العودة التدريجية تحتاج في المقابل
إلى وعي والتزام مس��ؤول حتى يستمتع الجميع بهذه العودة واستعادة الحياة
الطبيعي��ة كما كانت من قبل مفعمة بالنش��اط والحيوية وخالية من الجائحة
التي أهلكت وأحزنت مجتمعات كثيرة.

مساحات

الميزان الطائفي
المختل
منى علي المطوع
malmotawa2008@hotmail.com

غري��ب جداً أمر البعض ومنطقهم واألدهى موقفهم المكش��وف «دون حيا وال
مستحى».
تذكر البعض بأهمية االلتزام بقوانين الدولة وعدم تجاوزها أو كس��رها لمنع
تفش��ي فيروس كورونا واإلطاحة بكل الجهود التي تمت ش��هوراً طويلة حتى
تنج��ح مملكة البحرين في مكافحة هذا الفيروس وتصفير الحاالت فجأة تصبح
طائفي ًا وضد الحسين وتتعرض للتكفير واالتهامات الباطلة!
أحدهم يخرج ويشتم الصحابة رضي اهلل عنهم ويتكلم بلغة تحريضية طائفية
تحم��ل عنصري��ة مقيتة ضد المكون��ات األخرى من المجتمع ويس��تنقص من
المذاه��ب األخ��رى وال يحترم رموزه��م كل هؤالء المهاجمي��ن يصبحون فجأة
وبقدرة قادر في وضع الصامت «ال أرى ال أسمع ال أتكلم!» والصمت هنا ال يعني
منطقة الحياد إنما يحتس��ب وكأنه تشجيع ورضا تام عن ما حصل مما يكشف
من هم الطائفيون أص ً
ال!
هناك من يحلل ويحرم على كيفه ،حالل عنده الش��تم واللعن ومحاربة أصحاب
المذاهب األخرى وتكفيرهم وحالل تخريب صورة المجتمع البحريني المتسامح
والمتعايش من عقود طويلة والمش��هور أنه قصة نج��اح للتعايش المذهبي
وحالل اتهام اآلخرين بإسقاطات تاريخية محرفة ورفع شعارات فيها لمز وهمز
على الدولة لكن حرام أن تطالبه أن يلتزم كما تلتزم أنت بالقوانين واألنظمة
ألن��ه يرى نفس��ه صاحب حق وفوق القانون وأنه الصحي��ح والباقي كلهم غلط
ثم بالنهاية تكون أنت المؤزم والطائفي والمتطرف ديني ًا ألنك تحاول كش��ف
ه��ؤالء وتعرية حقيق��ة أجنداته��م ومخططاتهم والتصدي له��م وألنك بكل
بس��اطة تذك��ره أننا جميعنا ف��ي مركب واحد ف��ي هذا الوطن وم��ن ال يلتزم
سيقوم بإغراق اآلخر!
م��ن األمور الالفتة التي حصلت هذه الفترة أيض ًا قيام عمالء إيران المطلوبين
للعدال��ة والمتواجدين ف��ي الخارج بمحاوالت إلش��عال الفت��ن الطائفية عند
إخواننا من أصحاب المذهب الش��يعي وربط اإلس��قاطات التاريخية باألنظمة
الحاكم��ة ل��دول الخلي��ج العربي وأصحاب المذهب الس��ني عله��ا تكون هناك
فت��ن دموية بين العرب فمن أهم مخططاتهم باألصل إش��غال العرب س��واء
س��نة أو ش��يعة بالصراعات المذهبية والدموية لصالح نظ��ام طهران وهناك
من يحرف المذاهب ألجل ش��حن النفوس خالل هذه المواس��م ويس��تغل هذه
الفترات الحساسة ألجل تشجيع اآلخرين على ممارسة التمييز الديني لذا نقول
أخي الش��يعي في الوطن والعروبة ال تنصت لمن يحب ويتعطش أن يرى دماء
العرب مه��دورة وأمم ًا متقاتلة فه��م يخططون باألصل إلب��ادة الدم العربي
واس��تبداله بالفارس��ي وتنفيذ المد الصفوي في دولنا العربية ولنا في العراق
وس��وريا عبرة حينما قام��وا بتوطين الفرس في المناطق الس��كنية التي تمت
فيها إبادة جميع العرب بعد أن تقاتلوا فيما بينهم.
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قراءة خليجية في مشروع الشام الجديد
@Z4alajmi

تتفق س��رديات كتبت عن المش��روع الذي أطلقه العراق ومصر
واألردن كآلي��ة للتعاون بدأت من القاهرة م��ارس  ،2019على
أن مص��ر تمث��ل كتل��ة بش��رية وأيديا ماه��رة ،والع��راق كتلة
نفطي��ة ،وأن الكفاءة في مص��ر أكثر قدرة وتقدم�� ًا تكنولوجي ًا
من الع��راق ،واألردن ونظامه��ا االقتصادي المتط��ور أكثر من
مصر والعراق ،ويمكن أن يساعد كثيراً ،ثم دخل على الخط من
يرى أن المش��روع غير مكتمل بدون لبنان وس��وريا وفلسطين،
وهنا يس�� ّوق اللبنانيون ألنفسهم بأن اللبنانيين عبر إمكاناتهم
الفردي��ة وكفاءاته��م العلمية قادرون على لع��ب نقلة نوعية.
وهنا تكمن المش��كلة ،فإن صغر ضعف وأن كبر ترهل ،فبعض
المراقبين يعتقد أنه س��يغير ش��كل المنطقة إذا أصبح نس��خة
مصغ��رة عن االتحاد األوروبي ،رغ��م أن المثال الذي يحتذى هو
مجلس التعاون لكن زمار الحي ال يطرب بعض المحللين.
ويراوح المش��روع بين أن يكون نسخة مزيفة من صفقة القرن
باسم مهذب ليلقى قبو ً
ال في الشارع العربي بعد ضم إسرائيل،
ويؤك��د ذل��ك ترحيب ت��ل أبيب بالمش��روع لربط المتوس��ط
بالخليج .وبين أن يكون لهذا التحالف بعد يؤكد الموقف العربي
الرافض للتطبيع بدون حل يرضي الفلسطينيين.
كم��ا يغازل القائمون على المش��روع دول الخلي��ج بأنه التفاف

د .ظافر محمد العجمي

حكيم على المخاطر األمنية اإليرانية على هرمز ،وألنه يس��تثني
إيران فس��وف يلق��ى معارض��ة م��ن مكمالتها اإلس��تراتيجية
كالحش��د وحزب اهلل وربما غزة لثن��ي حكوماتهم عنه .لكن هذا
الغ��زل محصور في الرياض وأبوظبي حتى اآلن .لكن المش��روع
يلوح بحرمان الخليجيين في الزبون العراقي كمستورد للكهرباء
ليك��ون البدي��ل دول المش��روع .وبالتأكي��د س��تعارض تركيا
المش��روع ألنها ال تريد أن يكون هن��اك أي هيكل عربي وحدوي
ق��وي ،رغم أن دراس��ة أعده��ا البنك الدولي كان��ت تضم تركيا
للمش��روع .وفي الخلي��ج نثمن كل جهد وح��دوي ولن نقول :إن
مش��روع الش��ام الجديد هو إنش��قاق عن الجامعة العربية كما
وصف البعض مجلس التعاون حين قام ،فالمش��روعان هيكالن
ترتكز عليهما الجامعة العربية.

