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 ¬YÉªàLG  ∫Ó`̀N  AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  ≥`̀ aGh
 øY  ¢ùeCG  √ó≤Y  …ò`̀dG  »YƒÑ°SC’G  …OÉ«àY’G
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  ó©H
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 áeóîdG  ¢ù∏ée  Iôcòe  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 áeÉ©dG  áÄ«¡dG  º«¶æJh  AÉ°ûfEG  ¿CÉ°ûH  á«fóªdG
 á°VÉjôdG  ´É`̀£`̀b  º«¶æJ  ≈dƒààd  á°VÉjô∏d
 á∏μ«g IOÉYEG  ≈∏Y ≥aGh  Éªc  ,¬fhDƒ°T  IQGOEGh
 IOÉ``̀jR  ±ó`̀¡`̀H  á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ø`̀e  Oó``̀Y
 Ö°üæe AÉ¨dEÉH ∂dPh ,AGOC’G ø«°ùëJh IAÉØμdG
 ô««¨Jh äGQGOEG 3 çGóëà°SGh ,óYÉ°ùe π«ch

.ø«JQGOEG á«©ÑJ π≤fh iôNCG 8 äÉ«ª°ùe
 √’hCG  Ée ¢ù∏éªdG ø qªK ´ÉªàL’G ∫ÓNh
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M

 ΩÉªàgG  øe  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 ,ºgÉjÉ°†b  πM  »a  º¡JóYÉ°ùeh  øjOÉ«°ü∏d
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  ájÉYôdG  øª°V  »JCÉj  …ò`̀dG
 ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a º¡ªYOh øjôëÑdG AÉæHC’
 ó¡©dG  »`̀dhh  ∂∏ªdG  ádÓL  CÉægh  ,±hô`̀¶`̀dGh
 ô¡°T ∫ƒ∏ëH øjôëÑdG AÉæHCGh AGQRƒdG ¢ù«FQ

.∑QÉÑªdG ¿É°†eQ
 πμd √ôjó≤Jh √ôμ°T øY ¢ù∏éªdG ÜôYCGh
 òNCÉH  GhQOÉ`̀ H  øjòdG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ≈dEG É«YGO ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød OÉ°†ªdG º«©£àdG
 á∏ªëdG  ™e  Ωõ©dG  äGò`̀H  ÜhÉéàdG  á∏°UGƒe
 ø«°üëJ  ±óg  ≥≤ëj  ÉªH  º«©£à∏d  á«æWƒdG
 á«ªgCG G kócDƒe ,√OGôaCG áë°U ájÉªMh ™ªàéªdG
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G  á∏°UGƒe

 ô¡°T  ∫Ó`̀N  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üàdG  »`̀a
.π«°†ØdG ¿É°†eQ

 ô``̀jRh Iô``̀cò``̀e ≈`̀∏`̀Y ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ≥````̀aGhh
 πjƒªàH á≤∏©àªdG »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
 ájôjƒ£àdG  ™jQÉ°ûªdG  ø`̀e  á«fÉãdG  áeõëdG
 42 ƒëæH Qó≤J á«fGõ«ªH …ó∏ÑdG ™HÉ£dG äGP
 ¥hóæ°U  äGOGô`̀jEG  øe  »æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 ™jQÉ°ûªdG õcôJh ,ácôà°ûªdG ájó∏ÑdG OQGƒªdG
 ¥ô£dGh  áeÉ©dG  ≥aGôªdG  øe  OóY AÉ°ûfEG  ≈∏Y
 ™jQÉ°ûe  ≈``dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  É¡àfÉ«°Uh  á«∏NGódG
 çGóëà°SG ≈∏Y ≥aGh Éªc ,ájô°†ëdG á«ªæàdG
 äÓeÉ©ªdG  ™aO  äÉeóîd  á«fhôàμdEG  á¶Øëe

.∂dP ò«ØæJ äÉ«dBGh á«eƒμëdG
(3¢U π«°UÉØàdG)
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á`°VÉ`jô`∏`d á`eÉ`©`dG á`Ä`«`¡`dG AÉ`°û`fEG

 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  ø∏YCG
 ¥hóæ°U IQGOEG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
 ¿Éª°†dG  ´hô°ûe  øe  ≈``dhC’G  á∏MôªdG  ¿CG  »ë°üdG  ¿Éª°†dG
 áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdG ÖfÉLC’G ≈∏Y É¡≤«Ñ£J ºàj ±ƒ°S »ë°üdG
 ¢Shô«a áëFÉL âÑÑ°ùJ ¿CG ó©H ,ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ájGóH ™e øjôëÑdG
 ,ΩÉ©dG Gòg ájGóH GQô≤e ¿Éc …òdG ≥«Ñ£àdG AÉLQEG  »a ÉfhQƒc
 ø«eCÉàdG  ´hô°ûªH  á∏eÉ°T  á«Øjô©J  á∏ªM  ∑Éæg  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe
.ójóédG ΩÉ¶ædG ≥«Ñ£J ™e øeGõàdÉH É¡bÓWEG ºàj ±ƒ°S »ë°üdG
 ø«ª«≤ªdG  ≈∏Y  »ë°üdG  ø«eCÉàdG  èeÉfôH  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 ÖfÉLC’G ø«ª«≤ªdG ™«ªéd øª°†J á£N ™°VƒH ≈æ©j ÖfÉLC’G
 ,á«°SÉ°SC’G  á«ë°üdG  äÉeóîdG  á«£¨J  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a

 äÉeóîdGh ¥ƒ°ù∏d áÑ°SÉæe á«é«JGôà°SG ™°Vh ∫ÓN øe ∂dPh
 ø«eCÉà∏d  á∏eÉμàe  áeƒ¶æe  º«ª°üJ  øe  AÉ¡àf’G  ºJh  ,áeó≤ªdG
 äÉ¡édG  QGhOCG  ójóëJh  Ö`̀fÉ`̀LC’G  ø«ª«≤ªdG  ≈∏Y  »`̀eGõ`̀ dE’G

.á«æ©ªdG
 »dÉëdG ™°VƒdG øY á∏°üØe á°SGQO ™°Vh ºJ ¬fCG øY ∞°ûch
 á«é«JGôà°SG  OGóYEG  ºJ  Éªc  ,á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉeóîd
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdGh AGQRƒdG ¢ù∏ée πÑb øe ÉgQGôbEG ºJ á∏eÉμàe
 ≥«Ñ£àd ∂dPh ,á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG AÉæeCG ¢ù∏éeh áë°ü∏d
 IQGRh øY á«dhC’G áë°ü∏d »°ù°SDƒªdG π°üØdGh »JGòdG ô««°ùàdG

.áë°üdG
(5¢U π«°UÉØàdG)

ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ÖfÉLC’G ≈∏Y »ë°üdG ¿Éª°†∏d ≈dhC’G á∏MôªdG ≥«Ñ£J AóH :záë°ü∏d ≈∏YC’G{ ¢ù«FQ ..¿É```°†`eQ  ΩÉ```jCG  ∫hCG  Ωƒ```«`dG
zè``«∏îdG QÉ``ÑNCG{ ø```e á``Ä`æ`¡Jh
 AÉKÓãdG  Ωƒ«dG  ¿CG  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ø∏YCG
 ¢ù«FQ ™aôj áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh .∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ΩÉjCG ∫hCG ƒg
 »a  ø«∏eÉ©dG  ™«ªLh  ôjôëàdG  Iô°SCGh  IQGOE’G  ¢ù∏ée  AÉ°†YCGh
 ≈dEG  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  äÉ`̀jBG  ô£YCGh  ≈ª°SCG  zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{
 ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈`̀ dEGh  ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL
 ≈dEGh ,áªjôμdG áμdÉªdG á∏FÉ©dG OGôaCG ≈dEGh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 ,AÉ©ªL á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ø«àeC’G ≈dEGh ,»aƒdG øjôëÑdG Ö©°T
 øª«dÉH  ™«ªédG  ≈∏Y  ¬∏dG  √OÉ`̀YCG  ,ºjôμdG  ô¡°ûdG  ∫ƒ∏M  áÑ°SÉæªH

.äÉcôÑdGh

.∂∏ªdG ádÓL |

 ƒ`̀ Ø`̀ ©`̀ dÉ`̀ H »``̀μ``̀∏``̀e Ωƒ```̀°```̀Sô```̀e
Éeƒμëe  91  ø``Y  êGô``````aE’Gh
 áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M π°†ØJ
 êGôaE’Gh ¢UÉîdG ƒØ©dÉH »μ∏e Ωƒ°Sôe QGó°UEÉH ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 Iôàa Gƒ°†b ¿CG ó©H ,áØ∏àîe ÉjÉ°†b »a ø«eƒμëªdG øe Ójõf 91 øY
 áÑ°SÉæªH  êGô``̀aE’Gh  ƒØ©dG  »JCÉjh  .º¡≤ëH  IQOÉ°üdG  äÉHƒ≤©dG  øe
 ,áªjôμdG  ¬àdÓL IOÉY  ≈∏Y ÉjôL ∂dPh ∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ ô¡°T  ∫ƒ∏M
 ™ªàéªdG »a êÉeófÓd ƒØ©dG º¡∏ª°T øªd á°UôØdG áMÉJEG ≈∏Y ¬°UôMh

.Ωó≤àdGh AÉæÑdG Iô«°ùe »a ácQÉ°ûªdGh .AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¢SCGôàj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

6:01 QÉ£aE’G

3:57 ∑É°ùeE’G

.¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG |



3
Ω2021 πjôHCG 13 - `g1442 ¿É°†eQ IôZ AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15726) Oó©dG3

 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGQ
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ ó``̀¡``̀©``̀dG »````̀dh
 …OÉ`̀«`̀à`̀Y’G ´É`̀ª`̀à`̀L’G AGQRƒ````̀dG
 AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏éªd  »`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G

.ó©oH øY ¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤Y …òdG
 ™aQ  ,´ÉªàL’G  π¡à°ùe  »a 
 »fÉ¡àdG  ¥ó°UCG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M ≈```̀dEG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ≈```̀ dEGh ió``̀Ø``̀ª``̀dG OÓ``̀ Ñ``̀ dG π``̀gÉ``̀Y
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 áÑ°SÉæªH  øjôëÑdG  AÉ`̀æ`̀HCG  ≈``dEGh
 ,π«°†ØdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ƒ`̀∏`̀M
 ¿CG  ¬`̀JQó`̀b  â∏L  ≈`̀dƒ`̀ª`̀dG  kÉ`̀«`̀YGO
 áμ∏ªe  ≈`̀∏`̀Y  ô`̀«`̀N  ô¡°T  ¬∏©éj
 ø«àeC’G ≈∏Yh É¡FÉæHCGh øjôëÑdG

.á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG
 Ée ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ø`̀ª`̀K É`̀gó`̀©`̀H
 øe  ióØªdG  πgÉ©dG  ádÓL  √’hCG
 º¡JóYÉ°ùeh  øjOÉ«°ü∏d  ΩÉªàgG
 »JCÉj  …ò`̀dGh  ,ºgÉjÉ°†b  πM  »a
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  ájÉYôdG  øª°V
 »a º`̀¡`̀ª`̀YOh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG AÉ``̀æ``̀HC’

.±hô¶dGh ä’ÉéªdG ∞∏àîe
 √ôμ°T øY ¢ù∏éªdG ÜôYCG ºK
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ™«ªéd  √ô`̀jó`̀≤`̀ Jh
 òNCÉH  GhQOÉ`̀ H  øjòdG  ø«ª«≤ªdGh
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d OÉ`̀ °`̀†`̀ª`̀ dG º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG
 á∏°UGƒe  ≈``̀ dEG  kÉ``«``YGO  ,É``̀fhQƒ``̀c
 á∏ªëdG ™e Ωõ©dG äGòH ÜhÉéàdG
 ≥≤ëj  É`̀ª`̀H  º«©£à∏d  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ájÉªMh ™ªàéªdG ø«°üëJ ±óg
 á«ªgCG  G kó``̀cDƒ``̀e  ,√OGô`````aCG  áë°U
 äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G  á∏°UGƒe
 …ó``°``ü``à``dG »```̀ a á````̀jRGô````̀à````̀M’G
 ô¡°T ∫Ó``̀N É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d

.∑QÉÑªdG ¿É°†eQ
 »`̀a ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG ô```¶```f º````̀K

 ≈∏Y  á``LQó``ª``dG  äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG
:»∏j Ée Qôbh ¬dÉªYCG ∫hóL

 ≈`̀∏`̀Y  á```̀≤```̀aGƒ```̀ª```̀dG  :k’hCG 
:á«dÉàdG äGôcòªdG

 áeóîdG  ¢ù∏ée  Iô`̀cò`̀e  -1
 º«¶æJh  AÉ°ûfEG  ¿CÉ°ûH  á«fóªdG
 ≈dƒààd  ,á°VÉjô∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG
 IQGOEGh  á°VÉjôdG  ´É£b  º«¶æJ
 IQGRh  á∏μ«g  IOÉ``̀YEGh  ,¬fhDƒ°T
 ÉªH  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T
 º«¶æJh  IAÉØμdG  ™aQ  »a  º¡°ùj
 »`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG ¿CÉ``°``û``dG »``̀a π`̀ª`̀©`̀dG

.»HÉÑ°ûdGh

 áeóîdG  ¢ù∏ée  Iô`̀cò`̀e  -2
 OóY  á∏μ«g  IOÉ`̀YEG  ¿CÉ°ûH  á«fóªdG
 ±ó¡H  á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ø`̀e
 ,AGOC’G  ø«°ùëJh  IAÉØμdG  IOÉjR
 π`̀«`̀ch Ö`̀°`̀ü`̀æ`̀e AÉ``̀¨``̀dEÉ``̀H ∂````̀dPh
 äGQGOEG  3  çGóëà°SGh  ,óYÉ°ùe
 π≤fh iôNCG  8 äÉ«ª°ùe ô««¨Jh

.ø«JQGOEG á«©ÑJ
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  -3
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d
 áeAGƒe  ¿CÉ°ûH  »dÉªdG  ¿RGƒàdGh
 ÉªH  »©«Ñ£dG  RÉ`̀¨`̀dG  ™`̀«`̀H  ô©°S
 ¥Gƒ°SC’ÉH  QÉ©°SC’G  ™e  ≥aGƒàj

 á«°ùaÉæJ  ø`̀e  Rõ`̀©`̀jh  á«ªdÉ©dG
 »`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ´É``̀£``̀≤``̀dG OÉ``̀ æ``̀ °``̀SEGh
 áëFÉL  äÉ`̀°`̀SÉ`̀μ`̀©`̀fG  á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d
 ∫Ó``̀N ø```̀e É```̀fhQƒ```̀c ¢``̀Shô``̀«``̀a
 ≈∏Y ó```̀MGh ΩÉ``̀Y Ió`̀ª`̀d AÉ``̀≤``̀HE’G
 3^75  ó``̀æ``̀Y  »``̀dÉ``̀ë``̀dG  ô`̀©`̀ °`̀ ù`̀ dG
 ¿ƒ«∏e  πμd  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eCG  äGQ’hO

.ájQGôM IóMh
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  -4
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d
 çGóëà°SG ∫ƒM »dÉªdG ¿RGƒàdGh
 ™aO  äÉeóîd  á«fhôàμdEG  á¶Øëe
 äÉ`̀«`̀dBGh  á«eƒμëdG  äÓeÉ©ªdG

.∂dP ò«ØæJ
 ∫ó``©``dG  ô````̀ jRh  Iô```cò```e  -5
 ±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh
 øe IQGRƒ````````dG ø`̀«`̀μ`̀ª`̀J ¿CÉ``̀°``̀û``̀H
 ÖJÉμªdG  äGôÑN  øe  IOÉØà°S’G
 IóëàªdG  ºeCÓd  á©HÉàdG  ¿Éé∏dGh
 á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG á``̀ë``̀FÓ``̀dG OGó```````̀YE’
 á°UÉîdG  á«ª«¶æàdG  äGQGô`̀≤`̀dGh
 á`̀«`̀MÓ`̀°`̀UE’G á``dGó``©``dG ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ H
 Aƒ°S ø`̀e  º`̀¡`̀à`̀jÉ`̀ª`̀Mh ∫É`̀Ø`̀WCÓ`̀d
 π°†aCG  ≥``ah  ¿ƒμàd  ,á∏eÉ©ªdG
 πØ£dG  ájÉªM  »`̀a  äÉ°SQÉªªdG

.¬∏«gCÉJh

 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  ô```̀jRh  Iô``̀cò``̀e  -6
 á≤∏©àªdG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 øe á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG á`̀eõ`̀ë`̀dG π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀H
 äGP  á`̀ jô`̀jƒ`̀£`̀à`̀ dG  ™`̀jQÉ`̀ °`̀ û`̀ª`̀ dG
 Qó≤J  á«fGõ«ªH  …ó∏ÑdG  ™HÉ£dG
 »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 42 ƒëæH
 OQGƒ`̀ª`̀dG  ¥hóæ°U  äGOGô```̀jEG  ø`̀e
 õ`̀cô`̀ Jh ,á`̀cô`̀à`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG á`̀ jó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG
 Oó`̀Y AÉ``̀°``̀û``̀fEG ≈`̀∏`̀Y ™`̀jQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG
 ¥ô`̀£`̀dGh á`̀eÉ`̀©`̀dG ≥`̀ aGô`̀ª`̀ dG ø``e
 ≈dEG  áaÉ°VEG  É¡àfÉ«°Uh  á«∏NGódG

.ájô°†ëdG á«ªæàdG ™jQÉ°ûe
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  -7

 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 10  ≈∏Y  áeƒμëdG  OhOQ  ¿CÉ°ûH
 ø«MGôàbGh  áÑZôH  äÉ`̀MGô`̀à`̀bG

 ¢ù∏ée  ø```e  á``eó``≤``e  ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀H
 Ωó≤e  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀bGh  ÜGƒ`̀æ`̀dG

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée øe

øjôëÑdG ÜÉÑ°T äGRÉ``éfEÉH ó«°ûj á«LQÉîdG ô``jRh

 ó```ªMCG  ø```H  á``Ø«∏N ô```«``°ûªdG
ˆG á```«£Y øH ó`ªëe π`Ñ≤à``°ùj

 áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 ìÉÑ°U áeÉ©dG IOÉ«≤dÉH ¬Ñàμe »a øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG
 ¬∏dG  á«£Y  øH  óªëe  ï«°ûdG  ,Ω2021  πjôHCG  12  ø«æKE’G  ¢ùeCG

.áØ«∏N ∫BG

 ¬YÉªàLG »a
 …OÉ«àY’G

..»YƒÑ°SC’G

 AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dhh ∂∏ªdG Åæ¡j AGQRƒdG ¢ù∏ée
∑QÉÑªdG ¿É``°†eQ ô¡°T ∫ƒ``∏ëH øjôëÑdG Ö``©°T AÉ``æHCGh

øjôëÑdG AÉæHC’ á«μ∏ªdG ájÉYôdG øª°V ºgÉjÉ°†b πM »a º¡JóYÉ°ùeh øjOÉ«°üdÉH ∂∏ªdG ΩÉªàgG øªãj ¢ù∏éªdG

™ªàéªdG ø«°üëJ ±ó¡H ÉfhQƒμd OÉ°†ªdG º«©£àdG òNCG ™e ÜhÉéàdG á∏°UGƒe ≈dEG ™«ªédG IƒYO

 äGP ájôjƒ£àdG ™``jQÉ°ûªdG ø``e á``«fÉãdG á``eõëdG π``jƒªJ
 QÉæjO ¿ƒ``«∏e 42 ƒ``ëæH Qó≤J á``«fGõ«ªH …ó``∏ÑdG ™``HÉ£dG
∂dP  ò«ØæJ  äÉ«dBGh  á«eƒμëdG  äÓeÉ©ªdG  ™aO  áeóîd  á«fhôàμdEG  á¶Øëe  çGóëà°SG

 ≥``̀jô``̀Ø``̀dG π`̀ Ñ`̀ ≤`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j ΩÉ```̀ ©```̀ dG ó```FÉ```≤```dG
á``̀ ª``̀ gÓ``̀ é``̀ dG ó```̀YÉ```̀≤```̀à```̀ª```̀dG ø`````̀cô`````̀dG

 øcôdG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG
 Iƒ≤d  ΩÉ`̀©`̀dG  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  áØ«∏N

 ¬Ñàμe  »`̀a  øjôëÑdG  ´É``̀aO
 ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U á`̀eÉ`̀©`̀ dG IOÉ`̀ «`̀≤`̀ dÉ`̀ H
 π`̀jô`̀HCG  12 ø`̀«`̀æ`̀KE’G  ¢`̀ù`̀eCG

 ø`̀cô`̀dG  ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dG  ,Ω2021
 óªMCG  øH  ∞°Sƒj  óYÉ≤àªdG

.áªgÓédG

 ó°TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  πÑ≤à°SG
 ,IQGRƒdG ô≤ªH ¬ÑàμªH ,á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG
 ,2021  π`̀ jô`̀ HCG  12  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀«`̀æ`̀KE’G  ¢`̀ù`̀eCG
 óªMCG øH ¿É£∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 á«Hô©dG áμ∏ªªdG ô«Ø°S Oƒ©°S ∫BG õjõ©dG óÑY øH

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG
 äÉbÓ©dG  ¢VGô©à°SG  ,AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  iô`̀L
 ø«H  ™ªéJ  »àdG  á≤«KƒdG  á«îjQÉàdG  ájƒNC’G
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a Égõjõ©J πÑ°Sh ,á≤«≤°ûdG

 ´ÉªàLG  èFÉàfh  ,ácôà°ûªdG  ídÉ°üª∏d  áeóN
 ¢ù∏éªd  á©HÉàdG  »°SÉ«°ùdG  ≥«°ùæàdG  áæéd
 äó≤Y  »àdG  ,»æjôëÑdG  …Oƒ©°ùdG  ≥«°ùæàdG
 Éªc .»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G »a øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 ´É°VhC’G  äGQƒ£J  ∫hGó`̀J  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôL
 »FÉæãdG  ≥«°ùæàdG  ä’É``̀é``̀eh  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG  »``a
 ó«Mh ô«Ø°ùdG  AÉ≤∏dG  ô°†M  .É¡gÉéJ ∑ôà°ûªdG
 á«ª«∏bE’G  ¿hDƒ°û∏d  IQGRƒdG  π«ch QÉ«°S  ∑QÉÑe
 »Ñ«à©dG  ídÉ°U  ó«°ùdGh  ,¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏éeh

.…Oƒ©°ùdG ô«Ø°ùdG ƒª°S ÖFÉf

 …Oƒ`̀ ©`̀ °`̀ ù`̀ dG ô`̀ «`̀ Ø`̀ °`̀ ù`̀ dGh á``«``LQÉ``î``dG ô````̀jRh
á`̀ «`̀ FÉ`̀ æ`̀ ã`̀ dG äÉ```̀bÓ```̀©```̀ dG ¿É``°``Vô``©``à``°``ù``j

 Qƒ````̀à````̀có````̀dG π```̀Ñ```̀≤```̀à```̀ °```̀SG
 »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY
 ô≤ªH  ¬ÑàμªH  ,á«LQÉîdG  ô`̀jRh
 ≥aGƒªdG ø«æKE’G ¢ùeCG ,IQGRƒdG
 á`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀dG  ,2021  π``̀ jô``̀ HCG  12
 IõFÉØdG  …QƒÑdG  ∞°Sƒj  AGQƒM
 OQGƒªdG ™e zôμàHG{ á≤HÉ°ùe »a
 ºcÉëe  É¡ª¶æJ  »àdG  ájô°ûÑdG
 ádhóH  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  áÑ∏£d  »``HO
 ,IóëàªdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  äGQÉ````̀ eE’G
 ∞°Sƒj  ó«°ùdG  ÉgódGh  Qƒ°†ëH

.…QƒÑdG
 á«LQÉîdG  ô`̀jRh  CÉæg  ó`̀bh
 …QƒÑdG  ∞°Sƒj AGQƒM áÑdÉ£dG
 …ò``dG õ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG RÉ``̀é``̀fE’G ≈`̀∏`̀Y
 ,zô`̀μ`̀à`̀HG{  á≤HÉ°ùe  »`̀a  ¬à≤≤M

 …ò``dG º`̀«`̀≤`̀dG å`̀ë`̀Ñ`̀dÉ`̀H G kó`̀«`̀°`̀û`̀e
 ¿Gƒæ©H á≤HÉ°ùªdG √òg »a ¬àeób
 »a  ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  õ«ØëJ)
 RƒØ∏d  É¡∏gCG  É`̀e  ,(π`̀ª`̀©`̀dG  áÄ«H
 »a  ø«cQÉ°ûªdG  ø«H  õ«ªàdGh
 ÉgOƒ¡éH  É`̀gƒ`̀æ`̀e  ,á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 πμ°ûj  …ò``̀dG  »ª∏©dG  É¡bƒØJh

 ÜÉÑ°û∏d  ¬`̀H  iò`̀à`̀ë`̀j  É`̀ kLPƒ`̀ª`̀f
 ¬≤≤ëj  ÉªH  Gó«°ûe  ,»æjôëÑdG
 ¥ƒØJ øe øjôëÑdG áμ∏ªe ÜÉÑ°T
 ¢UôM  øe  ¬fhóÑj  Éeh  ,õ«ªJh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  º°SG  ™aQ  ≈∏Y
 É¡d É k«æªàe ,πaÉëªdG ∞∏àîe »a

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO

∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ΩÉjCG ∫hCG ƒg Ωƒ«dG ¿CG ø∏©j á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G
 ≈``̀∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ø``̀ ∏``̀ YCG
 Ωƒ`̀j  ¿CG  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 ô¡°T  ΩÉ`̀jCG  ∫hCG  ƒg  AÉKÓãdG  mó`̀Z

.∑QÉÑªdG ¿É°†eQ
 ¿É«H  ¢ù∏éªdG  ø`̀Y  Qó`̀°`̀Uh

:¬°üf »∏j Éª«a áÑ°SÉæªdG √ò¡H
 Éæaô°T  …ò```̀dG  ¬`̀∏`̀d  ó`̀ª`̀ë`̀dG{
 ΩÉ«°üH  Éæ«∏Y  sø``eh  ,ΩÓ`̀°`̀SE’É`̀H
 ¬«a  ∫õ``̀fCG  …ò`̀ dG  ,¿É°†eQ  ô¡°T
 äÉæ«Hh  ¢SÉæ∏d  ió``̀g  ¿BGô``̀≤``̀dG
 IÓ°üdGh  ,¿É`bôØdGh  ió¡dG  øe
 Éæ«Ñfh  Éfó«°S  ≈`̀∏`̀Y  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dGh
 …hP  ¬Ñë°Uh  ¬`̀dBG  ≈∏Yh  óªëe
 å`«ëa  ,ó©Hh  ,¿É`̀ª`̀jE’Gh  ≈≤àdG
 âÑãj ’ ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒNO ¿EG
 hCG  ∫Ó``̀¡``̀dG  á``̀jDhô``̀H  ’EG  É`̀ kYô`̀ °`̀T
 É kYÉÑJGh  ,¿ÉÑ©°T  Ió`̀Y  ∫É`̀ª`̀cEÉ`̀H
 ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ …ó¡d
 áÄ«g  â©ªàLG  ó≤a  ,º∏°Sh  ¬dBGh
 øe  áfƒμªdG  á«Yô°ûdG  á`̀jDhô`̀dG
 ¿ÉfóY ï«°ûdG á∏«°†ØdG ÜÉë°UCG

 ï«°ûdGh  ,¿É`̀£`̀≤`̀dG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H
 Üƒ`̀≤`̀©`̀j ø```̀H ó``̀jô``̀ a Qƒ``̀ à``̀ có``̀ dG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ï`̀«`̀°`̀û`̀dGh ,ìÉ`̀à`̀Ø`̀ª`̀ dG
 ,»îjôªdG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  º`̀«`̀gGô`̀HEG
 ø`̀°`̀ù`̀M ø```̀H ó```̀°```̀TGQ ï``̀«``̀°``̀û``̀dGh
 äÉYÉªàL’G  áYÉ≤H  ,ø«æ«YƒÑdG
 ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ≈æÑªH
 ø«æKE’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe  ,á«eÓ°SE’G
 ,Ω2021 πjôHCG 12 AÉKÓãdG á∏«d
 óMCG  áÄ«¡∏d  Ωó≤àj  ºd  ¬fEG  å«Mh

 ÉYô°T âÑK ¬fCG ’EG ,¬JOÉ¡°ûH »dój
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH
 √òg »a ¿É°†eQ ô¡°T ∫Óg ájDhQ
 Oƒ¡°ûdG  øe  OóY  IOÉ¡°ûH  á∏«∏dG
 ób  áÄ«¡dG  ¿EÉ`̀a  ¬«∏Yh  ,∫hó`̀©`̀dG
 AÉKÓãdG  Ωƒ«dG  ¿ƒμj  ¿CG  äQô`̀b
 ƒg ,Ω2021 πjôHCG ô¡°T øe 13
 ∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ΩÉjCG  ∫hCG
 ,¬eÉ«°U  Öéjh  ,``̀g1442  ΩÉ©d

.≥«aƒàdG »dh ¬∏dGh

 ï«°ûdG ájDhôdÉH ºμëdG áÄ«g
 ,¿É`̀£`̀≤`̀ dG ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y ø``̀H ¿É``̀fó``̀Y
 Üƒ`̀≤`̀©`̀j  ø``̀H  ó``jô``a  .O  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 øH  º«gGôHEG  .O  ï«°ûdG  ,ìÉàØªdG
 ó°TGQ  ï«°ûdG  ,»îjôªdG  ó°TGQ

.ø«æ«YƒÑdG ø°ùM øH
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG º``æ``à``¨``jh Gò````̀g
 √òg á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G
 ≈dEG  ™aô«d  ,Ió«©°ùdG  áÑ°SÉæªdG
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U ΩÉ≤e