* بالعجمي الفصيح:
نتمن��ى للش��ام الجديد كل خير ،بش��رط أال يتحول مثل مجلس
التعاون العربي  1989الذي أقامه الطاغية صدام لغزو الكويت
بعد عام من قيامه.
* كاتب وأكاديمي كويتي

باختصار

المناسبات الدينية فرصة للتالحم ال للتراشق

@faawaaz

Fawaz_al_abdulla@hotmail.com

م��ن يع��رف البحرين ويعرف طبيع��ة أهاليها منذ مئات الس��نين
يعرف أنها تمثل بحق مقولة الجس��د الواح��د والبيت الواحد ،من
يعرف البحرين يعرف كم هي الطيبة المتجذرة في قلوب أبنائها،
ويعرف كيف يحترم كل فرد فيها اآلخر.
ش��خصي ًا كنت ش��اهداً على تلك األخالق ،وعلى تلك العادات التي
كان��ت ومازالت بين العوائل ووس��ط الفرجان واألزقة في مختلف
م��دن وقرى المملكة ،فال تعرف بي��ت من من تلك البيوت ينتمي
للمذهب الس��ني وبيت من ينتمي للمذهب الش��يعي ،بل لم يكن
لفظ الطائفية لفظ�� ًا دارج ًا في كثير من الحقب وعبر العديد من
األزمنة.
في أيام المناسبات الدينية للطائفة الشيعية الكريمة كانت توزع
األكالت الش��عبية عل��ى جميع المنازل دون اس��تثناء ،ودون النظر
لمل��ة أصحاب تلك المنازل س��واء كانوا من طائف��ة أخرى أو حتى
معتقد آخر غير الدين اإلسالمي الحنيف.
كان��ت البحري��ن ومازال��ت تحظى بقي��ادة حكيمة تؤم��ن بحرية
األديان والمعتقدات ،وتمنح الحرية لممارسة كافة الشعائر ،وهو
ما جع��ل من البحرين أنموذجا في التعايش الس��لمي منذ القدم
حتى يومنا هذا.
كنا متكاتفين ومازلنا وس��نبقى ،ولكن علينا أن نعترف لكي نبقى

فواز العبداهلل

كما كنا بأن هناك دائما من يعمل ويحاول لكي يعكر ذلك الصفو،
هناك من يتربص ،وهناك من يدس الس��م في العسلً ،
إذا ندائي
للعقالء يكون للجميع ،ندائي إلخواني من السنة ألجموا من يعمل
على زرع بذور الفتنة وإذكاء نار الطائفية.
وندائ��ي إلخواني الش��يعة هو النداء نفس��ه ،ألجم��وا من يجعل
المذه��ب مطية ألهداف نتنة ،ووس��يلة للتفريق وهدم بناء الحب
والتسامح والتعايش ،وتأكدوا أن مقتل الحسين عليه السالم هو
مص��اب جلل على جميع المس��لمين ،وال وج��ود لقاتله بيننا ال في
البحرين وال خارجها.
ندائي لجميع أهالينا ،تلك المناسبات الدينية كانت سببا للترابط
َ
فلتبق كذلك مثلما كانت ،فال خير في أمة يحارب
والتآزر والوحدة،
بعضها ً
بعضا.
إذا كان��ت الفتنة نائمة ف��ي دول أخرى ،فهي لم تخلق بعد لدينا،
ول��ن تخل��ق في قادم األي��ام ،وإن ح��اول بعض األصوات النش��از
من هنا وهناك مجرد المحاولة ،فس��يئدها الس��ني قبل الشيعي،
وسيلجمها الشيعي قبل السني.
وس��تبقى البحرين تحت قيادة آل خليفة تقدم النماذج الواحد تلو
اآلخر على طي��ب القلوب ،وعلى محبة الجمي��ع للجميع ،وعلى فكر
أبنائها العالي والراقي ،وعلى تقبل اآلخر ،وعلى عدم التفرقة.

على بالي

«الطائفة» ليست ع ّلة وخراب الديار!!
may.abdul azi z@ho tmai l .c o m

في اآلونة األخيرة ،حدث وأن س��معت مجموع��ة من اآلراء حول
«الطائفة» وكذلك «الطائفية» ،وهنا ال بد من أن نفرق بينهما
ونلقي الضوء على العلة والتي ال بد من التخلص منها من دون
إنذار ،كونها سبب الخراب والدمار باختصار.
وهنا علينا أن ننتبه ال أن نحتار ،في أن حرية المعتقد ليست عاراً
ويجب أن نفرض على الناس ماذا تختار .وهنا يظهر لنا السؤال
الذي يدور في رأس الناش��ئة واألحرار ..ه��ل يمكن للطائفة أن
تعم��ل كل األفع��ال المس��يئة والمش��ينة وتخلق الع��داوة مع
القريب أو الجار؟
فأنا هنا لست بصدد أن أفرض عليكم قناعاتي الشخصية ولكن
ال بد من توضيح بعض المفاهيم إلنس��انة نشأت في بلد كتب
على جبينه بأنه «بلد الطوائف» بافتخار.
حقيق��ة للتوضي��ح فإن «الطائف��ة» لم تخلق ع��داوة بين العم
أبي نبيل الس��ني وجاره الش��يعي أبي علي وتمنعهما من لعبة
طاول��ة الزهر على ضوء القنديل ذاك المس��اء .و «الطائفة» لم
تمنع الخواجة إلياس من أن يعطي خصم ًا معتبراً إلى العم فايز
الدرزي على جملة مشترياته.
«الطائف��ة» ل��م تمنع هاك��وب الطبيب األرمني ف��ي أن يتوجه
منتصف الليل العاصف إلى بيت الطفل حسن لمعالجته ويرفض
أن يأخذ ثمن العالج.

مي عبدالعزيز

«الطائفة» س��محت لليلى أن تشتري هدية إلى ريتا ،عشية عيد
الميالد والشجرة مع ًا تزينان.
«الطائفة» لم تمنع أم حس��ين من أن ترسل ابنتها إلى جارتها
أم عم��ر وتق��ول لها« :ماما بتس��لم عليك ومثل كل س��نة هذا
صحن الهريس خصيص ًا لك يا خالة».
«الطائفة» لم تزعزع عيش��ة الود واألمن واألم��ان بين الجميع
كما يص��ورون لكم أع��داء اإلنس��انية والدين ،والذي��ن اقتاتوا
يومهم من مبدأ «التفريق» والتخفي وراء الصريخ والوعيد ،وكل
من كان بيده قبضة من حشيش نصب نفسه زعيم ًا وأصبح على
األقلي��ة من المهيمنين ،وأثار الفتنة وش��ق الصف بين الجميع.
م��ن مبدأ الق��وة لألكثري��ة وبدأ يزرع ف��ي عق��ول القطيع« :أي
ش��خص ليس منا فهو ضدنا وعلينا الحذر منه وننصب المكائد
له دون تفكير» ،وبهذا المبدأ التخريبي ش��اعت الفاحشة وكثر
الخراب في العقول قبل الديار وانكس��ر الصف وأصبح الكل يقف
للثاني بالمرصاد.
فعلين��ا التفريق بين «الطائفة» و«الطائفية» ،حيث إن األخيرة
س��بب البالء ،فعلينا أن نح��ارب هذه «السوس��ة» ،في حين أنه
ليس هن��اك خالف على «الطائفة» أو االختالف ألنه ال يمكن أن
يجعل بيني وبينك ائتالف ًا وانس��جام ًا وتواص ً
ال وانفتاح ًا وتعلم ًا
وترفع ًا وارتقاء فردي ًا ومجتمعي ًا على حد سواء .والسالم ختام.
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وزيرة الصحـة :سمو رئيس الوزراء مهتـم باإلنجـازات في المجـال الطبـي
وزير الخارجية :عالقات متميزة مع إيطاليا
المنامة  -وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف

أوســـع بمـــا يدعـــم المصالـــح المشـــتركة

للوزارة ،ســـفيرة جمهوريـــة إيطاليا لدى

من جانبهـــا ،أعربت أمادي عن اعتزازها

الزياني ،أمس في مكتبه بالديوان العام
مملكـــة البحرين بـــاوال أمـــادي ،بحضور

وزيرة الصحة تترأس االجتماع األول للجنة اختيار الفائزين بجائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني
المنامة  -وزارة الصحة

عقد أول اجتمــاع
افتــراضــي
للجنة اختيار
الفائزين

ترأســـت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح
مســـاء أمـــس االجتمـــاع األول للجنـــة
اختيـــار الفائزيـــن بجائـــزة خليفـــة بـــن
ســـلمان آل خليفـــة للطبيـــب البحرينـــي،
والتـــي جـــاءت بنـــاءً علـــى مبـــادرة مـــن

رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي

البحرين تتشرف
بجمع كوكبة من
الخبراء للجائزة
الرفيعة

األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة،
ً
وتقديـــرا لألطبـــاء البحرينييـــن مـــن

اإليرلنديـــة للجراحين،وعـــدد  6خبـــراء

اختيار الفائزين.

مســـاهمة جليلـــة فـــي المجـــال الطبـــي

مـــن دول مختلفة .وقدمت فـــي كلمتها

البحرينييـــن للتقديـــم والمشـــاركة فـــي

والســـريري والطبـــي بمملكـــة البحريـــن،
ً
وتقديـــرا لهـــم علـــى إنجاز أعمـــال بارزة

الملكـــي رئيـــس الـــوزراء علـــى مبادرته

القطاعيـــن العام والخاص ممن يقدمون

دولييـــن فـــي مجـــال األبحـــاث الطبيـــة

والمتميزيـــن فـــي البحـــث العالجـــي

الشـــكر والتقديـــر إلـــى صاحـــب الســـمو

ومبتكرة في المجال الطبي،وتشجيعهم

علـــى مواصلة التطوير في هذا المجال،
ً
سنويا ،وتقدم أثناء
حيث ُتمنح الجائزة

الكريمـــة التي كان لها األثـــر الكبير على
نفوس األطبـــاء البحرينييـــن ،وحصلت

على إشادة دولية وإقليمية مثل منظمة
الصحة العالمية.