 áμ∏ªe  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ¬∏dG  ¬¶ØM  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈``̀dEGh  ,√É``̀YQh
 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N
 Iô``̀ °``̀ SC’Gh ,ô``̀bƒ``̀ª``̀dG AGQRƒ``````̀dG
 Ö`̀©`̀°`̀Th ,á``̀ª``̀jô``̀μ``̀dG á``̀μ``̀dÉ``̀ª``̀dG
 ºdÉ©dG  ≈``̀dEGh  ,»`̀aƒ`̀dG  øjôëÑdG
 π`̀ª`̀LCG ,»``̀eÓ``̀ °``̀SE’Gh »`̀Hô`̀©`̀ dG
 ,äÉμjôÑàdG  Ö``«``WCGh  »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG
 ¿CG  Ó`̀Yh  π`̀L  ≈`̀dƒ`̀ª`̀dG  ø«∏FÉ°S
 ≈∏Y  ∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ô¡°ûdG  Gò`̀g  π¡j
 øª«dGh ô«îdÉH ø«ª∏°ùªdG ™«ªL
 º¡àª∏c  ™ªéj  ¿CGh  ,äÉcôÑdGh
 ,ìÓ°üdGh  ô«îdG  ¬«a  É`̀e  ≈∏Y
 ≥aƒjh  ,º¡aƒØ°U  óMƒj  ¿CGh
 ô¡°ûdG  Gò```̀g  ΩÉ`̀«`̀°`̀ü`̀d  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 øe  Éæ∏©éjh  ,¬eÉ«bh  π«°†ØdG
 ≈∏Y  ¬∏dG  ≈∏°Uh  ,ø«eBG  ,¬FÉ≤àY
 ¬Ñë°Uh ¬dBG ≈∏Yh óªëe Éfó«°S

zº∏°Sh



 ø°ùëj  ∑QÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG  ¿É`̀°`̀†`̀eQ  ô`̀¡`̀°`̀T  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀H
 É¡àeó≤e »``ah ,¥Ó````NC’G  ΩQÉ`̀μ`̀e  ø`̀Y  å`̀jó`̀ë`̀dG
 .¢`̀SÉ`̀æ`̀dG ø`̀«`̀H ìÓ``̀ °``̀U’Gh í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh ƒ`̀Ø`̀©`̀dG
 ºjôμdG  »μ∏ªdG  ƒØ©dG  QGó°UG  áÑ°SÉæªH  ∂dòch
 »àdG  á∏jóÑdG  äÉHƒ≤©dG  ´hô°ûeh  AÉæé°ùdG  øY

.Üƒ∏≤dG »a áMôØdG è°ùæJ
 º«μëdG  ¬HÉàc  »a  π`̀Lh  qõ`̀Y  ≈dƒªdG  ∫ƒ≤j
 »àdÉH  ™`̀aOG  áÄq `«°ùdG  ’h  áæ°ùëdG  …ƒà°ùJ  ’h)
 ¬fCÉc  IhGó`̀Y  ¬æ«Hh  ∂æ«H  …ò`̀dG  GPEÉ`̀a  ø°ùMCG  »g
 ’h  GhôÑ°U  øjòdG   q’EG  ÉgÉ q≤∏j  ’h  *  º«ªM  »qdh
 -34 :â∏°üa IQƒ°S ( º«¶Y ßq `M hP q’EG  ÉgÉq `≤∏j
 GƒëØ°üJh GƒØ©J ¿EGh...) :¬dÓL qπL ∫Ébh .35

.14- øHÉ¨àdG (º«MQ QƒØZ ¬∏dG ¿EÉa GhôØ¨Jh
 åëJ  »àdG  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  äÉ`̀jBG  »g  Iô«ãc
 ™aódGh  ™°VGƒàdGh  ,á`̀ª`̀Mô`̀dGh  íeÉ°ùàdG  ≈∏Y
 ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG ø`̀«`̀H ìÓ```̀°```̀UE’Gh ø`̀°`̀ù`̀MG »``̀g »`̀à`̀dÉ`̀H
 Éfhô≤e ¢SÉædG øY ƒØ©dGh áYGOƒdGh á°TÉ°ûÑdGh
 ≈∏Y ¿hÉ©àdGh áªMôdGh ΩÓ°ùdG ìhQh íØ°üdÉH
 Ωô`̀μ`̀dGh  QÉ`̀ ã`̀ jE’Gh ¿É`̀°`̀ù`̀ME’Gh AÉ```̀NE’Gh ô«îdG
 ø«H  …hÉ°ùàdGh  ,QÉÑμà°S’G  ΩPh  ß«¨dG  º¶ch
 ø«H ºμëdG ádGóYh iƒ≤àdÉH ’G õ««ªJ ¿hO ô°ûÑdG
 ôNBG  ≈dEG  AGó`̀YC’Gh  ø«°†¨ÑªdG  ™e  ≈àM  ¢SÉædG
 »àdG  áfÉeC’G  πªëd  ô°ûÑdG  Å«¡J  »àdG  äÉØ°üdG
 ∫ÉÑédGh ¢VQC’Gh äGhÉª°ùdG É¡∏ªM øY äõéY
  º¡æeh É¡∏ªM ¥ÉWG øe  º¡æªa ,¿É°ùfE’G É¡∏ªMh

.’ƒ¡L Éeƒ∏X ¿Éμa É¡æY õéY øe
 ºgóMh  ø«ª∏°ùªdG  Qƒ¡ªL  ¢ù«∏a  -ó©H  ÉeCG
 ¿ÉjOC’G »Øa ΩÓ°SE’G »a ¥ÓNC’G ΩQÉμe CGô≤j øe
 »ÑædG  øY  OQh  Éªc  íeÉ°ùà∏d  äGƒ``YO  iô``N’G
 øe)  :¬dƒb  ¬æY  π≤f  Ée  »a  ΩÓ°ùdG  ¬«∏Y  ≈°ù«Y
 ,(ô°ùjC’G ∑óN ¬d QOCÉa øªjC’G ∑óN ≈∏Y ∂Hô°V
 äGóÑ©àdGh ™FGô°ûdGh ¿ÉjOC’G á«≤H √ôcòJ Éª«ah
 âëÑ°UG  Ωƒ`̀«`̀dG  Éfô°üY  »``ah  .∂``̀dP  ¬Ñ°ûj  É`̀e
 ¬JÉ°ù°SDƒe  ¬d  É«ªdÉY  ÉYhô°ûe  íeÉ°ùà∏d  IƒYódG
 ¥ƒ≤Mh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ø`̀e  CGó``̀H  ¬JÉª¶æeh
 á«aÉ≤ãdGh  ájƒHôàdG  ¿hDƒ°ûdGh  πØ£dGh  ICGôªdG

.ô«ãc Égô«Zh á«°SÉ«°ùdGh á«YÉªàL’Gh
 ó≤a  º`̀jô`̀μ`̀dG  Éæ«Ñf  Iô`̀«`̀°`̀S  ≈``̀dG  ÉæÄL  GPEGh
 OQh  Éªd  É≤«Ñ£J  ¬dÉ©aCGh  ¬dGƒbGh  ¬JÉ«M  âfÉc
 π°†a  »`̀a  äÉæ«H  äÉ``̀jBG  ø`̀e  ºjôμdG  ¿BGô`̀≤`̀ dG  »`̀a
 πFÉ≤dG  ƒ¡a  ¥Ó`̀NC’G  ΩQÉμeh  ƒØ©dGh  íeÉ°ùàdG
 (¥Ó``̀NC’G  ΩQÉ`̀μ`̀e  º`̀ qª`̀JC’  âã©H)  ¬æY  OQh  Éª«a
 ¢ûjôb øe ¬dòNh ¬«∏Y ôeBÉJh √GOÉY øª«a ¬dƒbh
 Éæ«Øμjh  (¿ƒª∏©j  ’  º¡fCÉa  »eƒb  º`̀MQG  º¡q∏dG)
 GhôeBÉJ øjòdG ¢ûjôb »cô°ûªd ¬dƒ≤H OÉ¡°ûà°S’G
 ºàfCÉa GƒÑgPCG ) áμe íàa »a ºgô°SCG ºJh ¬∏àb ≈∏Y

.(AÉ≤∏£dG
 ¬à«H  ∫BG  Ωô``̀cC’G  »ÑædG  Iô«°S  ≈∏Y  ≈°ûeh
 ¿É°ùMEÉH  √ƒ©ÑJG  øjòdG  ¬àHÉë°Uh  ø«ÑéàæªdG

.ø«ëdÉ°üdG ¬∏dG OÉÑY øe AÉ«≤JC’Gh
 ƒØ©dG  »a  ΩÓ°ùdG  ¬«∏Y  »∏Y  ΩÉ``̀eE’G  Iô«°S
 ¬Ñë°Uh ¬FÉæHC’ ∫Éb .¢VÉ«ÑdG á©°UÉf íeÉ°ùàdGh
 -  ºé∏e  ø`̀HG  øªMôdGóÑY  »≤°ûdG   ¬Hô°V  ø«M
 Ééf ¿EG  - Éæ«ªîJ –  ¬MGô°S ¥ÓWEG  …ƒæj ƒgh
 ¬H  ≈``dhG  É`̀fCÉ`̀a  äƒéf  GPEG)  ..áHô°†dG  ∂∏J  ø`̀e
 Gƒ∏ã`ªJ ¿CG ºcÉq `jEGh áHô°†H áHô°V »¡a  qâe ¿EGh

.(.πLôdÉH
 øH ø`̀°`̀ù`̀ë`̀dG  ΩÉ````̀eC’G ¿CG  ô`̀Ñ`̀î`̀dG  »`̀a  AÉ```Lh
 ¬ªà°Th  ¬Ñ°Sh  πLQ  ¬°VôàYG  ΩÓ°ùdG  ¬«∏Y  »∏Y
 πéN ≈àM √É°ùch ¬ª©WCGh √É£YGh ¬«dG ø°ùMCÉa

.≈μHh QòàYÉa πLôdG
 ¬dÉLQh  »MÉjôdG  ójõj  øH  ô qëdG  ¢VôàYGh
 á©bh  óæY  áaƒμdG  ≈`̀dG  ø«°ùëdG  ΩÉ``̀eE’G  ≥jôW
 º¡eôcCÉa  ¢û£©dG  øe  ¿ƒμ°ûj  Gƒ`̀fÉ`̀ch  AÓHôc
 »MÉjôdG  ÜG ºK GhƒJQG ≈àM ºgÉ≤°Sh ø«°ùëdG
 ™aO  »a ∂dP πãeh .¬Jô°üf ≈dG ∫Éeh √ó°TQ ≈dG
 Éªe â«ÑdG πgCG áªFG »bÉH π©a ¿É°ùME’ÉH áÄ«°ùdG

.Qƒ¡°ûe ±hô©e ƒg
}}}

 ,íeÉ°ùàdG  πFÉ°†a  øY √ôcP  Ω qó≤J  Ée  πc  ™e

: qí∏ªdG ∫GDƒ°ùdG Gòg ôWÉîdG »a Qhój
 ¥QÉ°ûe  »a  ¢SÉædG  øe  ô«ãc  ∫Gõ`̀j  Ée  GPÉªd
 í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dG ø``̀Y ø``«``aRÉ``Y É`̀ ¡`̀ HQÉ`̀¨`̀eh ¢`````̀VQC’G
 ...∞∏àîªdG  ôN’G  ™e  ¢ûjÉ©àdG  øY  ø«aô°üæe

?¿ƒ°Vô©e IôcòàdG øY ºgh
 πeGƒY  ≈`̀dG  â«¡àfGh  ô`̀eC’G  Gò`̀g  »a  äôμa
 …ô«Z ¿hôNG ÜQh – ô°ûÑdG á©«ÑW »a ÜÉÑ°SGh

:»∏j Éª«a ∂dPh – á¡HÉ°ûe ÜÉÑ°SG º¡jód
 ¿BGô≤dG  ÉgôcP  ¬©ÑWh  ¿É°ùfE’G  á©«ÑW  }
 IQÉeC’G  ¢ùØædG  :É¡æe  Iô«ãc  ™°VGƒe »a  ºjôμdG
 ¢Sƒ°SƒJ Ée º∏©fh ¿É°ùfC’G Éæ≤∏N ó≤dh- Aƒ°ùdÉH
 ¥)  ójQƒdG  πÑM  øe  ¬«dG  ÜôbG  øëfh  ¬°ùØf  ¬H
 ¿É°ùfE’G πàb  – πéY øe ¿É°ùfE’G ≥∏N   -(16
 ¬ q°ùe  GPEG  -ÉØ«©°V  ¿É°ùfE’G  ≥∏Nh  -  √ôØcCG  Ée
 ¿EG  )  –  ÉYhõL  ô q°ûdG  ¬°ùe  GPGh  ÉYƒæe  ô«îdG
 ¬fEGh .ó«¡°ûd ∂dP ≈∏Y ¬fEGh .Oƒæμd ¬ qHôd ¿É°ùfE’G

...ïdG  (8-6-äÉjOÉ©dG) ójó°ûd ô«îdG qÖëd
 ¿BGô≤dG  »a  ±ôëæªdG  ¿É°ùfEÓd  äÉØ°üdG  ∂∏J

 ¬JÉaô°üJ ºμëJ øªd »g ºjôμdG
 äGƒ¡°ûdG  Égôq«°ùJh  á«fGƒ«ëdG  õ`̀FGô`̀¨`̀dG
 ∞WGƒ©∏d ΩÓ°ùà°S’Gh É«fódG ´Éàeh äGòdG qÖMh
 ≥£æªdG ∑ƒ∏°Sh π≤©dG º«μëJ øe ’óH áëeÉédG

.∫É©aC’Gh ∫GƒbC’G ÖbGƒY ≈dG ô¶ædGh º«∏°ùdG
 ¢†©ÑdG óæY –  á«°SQóªdGh á«dõæªdG á«H }
 á«fGhó©dG  áaô£àªdG  ∫GƒbC’G  ≈dG  ´Éªà°S’Gh –

.∞æ©dG áaÉ≤Kh
 ô«eóàdGh  πà≤dGh  ∞æ©dG  QÉÑNG  QÉ°ûàfG  |
.∞æ©dG ΩÓaCGh ä’É°üJ’G πFÉ°Sh »a É¡Yƒ«°Th

 IOÉ```̀HE’Gh  π`̀à`̀≤`̀dGh  ∞æ©dG  äÉ°SQÉªe  »`̀ah
 √ÉéJ  π«FGô°SG  É¡°SCGQ  ≈∏Y ∫hódG  øe  ô«ãc   »a
 √ÉéJ QÉªæjÉe »a √Gôf Ée ∂dòch ø«£°ù∏a Ö©°T
 øe ô«ãc äÉ°SQÉªeh áª∏°ùªdG (É¨æ«ghôdG) á«∏bG