وتحفيزهـــم علـــى بذل مزيـــد من الجهد

مـــن شـــهر نوفمبـــر مـــن كل عـــام الـــى

المســـابقة والتـــي تهدف إلـــى تقديرهم
والعطـــاء ،وتشـــجيع روح التنافســـية
بيـــن األطبـــاء البحرينيين فـــي مجاالت
البحـــث العالجـــي والســـريري والطبـــي

واالبتـــكار وخدمـــة المجتمـــع وتنميتـــه،

حفـــل يقام فـــي أول أربعاء مـــن نوفمبر
وفـــي االجتمـــاع ،رحبت وزيـــرة الصحة

بن ســـلمان آل خليفة للطبيب البحريني

والخاصـــة .علمـــا بـــأن يـــوم الســـبت

خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة للطبيب

أجنـــدة االجتمـــاع األول والمتضمـــن

لجمـــع كوكبة مـــن الخبراء فـــي المجال

ســـلمان آل خليفـــة للطبيـــب البحرينـــي

التـــي تضم أعضـــاء مـــن وزارة الصحة،

هاتيـــن اللجنتيـــن ،والنظـــام األساســـي

الـــوزراء ،وجمعيـــة األطبـــاء البحرينية،

الزمنـــي المقتـــرح الجتماعـــات اللجنـــة

الخليـــج العربـــي ،والكليـــة الملكيـــة

المرشـــحين ومعاييـــر التقييـــم لعمليـــة

بأعضـــاء لجنة اختيـــار الفائزين بجائزة

عـــددا من المواضيع ،والتي جاءت على

البحرينـــي ،مؤكـــدة تشـــرف البحريـــن

إنشاء وتشـــكيل أمانة جائزة خليفة بن

الطبـــي لهـــذه الجائزة رفيعة المســـتوى،

ولجنـــة اختيار الفائزين بالجائزة ومهام

وديـــوان صاحـــب الســـمو الملكي رئيس

للجائـــزة .كمـــا تـــم اســـتعراض الجـــدول

ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة ،وجامعـــة

وأعمالهـــا ،والتطـــرق إلـــى اســـتمارة

بـــارزة ومبتكـــرة فـــي المجـــال الطبـــي،

ودعـــت وزيـــرة الصحـــة جميـــع األطباء

وناقـــش االجتمـــاع االفتراضـــي األول

من كل عام إلى الفائزين بها.

 5سبتمبر
سيكون آخر يوم
لتلقي طلبات
المرشحين
وتشـــجيعهم على مواصلة التطوير في
ً
هـــذا المجـــالُ .
ســـنويا،
وتمنـــح الجائزة

واالرتقاء بمســـتوى الخدمـــات الصحية

للجنـــة اختيـــار الفائزين بجائـــزة خليفة

ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى جمهورية

المقدمـــة بالمؤسســـات الصحيـــة العامة
الموافـــق  5ســـبتمبر ســـيكون آخـــر يوم

لتلقي طلبات المرشحين للجائزة.

يذكـــر أن جائـــزة خليفـــة بن ســـلمان آل
خليفـــة للطبيـــب البحرينـــي تتكون من
ً
ومكافـــأة ماليـــة تمنـــح
درع وشـــهادة،

وتقدم أثنـــاء حفل يقام في اول اربعاء

الفائزين بها.

وحضـــر االجتمـــاع المرئـــي األول الـــذي
ترأســـته وزيرة الصحة ،أعضـــاء اللجنة

كل مـــن مستشـــار فـــي ديـــوان صاحـــب

الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء عبدهللا

حمـــد ،ومدير التقييم والتحليل بديوان
صاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء

فريدة خنجي ،ورئيسة جمعية األطباء
البحرينيـــة غـــادة القاســـم ،والمديـــر

اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية إقليم
شرق المتوسط أحمد المنظري ،ورئيس
جامعـــة الخليج العربي خالـــد العوهلي،

للفائزيـــن من القطاعيـــن العام والخاص

ورئيـــس الكليـــة الملكيـــة اإليرلنديـــة

المجـــال الطبـــي والمتميزين في البحث

األبحـــاث الطبيـــة وهـــم حنـــان بلخـــي،

ممـــن يقدمـــون مســـاهمة جليلـــة فـــي

العالجـــي والســـريري والطبـــي بمملكـــة
ً
تقديرا لهم علـــى إنجاز أعمال
البحريـــن

للجراحيـــن ســـمير العتـــوم ،وخبـــراء

وكينيـــث كرســـتوفر ،وســـوتيريوس
نيدوس ،وكاثال كيلي.

معاهد ومراكز التدريب تستأنف أنشطتها تدريجيا

حميـــدان يصـــدر تعميمًـــا بشـــأن إلزامهـــا باإلجـــراءات االحترازيـــة

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

البشـــرية في ســـوق العمل وتطوير قدراتها

االفتراضـــي وتعزيـــزه بمختلـــف الوســـائل

تنفيـــذا لتوجيهـــات اللجنـــة التنســـيقية،

الذاتيـــة ومهاراتهـــا المهنيـــة واالرتقـــاء بها

مـــع إمـــكان الدمـــج بيـــن التدريـــب الصفي

وظيفيـــا .وجـــاء فـــي التعميـــم أنـــه علـــى

واالفتراضي وفق ما يحدده نوع البرنامج

أصحـــاب المؤسســـات التدريبيـــة وأعضاء

مـــع االلتزام بالشـــروط والضوابط المنظمة

الهيئـــة اإلداريـــة والتدريبيـــة وجميـــع

لهـــذا الشـــأن والتي تـــم إقرارها بيـــن وزارة

المتدربيـــن االلتـــزام بتنفيـــذ التوجيهـــات

العمل والتنمية االجتماعية وتمكين وهيئة

الصـــادرة مـــن قبـــل وزارة الصحـــة بمـــا من

جـــودة التعليـــم والتدريب فـــي تعميم رقم

شـــأنه صون الصحة العامة كما يتعين على

( .)04-2020كما ســـمح التعميـــم بالتدريب

برئاســـة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن

حمد آل خليفة بشأن استئناف عمل معاهد
التدريب بتاريخ  3سبتمبر الجاري تدريجيا
مـــع اتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة

الالزمـــة للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا
(كوفيـــد  ،)19 -أصدر وزيـــر العمل والتنمية

االجتماعيـــة جميل حميـــدان تعميما إداريا
لجميع مؤسســـات التدريب المهني يتضمن
االشـــتراطات

والضوابـــط

االحترازيـــة

األساســـية التي على المؤسسات التدريبية
اتخاذهـــا مـــع اســـتئناف التدريـــب ،وحتـــى

إشـــعار آخر .وفي تصريـــح له ،أكد حميدان

أن استئناف عملية التدريب تدريجيا يأتي
فـــي إطار ما تقتضيـــه المصلحة العامة من
إعـــادة إحيـــاء قطـــاع التدريـــب لمـــا يمثله

مـــن أهميـــة في االســـتثمار األمثـــل للموارد

إيطاليـــا ناصـــر البلوشـــي ،ومديـــر إدارة

الشـــؤون األوروبية واالتحـــاد األوروبي
بوزارة الخارجية.

للبلدين الصديقين.

بالمسار المتقدم للعالقات الثنائية التي
تربط بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية

إيطاليا ،معربة عـــن تطلع بالدها لتنمية
تلـــك العالقـــات علـــى المســـتويات كافة
بمـــا يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة علـــى كال

وأثنـــاء اللقـــاء ،رحـــب وزيـــر الخارجية

البلديـــن ،متمنية لمملكة البحرين مزيدًا

والتعـــاون المتميزة بين مملكة البحرين

اللقاء ،بحث ســـبل تعزيز أوجه التعاون

بباوال أمادي ،مشـــيدًا بعالقات الصداقة
وجمهوريـــة إيطاليـــا ومـــا تشـــهده مـــن
تطـــور وازدهـــار فـــي شـــتى المجـــاالت،

مؤكـــدًا علـــى أهميـــة مواصلـــة التعـــاون

والتنســـيق المشترك واالرتقاء به آلفاق

مـــن التقـــدم والمنعة والرخـــاء .وتم في

والتنســـيق المشـــترك بيـــن البلديـــن
الصديقيـــن والمضـــي بـــه قدمً ـــا علـــى

مختلـــف األصعدة ،إضافة إلـــى القضايا

والموضوعات ذات االهتمام المشترك.