.iôNC’G ∫hódG √ÉéJh É¡Hƒ©°T √ÉéJ ∫hódG
 »ØFÉ£dGh  »`̀æ`̀jó`̀dG  ≈``ª``YC’G  Ö°ü©àdG  }
 »`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀dGh »``∏``FÉ``©``dGh »``̀bô``̀©``̀dGh »``Ñ``gò``ª``dGh
 ºμëàJ ø«M ∂dP πãe πbh »HõëdGh »°SÉ«°ùdGh
 ΩóYh  á«°ùØædG  ó≤©dGh  …ó≤ëdG  çhQƒªdG  áaÉ≤K
 ¢†©Ñd á`̀«`̀fhó`̀dG  Iô`̀¶`̀æ`̀dGh ô`̀N’É`̀H  ±Gô``̀à``̀YC’G
 ΩÉ≤àf’G  Iƒ¡°Th  á«gGôμdGh  ™ªàéªdG  äÉfƒμe
 ø«M  Iô°SC’G  §«ëe  »ah  .ô°ûÑdG  ∞WGƒY  »a
 øe  á`̀ aCGQ  ’h  ´RGh  ÓH  Ö°†¨dG  IQƒ°S  ºμëàJ
  ¬°ùØf »a óqdƒJh É¡dÉ≤KCG ∞«©°†dG πªëà«a ô«ª°V

 .∞æ©dG ≈dG π«ªdG
 (ÆÉeódG π«°ù¨H) ±ô©j Ée ≈dG ΩÓ°ùà°S’G }
 ΩÉ≤àf’Gh  πà≤dG  QôÑJ  äÉÄa  øe  Égôc  hCG  ÉYƒW
 ÉgÉjÉë°V  ¥ qƒ`̀°`̀û`̀Jh  π`̀WÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀H  ≥`̀ë`̀dG  ¢ùÑ∏Jh

.¬∏dG ôeCG Ée ô«Z »a ø«©dG QƒëdG á≤fÉ©ªd
}}}

 øe ¿EG : ∫ƒ≤dÉH åjóëdG Gòg ºààNG »qfG ºK
 ΩÉKB’G  ∂∏J  øe É¡à«cõJh ¢ùØædG  ô«¡£J ´É£à°SG
 ´Éàe  q’EG  É«fódG  IÉ«ëdG  Éeh  ..RÉa  ó≤a  Qhô°ûdGh

.Qhô¨dG

.áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG .O |
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…QÉédG 16 ácQÉ°ûªdG ÜÉH ¥ÓZEG

Gô«Ñc ÓYÉØJ ≥≤ëJ á«fBGô≤dG áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G IõFÉL
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U IõFÉL â≤≤M
 ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 Gô«Ñc  ÓYÉØJ  á«fBGô≤dG  áØ«∏N  ∫BG
 500  ø«cQÉ°ûªdG  OóY  ¥Éa  å«M
 ∞∏àîe »`̀a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀eh ∑QÉ`̀°`̀û`̀e
 ájÉYôH ΩÉ≤J »àdG ,IõFÉédG äÉÄa
 √ƒdƒd  áî«°ûdG  ƒª°S  øe  áªjôc
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  âæH
 á«©ªL  ø`̀e  ±Gô`̀°`̀TEGh  º«¶æàHh

.ôÑ∏d QƒædG
 IOÉ©°S  âë°VhCG  ∂`̀dP  ∫ƒ`̀M
 øH  óªëe  â`̀æ`̀H  AÉ`̀«`̀ª`̀d  áî«°ûdG
 á«©ªL  á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N
 áªFGódG áæé∏dG á°ù«FQ ôÑ∏d QƒædG
 IõFÉL  »a  π«é°ùàdG  ¿CG  IõFÉé∏d
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 áØ«∏N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø``̀H  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 ô¡°T  øe  ™HGôdG  »a  CGóH  á«fBGô≤dG
 ´ƒªée  ≠∏H  óbh  …QÉédG  πjôHCG
 IõFÉédG  ´hô``̀a  »`̀a  ø«∏é°ùªdG
 510 πjôHCG 12 ø«æKE’G Ωƒj ≈àM
 QƒcòdG  øe  273  º¡æe  ø«cQÉ°ûe

 OóY ≠∏H å«M ,çÉfE’G øe 237h
 ¿Gô≤dG ßØM ´ôa »a ø«cQÉ°ûªdG
 ´ôah ,ÉcQÉ°ûe 120 kÓeÉc ºjôμdG

 ,ÉcQÉ°ûe 112 AGõLCG Iô°ûY ßØM
 133 AGõ```LCG  á`̀KÓ`̀K  ßØM ´ô``̀ah
 äƒ°üdG  ø°ùM  ´ôa  ÉeCG  ,ÉcQÉ°ûe

.ÉcQÉ°ûe 145 IÉcÉëªdGh
 á«©ªL  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  â``aÉ``°``VCGh
 IõFÉé∏d  π«é°ùàdG  ¿CG  ôÑ∏d  QƒædG

 »dÉëdG  πjôHCG  16   ≈àM  ôªà°ùj
 ∫ÓN  äÉ«Ø°üàdG  CGó`̀Ñ`̀J  ¿CG  ≈∏Y
 ,¿É°†eQ  20  ≈dEG  10  øe  IôàØdG
 πc »a á°ü°üîàe º«μëJ ¿Éé∏H
 áÑîf  ájƒ°†©H  IõFÉédG  ´hô`̀ a
 äÉ≤HÉ°ùªdG »a ø«°ü°üîàªdG øe
 AGô≤dGh  ïjÉ°ûªdG  øe  á«fBGô≤dG
 ¿ƒμà°S  »`̀à`̀dGh  ,ø«°ùæédG  ø`̀e
 kGò«ØæJ  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀J  ô`̀Ñ`̀Y
 øe á```jRGô```à```M’G äGAGô````̀LEÓ````̀d

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 á«©ªL  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  â`̀ª`̀à`̀à`̀NGh
 áæé∏dG  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  -  ô`̀Ñ`̀∏`̀d  Qƒ``̀æ``̀dG
 É¡ëjô°üJ  Iõ`̀FÉ`̀é`̀∏`̀ d  á``̀ª``̀FGó``̀dG
 äÉÑdÉWh  ÜÓ`̀W  ™«ªL  É¡JƒYóH
 »a  ºjôμdG  ¿BGô`̀≤`̀dG  º«∏©J  õcGôe
 ø«Ñ°ùàæªdGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 ôÑY  IõFÉédG  »a  ácQÉ°ûª∏d  ¬«dEG
 á©HÉàeh  »fhôàμdE’G  π«é°ùàdG
 ΩGô¨à°ùf’G ôÑY IõFÉédG  ÜÉ°ùM
p.Khalifa.Quran.@

.  award

 ¿BGô≤dG ¿hDƒ°T IQGOEG äóªàYG
 ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  IQGRƒH  ºjôμdG
 kGô`̀NDƒ`̀e ±É````̀bhC’Gh á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 á«fBGô≤dG  äÉ≤HÉ°ùªdG  ø`̀e  kGOó``̀Y
 πX »`̀a ∂``̀dP »``̀JCÉ``̀jh ,á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG
 á«fBGô≤dG  äÉ≤HÉ°ùªdG  º°ùb  ΩÉ«b
 ¿BGô`̀≤`̀ dG  ¿hDƒ``°``T  IQGOE’  ™`̀HÉ`̀à`̀dG
 π«dO  QGó°UEÉH  ø«eÉY  òæe  ºjôμdG
 äÉ≤HÉ°ùªdG  πªY  º¶æj  ó`̀Mƒ`̀e
 â∏°Uh »àdGh ,á«∏ëªdG á«fBGô≤dG
 å«M  ,á«fBGôb  á≤HÉ°ùe  39  ≈`̀ dEG
 ´hô`̀a  ´ƒ`̀æ`̀J  »`̀a  π`̀«`̀dó`̀dG  ºgÉ°S
 ™«ªL Ωó`̀î`̀j  É`̀ª`̀H  äÉ`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

.™ªàéªdG äÉÄa
 óYÉ°ùªdG π«cƒdG ∂dòH ìô°U
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d

 :±É°VCGh  ,¿É£≤dG  ôgÉW  óªëe
 ¿BGô`̀≤`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGOEG  äóªàYG
 ≈àMh  2020  ΩÉ©dG  òæe  ºjôμdG

 ,á«∏ëe  äÉ≤HÉ°ùe  ™°ùJ  ,Ωƒ`̀«`̀dG
 ÖdÉW  º`̀«`̀gGô`̀HEG  á≤HÉ°ùe  :»``gh
 á`̀jGó`̀¡`̀ dG á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀e ,á``̀«``̀fBGô``̀≤``̀dG
 øHG  á≤HÉ°ùe  ,IhÓà∏d  á«fBGô≤dG
 ,á«fBGô≤dG  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  …Qõ`̀é`̀dG
 ,á«fBGô≤dG ¥OÉ°üdG ôØ©L á≤HÉ°ùe
 ¬∏dG  ¿PEÉ``̀H  ¬`̀d  QƒØ¨ªdG  á≤HÉ°ùe
 óªM  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  ≈`̀dÉ`̀©`̀J
 ,á«fBGô≤dG  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH
 ,¿ƒ°ùaÉæàªdG  ¢ùaÉæà«∏a  á≤HÉ°ùe
 IQÉÑL  øH  óªMCG  ï«°ûdG  á≤HÉ°ùe
 ¬d  QƒØ¨ªdG  á≤HÉ°ùe  ,»ë«eôdG
 ,á«fBGô≤dG  ≥æY  ƒH  óªMCG  ídÉ°U
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Iõ`̀FÉ`̀L
 óªM øH ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G

.á«fBGô≤dG áØ«∏N ∫BG

á¡LGƒe »a »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  QhóH ó«°ûj iQƒ°ûdG  ¢ù«FQ
á«Hô©dG  ∫hó∏d  á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a  πNóàdG  ä’hÉëe

 ¿É````ã`ëÑJ Gó````ædƒHh ø``jô```ëÑdG
∑ô```à°ûªdG ¿hÉ`````©àdG õ````jõ```©J

 ø«H  á«°SÉ«°ùdG  äGQhÉ°ûª∏d  ådÉãdG  ´ÉªàL’G  ¢ùeCG  ó≤Y
 ôÑY ∂dPh ,GóædƒH ájQƒ¡ªLh øjôëÑdG áμ∏ªe á«LQÉN »JQGRh
 ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG á°SÉFôH ,»FôªdG »fhôàμdE’G ∫É°üJ’G
 h ,á«dhódG ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG óªMCG øH

.ájóædƒÑdG á«LQÉîdG IQGRh π«ch »μ°ùfƒHÉL πjhÉH
 óªMCG  øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG  QƒàcódG OÉ°TCG  ,´ÉªàL’G ∫ÓNh
 áμ∏ªe  ø«H  Iõ«ªàªdGh  Ió«WƒdG  äÉbÓ©dG  ≥ª©H  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù°SCG ≈∏Y Ωƒ≤J »àdGh ,á≤jó°üdG GóædƒH ájQƒ¡ªLh øjôëÑdG
 ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a AÉæÑdG ¿hÉ©àdGh ∫OÉÑàªdG ΩGôàM’G øe
 áKÓK  Qhô`̀e  iôcòH  ô¡°ûdG  Gò`̀g  øjó∏ÑdG  ∫ÉØàMG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe
 π«ch ÜôYCGh .Éª¡æ«H á«°SÉeƒ∏HódG äÉbÓ©dG áeÉbEG  ≈∏Y Oƒ≤Y
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™∏£J  øY  á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG  IQGRh
 øjôëÑdG ájDhQ ™jQÉ°ûeh èeGôH ò«ØæJ »a GóædƒH ácQÉ°ûe ≈dEG
 äÉ«fÉμeEGh  ,á©é°ûe  ∫ÉªYCG  áÄ«H  πX  »a  ,2030  ájOÉ°üàb’G
 á«æ≤àdG É«LƒdƒæμàdG »a áμ∏ªªdG IOÉjQh ,á«à°ùLƒd äÓ«¡°ùJh
 äÉ©∏£àdG  ≥≤ëjh  ,ádOÉÑàªdG  ™aÉæªdG  Ωóîj  ÉªH  ,á«dÉªdGh
 áØ«∏N ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  øªKh .ácôà°ûªdG
 ΩÓ°ùdG  ¢ù°SCG  õjõ©J  »a  GóædƒH  ájQƒ¡ªéd  »HÉéjE’G  Qhó`̀dG
 ôªJDƒªdG  ƒ°SQGh  áaÉ°†à°SG  ≈dEG  É kgƒæe  ,»fÉ°ùfE’G  ¢ûjÉ©àdGh

.äGó≤à©ªdGh ¿ÉjOC’G ájôëd ådÉãdG …QGRƒdG
 õjõ©J ≈dEG  á«dhódG ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch ÉYOh
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  äÉ«YGóJ  RhÉéàd  ,»FÉæãdG  ¿hÉ©àdG
 á∏YÉØdG ô«HGóàdGh Iõ«ªàªdG Oƒ¡édG ¿CÉ°ûdG Gòg »a É°Vô©à°ùe
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H ,»æWƒdG øjôëÑdG ≥jôØd

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ô``̀WCG  õjõ©J  ¢`̀Uô`̀a  åëH  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ó¡°T
 πëe  ÉjÉ°†≤dG  ¿CÉ°ûH  ∞bGƒªdG  ≥«°ùæJh  ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G

 ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y  ó`̀cCG
 á«ªgCG  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ¿ÉªdôÑdG  ¬H  ™∏£°†j  …òdG  QhódG
 ÉjÉ°†≤dG  ™e  »WÉ©àdG  »a  »Hô©dG
 øe  á``̀eC’G  ¬¡LGƒJ  É`̀eh  á«Hô©dG
 É¡fhDƒ°T  »`̀a  πNóà∏d  ä’hÉ`̀ë`̀e
 ø``̀eCÓ``̀ d á````̀ Yõ````̀ YRh á```̀«```̀∏```̀NGó```̀dG
 áæª«¡dG  ádhÉëeh  ,QGô≤à°S’Gh
 kÉgƒæe  ,É`̀gQGô`̀bh  É¡JGQó≤e  ≈∏Y
 ¿ÉªdôÑdG  √Rô`̀ë`̀j  …ò``̀dG  Ωó≤àdÉH
 á«fÉªdôH  á«HôY  áª¶æªc  »Hô©dG
 Üƒ©°ûdG  äÉ©∏£Jh  …CGQ  πãªJ

.á«Hô©dG
 ¬`̀dÉ`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG ió```̀ d ∂```̀ dP AÉ```̀L
 øH  ∫OÉ``̀Y  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U  ¬ÑàμªH
 ¢ù«FQ  »eƒ°ù©dG  ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 Üô``YCG  å«M ,»`̀Hô`̀©`̀dG  ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG
 AÉ°†YCG  º°SÉH  √ôjó≤Jh √ôμ°T  øY
 …òdG  ΩÉªàgÓd  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée
 ¿CÉ°ûdÉH  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  ¬«dƒj