عبدالرحمن بن محمد عض ًوا في “حكماء المسلمين”
الجفير  -المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

أصـــدر شـــيخ األزهـــر الشـــريف رئيـــس

مجلـــس حكمـــاء المســـلمين فضيلـــة

اإلمـــام األكبر أحمد الطيـــب أمس قرارًا
بضـــم رئيـــس المجلس األعلى للشـــؤون

اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن محمد
بن راشد آل خليفة إلى عضوية مجلس
حكمـــاء المســـلمين؛ تقديـــرًا لجهـــوده

وخبراته الطويلة في العمل اإلســـالمي،
وتأكيدًا لدور المجلس األعلى للشـــؤون

الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد

الريـــادي ومـــا يمثلـــه من نمـــوذج طيب

التـــي ســـادت مجتمعـــات كثيـــرة مـــن

مجلـــس حكمـــاء المســـلمين هـــو هيئـــة

وتجنيبهـــا عوامـــل الصـــراع واالنقســـام

1435هــــ ،الموافـــق  19يوليـــو ،2014

من العاصمة اإلماراتية أبوظبي مقرًا له،

المســـلمة ،وتجمـــع ثلة من علمـــاء األمة

الجهـــود في لم شـــمل األمة اإلســـالمية،

اإلســـالمية بمملكـــة البحريـــن وموقعـــه

للوحـــدة بيـــن المســـلمين .يذكـــر أن

األمـــة اإلســـالمية فـــي اآلونـــة األخيرة،

دولية مستقلة تأسست في  21رمضان

والتشرذم .ويعتبر المجلس ،الذي يتخذ

تهدف إلى تعزيز السلم في المجتمعات

أول كيان مؤسســـي يهـــدف إلى توحيد

اإلســـالمية وخبرائهـــا ووجهائهـــا ممـــن

وإطفـــاء الحرائق التي تجتاح جســـدها

يتسمون بالحكمة والعدالة واالستقالل
والوســـطية؛ بهـــدف المســـاهمة فـــي

تعزيز الســـلم في المجتمعات المســـلمة،
وكســـر حـــدة االضطرابـــات والحـــروب

وتهدد القيم اإلنســـانية ومبادئ اإلسالم

السمحة وتشيع شرور الطائفية والعنف
التـــي تعصـــف بالعالـــم اإلســـالمي منـــذ

عقود.

المبارك :برنامج النائب األول يعزز مهارات الشباب

المنامة  -وزارة شؤون الكهرباء والماء

أصحـــاب هـــذه المؤسســـات توفيـــر كل مـــا

الميداني لبرامج التدريب على رأس العمل

من شـــأنه حمايـــة األفـــراد المتواجدين في

فـــي مقرات العمـــل مع التقيد باشـــتراطات

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والماء

الصحـــة والســـالمة المهنيـــة للتدريـــب في

وائل المبـــارك والرئيـــس التنفيذي لهيئة

خليفـــة بأهميـــة االســـتثمار في الشـــباب

مقـــرات العمـــل واتباع التعليمـــات الصحية

الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم

المعتمـــدة مـــن وزارة الصحـــة والحملـــة

آل خليفـــة الموظفـــة فاطمـــة خالـــد آل

جميـــع المســـتويات .وأثنـــاء اللقـــاء ،أكد

الوطنيـــة لمكافحة فيروس كورونا ،إضافة

رحمـــة ،بمناســـبة تخرجها ضمـــن الدفعة

الخامسة من برنامج النائب األول لتنمية

امتحانـــات البرامـــج الدولية بشـــكل فردي

التنفيـــذي الموظفـــة علـــى اختيارها في

مقر المؤسســـة من مخاطر انتشار فيروس

جميل حميدان

كورونا (كوفيد .)19 -
اإلجـــراءات

وأورد

التعميـــم

اإلداري

سرعة اإلفصاح عن طريق االتصال الهاتفي

ومعاهـــد التدريب الخاصـــة ،والمتمثلة في

عليها عالمات وأعراض تشـــير إلى احتمال

والهيئة التدريبية والمتدربين بشكل يومي

لمخالطة شخص مصاب بالفيروس .وفيما

درجة الحرارة أكثر من  37.5درجة مئوية،

والتدريب علـــى رأس العمل واالمتحانات،

االحترازيـــة والوقائيـــة فـــي مقـــار مراكـــز

بالرقم ( )444عند االشتباه في حاالت تظهر

قيـــاس حرارة جميـــع العاملين بالمؤسســـة

اإلصابة بالفيروس أو يعتقد بأنهم تعرضوا

عنـــد دخـــول المركـــز التدريبـــي وإذا كانـــت

يتعلـــق بضوابـــط التدريـــب االفتراضـــي

فال يجب السماح لهم بالدخول مع ضرورة

التدريـــب

الرميحي :نعتز بتوجه شبابنا لنيل الشهادات العليا

شـــجع

التعميـــم

مواصلـــة

إلـــى الســـماح لمؤسســـات التدريـــب عقـــد
أو لعـــدد محـــدود من الممتحنيـــن بحيث ال
يتجـــاوز عددهـــم ( )5أشـــخاص بمـــن فيهم
المراقـــب مـــع االلتـــزام باالشـــتراطات التي
حددها القرار.

الكوادر الوطنيـــة .وهنأ الوزير والرئيس
البرنامـــج الطمـــوح والذي يجســـد رؤية
ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب

الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل

وتمكينهم فـــي مختلف المجاالت وعلى
الوزيـــر الدور الذي يقوم به البرنامج في

مواصلـــة تعزيز مهارات الكوادر الشـــابة
وصقلها بما يســـهم في تحقيق األهداف
المنشـــودة منـــه ،مشـــيرا إلـــى أن هيئـــة

الكهرباء والماء تقدم الدعم الكامل لهذا
البرنامـــج المتميـــز ،الـــذي يهتـــم بتطوير

العنصـــر البشـــري وتأهيلهـــم لمواصلـــة

مســـيرة التنمية الشـــاملة التي تشـــهدها
مملكة البحرين.

“التنمية السياسية” يبحث تنفيذ الفعاليات بالتكنولوجيا الحديثة

الرميحي :مواصلة تنفيذ البرامج والخطط والمساهمة في جهود مكافحة كورونا
اســـتخدام التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي

المنامة -بنا

إقامـــة الفعاليـــات ،وبمـــا يتوافـــق مـــع

أكد وزير شـــؤون اإلعالم رئيس مجلس

قـــرارات اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة

أمناء معهد البحرين للتنمية السياســـية

ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب

علـــي الرميحـــي ،مـــا حققـــه المعهـــد من

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب

إنجـــازات فـــي ظـــل ظـــروف جائحـــة

الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد

كورونا االســـتثنائية التي تعيشها مملكة
البحريـــن والعالـــم ،مـــن خـــالل مواصلـــة

المنامة  -بنا

تنفيـــذ الخطـــط والبرامـــج المعتمـــدة،

اســـتقبل وزيـــر اإلعـــالم علـــي

وتقـــدم وزيـــر اإلعـــالم بالتهنئـــة

والمساهمة الفعلية في الجهود الوطنية

الموظفة هيا القاسم ،والتي أهدته

الماجســـتير ،معربـــا عـــن فخـــره

جـــاء ذلـــك أثنـــاء ترؤســـه ،عبـــر تقنيـــة

الشـــابة في رفع مؤهالتهم العلمية

الثالث للمجلس بحضور أعضاء مجلس

وإســـهاماتهم البـــارزة فـــي مجـــال

تـــم مناقشـــة مـــا تم إنجـــازه مـــن برامج

الرميحـــي فـــي مكتبـــه أمـــس

نســـخة من رســـالة الماجستير في
اإلعالم مـــن كليـــة اآلداب بجامعة
البحريـــن بعنـــوان “دور التخطيط
بـــوزارة شـــؤون اإلعـــالم فـــي

تطويـــر األداء اإلعالمي بتلفزيون
البحرين”.

وتماشـــيا مـــع اإلجـــراءات
آل خليفـــة،
ً

للموظفـــة لحصولهـــا علـــى درجـــة

للحد من آثار هذه الجائحة.

واعتـــزازه بجهود الكوادر الوطنية

االتصـــال المرئـــي االجتمـــاع االعتيـــادي

والحصـــول على الشـــهادات العليا،

األمنـــاء والمديـــر التنفيـــذي للمعهـــد ،إذ

البحث العلمي ،متمنيا لها التوفيق

في حياتها العلمية والمهنية.

فـــي المرحلـــة الماضيـــة ،واســـتعراض

مستجدات خطة البرامج المتبقية لعمل

الرميحي يترأس االجتماع الدوري لمجلس أمناء معهد البحرين التنمية السياسية

المعهد لهذه السنة.
وأثنـــاء االجتماع ،أشـــاد أعضاء مجلس
األمنـــاء بمـــا حققـــه المعهـــد فـــي الفترة
الماضية ،رغم الظروف االســـتثنائية ،إذ
تـــم تنفيـــذ  45فعاليـــة متنوعة ،اســـتفاد
ً
مشـــاركا مـــن مختلف فئات
منهـــا 4577
المجتمع البحريني .واستعرض المجلس
فـــي االجتمـــاع ما تم تنفيـــذه من برامج

ســـاهمت فـــي تعزيـــز أهـــداف المعهـــد،
حســـب مـــا جـــاء فـــي مرســـوم إنشـــائه،
والمتمثلـــة فـــي تنمية الوعي السياســـي
بيـــن المواطنيـــن وفقا ألحكام الدســـتور
وميثـــاق العمل الوطنـــي ،وتقديم الدعم
للعمل البرلماني والبلدي في المملكة.
واســـتعرض المجلـــس اآلليـــات التـــي
يتبعهـــا المعهـــد فـــي تنفيـــذ البرامج عبر

االحترازيـــة والتدابير الوقائية المتخذة
للحد من انتشـــار فيروس كورونا ،وبناءً

علـــى توصيـــات الفريق الوطنـــي الطبي

للتصدي لفيروس كورونا.

واســـتعرض المجلس عـــددًا من البرامج

والفعاليات التي يعتـــزم المعهد تنفيذها
فـــي ضوء الخطة المعدة للفترة المقبلة،
التـــي تشـــمل مجموعـــة مـــن األنشـــطة

التدريبيـــة والتوعويـــة لمختلـــف الفئات

المستهدفة.
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رؤساء مآتم :اإلشادة الملكية نعتز بها ونضعها وسام فخر

نــــجــــاح بــــاهــــر لـــــ “عـــــــاشـــــــوراء” وســـــط أجــــــــواء الـــتـــعـــاضـــد والـــتـــكـــاتـــف
محرر الشؤون المحلية

أشـــاد عـــدد مـــن رؤســـاء المآتـــم وأعضـــاء

بالمجلـــس األعلـــى للشـــؤون اإلســـامية،

واألوقاف الجعفرية بمضامين الكلمة السامية
التـــي وجههـــا عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة

الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة ،بمناســـبة

ختام موسم عاشوراء ،معبرين عن تقديرهم
وشـــكرهم لجالـــة الملك ،مؤكديـــن اعتزازهم

بحكمـــة جالتـــه في التمســـك بقيـــم التعايش

والتاحم ،وتأكيد جالته الدائم على ضرورة
إقامـــة الشـــعائر الحســـينية على أكمـــل وجه،

رافعين أســـمى آيات الشـــكر واالمتنان لفريق
البحريـــن الوطني ولوزارة الداخلية وللهيئات
الحكوميـــة واألهليـــة كافـــة ،التـــي ســـاهمت

بإنجاح مراســـم موســـم عاشـــوراء لهذا العام،

وذلك على الرغم مـــن اإلجراءات االحترازية

لتفشي جائحة كورونا.

وقـــال رئيس مأتم توبلي الشـــرقي علي شـــبر

“إن الكلمة الســـامية التي وجهها جالة الملك،
بمناسبة ختام موسم عاشوراء للعام الهجري
 ،1442جسدت النجاح الذي تحقق في إحياء
موســـم عاشـــوراء على الرغم من اإلجراءات
االحترازيـــة لتفشـــي جائحـــة كورونـــا ،تلـــك

اإلجـــراءات التي جاءت في صالـــح المجتمع

وحمايته ،رافعا أســـمى آيات الشكر واالمتنان
إلـــى جالـــة الملـــك علـــى توجيهـــات جالتـــه

السديدة ودعمه إلحياء موسم عاشوراء”.

وأكـــد أن روح التعـــاون والتكاتف التي أبداها
الجميع في هذه المناسبة وااللتزام التام بكل
اإلجراءات الوقائية األمر ،القى إشادة ملكية
ســـامية نعتـــز بها ونضعها وســـام فخـــر لما تم

إنجازه في هذه الظروف االستثنائية ،مشيرا
إلـــى أن اإلجـــراءات التـــي تم اتخاذهـــا كانت

موضـــع تفهم من قبل المآتم ،كونها تصب في
مصلحة الناس.

ووجـــه رئيـــس مأتـــم توبلي الشـــرقي الشـــكر

والتقديـــر لكافة الجهات المعنية التي يســـرت
وســـهلت الظـــروف مـــن أجـــل إحيـــاء موســـم

عاشـــوراء ،خصوصـــا وزارة الداخليـــة وعلـــى

رأســـها وزيـــر الداخلية الشـــيخ راشـــد بن عبد
هللا آل خليفـــة ،ومحافـــظ العاصمـــة الشـــيخ

هشام بن عبدالرحمن بن راشد آل خليفة ،كما
توجه بالشـــكر والتقدير إلـــى المجلس األعلى

للشـــؤون اإلســـامية ووزارة العدل والشؤون

اإلسامية واألوقاف ،ومجلس إدارة األوقاف
الجعفريـــة ،وللمتطوعين الذيـــن كان لهم دور
بـــارز فـــي الترتيـــب والتنظيـــم والتأكـــد مـــن

سامة اإلجراءات وتنفيذها.

وقال شـــبر :إن مملكة البحرين في ظل قيادة

ميرزا الفردان

محمد العسبول

عبدالله العريس

علي شبر

محمد الصفار

عبداألمير سلمان

محمود خلف

جالة الملك ســـتبقى على نهجها في تكريس

الطبيـــة التي أوصى بها الفريق الطبي ،والذي

خاص ،وهي من سمات النهج الحكيم لجالة

المحافظات ووزارة الداخلية كانت مدروســـة

وأشـــاد باألبعـــاد اإليجابيـــة التـــي تضمنتهـــا

وســـتبقى واحة وارفة ينعم في ظلها الجميع

العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس

حرية ممارســـة الشعائر الدينية لكل الطوائف

وأشـــاد بالتنســـيق والتواصـــل بيـــن األطراف

نبيلـــة أكدت خصوصيـــة المجتمـــع البحريني

مواجهة جائحة كورونا الصحية.

ممارســـة الحريات الدينية واحترام التعددية

المحبة واالنسجام بين أبناء المجتمع الواحد
باألمن واالستقرار.

يعمـــل فـــي إطار فريـــق البحرين بقيـــادة ولي

مجلس الوزراء ،صاحب السمو الملكي األمير

ورفـــع عضـــو مجلـــس إدارة مأتـــم الصفافيـــر

سلمان بن حمد آل خليفة”.

أســـمى آيات الشـــكر واالمتنان للمقام السامي

وعطـــاء لجميع أفراد شـــعبه الكريم باختاف

محمـــد الصفـــار بـــكل معاني الفخـــر واالعتزاز
لصاحـــب الجالـــة الملـــك ،علـــى مـــا تضمنتـــه

الكلمـــة الســـامية فـــي ختـــام مراســـم إحيـــاء
ذكـــرى عاشـــوراء ،التـــي أثلجت صـــدور أبناء

هذا الوطن العزيز ،إذ جســـدت النهج األصيل
لقيادة جالته وما عكســـته من أســـمى معاني
التعايـــش واأللفـــة واحتـــرام تعـــدد األديـــان

والمذاهب والمعتقدات والقيم اإلنسانية.

أديانهـــم وطوائفهـــم ،معبرا عن بالـــغ االعتزاز

ذخرًا للوطن الغالي.