 ≥∏©àj  Éª«a  á°UÉNh  ,»æjôëÑdG
 øY  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG  A»°ùªdG  ôjô≤àdÉH
 ¿CG kGó``̀cDƒ``̀e ,»````̀ HQhC’G ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG
 á°UÉN á°ù∏éd ¿ÉªdôÑdG ¢ü«°üîJ
 »a  πNóàdG  ä’hÉ`̀ë`̀e  á°ûbÉæªH
 Qƒëe ¢ü«°üîJh »Hô©dG ¿CÉ°ûdG
 áªjôc áàØd ó©j ,»æjôëÑdG ¿CÉ°û∏d
 óéJh á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ÉgQó≤J
 ∞bƒªdG  øY  kÉëjô°U  Gô«Ñ©J  É¡«a
 ¢SÉ°ùªdG  ¬`̀fCÉ`̀°`̀T  ø`̀e  É`̀e  π`̀c  ó°V
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äGRÉ`̀é`̀fEÉ`̀H

 ∫Éée  »a  á°UÉNh  ä’ÉéªdG  πc
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

 ∫OÉ```Y Üô`````̀YCG ,¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```e
 »`̀eƒ`̀°`̀ù`̀©`̀dG ø``̀ª``̀Mô``̀dG ó``Ñ``Y ø``̀ H
 øY »`̀Hô`̀©`̀ dG ¿É`̀ª`̀ dô`̀Ñ`̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T
 ¬`̀ª`̀Yó`̀H G kó``̀«``̀ °``̀û``̀e ,iQƒ````°````û````dG
 ¿É`̀ ª`̀ dô`̀ Ñ`̀ dG Qhó`````̀d ¬``̀Jó``̀fÉ``̀°``̀ù``̀eh
 á«Hô©dG  ÉjÉ°†≤dG  ºYód  »Hô©dG
 äGQƒ£àdG  Aƒ°V  »a  á«eÓ°SE’Gh

.á≤£æªdG É¡H ôªJ »àdG

 á«fBGô≤dG äÉ≤HÉ°ùªdG ø``e GOóY óªà©J z¿BGô``≤dG ¿hDƒ°T{

.¿É£≤dG óªëe .O |

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ó`̀LÉ`̀°`̀ù`̀e  äCGó```̀ H
 ô¡°T IôZ   AÉKÓãdG  óZ  Ωƒ`̀j  ¿Ó`̀YEG  ™e
 ∂dPh  íjhGôàdG  IÓ°U  ºjôμdG  ¿É°†eQ
 §°Sh  π«°†ØdG  ô¡°ûdG  »dÉ«∏d  kAÉ`̀«`̀MEG
 »àdG  á«FÉbƒdG  äGAGô``̀LE’É``̀H  ΩGõ`̀à`̀ d’G
 äÉ¡«LƒàdG  QÉ`̀WEG  »a  É¡æY  ¿Ó`̀YE’G  ºJ
 ó`̀LÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG í`̀à`̀Ø`̀H á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 IÓ°Uh   ¢VhôØdG  ™«ªéd  ™eGƒédGh
 ΩGõàd’G  ™e  íjhGôàdG  IÓ°Uh  á©ªédG
 øe  óë∏d   äGAGô`````̀LE’Gh  äÉª«∏©àdÉH

.19-ó«aƒc ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG

 IÓ`̀°`̀U á``̀ eÉ``̀ bEG CGó``̀Ñ``̀J ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG ó`̀LÉ`̀°`̀ù`̀e
á«FÉbƒdG äGAGô``LE’ÉH ΩGõ``àd’G ™``e í``jhGôàdG
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 ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀dG  ¿ƒ``̀fÉ``̀b  q¿CG  ó````̀cCGh
 ´hô°ûe  á`̀HGƒ`̀H  πãªj  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 …òdG  »æWƒdG  »ë°üdG  ¿Éª°†dG
 äÉÑ∏£àªdG  ô`̀«`̀aƒ`̀J  ≈```̀dEG  ±ó`̀¡`̀j
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  á«ë°üdG
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀«`̀£`̀¨`̀à`̀dG ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀Jh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á∏eÉ°ûdG
 ó©H  ø`̀Y  ¢`̀ù`̀eCG  ¬FÉ≤d  ∫Ó`̀Nh
 á«∏ëªdG ∞ë°üdG ôjôëJ AÉ°SDhôH
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  Üô``̀YCG
 ôjó≤àdGh ôμ°ûdG º«¶Y øY áë°ü∏d
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ≤e ≈dEG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ÖMÉ°U ≈dEGh ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 º`̀Yó`̀dG ≈`̀∏`̀Y ,AGQRƒ``````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀∏`̀ d Ohó``̀ë``̀eÓ``̀ dG
 áªFGódG  áªjôμdG  Éª¡JÉ¡«LƒJh
 »a  á«ë°üdG  äÉeóîdÉH  AÉ≤JQÓd
 âëÑ°UCG  ≈àM  á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªe
 á«æWh IôîØe á«ë°üdG äÉeóîdG
 ¿ÉæÑdÉH É¡«dEG QÉ°ûj ìÉéf áHôéJh

.zÉfhQƒc{ áëFÉL Iôàa ∫ÓN
 ¿Éª°†dG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  q¿CG  ó```̀cCGh
 º`̀jó`̀≤`̀J ≈`````̀dEG ≈`̀©`̀°`̀ù`̀j »`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 IOƒL  äGP  ádÉ©a  á«ë°U  äÉeóN
 OQGƒªdG  ΩGóîà°SG  ø°ùMh  á«dÉY
 èFÉàædG  π`̀°`̀†`̀aCG  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ°üë∏d
 É¡ªgCGh  ¢†jôªdG  ¥ƒ≤M  ádÉØch
 ,áeóîdG  Ωó`̀≤`̀e  QÉ«àNG  »`̀a  ¬≤M
 ¢UÉîdG  ´É£≤∏d  á°UôØdG  áMÉJEGh
 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G äÉ``̀eó``̀î``̀dG º`̀jó`̀≤`̀à`̀d
 ,ΩÉ©dG ´É£≤∏d ∂jô°ûc á«∏«ªμàdGh
 áªcƒëdG  ΩÉ¶f  ôjƒ£J  øY  kÓ°†a
 »eó≤e  ™«é°ûJh  ,¢ü«NôàdGh
 äGOÉ¡°T  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  áeóîdG
 ≈àM  á«dhódGh  á«æWƒdG  OÉªàY’G
 ≈∏Y  º¡æ«H  Éª«a  ¢ùaÉæàdG  º`̀à`̀j

.áeó≤ªdG äÉeóîdG IOƒL
 ø`̀H ó`̀ª`̀ë`̀e ï`̀«`̀ °`̀ û`̀ dG √ƒ`````̀fh
 á``£îdG  ¿CG  áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 á``μ∏ªªd  á`̀``̀``̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀d  á`̀ ``̀ ``̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ¢ù``∏ée  É``gôbCG  »``àdG  ø``jôëÑdG
 ≥``jô£dG  á``WQÉN  πãªJ  AGQRƒ``dG
 »``ë°üdG  ´É``£≤dG  »``a  ô``««¨à∏d

 √òg  ±ó`¡Jh  .2025  ΩÉ©dG  ≈àM
 IOƒ`̀``̀é`̀dG  ≥`«≤ëJ  ≈`̀ ``̀ dEG  á`̀``̀£`̀î`̀dG
 á`«ë°üdG  äÉ`eóîdG  º`jó≤J  »`a
 ,É¡àeGóà`°SGh  É¡∏jƒªJ  ¿É`ª°Vh
 á`«àëàdG á`«æÑdGh OQGƒ`ªdG ô`«aƒJh
 ¿É`̀``̀ª`̀°`̀Vh á``̀ ```̀eRÓ``̀dG á`̀jô`̀ ``̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 ±Gó``̀gCG  ≥`≤ëj  É`ªH  ,É`¡àªcƒM
 AÉ`L É`eh á`eƒμëdG π`ªY è`eÉfôH

.2030 øjôëÑdG ájDhQ »a
 ±GógCG RôHCG øe ¿CG ≈dEG √ƒfh
 ¿É`ª°V ΩÉ`¶f ≥`«Ñ£J á£îdG  √òg
 ø«`°ùëJ ≈`dG ±ó`¡j πeÉ`°T »`ë°U
 ,á``∏eÉμàe á``«ë°U äÉ``eóN º``jó≤J
 ,á``«dÉY IOƒ``L äGPh ,áeGóà``°ùeh
 OQGƒ`ª∏d  π``ã``eC’G  ΩGóîà``°S’ÉH
 ≈`∏Y  G kQOÉ``̀```̀b  ¬`∏©Lh  ,á`̀``̀MÉ`̀à`̀ª`̀dG
 É`¡¡LGƒj »`àdG äÉ`jóëàdG RhÉ`éJ
 â`̀``̀bƒ`̀dG »`̀``̀a »`̀``̀ë`̀°`̀ü`̀dG ´É`̀``̀£`̀≤`̀dG
 ƒ`ªædG  »`a  á`∏ãªàªdGh  ,ô`°VÉëdG
 Ö`Jôàj  É`eh  ´QÉ`°ùàªdG  »fÉμ`°ùdG
 »`̀``̀aGô`̀¨`̀ª`̀jO ™`̀ ``̀ °`̀Vh ø`̀ ``̀e ¬`̀``̀«`̀∏`̀Y
 ≈`∏Y  ±ô`°üdG  »`a  IOÉ`jR  Ö`∏£àj

.äÉ`eóîdG

 äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e ô````̀NBG ¿CÉ``̀°``̀û``̀Hh
 ¿Éª°†dG  á∏¶e  âëJ  ™jQÉ°ûªdG
 øH ó`̀ª`̀ë`̀e ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG
 äGQOÉÑªdG  õHCG  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 øeh  ,´hô°ûªdG  âëJ  áLQóæªdG
 »JGòdG  ô««°ùàdG  IQOÉ`̀Ñ`̀e  É`̀gRô`̀HCG
 å«M  ,á`̀«`̀dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYô∏d
 á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ôÑà©J
 á«ë°üdG äÉeóî∏d ¢SÉ°SC’G ôéM
 á£≤f  »gh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 ájÉYôdÉH  OôØ∏d  ≈``dhC’G  ∫É°üJ’G

 .á«ë°üdG
 ô««°ùàdG  ´hô`̀°`̀û`̀e  »``̀JCÉ``̀jh
 ÇOÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dG √ò```̀g Rõ`̀©`̀ «`̀ d »```̀JGò```̀dG
 ,á«dhC’G  áë°ü∏d  áeƒ¶æe  ≥∏îH
 ¢ù∏ée π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  kÉ``̀«``̀JGP  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e
 ,á«dhC’G  ájÉYôdG  IQGOEGh  AÉæeC’G
 á∏eÉμàe  á«ë°U  äÉ`̀eó`̀N  Ωó`̀≤`̀J
 á`̀dGó`̀©`̀H π``ª``©``Jh ,á``̀eGó``̀à``̀°``̀ù``̀eh
 ±ó¡jh  .á«dÉY  IOƒ``̀Lh  IAÉ`̀Ø`̀ch
 ΩÉ`̀¶`̀æ`̀ dG º````̀YO ≈````̀dG ´hô``̀°``̀û``̀ª``̀dG
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG ≈`̀∏`̀Y º`̀FÉ`̀≤`̀ dG »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ,QÉ«àN’G  ájôM  IOÉjRh  ,á«dhC’G
 Ö`̀W{ ó``̀FGƒ``̀a ø``̀e IOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀S’Gh
 Éªc ,π`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG ¬`̀é`̀¡`̀fh zIô``̀°``̀SC’G
 ájÉYôdG  á«dÓ≤à°SG  ≈`̀dG  ±ó`̀¡`̀jh
 ≈∏Y  õ«côàdGh  ,á«dhC’G  á«ë°üdG
 ø«°ùëJh ájÉbƒdGh áë°üdG õjõ©J

.IOƒédG
 ¬fCÉH  Oó°üdG  Gòg  »a  í°üaCGh
 øY á`̀∏`̀°`̀ü`̀Ø`̀e á``̀ °``̀SGQO ™``°``Vh º``̀J
 ájÉYôdG  äÉeóîd  »dÉëdG  ™°VƒdG
 OGó`̀YG  º`̀J  Éªc  á`̀ «`̀ dhC’G  á«ë°üdG
 ºJ  »àdGh  ,á∏eÉμàe  á«é«JGôà°SG
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  πÑb  øe  ÉgQGôbEG
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀d ≈```̀ ∏```̀YC’G ¢``ù``∏``é``ª``dGh
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  AÉæeCG  ¢ù∏éeh
 √ò``̀g â``̀©``̀°``̀Vh ó````̀bh ,á````̀ «````̀ dhC’G
 »∏©ØdG  Qƒ°üàdG  á«é«JGôà°S’G
 øe ,á`̀«`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀∏`̀d
 ¢üëØdG á«é¡æeh ,πª©dG äÉYÉ°S
 ¢ù«°SCÉJh  ,…õcôªdG  ôÑàîªdG  »a
 §îdGh  ,á∏LÉ©dG  ä’ÉëdG  õcGôe
 ∞`̀ «`̀Xƒ`̀à`̀dG á``̀£``̀Nh ,ø``̀NÉ``̀°``̀ù``̀dG
 äÉeóîdG πjƒªJ á«dBGh ,õaGƒëdGh

.OôØdG Ö«°üf ΩÉ¶f ∫ÓN øe
 ≥«Ñ£àdG ≈∏Y ≥jôØdG πªY Éªc
 ,∂Ñ«ÑW  ôàNG  ´hô°ûªd  »FóÑªdG
 QhO õ`̀jõ`̀©`̀J ≈```̀dG  ±ó``̀¡``̀j  …ò````̀dG
 ,Iô`̀°`̀SC’Gh  ,OôØ∏d  á∏FÉ©dG  Ö«ÑW
 ¢ù«FQ ø««©J ºJ óbh .™ªàéªdGh
 ∂dPh  2020  ΩÉY  ájÉ¡æH  …ò«ØæJ
 π°üØdGh »JGòdG  ô««°ùàdG  ≥«Ñ£àd
 øY  á`̀«`̀dhC’G  áë°ü∏d  »°ù°SDƒªdG

.áë°üdG IQGRh
 ¿CÉ``̀H ó```̀ cCG ,ô````̀NBG Ö``fÉ``L ø``̀e
 äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  »`̀JGò`̀dG  ô««°ùàdG
 ô`̀«`̀aƒ`̀J ≈```̀ dEG ±ó``¡``j á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 ø«μªàd  á`̀eRÓ`̀dG  áÄ«¡àdGh  ºYódG
 øe á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ`̀«`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 É¡fhDƒ°T  IQGOE’  äGQGô``≤``dG  ò``̀NCG
 ¢ù∏ée  π``Ñ``b  ø```e  á`̀«`̀∏`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀à`̀dG
 »ah  .áæ«©ªdG  É¡JGQGOEGh  É¡FÉæeCG
 AÉ`̀¡`̀à`̀f’G º``̀J ó`̀≤`̀a ,QÉ``````̀WE’G Gò```̀g
 ø``̀gGô``̀ dG ™``̀°``̀Vƒ``̀dG π`̀ «`̀∏`̀ë`̀J ø```̀e
 »a  áeó≤ªdG  á«ë°üdG  äÉeóî∏d
 ájÉYôdGh á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 Éªc ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«ë°üdG
 á«é«JGôà°SG ™°Vh øe AÉ¡àf’G ºJ
 ºàjh  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªd
 ,≥«Ñ£à∏d  OGó````̀Y’G  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dG
 á«é«JGôà°SG ≈∏Y á≤aGƒªdG âªJh
 äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  »`̀JGò`̀dG  ô««°ùàdG
 øe  ÉgQGôbEG  ºJ  »àdGh  á«eƒμëdG
 ¢ù∏éªdGh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  πÑb
 AÉæeCG  ¢ù∏éeh  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G