بحكمـــة جالتـــه في التمســـك بقيـــم التعايش

والتاحم ،وتأكيد جالته الدائم على ضرورة
إقامة الشـــعائر الحسينية على أكمل وجه عبر

توفير كل ســـبل الدعم لما تمثله عاشوراء من
قيـــم ومعان إنســـانية عظيمة ،وهـــو ما عبرت

عنه مضامين الكلمة الســـامية ،بمناسبة ختام

ســـلمان آل خليفـــة ودور ســـموه الكبيـــر فـــي

األبويـــة التـــي عهدناها دوما من لـــدن جالته

عاليا جهـــود ولي العهد
بأبهى صورهـــا ،مثمنًا ً
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس

مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير

ســـلمان بن حمد آل خليفة وتوجيهات ســـموه
للجهات المعنية التي رسمت النهج التنظيمي

واالحترازي إلحياء ذكرى عاشوراء بكل يسر
وسامة وطمأنينة.

وأشـــاد الصفـــار بالـــدور البـــارز لجهـــود وزيـــر

عـــز وجـــل أن يســـدد خطى جالتـــه ويحفظه

وتوجه بالشكر لولي العهد نائب القائد األعلى
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل

خليفة على جهود سموه وتوجيهاته للجهات
المعنية في الحفاظ على الجوانب التنظيمية
واإلجـــراءات االحترازيـــة إلنجـــاح موســـم
عاشوراء.

المســـاجد فجرا ،ونتمنى استكمال فتحها في

كل الصلـــوات في ظل االلتزام باالشـــتراطات

من التنظيم والسامة”.

وختـــم العريـــس “نمـــر بظـــروف اســـتثنائية

إذ كان موســـم عاشـــوراء هـــذا العـــام أقـــل

صاحـــب الجالـــة الملك على الرعايـــة الملكية

في ظل قيادة جالة الملك وتحقيق التكامل
بين المؤسسات الرســـمية واألهلية بما يخدم
أمن واستقرار المملكة.

مـــع كافـــة المؤسســـات والجهـــات إلنجـــاح

موســـم عاشـــوراء ،مشـــيدًا فـــي الوقـــت ذاته
بـــدور محافظ محافظـــة العاصمـــة ومتابعته

وأكـــد مواصلـــة التعـــاون مـــع جميـــع األجهزة

الميدانية للخروج بموســـم عاشـــوراء بأفضل

الحفـــاظ على المكتســـبات الوطنية من خال

التي نعيشها هذا العام.

الحكوميـــة والمؤسســـات األهليـــة مـــن أجـــل

التمسك والتعاضد بين جميع فئات ومكونات
شـــعب البحرين الكريم بما يحقق رؤية جالة
البحريـــن ،داعيـــا هللا عز وجـــل أن يديم على

صـــورة علـــى الرغم من الظروف االســـتثنائية
وأشـــاد رئيـــس مأتـــم إســـكان ســـترة محمـــد

العســـبول بما جاء في مضامين كلمة صاحب
الجالـــة الملك مـــن تأكيد أن مملكـــة البحرين
بفضـــل القيـــادة الحكيمـــة لجالتـــه ،ماضيـــة

فـــي نهجهـــا الحضاري المســـؤول في تكريس

رجـــب بنجـــاح موســـم عاشـــوراء لهـــذا العام،

الملك أســـمى آيات الشـــكر والتقدير والعرفان

الشـــعائر ،مـــع األخـــذ باإلجـــراءات االحترازية

لطبيعتها شـــيئا فشيئا ،وقال “استبشرنا بفتح

في تنظيم وضمان سير الموسم بأعلى درجة

ضيـــق علـــى الحريـــات أثنـــاء إقامـــة الشـــعائر

عن قوة وترابط شعب مملكة البحرين الوفي

الداخلية ،الذي وفر كل التســـهيات بالتعاون

مـــا يجعلـــه موســـما ناجحـــا رغـــم التحديـــات

والتسهيات والدعم للحفاظ على إقامة هذه

والمســـاجد بشـــكل تدريجي بما يعيـــد الحياة

العامليـــن فيها على الدور الكبير الذي اتخذته

ومـــا حملته الكلمة من معان وقيم نبيلة ،تعبر

بـــدوره ،أشـــاد رئيـــس مأتـــم بـــن رجـــب عضو

الحكوميـــة واألهليـــة بتوفيـــر الخدمـــات

من العشوائية ،وعبر عن أمله في فتح المآتم

كمـــا نشـــيد بـــدور وزارة الداخليـــة وجميـــع

األمنيـــة التـــي جـــاءت بتوجيـــه مـــن وزيـــر

مـــن جانبه ،رفـــع رئيـــس مأتم الحـــاج عباس،

الســـامية لجميـــع المؤسســـات واألجهـــزة

مـــن توضيـــح االشـــتراطات الطبيـــة والتقليل

مر السنين ،ســـواء كان دعما ماديا أو معنويا،

ورفـــع نائب رئيس مأتم شـــهداء الطف ميرزا

الخدمـــات األمنيـــة التـــي قدمتهـــا اإلدارة

التعايـــش والســـام ،وأوضـــح أن موســـم

ليتحقـــق لوال دعـــم جالة الملـــك ،وتوجيهاته

اســـتلزم دورا كبيرا مـــن القائمين على المآتم،

الملك ودعمه المســـتمر لموسم عاشوراء على

فاإلجـــراءات التـــي تـــم اتخاذهـــا كانت تصب

عاشوراء في هذه الظروف االستثنائية.

علـــى الرغم من الظروف االســـتثنائية ،ما كان

التكاملـــي من جميع المعنييـــن ،فضبط الناس

ونشـــيد بـــدور وتوجيهـــات صاحـــب الجالـــة

يكـــن لينجح لـــوال التواصـــل المباشـــر والعمل

جالة الملـــك الكثير من المضامين اإليجابية،

جـــاءت حافلـــة بـــكل قيـــم المحبـــة والرعايـــة

جالة الملك موفور الصحة والعافية.

وقـــال “إن نجـــاح إقامة الشـــعائر الحســـينية،

وبيـــن العســـبول أن موســـم عاشـــوراء لـــم

المذهبية .وقال العريس “اســـتمدينا من كلمة

وأثنـــى رئيـــس مأتـــم الحـــاج عبـــاس علـــى

ملك الباد في تحقيق مســـتقبل زاهر لمملكة

الهيئـــة العامة للمواكب الحســـينية فيصل بن

المعنيـــة الـــذي يضمـــن التنســـيق العالـــي فـــي

بنســـيجه االجتماعي المتماســـك ،وبما يضمن

الصحيـــة فـــي هـــذه الظـــروف االســـتثنائية

الداخليـــة لمـــا قدمته الـــوزارة من تســـهيات
ً
حفاظـــا علـــى األمـــن واألمـــان ،الـــذي
وعنايـــة
كان لـــه األثـــر الكبيـــر في نجاح موســـم ذكرى

تمتاز عن غيرها من الدول في إيجاد األجواء

وأشاد بن رجب بما يكنه جالة الملك من حب

وأضـــاف أنه يجـــل توجيهات رئيـــس الوزراء

إنجـــاح مراســـم ذكـــرى عاشـــوراء وظهورهـــا

واألديـــان في مملكتنـــا الغالية البحرين والتي

المناسبة لممارسة الشعائر الدينية ،سائا هللا

موســـم عاشـــوراء للعام الهجـــري  ،1442التي

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن

الملـــك ومـــا يوليـــه من حـــرص علـــى تكريس،

ومنظمة”.

كلمـــة جالتـــه بما جـــاء فيها من معـــان وقيم

السيد محمود خلف إلى مقام صاحب الجالة
لدعم جالته المستمر إلحياء ذكرى عاشوراء

عاشـــوراء امتـــاز باليســـر والســـهولة واألمان،

الصحية الكبيرة.

لجائحة كورونا”.

الفردان أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام
والدعـــم الـــذي تحظـــى بـــه المآتم الحســـينية

من لدن جالته ،مشـــيرا إلـــى أن كلمة جالته
بمناســـبة ختام موســـم عاشـــوراء هي وســـام

يضعه الشـــعب البحريني على صدره ويفتخر

بقائد المســـيرة أب الجميع جالة الملك ،األمر
الـــذي يشـــكل دافعـــا لنـــا للعطـــاء والبـــذل في

سبيل خدمة الوطن.

بمتابعتـــه لكافـــة فعاليـــات موســـم عاشـــوراء

وتوجيهاتـــه لـــإدارات األمنيـــة بتقديـــم كافة
التســـهيات والدعـــم للمآتـــم الحســـينية فـــي

كافة محافظات المملكة ،كما أعرب عن شكره

وأعـــرب عن شـــكره لجهود الحكومة برئاســـة

خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة ،علـــى متابعتها

مـــن الجهـــات الرســـمية المختصـــة التـــي كان

رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير
ورعايتهـــا للمناســـبة التـــي تحظـــى باهتمـــام

الصالح :حكمة القيادة ورهانها على الوعي أنجح عاشوراء

لهـــا الدور الكبيـــر في نجاح الموســـم ،فجهود

الدمستاني :الكلمة السامية بعثت على االرتياح لدى الشعب

ختـــام موســـم عاشـــوراء ،الذي شـــكر جالته

مجلس األوقاف الجعفرية والمتطوعين على
جهودهـــم الحثيثة في متابعة تنظيم موســـم
عاشـــوراء وفـــق االشـــتراطات االحترازيـــة

في نجاح موســـم عاشـــوراء هذا العام ،منوها

وزيـــر الداخلية ،التي ســـاهمت وبشـــكل فعال

عاشـــوراء ،وقـــال “إجراءات عاشـــوراء كانت
مناســـبة جـــدا ،وثمة اهتمـــام ومتابعـــة كبيرة

ســـلمان ،الكلمـــة الســـامية لجالـــة بمناســـبة

وأعـــرب الفـــردان عـــن إشـــادته بتوجيهـــات

المستمرة.

ختام الموسم لهذا العام.

الحسينية”.

وثمن رئيس مأتم آل حسين العكر عبداألمير

كافـــة فعالياتهم ومناســـباتهم الدينية ودعمه

وثمن العســـبول الجهـــود الكبيـــرة التي بذلت

الخالـــدة وبكلمـــة جالتـــه الســـامية بمناســـبة

فـــي الصالـــح العـــام ،ولـــم تشـــعر النـــاس بـــأي

للوقاية من انتشـــار فيـــروس كورونا ،ما يدل

لرئيس األمن العام ومحافظ العاصمة ومدير

من الجهات الرســـمية المعنية إلنجاح موســـم

عـــددا ومشـــاركة ،لكنـــه كان منظمـــا ومرتبـــا،

مركز شرطة الخميس على التعاون والمتابعة

على حرص جالته على مشاركة أبناء الوطن
الامحـــدود لألوقـــاف الجعفريـــة والمآتـــم

والروضات الحسينية.

وأضـــاف “أنـــه ليـــس بغريـــب علـــى جالته أن

كفل لنـــا حرية التعبير إلحياء شـــعائرنا وذلك
نابع مـــن متابعته المســـتمرة ألبنائه ،والشـــكر
موصـــول إلـــى وزيـــر الداخليـــة علـــى الجهود
الكبيـــرة التـــي بذلتهـــا الجهـــات األمنيـــة فـــي

إلـــى ذلـــك ،أكـــد عبـــدهللا العريـــس مـــن أهالي

تأميـــن إحيـــاء موســـم عاشـــوراء ،وحرصهـــم

معبـــرة جدا ووصفهـــا أنها في الصالـــح العام،

بلبس الكمام واشتراطات األمن والسامة.

قريـــة ســـماهيج أن كلمة عاهـــل الباد جاءت

علـــى تطبيـــق التباعـــد االجتماعـــي وااللتـــزام

العشيري :جهود الفريق الطبي و “الداخلية” مشهودة

لجنـــة

الملكي األمير سلمان بن

ثمـــن

النائـــب

أحمـــد

واحتـــرام ووئـــام” .وأكـــد

أشاد النائب هشام العشيري

وزارة الداخليـــة كامـــل

الصالـــح بالنجـــاح المميز

البحرين والفريق الطبي

لعاهـــل

البـــاد

صاحـــب

الجعفريـــة حقـــق بالشـــراكة

البـــاد صاحـــب الجالـــة

بالصورة الائقة ،وأستطيع

أشـــاد

رئيـــس

حمـــد آل خليفـــة وفريق

الخدمات النائب ممدوح

الســـام بمملكة البحرين
رغـــم صعوبـــات جائحـــة
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وأكـــد رئيـــس لجنـــة

عكســـت حـــرص ومتابعـــة

عاشـــوراء هذا العام في

وتسهيل اإلجراءات لموسم

إال أن حكمـــة القيـــادة
الرشـــيدة والرهـــان على

صحـــة وســـامة المعزيـــن ونجـــاح هذا

وملتزمة باإلجـــراءات الوقائية الازمة

فـــي اتخـــاذ الســـبل كافة للحفـــاظ على

الموسم العزيز على كل البحرين.

علـــى التوجيهـــات الســـامية الحكيمـــة

الداخليـــة والمجلـــس األعلـــى للشـــؤون

للمؤسســـات

الرســـمية

واألهلية كافة إلنجاح مراســـم اإلحياء
العزيـــزة علـــى وجـــدان المواطنيـــن

البحرينيين ،إذ كان لتوجيهاته السامية
الـــدور الرئيـــس في نجاح هذا الموســـم

العاشـــورائي وبالجهـــود الحثيثـــة لولي
العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو

تنظيـــم موســـم عاشـــوراء،

أحمد الدمستاني

المتابعـــة هـــي الســـبب الرئيـــس فـــي إنجاح

الســـامية لجالتـــه بعثت الفرحـــة واالرتياح

والحســـينيات ومواكـــب العـــزاء ،إذ هيأ هذا

الظروف االســـتثنائية الذي تمر بها المملكة؛
بســـبب فايـــروس كورونـــا ،مؤكدا مـــا يتمتع

جهود كل الجهات الرسمية ،مثل وزارة

بـــه جالـــة الملـــك من حكمـــة عاليـــة وإرادة

صلبة لقيادة سفينة الوطن بكفاءة وتجاوز

اإلسامية واألوقاف الجعفرية كل هذه

التحديـــات كافـــة بســـعة الصـــدر .وقـــال

الجهود عززت األهداف السامية والقيم

الدمســـتاني “نحـــن نؤكـــد علـــى توجيهـــات

العظيمـــة إلحيـــاء عاشـــوراء الحســـين

جالته ونفتخر بما تنعم به مملكة البحرين

(عليه السام) ،وأهدافه التي تصب في

تحت قيادته من حرية كبيرة في ممارســـة

الرقـــي بالقيـــم اإلنســـانية واالجتماعية

الشـــعائر الدينيـــة ،والحفاظ علـــى الحريات
الدينيـــة ،وعلينـــا جميعً ـــا أن نحافـــظ علـــى

وأوضحت الصـــورة المشـــرقة للتاحم

بيـــن الطوائف واألديـــان المتعددة كافة

هذا النمـــوذج المتحضر والحاضن للتعددية

في مملكة البحرين.

إذ نجـــح موســـم عاشـــوراء

بوضع استثنائي وبإجراءات احترازية غير

لـــدى عمـــوم شـــعب البحريـــن ،خصوصا في

واع ومســـؤولية إدارات المآتـــم
بحـــذر
ٍ

وشـــكر الصالـــح عاهـــل البـــاد صاحـــب

ً
نجاحـــا غيـــر مســـبوق فـــي

الموســـم في كل عام .وأشـــار إلى أن الكلمة

اإلحياء لعاشوراء ،التي كانت منضبطة

ووعـــي المعزيـــن والتعـــاون الوثيق مع

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

عاشـــوراء ،مؤكـــدا أن هـــذه

متميـــزا إلظهـــاره مـــدى

وعـــي المجتمع البحرينـــي كان الفيصل

لفايـــروس كورنا هـــذا العام

جالته الحثيثة في تيســـير

مملكـــة البحريـــن كان

وعي المجتمع البحريني في كل مظاهر

والفريـــق الوطنـــي للتصدي

عيســـى آل خليفـــة ،التـــي

الخدمـــات أن موســـم

ممدوح الصالح

مـــع الجهـــات الحكوميـــة

الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن

كورونا.

اإلمـــام الحســـين عليـــه

واألجهـــزة

الدمســـتاني الكلمة السامية

األول للتصدي لفيروس

إلحياء ذكرى عاشـــوراء

أن مجلـــس إدارة األوقـــاف

الدينيـــة والمذهبيـــة بتعايـــش وانســـجام

مسبوقة وتعاون وتنســـيق مع جميع المأتم
التعاون سبل النجاح الباهر للموسم.