 Éªc  ,á``«``dhC’G  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG
 …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ø`̀«`̀«`̀©`̀J  º``̀J
 ájÉ¡æH  á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d
 ô««°ùàdG ≥«Ñ£àd ∂dPh 2020 ΩÉY
 øY  »°ù°SDƒªdG  π°üØdGh  »JGòdG

.áë°üdG IQGRh
 iô``````̀NC’G IQOÉ````Ñ````ª````dG É``````̀eCG
 »æWƒdG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ¢ù«°SCÉJ  »`̀¡`̀a
 IQGOEGh  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀∏`̀d
 ≈æ©j  …ò```dGh  (á`̀ª`̀μ`̀M)  áaô©ªdG
 á``«``fBG á``≤``«``bO äÉ``̀fÉ``̀«``̀H ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀H
 á`̀ eó`̀î`̀ dG »``eó``≤``ª``d á``Ñ``°``SÉ``æ``eh
 áaô©ªdG ó«dƒJh ,QGô≤dG …òîàeh
 §«£îàdG  ∫Éée  »a  ácQÉ°ûªdGh
 äÉjOÉ°üàbGh IOƒédGh ÖjQóàdGh
 PÉ`̀î`̀JG ø``̀e ø`̀μ`̀ª`̀à`̀dGh ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ,≥`̀FÉ`̀≤`̀ë`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  á«æÑe  äGQGô````̀b
 äÉLôîªdG  π°†aCG  ≥«≤ëàd  ∂dPh
 äÉ``̀eó``̀î``̀dG »`̀≤`̀∏`̀à`̀ª`̀d á`̀ «`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«ë°üdG
 äÉfÉ«Ñ∏d  πãeC’G  ∫Éª©à°S’G  ∫ÓN
 πμ°ûH  »`̀YÉ`̀æ`̀£`̀ °`̀U’G  AÉ```̀cò```̀dGh
 øe  AÉ¡àf’G  ºJ  ¬fCG  kÉæ«Ñe  ,ôμàÑe
 á©HÉàdG  á«fhôàμd’G  º¶ædG  ™°Vh
 …QÉLh  »ë°üdG  ¿Éª°†dG  ΩÉ¶æd
 .»éjQóàdG  ≥«Ñ£àdG  ≈∏Y  πª©dG
 á£îdG  OGó`̀YG  øe  AÉ¡àf’G  ºJ  Éªc
 õ`̀cô`̀e AÉ``°``û``fE’ á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G

.záªμM{
 ¿Éª°†dG  ¥hóæ°U  ¿CÉ°ûH  É`̀eCG
 ≈æ©j  …ò```̀ dG  (AÉ``Ø``°``T)  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 á«ë°U  á``̀jÉ``̀YQ  π`̀ jƒ`̀ª`̀J  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀H
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀e
 kÉ`̀≤`̀ah  IOó``ë``ª``dG  ΩÉ`̀¡`̀ª`̀ dG  AGOCGh
 å«M  ,»ë°üdG  ¿Éª°†dG  ¿ƒfÉ≤d
 ™e  óbÉ©àdÉH  Ωƒ≤j  ¥hóæ°üdG  ¿EÉa
 äÉeóîdG  AGô°ûd  áeóîdG  …Ohõe
 ,IOóëªdG  á«ë°üdG  ΩRôdG  Ö°ùëH
 á°SGQO  OGóYG  øe  AÉ¡àf’G  ºJ  ó≤a
 ¢ShQódGh  »dÉëdG  ™°VƒdG  ∫ƒM
 ∫hó``̀dG ÜQÉ`̀é`̀J ø`̀e IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 Éªc .»ë°üdG πjƒªàdG »a iôNC’G
 ¥hóæ°U  á«é«JGôà°SG  OGó``YG  ºJ

.»ë°üdG ¿Éª°†dG
 ójóëJ á«é«JGôà°S’G πª°ûJh
 ΩÉ¶ædG  »a  zAÉØ°T{  ¥hóæ°U  QhO
 áª¡ªdGh  á``̀jDhô``̀dG  ,»∏Ñ≤à°ùªdG
 ΩÉ`̀¶`̀f ,á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ±Gó```````̀gC’Gh
 §Ñ°†d äÉ«dB’Gh ìôà≤ªdG πjƒªàdG
 ,äGOGô``````̀j’G ™``̀ª``̀Lh ∞`̀«`̀dÉ`̀μ`̀à`̀dG
 »æeõdG  ∫hó`̀é`̀dG  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH

.¥hóæ°üdG π«¨°ûJh AÉ°ûfE’
 ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É``̀ª``̀«``̀ah
 ÖfÉLC’G  ø«ª«≤ªdG  ≈∏Y  ø«eCÉàdG
 è`̀eÉ`̀fô`̀H ≈`̀æ`̀©`̀j : kÓ``̀FÉ``̀b í``̀ °``̀VhCG
 ø«ª«≤ªdG  ≈∏Y  »ë°üdG  ø«eCÉàdG
 øª°†J  á`̀£`̀N  ™`̀°`̀Vƒ`̀H  Ö``̀fÉ``̀LC’G
 »a  Ö``̀fÉ``̀LC’G  ø«ª«≤ªdG  ™«ªéd
 äÉeóîdG  á«£¨J  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øe  ∂``̀dPh  ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  á«ë°üdG
 áÑ°SÉæe á«é«JGôà°SG ™°Vh ∫ÓN
 ºJh  .áeó≤ªdG  äÉeóîdGh  ¥ƒ°ù∏d
 áeƒ¶æe  º«ª°üJ  ø``e  AÉ`̀¡`̀ à`̀ f’G
 ≈∏Y  »`̀eGõ`̀dE’G  ø«eCÉà∏d  á∏eÉμàe
 QGhOCG ójóëJh ÖfÉLC’G ø«ª«≤ªdG

.á«æ©ªdG äÉ¡édG
 ¢ù∏éªdG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ¥ô``̀£``̀Jh
 Ö«ÑW  πc  ¿CG  ≈dEG  áë°ü∏d  ≈∏YC’G
 ≥ëdG  ¬jód  ¿ƒμ«°S  øjôëÑdG  »a
 »æWƒdG  πé°ùdG  ≈∏Y ´ÓW’G »a
 IOÉ`̀«`̀©`̀dG â`̀fÉ`̀ c É`̀ª`̀dÉ`̀W ó`̀Mƒ`̀ª`̀ dG
 ,É`̀«`̀ª`̀°`̀SQ á``°``ü``Nô``eh á`̀∏`̀é`̀°`̀ù`̀e
 áLQO ≈∏YC’ É≤«bO ΩÉ¶ædG ¿ƒμ«°S
 ±ô°U »a AGƒ°S á«LGhOR’G ™æªd
 äÉ°UƒëØdG  Ö`̀∏`̀W  hCG  á`````jhOC’G

.á«Ñ£dG

 ó`̀Lƒ`̀j ’ ¬````̀fCG  ≈`̀∏`̀Y Oó``̀°``̀Th
 ΩõëdG  ø«H  äÉ`̀LÓ`̀©`̀dG  »`̀a  ¥ô``a
 á`̀jQÉ`̀«`̀à`̀N’G Ωõ`̀ë`̀ dGh á`̀«`̀eGõ`̀ dE’G
 ¿Éª°†dG  ´hô°ûe  »a  ø«æWGƒª∏d

.»ë°üdG
 QÉÑNCG{  ä’DhÉ°ùJ  ≈∏Y  GOQh
 ´É£≤dG  ∞jô©J  ¿CÉ°ûH  zè«∏îdG
 ¿Éª°†dG  ´hô°ûe  äÉ«dBÉH  ¢UÉîdG
 ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ í°VhCG  ,»ë°üdG
 º°†j ´hô°ûªdG ¿CG áë°ü∏d ≈∏YC’G
 äÉ«Ø°ûà°ùªdÉH  äCGóH  πMGôe  IóY
 ºK  á«ë°üdG  õcGôªdGh  á«eƒμëdG
 Éàa’ ,¢UÉîdG ´É£≤dG ≈dEG ∫É≤àf’G
 ¿ƒμ«°S  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ¿CG  ≈`̀dEG
 á«ë°üdG  äÉeóîdG  Ωó≤àH  »æ©e
 äGóbÉ©J  ÖLƒªH  ∂dPh  ÖfÉLCÓd
 äÉcô°Th  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  ø«H
 ÉYƒf OóëJ ±ƒ°S »àdGh ,ø«eCÉàdG

.Oƒ≤©dG »a IOƒédG øe
 ≈∏Y  áÑbGôªdG  äÉ«dBG  ¿CÉ°ûHh
 ó`̀cCG ,á`̀Ø`̀∏`̀μ`̀dGh äÉ`̀eó`̀î`̀dG IOƒ``̀L
 ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ø``H ó`̀ª`̀ë`̀e ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 ¢SÉ«≤d  äGô°TDƒe  ∑Éæg ¿CG  áØ«∏N
 á«dÉªdG  äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀ª`̀dGh  IOƒ``̀é``̀dG
 á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dÉ`̀H  á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG
 »eó≤e  π`̀c  ≈∏Y  ≥Ñ£J  ±ƒ`̀°`̀Sh
 hCG  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  AGƒ``̀°``̀S  á`̀eó`̀î`̀dG
 á«aÉØ°T  ≈∏Y  GOó`̀°`̀û`̀e  ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 á°ù°SDƒe  πc  øY  á«Ñ£dG  ôjQÉ≤àdG
 ∫hO  á«Ñ∏ZCG  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,á«ë°U

 ø«eCÉàdG  º¶f  ≥Ñ£J  âJÉH  ºdÉ©dG
.áØ∏àîªdG »ë°üdG

 áμ∏ªªdG  äÉLÉ«àMG  ∫ƒ``̀Mh
 áeOÉ≤dG ô°û©dG äGƒæ°ù∏d á«ë°üdG
 ,á«ª«∏©àdG hCG ájQGOE’G á«MÉædG øe
 ¬∏dGóÑY  øH  óªëe  ï«°ûdG  í°VhCG
 á£N ¬jód  ¢ù∏éªdG  ¿CG  áØ«∏N ∫BG
 áeOÉ≤dG  äGƒæ°ùdG  πμd  ájô°ûY
 ¿Éμ°ùdG  Oó``Y  ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀H  Ωƒ`̀≤`̀Jh
 Iô`̀ °`̀ SC’Gh  á«ë°üdG  π`̀cÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh
 Gô«°ûe  ,á«æ°ùdG  QÉ`̀ª`̀YC’G  äÉÄah
 ø°ùdG  QÉÑc  áÑ°ùf  ´ÉØJQG  ¿CG  ≈dEG
 äÉ«fGõ«e »`̀a  IOÉ``̀jR  ≈`̀ dEG  …ODƒ``̀j
 ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  ≈```̀ dEG  É``à``a’  ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 »ë°üdG  ´É£≤∏d  á«æWƒdG  á£îdG
 …ôéj  »`̀à`̀ dGh  ,2025/2016
 É¡H  ô°üæY  º`̀gCGh  É«dÉM  É¡≤«Ñ£J

.»ë°üdG ¿Éª°†dG ΩÉ¶f
 õLÉ©dG  ≈∏Y  ø«eCÉàdG  ∫ƒMh
 »a  êÓ`̀©`̀dG  äÉ`̀«`̀dBGh  πeÉ©dG  ô«Z
 øWGƒªdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCG  êQÉ`̀î`̀dG
 ø«eCÉàdG  »`̀a  ≥`̀M  ¬`̀d  »æjôëÑdG
 ,¬`̀d ∫ƒ`̀Ø`̀μ`̀e êÓ``̀©``̀dGh »``̀eGõ``̀d’G
 »a  êÓ©dG  ≈∏Y  ≥Ñ£æj  Ée  ƒ`̀gh
 ≥ëà°ùj  ø`̀ª`̀a  ,É`̀ °`̀†`̀jCG  êQÉ``̀î``̀dG
 ôjQÉ≤J  Ö°ùëH  êQÉîdÉH  êÓ©dG
 π°üëj  ±ƒ`̀°`̀S  á«Ñ£dG  áæé∏dG

.¬«∏Y
 äÉ«Ø°ûà°ùe  ΩÉª°†fG  ø`̀Yh
 ≈`̀dG ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dGh ´É``̀aó``̀dG Iƒ``̀b

 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó````̀cCG ,ó``̀jó``̀é``̀dG ΩÉ``¶``æ``dG
 Óc  ¿CG  áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 Iƒbh  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  øe
 •GôîfÓd  äÉ«bÉØJG  É©bh  ´ÉaódG
 ,»ë°üdG  ¿Éª°†dG  ´hô°ûe  »`̀a
 ≥ëdG  ø«æeDƒªdG  πμd  ¿ƒμ«°Sh
 ≈Ø°ûà°ùe  …CG  »``̀a  êÓ``̀©``̀dG  »``̀a
 …ò``̀dG ø`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀ d Gò```̀g »`̀eƒ`̀μ`̀M
 øe  É`̀eCG  á«eGõdE’G  á`̀eRô`̀dG  πªëj
 ¬d  ¿ƒμ«°S  ájQÉ«àNG  á`̀eRQ  ¬jód
 á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a ≥ëdG
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ≈```̀dEG  á`̀aÉ`̀ °`̀VE’É`̀H

.á°UÉîdG
 äÉeƒμëdG  ¿G  ≈``̀dEG  QÉ`̀ °`̀ TCGh
 á¡LGƒe  πªëàJ  º`̀dÉ`̀©`̀dG  π`̀c  »`̀a
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  πNóàJh  íFGƒédG
 πÑ°S  ô«Hóàd  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀T
 Ée ƒ```̀gh ,á```̀eRÓ```̀dG á``¡``LGƒ``ª``dG
 ¿Gó∏H ™«ªLh øjôëÑdG »a çóM