اإلمكانات لظهور الموســـم

بمضاميـــن خطـــاب عاهـــل

القـــول إنـــه موســـم رائـــع

الملـــك حمد بن عيســـى آل

فعـــا رغـــم كل التحديـــات

خليفـــة فـــي كلمـــة جالتـــه

الصحيـــة الموجـــودة ،لـــذا

التـــي قدمهـــا فـــي نهايـــة

أتقـــدم بالشـــكر لفريـــق

موســـم عاشـــوراء ،وقـــال

البحرين برئاسة ولي العهد

إن رعايـــة جالـــة الملـــك

الدائمة لموســـم عاشـــوراء

هشام العشيري

تلقى الشـــكر والثناء الدائم

ســـواء كان الدعـــم ماديـــا أو لوجســـتيا ،إذ
عاشـــوراء عبـــر الســـنين بما يضمن ساســـة

فـــي إدارة ملـــف جائحـــة كورونـــا عمومـــا

تحرص الحكومة دائما على تسهيل مواسم

وأشـــاد الدمســـتاني بجهود وزارة الداخلية

الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة ،ولجميع

مـــن خـــال طاقـــم وزارة العـــدل ووزارة

منتســـبي وزارة الداخليـــة والمحافظيـــن

ورجالهـــا من ضباط وأفـــراد واإلدارة العامة

للمرور وأفراد شرطة المجتمع على تعاونهم
وحســـن التنظيـــم واالســـتعدادات األمنيـــة
والمروريـــة المبذولـــة ،التـــي ســـاهمت فـــي

إحياء المناســـبة الدينية وســـط ارتياح عام

من المشـــاركين ،مشـــيرا إلى إشـــادة رؤساء
المأتـــم بالجهـــود المبذولـــة فـــي ظـــل هـــذه

الظروف االستثنائية.

المصلي :جاللة الملك الداعم األكبر للمواطن

األول لرئيـــس مجلـــس

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان

ســـيرها .وأشاد العشيري بالدعم التي توليه

برئاســـة وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول ركـــن

نائب القائـــد األعلى النائب

الجهـــات الرســـمية المختلفـــة ذات العاقـــة

الداخليـــة الذي يحرص علـــى القيام بكل ما

يلزم من أجل ســـامة وساسة سير موسم
عاشوراء ،وقال“ :نشيد بدور وزير الداخلية
الفريـــق أول الركـــن الشـــيخ راشـــد بـــن عبد

هللا آل خليفـــة وبتوجيهاتـــه الدائمـــة لفريق

العمـــل في الوزارة لتســـهيل إتمام المراســـم
وخروجهـــا بالشـــكل الصحيـــح بعيـــدا عـــن

كل المزايـــدات” .ووصف العشـــيري موســـم
عاشـــوراء بأنه موســـم رائع ،وقال“ :سخرت

بـــن حمد آل خليفـــة على جهودهـــم الكبيرة

وضمان سامة موســـم عاشوراء خصوصا،
فتوضيح االلتزامات والضوابط جاء بشكل
متـــدرج وواضـــح أدى إلـــى زيـــادة الوعـــي

بأهميـــة االلتـــزام والتباعـــد ،ممـــا أدى إلـــى

اطمئنـــان النـــاس والتزامهم العـــام بالتدابير
الصحيـــة الازمـــة” .وختـــم بالتأكيـــد علـــى

دور الفريق الطبـــي واللجان األهلية التابعة
للمآتم في تنظيم موســـم عاشوراء في ظل

إجراءات صحية ســـليمة وتدابير احترازية
عاليـــة لضمـــان ســـامة النـــاس خالـــه ،ممـــا

أدى الى قضاء الموســـم بيســـر وهدوء رغم

مرورنا بجائحة كورونا.

فتيل يشكر وزير الداخلية والمحافظين لتسهيل اإلجراءات
أكـــد الشـــيخ فاضـــل فتيـــل وهو

االســـتثنائي لهـــذا العـــام في ظل

توفيـــر األجـــواء المناســـبة إلحيـــاء عاشـــوراء مـــن دون تمييـــز

عضـــو ســـابق فـــي األوقـــاف

ما تشـــهده المملكـــة ودول العالم

معتمـــد

أجمـــع مـــن جائحة كورونـــا ،جاء

فـــي وزارة العـــدل والشـــؤون

نتيجـــة

جالتـــه،

أشـــاد ســـيد جميل المصلـــي وهو عضو

المناســـبة لمثـــل هـــذه

وانتشـــار

جائحـــة

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء،

اإلســـامية أن المضامين العالية

وكذلـــك اإلرشـــادات االحترازيـــة

التـــي تضمنتهـــا الكلمة الســـامية

الصـــادرة مـــن الفريـــق الطبـــي

بالنجـــاح الكبير لموســـم عاشـــوراء هذا

مؤكـــدا أن جالتـــه

يتـــوان جالتـــه فـــي

الداخليـــة بتوجيهـــات ومتابعـــة حثيثة

لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة

واألوقـــاف الجعفريـــة لمواجهـــة

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل

فيروس كورونا وبفضل التكاتف

المجلـــس األعلـــى للشـــؤون اإلســـامية
العـــام والـــذي جـــرى وفـــق االلتزامـــات
واإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي أوصى
بهـــا الفريـــق الوطنـــي الطبـــي مـــع ادارة
األوقـــاف الجعفريـــة ،ضمـــن جهـــود

مكافحة كورونا.

كورونـــا فـــي العالـــم لم

الشعائر من دون تمييز،

رعايته الكريمة لموسم

يحـــرص كل الحـــرص

عاشـــوراء،

علـــى الوحـــدة الوطنية

والتعايـــش

الســـلمي

األطيـــاف،

واحتـــرام

وحرصـــه

الدائـــم علـــى الدعـــم
والمســـاندة واالهتمـــام

بيـــن األديـــان وجميـــع

تجـــاه

ممارســـة

لشـــعائرهم

الدينيـــة،

المواطنيـــن والمقيمين

وقـــال إن عاهـــل الباد صاحـــب الجالة

التعدديـــة المذهبيـــة،
ً
مركزا
ولتبقى البحرين
ً
حاضنـــا لقيـــم ديننـــا الحنيـــف بمبادئـــه

مشـــيدا بجهود الفريق الوطني للتصدي

وانـــه ال يألو جهـــدا في توفيـــر األجواء

وأضـــاف أنه فـــي ظل الظـــروف الراهنة

الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى

الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ،عودنا
دائمـــا في مثل هذه المناســـبات الدينية

أن يكـــون هـــو الداعـــم األكبـــر للمواطن،

سيد جميل المصلي

العظيمة ونهجه القويم.

لفيروس كورونا بقيادة صاحب الســـمو

مشـــيدا بجهـــود كل منتســـبي وزارة

مـــن وزير الداخلية والتـــي وفرت األمن
واألمـــان وانســـيابية شـــعائر موســـم
عاشوراء.

كمـــا نـــوه بـــدور الفريق الوطنـــي الطبي
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا برئاســـة

رئيس المجلـــس األعلى للصحة الفريق
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل

خليفـــة ،وإدارة األوقـــاف الجعفريـــة

على إنجاح موسم عاشوراء لهذا العام
االستثنائي.

الجعفريـــة

وواعـــظ

خليفـــة ،بمناســـبة ختام مراســـم

الشيخ فاضل فتيل

إحياء ذكرى عاشـــوراء ،أسعدت

توجيهـــات

المجتمعـــي والواعي ،الذي التزم
بكافـــة اإلجـــراءات لمنع انتشـــار

المواطنيـــن ورؤســـاء المآتـــم والطواقـــم الطبيـــة

المرض وتفشيه .وأشاد فتيل بالجهود والمساعي

باإلضافـــة إلـــى الطواقـــم األمنيـــة .وأضـــاف “أننا

الطيبـــة والخدمـــات المقدمـــة مـــن جميـــع أجهزة

نثمـــن بـــكل اعتزاز ،تقديـــر جالة الملـــك لما أبداه

الدولـــة ومؤسســـاتها التي تضافـــرت جميعها في

تجـــاه شـــعب البحريـــن والقائميـــن علـــى المآتـــم

تحقيق نجاح باهر لموســـم عاشـــوراء لهذا العام،

والحســـينيات مـــن مشـــاعر وطنيـــة صادقـــة تعبر

شـــاكرا لوزيـــر الداخليـــة ولجميع منتســـبي وزارة

عـــن مكنـــون ما يتمتـــع به هذا الشـــعب مـــن رقي

الداخليـــة والمحافظيـــن في تســـهيل اإلجراءات

وتحضـــر” .وأضـــاف أن نجـــاح موســـم عاشـــوراء

وتوفير األمن لمواكب العزاء والمآتم.
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