.ºdÉ©dG
 »∏μdG  ≥«Ñ£àdG  óYƒe ∫ƒMh
 ¿CG  πeCÉàªdG  øe  ¬`̀fCG  ó`̀cCG  ,ΩÉ¶æ∏d
 ±ƒ°Sh  ,2024  »a  ∂`̀dP  ≥≤ëàj
 á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG ΩOÉ```̀≤```̀dG ΩÉ``̀©``̀ dG CGó``̀ Ñ``̀ f
 ≈dG ’ƒ°Uh ΩÉ¶ædG øe á«ÑjôéàdG
 áeÉ©dG äÉ«Ø°ûà°ùªdG ≈∏Y É¡≤«Ñ£J
 ≈∏Y πª©dG ≈dEG Gô«°ûe ,¬àjÉ¡f ™e
 á«dhC’G  á«ë°üdG  á«YôdG  áHôéJ
 ió```̀MEG »``̀ a ó``̀jó``̀é``̀dG ΩÉ``¶``æ``dÉ``H
.á«≤ÑdG ≈∏Y É¡ª«ª©J ºK ≥WÉæªdG

:záë°ü∏d ≈∏YC’G{ ¢ù«FQ ..ó©H øY ∞ë°üdG ôjôëJ AÉ°SDhQ ¬FÉ≤d iód

á∏eÉ°ûdG á«ë°üdG á«£¨àdG ≥«≤ëJ ≈`dEG ±ó`¡`j »`ë`°üdG ¿Éª°†dG èeÉfôH
ΩOÉ```̀≤```̀ dG ΩÉ````̀©````̀dG Ö`````̀ fÉ`````̀LC’G ≈``̀ ∏``̀ Y ´hô```̀°```̀û```̀ª```̀dG ø````̀e ≈`````````̀ dhC’G á``̀ ∏``̀ Mô``̀ ª``̀ dG ≥``̀«``̀Ñ``̀£``̀J Aó`````̀H

ÉÑjôb áë°üdG IQGRh øY á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdGh á``«fÉª∏°ù∏d »°ù°SDƒªdG π°üØdG ∫É``ªàcG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ø∏YCG
 É¡≤«Ñ£J ºàj ±ƒ°S »ë°üdG ¿Éª°†dG ´hô°ûe øe ≈dhC’G á∏MôªdG ¿CG  ,»ë°üdG ¿Éª°†dG ¥hóæ°U IQGOEG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL âÑÑ°ùJ ¿CG ó©H ,ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ájGóH ™e øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdG ÖfÉLC’G ≈∏Y
 ´hô°ûªH á∏eÉ°T á«Øjô©J á∏ªM ∑Éæg ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,ΩÉ©dG Gòg ájGóH GQô≤e ¿Éc …òdG ≥«Ñ£àdG AÉLQEG »a

.ójóédG ΩÉ¶ædG ≥«Ñ£J ™e øeGõàdÉH É¡bÓWEG ºàj ±ƒ°S »ë°üdG ø«eCÉàdG
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 IQÉØ°S  ø`̀Y  áHÉ«f  Ωó`̀≤`̀JCG  ¿CG  »æaô°ûj
 áμ∏ªe  ió``̀d  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  É«°üî°T  »æYh  øjôëÑdG
 ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ó¡©dG  »dh  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ
 Ö«WCGh »fÉ¡àdG ¥ó°UCÉH »æjôëÑdG Ö©°û∏dh
 ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ƒ`̀∏`̀M  áÑ°SÉæªH  äÉ«æªàdG

.ºjôc ¿É°†eQ ∑QÉÑªdG
 áª¡e ¿É©e ¬d ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ¿EG
 ΩÉ«°üdÉH  ¿ƒª∏°ùªdG  Ωƒ≤j  å«M  ,ø«ª∏°ùª∏d
 Ée ,á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ¿É``̀°``̀ù``̀ME’Gh IÓ``°``ü``dGh
  .ájó«∏≤àdG  á«eÓ°SE’G  áaÉ≤ãdGh  º«≤dG  ô¡¶j
 øe  ô`̀ã`̀cCG  ø«°üdG  »`̀a  ø«ª∏°ùªdG  Oó`̀Y  ≠∏Ñj
 á≤£æe  »a  ¿ƒ°û«©j  º¡Ø°üfh  Éfƒ«∏e   20
 ó≤à©J ,ºμëdG á«JGòdG ájQƒ¨jƒdG ≠fÉ«éæ«°T
 ≠fÉ«éæ«°T  »a  ΩÓ°SE’G  øjO  äÉ«eƒb  ô°ûY
 õ«Zô≤dGh  iƒgh  ¥GRÉ≤dGh  Qƒ¨jƒdG  »gh
 ≠fÉ«°û¨fhOh  ∂«LÉ£dGh  QÉààdGh  ∂HRh’Gh
 »a  ¿ƒª∏°ùªdG  Ωƒ≤j  Éªc  .¿GhÉ``̀Hh  QÓ°Sh
 ø«°üdG »a ø«ª∏°ùªdG ™«ªL πãe ≠fÉ«éæ«°T
 ,¿É°ùME’G á°SQÉªeh ΩÉ«°üdÉH ºdÉ©dG AÉëfCGh
 »a  á∏ãªàªdG  á«eÓ°SE’G  ¥Ó``̀NC’G  ø«cQóe
 ,Ió`̀Mƒ`̀dGh  ΩÓ°ùdGh  á«£°SƒdGh  á«æWƒdG

.º¡Ñ«dÉ°SCÉH ¿É°†eQ ¿ƒ°†≤jh
 ôNóJ ’ ,á«ª∏°ùdG áfhB’G √òg »a øμdh
 á«°†≤dG IQÉKEG »a Gó¡L á«Hô¨dG ∫hódG ¢†©H
 øe  ójó©dG  ¥ÓàNGh  ≠fÉ«éæ«°ûH  á≤∏©àªdG
 ≠fÉ«éæ«°T  ø``Y  äGAGô```̀à```̀a’Gh  Ö``̀ jPÉ``̀ cC’G
 ,áªFGO á«é«dƒjójCGh á«ØN á«°SÉ«°S ™aGhóH
 á«°†≤dG  ∫Ó¨à°SÉH  äÉ°†bÉæàdG  ™æ°üJ  ≈àM
 IOÉ``̀ HE’G{```̀ H  ≈ª°ùj  É`̀e  ≥`̀∏`̀à`̀î`̀Jh  ,á`̀«`̀æ`̀jó`̀dG
 OÉ¡£°V’G{h z…QÉÑLE’G πª©dG{h zá«YÉªédG
 áØjõªdG  äÉ°VGôàa’G  øe  Égô«Zh  z»æjódG
 »``dhó``dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ´Gó```̀N »``̀a É`̀¡`̀Jó`̀æ`̀LC’
 AGƒàMGh  ≠fÉ«éæ«°T  QGô≤à°SG  ¢†jƒ≤Jh
 ≈∏Y  ¬fCG  »g  á≤«≤ëdG  øμdh  .ø«°üdG  á«ªæJ
 OóY ∞YÉ°†J ,á«°VÉªdG ÉeÉY ø«©HQC’G QGóe
 ø«jÓe   5^55  øe  ≠fÉ«éæ«°T  »a  Qƒ¨jƒdG
 §°Sƒàe  ∞YÉ°†Jh  ,Éfƒ«∏e   11^68  ≈`̀ dEG
  30øe  ≠fÉ«éæ«°T  »a  OôØ∏d  ™bƒàªdG  ôª©dG
 ájôM  ≠fÉ«éæ«°T  »ªëJ  .É`̀eÉ`̀Y   72≈````̀dEG
 ¿ƒfÉ≤dG ≥ah äÉ«eƒ≤dG πμd »æjódG OÉ≤àY’G
 »a  óé°ùe  ∞`̀dCG   24  øe  ôãcCG  óLƒj  å«M

 Góé°ùe  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  »æ©j  Gò`̀g  ,≠fÉ«éæ«°T
 ó«Øà°ùJ  .≠fÉ«éæ«°T  »a  Éª∏°ùe  530   πμd
 »a  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  äGRÉ`̀é`̀fE’G
 áëaÉμªd  ádÉ©ØdG  ô«HGóàdG  ø`̀e  ≠fÉ«éæ«°T
 ΩÉ©dG  øeC’G  ó¡°Th ,±ô£àdG  ´õfh ÜÉgQE’G
 ó¡°ûJ  ºd  PEG  ÉXƒë∏e  Éæ°ùëJ  ≠fÉ«éæ«°T  »a
 á©HQC’  ∞«æY  »HÉgQEG  çóM  …CG  ≠fÉ«éæ«°T

.»dGƒàdG ≈∏Y ΩGƒYCG
 iôJ  ¿CG  á«Hô¨dG  ∫hó`̀dG  ¢†©H  ójôJ  ’
 ¢†©H  â``YOG  .É¡eó≤Jh  ≠fÉ«éæ«°T  á«ªæJ
 »àdG  ø£≤dG  Ωóîà°ùJ  ó©J  ºd  É¡fCG  äÉcô°ûdG
 πª©dG{  á©jQòH  ≠fÉ«éæ«°T  »a  ¬LÉàfEG  ºJ
 Gòg  òîàJ  É`̀¡`̀fCG  â``YOG  ≈àMh  ,z…QÉ``̀Ñ``̀LE’G
 »`̀dÉ`̀gC’ ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀M π``̀LCG ø`̀e QGô`̀≤`̀ dG
 QGóe ≈∏Y ¬fCG »g á≤«≤ëdG øμdh .≠fÉ«éæ«°T
 èJÉædG »dÉªLEG Éªf ,á«°VÉªdG ÉeÉY ø«©HQC’G
 ,Iôe  200 øe ôãcCÉH ≠fÉ«éæ«°T »a »∏ëªdG
 QÉ«∏e   138á`̀HGô`̀b  øe  ºbôdG  Gò`̀g  ™ØJQG  PEG
 áHGôb  ≈`̀ dEG   2014  ΩÉ`̀Y  »a  »μjôeCG  Q’hO
 ,2019 ΩÉY »a »μjôeCG Q’hO äGQÉ«∏e  204
 §°Sƒàe  OGRh  ,7^2%  Éjƒæ°S  ƒªædG  áÑ°ùæH
 ,9^1%  OôØ∏d  ìÉàªdG  πNó∏d  …ƒæ°ùdG  ƒªædG
 ºgOóY  ≠dÉÑdG  AGô≤ØdG  ™«ªL  ∫É°ûàfG  º`̀Jh
 »dÉgC’ øμªj .ô≤ØdG øe ø«jÓe  3^09áHGôb
 QÉ«àNG  äÉ«eƒ≤dG  ∞∏àîe  øe  ≠fÉ«éæ«°T
 ¿ƒ©àªàjh  ,á°UÉîdG  º¡JÉÑZQ  Ö°ùM  ø¡ªdG

 º`̀dh  ,π`̀ª`̀©`̀dÉ`̀H  á≤∏©àªdG  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG  ™«ªéH
 ó«≤J  …C’  á«°üî°ûdG  º`̀¡`̀à`̀jô`̀M  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀J
 ≥«≤ëJ  §``HQ  ∞«c  :∫CÉ``̀°``̀SCG  ¿CG  OhCG  .Gó```̀HCG
 …QÉ«àN’G  πª©dG  ≥jôW  øY  IÉ«M  π°†aCG
 øe  ?z…QÉÑLE’G  πª©dG{`H  ≠fÉ«éæ«°T  »dÉgC’
 πª©dG  øY  ≠fÉ«éæ«°T  »dÉgCG  ™æªj  §Ñ°†dÉH
 IôμØdG  √ò`̀g  ™LôJ  ó`̀bh  ?ø£≤dG  ∫Éée  »a
 óàªªdG  …QÉª©à°SE’G  É¡îjQÉJ  ≈`̀dEG  á«Hô¨dG

.ø«æ°ùdG äÉÄe ≈dEG
 É¡àdòH  »`̀à`̀ dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ¿CG  â`̀Ñ`̀K  ó`̀≤`̀ dh
 ø``̀eC’G  §`̀≤`̀a  ô`̀aƒ`̀J  º`̀d  á«æ«°üdG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 »a  É°†jCG  âªgÉ°S  πH  ,≠fÉ«éæ«°T  »dÉgC’
 »dÉàdÉHh  ,á«æjódG  ájôëdG  ¥ƒ≤M  ájÉªM
 áëaÉμe  á«°†≤d  áª¡e  äÉªgÉ°ùe  â`̀eó`̀b
 Ió«Øe  áHôéJ  äô``̀ahh  á«ªdÉ©dG  ÜÉ```̀gQE’G
 Éªc .±ô£àdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d  á«ªdÉ©dG  Oƒ¡é∏d
 Éªæ«H ô«Ñc ºYóH ≥ëdG ÖMÉ°U ≈¶ëj{ ∫É≤j
 »¶M  ,zπ«∏≤dG  ’EG  πWÉÑdG  ÖMÉ°U  óéj  ’
 á«°†≤dG  »`̀a  É``¡``JGAGô``LEGh  ø«°üdG  ∞`̀bƒ`̀e
 ô«ãc  øe  ºYódG  ≈∏Y  ≠fÉ«éæ«°ûH  á≤∏©àªdG
 ∫hó`̀dG  ¿CG  É°Uƒ°üN  ,á≤jó°üdG  ∫hó`̀ dG  øe
 ÉªH  á«eÉædG  ∫hó``̀dGh  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG
 ∞bƒªdÉH  ∂°ùªàJ  ,á≤jó°üdG  øjôëÑdG  É¡«a
 ø«°ü∏d  ºYódG  Ωó≤Jh  ,∫OÉ©dGh  »Yƒ°VƒªdG
 ºeCÓd ™HÉàdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¢ù∏ée »a äGôe
 »a .á«dhódG  äÉª¶æªdG øe √ô«Zh IóëàªdG
 ádhódG QÉ°ûà°ùe ΩÉb ,»°VÉªdG ô¡°ûdG ôNGhCG
 IQÉjõdÉH »j ≠fGh »æ«°üdG á«LQÉîdG ôjRh
 ™e ¬FÉ≤d  ∫ÓNh ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«ª°SôdG
 πeÉμdG ¢†aôdG ¿ÉÑfÉédG ócCG ,øjôëÑdG IOÉb

.iôNC’G ∫hódG ¿hDƒ°T »a πNóà∏d
 ºdÉ©dG  ∫hO ¬LGƒJ ,ô°VÉëdG âbƒdG »a
 äÉjóëJ  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dGh  ø«°üdG  É¡æª°V  ø`̀e
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL øY áéJÉf Iô«£N
 á≤jó°üdG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dGh  ø«°üdG  π°UGƒà°S
 Qó≤H  áëFÉédG  á¡LGƒe  »a  ∫OÉÑàªdG  ºYódG
 ™ªàée áeÉbEG  Éjƒ°S  ™aój  ÉªH  ,Éª¡àYÉ£à°SG
 ≥`̀KCGh  .ájô°ûÑ∏d  ∑ôà°ûªdG  »ë°üdG  ø`̀eC’G
 RƒØæ°S ,ó«H Gój ºdÉ©dG ∫hO â∏ªY ÉªdÉW ¬fCÉH

.Öjôb âbh »a áëFÉédG ó°V ácô©ªdÉH
 ô¡°T ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀H  »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG  Ö``̀«``̀WCG  Oó````̀LCG
 Qƒaƒe  ™«ªé∏d  É«æªàe  ,∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ
 πch  IOÉ©°ùdGh  ácôÑdGh  á«aÉ©dGh  áë°üdG

.ô«îH ºàfCGh ΩÉY

∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ¿É`̀ °`̀†`̀eQ ô`̀¡`̀°`̀T ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀H á`̀ª`̀∏`̀c

:º∏≤H
¬∏dG Ö«ÑM QƒfCG ÒØ°ùdG

øjôëÑdG áμ∏ªe iód á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL ô«Ø°S

 á`̀«`̀∏`̀c  IQGOEG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ó``̀≤``̀Y
 ¬`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  ø«ª∏©ª∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 óªëe  QƒàcódG  á°SÉFôH  …Qhó``̀dG
 ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG ôjóªdG á©ªL ∑QÉÑe
 á«∏μdG  ó«ªY  Qƒ°†ëH  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG
 ™«ªLh  ¿ƒàæjQƒH  ó«J  QƒàcódG
 .ø`̀jƒ`̀Yó`̀ª`̀dGh  ¢ù∏éªdG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG
 Ωó`̀≤`̀J ,´É``̀ ª``̀ à``̀L’G á``̀ jGó``̀ H »```̀ ah
 ôμ°ûdÉH  ¢ù∏éªdG  AÉ°†YCGh  ¢ù«FQ
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ≈``̀dEG  ôjó≤àdGh
 á°SÉFôH ÖjQóàdGh º«∏©àdG ôjƒ£àd
 ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀H  óªëe  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ƒª°S
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  áØ«∏N  ∫BG
 ºYO  øe  á«∏μdG  √É≤∏J  Éªd  AGQRƒ`̀dG
 á©HÉàeh  ¢ù∏éªdG  øe  IófÉ°ùeh
 É``¡``é``eGô``Hh É`̀¡`̀£`̀£`̀î`̀d á`̀ ã`̀ «`̀ ã`̀M
 ¢ù∏éªdG  ¢ûbÉf  ó``bh  .á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ™«°VGƒªdG  øe  G kOóY  ¬YÉªàLG  »a
 á«∏μdG  QhO  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀H  á`̀∏`̀°`̀ü`̀à`̀ª`̀dG
 »àdG  ™`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dG  á«∏ªY  Aƒ`̀°`̀V  »`̀a
 ±Gó``̀gCG  ø`̀e  º¡e  ±ó`̀¡`̀c  Égó¡°ûJ
 á«eƒμëdG èeGôÑ∏d óMƒªdG QÉWE’G
 ¢Vô©à°SG  å«M  ,á`̀jƒ`̀ dhC’G  äGP
 õcôe á«∏YÉa IOÉjR á£N ¢ù∏éªdG
 ™HÉàdG  á«ª«∏©àdG  äGOÉ«≤dG  ÖjQóJ
 ¬°ü«°üîJ  º``̀J  …ò````̀dGh  ,á`̀«`̀∏`̀μ`̀∏`̀d
 ™aQh á«°SQóªdG äGOÉ«≤dG ÖjQóàd

 êÉàëj  »àdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  iƒà°ùe
 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ø«°ùëJ ≈dEG ÉgDhGOCG
 Ióªà©e á«ÑjQóJ äÉYÉ°S ÜÉ°ùàMG
 äÉYÉ°S  Gƒ≤∏J  ø`̀jò`̀dG  ø«ØXƒª∏d
 ™e ≥«°ùæàdÉH  õcôªdG  »a á«ÑjQóJ
 IQGRƒ`̀H  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀T  ´É£b

.º«∏©àdGh á«HôàdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀ °`̀SG É`̀ ª`̀ c
 äGAGô``̀LEG  ø`̀e  á«∏μdG  ¬JõéfCG  É`̀e
 á``̀jOÉ``̀ª``̀à``̀Y’G ≈``̀∏``̀Y ∫ƒ``°``ü``ë``∏``d
 OGóYEG  OÉªàYG  ¢ù∏ée  øe  á«dhódG
 IóëàªdG  äÉ`̀ j’ƒ`̀ dÉ`̀ H  ø«ª∏©ªdG
 å«M  ,(CAEP)  á`̀ «`̀μ`̀ jô`̀eC’G
 øe  Oó`̀Y  ∫Éªμà°SG  kÉ«dÉM  …ô`̀é`̀j
 á«ªjƒ≤àdGh  á«ªjOÉcC’G  äGƒ£îdG

 â©£b  ó`̀b  á«∏μdG  ¿ƒμàd  á`̀eRÓ`̀dG
 ≥«≤ëJ  π«Ñ°S  »a  kÓjƒW  É kWƒ°T
 ™`̀bƒ`̀à`̀ª`̀dG á``̀«``̀dhó``̀dG á``jOÉ``ª``à``Y’G
 ,2023  ΩÉ`̀Y  »a  É¡«∏Y  ∫ƒ°üëdG
 É k«ª«∏bEGh  É k«∏ëe  É¡àfÉμe  Rõ©j  ÉªH
 ¢ü°üîàe õcôeh ø«ª∏©ª∏d á«∏μc
 ™e  ácGô°ûdÉH  …ƒHôàdG  ÖjQóà∏d

.¢UÉîdGh »eƒμëdG ø«YÉ£≤dG
 áÑ∏£dG  ∫ƒÑ≤H  ≥∏©àj  Éª«ah
 ,2022-2021  »ªjOÉcC’G  ΩÉ©∏d
 IQGOE’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  •É````̀MCG
 Aƒ°V  »`̀ a  ¬`̀ fCÉ`̀ H  kÉ`̀ª`̀∏`̀Y  ¢ù∏éªdG
 á«∏μdG  ø«H  ôªà°ùªdG  ≥«°ùæàdG
 ó≤a  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRhh
 äÓNóe  IOÉ``̀jR  ≈∏Y  ¥É`̀Ø`̀J’G  º`̀J

 è``̀eGô``̀Ñ``̀ dG ™``̀«``̀ª``̀L ø```̀ e á``̀«``̀∏``̀μ``̀dG
 äGOÉ¡°Th  á«ÑjQóàdGh  á«ªjOÉcC’G
 ó¡°ûà°S  å«M  ,»æ¡ªdG  ôjƒ£àdG
 ≈∏YCG  ΩOÉ`̀≤`̀dG  ôÑªàÑ°S  »`̀a  á«∏μdG
 á`̀fQÉ`̀≤`̀e äÓ``̀Nó``̀ª``̀dG ø``̀e ∫ó``̀©``̀e
 ™aQ  ºà«°Sh  ,á≤HÉ°ùdG  äGƒæ°ùdÉH
 πμ°ûH  á«∏μ∏d  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG
 »àdG ™°SƒàdG §£N ≥ah »éjQóJ
 ¢ù∏éªdG  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  É`̀gOÉ`̀ª`̀à`̀YG  º`̀J
 ÖjQóàdGh º«∏©àdG  ôjƒ£àd ≈∏YC’G
 ÖjQóJh èjôîJ ≈dEG ±ó¡J »àdGh
 á«æjôëÑdG  äGAÉØμdG  øe  Qób  ôÑcCG
 IOÉ«≤dGh  º«∏©àdG  »a  á°ü°üîàªdG

.ájƒHôàdG

É`̀¡`̀≤`̀jô`̀W »``̀a ø`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀ª`̀∏`̀d ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG á`̀«`̀ ∏`̀c
ÉμjôeCG  øe  á«dhódG  ájOÉªàY’G  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ≈dEG

 ¿É°†e  ô¡°T  ∫ƒ∏M  áÑ°SÉæªH
 â©aQ  ``̀``̀g  1442  ΩÉ`̀©`̀d  ∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 ≈ª°SCG  ájôØ©édG  ±É``̀bhC’G  IQGOEG
 ≈`̀dEG  äÉ`̀μ`̀jô`̀Ñ`̀à`̀dGh  »fÉ¡àdG  äÉ``̀ jBG
 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M ΩÉ`̀≤`̀ e
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 ÖMÉ°U ≈dEGh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 AÉ`̀ æ`̀ HCG ≈````̀dEGh ,AGQRƒ``````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ø«àeC’G  ΩƒªYh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¬∏dG  ø«∏FÉ°S  ,á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG
 ™«ªédG ≈∏Y ¬qn∏¡oj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG

 ¿CGh  ,äÉ`̀cô`̀Ñ`̀dGh  øª«dGh  ô«îdÉH
 ¬`̀eÉ`̀«`̀bh ¬`̀eÉ`̀«`̀°`̀U ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG ¥Rô```̀j
 øY IQGOE’G âHôYCGh .¬JÉjBG IhÓJh
 RGõàY’Gh ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¢üdÉN
 áÑ°SÉæªH  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂∏ªdG  ádÓéd
 »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG  ¬«LƒàdG  Qhó°U
 ™«ªéd  óLÉ°ùªdGh  ™eGƒédG  íàØH
 á©ªédG IÓ°Uh á«eƒ«dG ¢VhôØdG
 ™e  øeGõàdÉH  í`̀jhGô`̀à`̀dG  IÓ`̀°`̀Uh
 ìÉààaGh  ∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¿É`̀°`̀†`̀eQ  ô¡°T
 ÜƒLh  ™e  äÉ«æ«°ùëdGh  ºJBÉªdG
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô`````LE’G  ≥«Ñ£J
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  áeRÓdG

 øY  IQGOE’G  Üô`̀©`̀J  Éªc  .É`̀ fhQƒ`̀c
 á«æWƒdG  Oƒ¡é∏d  ≠dÉÑdG  Égôjó≤J
 øjôëÑdG ≥jôa É¡dòÑj »àdG Iô«ÑμdG
 »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H
 AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG
 á``̀ dhó``̀ dG  äGQGRh  á``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀Hh
 ´É£≤dG  kÉ°Uƒ°üNh  ,É¡JÉ°ù°SDƒeh
 QOÉμdG  »Ñ°ùàæe  ™«ªLh  »ë°üdG
 äÉ«ë°†àdGh  Oƒ¡édG  ≈∏Y  »Ñ£dG
 ßØëd  É`̀¡`̀fƒ`̀eó`̀≤`̀j  »`̀à`̀dG  á∏«∏édG
 Gò¡Hh  .™ªàéªdG  áeÓ°Sh  áë°U
 ™«ªédÉH  IQGOE’G  â`̀HÉ`̀gCG  Oó°üdG
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõàd’G

 äÉª«∏©àdGh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ø``Y IQOÉ``°``ü``dG
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
 ∫ÉLQh AÉÑ£îdG IQGOE’G ƒYóJ Éªc
 »a QGôªà°S’G ≈dEG  π°VÉaC’G øjódG
 ™ªàéªdG åM »a Qƒμ°ûªdG ºgQhO
 äÉ¡«LƒàdG  √ò`̀¡`̀H  ΩGõ``̀à``̀dE’G  ≈∏Y
 Gò¡H  á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀dG  »``a  á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 Ö``̀£``̀î``̀dG ∫Ó``````̀N ø````̀e ¿CÉ````̀°````̀û````̀dG
 âbƒdG  »a  ócDƒJh  ,äGô°VÉëªdGh
 ™«ªédG  ΩGõ``̀ à``̀ dG  IQhô``̀ °``̀V  ¬```̀ JGP
 ∫GhR ø«ëd á«FÉbƒdG äGRGôàM’ÉH

.≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH áëFÉédG

ÉfhQƒμd …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG äÉ¡«LƒàH ΩGõàd’G ócDƒJ ájôØ©édG
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 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U …ó«°S ΩÉ n≤ ne ≈dEG IGó¡e Ió«°üb
.√óqnjCGh ¬∏dG ¬¶ØM ,ióØªdG øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y

zkÉ` nc pQÉ nÑ oe oâ rÄ pL pΩƒ qn°üdG pô r¡ n°û pH ló nª nM{
oO uó```` nLoG   oä ró``` oY nh  i nô```` rc uòdG   n»``` pH  ränOÉ``` nY

oó```` oé r°SnCG  nh   nø```` r«` pªndÉ n©dG   uÜ nô```` pd   … pô``` rμ o°T
É```` næ nJ ró nYnCG    nh    É````` næ sH nQ   É```` nj    É```` næ` nà re nô` rcnCG

oó```` oÑ r©` nf   nh  p¬```` r« pa   n∂```` r«ndpEG   oÖ```«` pæ of  kG nô```` r¡ n°T
»``` p̈ `` nà rÑ nf   n∑ nô```` r¡ n°T   n¿É```` n°† ne nQ   É```` næ nà r̈ s∏ nH

oó``` n°ür≤ nªdG  »``` uH nQ   n∂``` r«ndpEG   nΩÉ```` nª` sàdG n∂```` ræ pe
kÉ nc pQÉ```` nÑ oe oâ``` rÄ` pL  pΩƒ```` s°üdG pô``` r¡ n°û pH ló``` nª nM

oO uó``` n°ù oj   nh   É```` nænd     º```` oμ` r«` p≤ rÑ` oj   n¬```∏dG  nh
»```` p≤ nJ rô` nf    É```` sæ` oc   pô```¡ s°ûdG   G nò```` n¡ pH   rº````μ n∏ na

oó```` pFÉ` n≤dG     nº```` r©` pf  nh  ,  É```` nf pó` pFÉ`` nb   pAÉ```` n≤` p∏ pH
râ```` n°†nà rbG   má```` nª rμ` pë pd   É```` nf ró` nYÉ` nÑ nJ   rø```Än∏ na

oó```` oYÉ`` nÑ nJ   nOÓ```` pÑdG   sº```` nY   ró```` nb  nh   kG nQ nò```` nM
É````` næ pHƒ`o∏` ob   p≥```` rª` o© pH   ló```` nª nM   É```` nj   nâ```fnC nÓna

? oó` o©Ñ nj  oø``` oμ r°ù nj  pÖ`r∏` n≤dG p≥``` rª o© pH  rø``` ne rπ``` ng
É```` næ sH nQ  ƒ```` oY ró` nf  oø```` rënf  nh  nOÉ```` nY  o¿É```` n°† ne nQ

oó````` pYƒ` nªdG  oOƒ````` o© nj   kÉ```` ne rƒ` nj   p¬```` pH  ƒ```Lôf
»``` pà`sdG    n∂```` ne pQÉ` nμ ne   p¬```` pH   nø```` rj pô pc rònà r°ù oe

oO uó```` néof    nA’ nƒ````dG   n∂````nd   p¬```` r« pa  nh  râ```` sª nY
É```` nf pô` rîna   oå``` n©rÑ` ne  nh   É``` næ oJ qnõ` pY   nâ``` rfnC nÓna

oO nODƒ``` t°ùdG  nâ```fnCG nh  É```` næ`nd  oQÉ```` nî pØdG  nâ``` rfnCG
kI nõ``` rj põ` nY   n∑G nQ oP   »``` pa  … pO nÓ```` pH  rä nó```` n̈ ` na

Gh oó``` n°ù rëoj  n∂``` pdÉ n°† pa  rø``` pe É``` ngƒoæ nH G nó``` nZ nh
lI nOÉ```` n© n°S n∂```` ræ pe p¢```SÉ` sædG  n™```« pª nL ä nô```` nª nZ

oó```` n© r°ù nj   ’  º```` oμ`q p∏` p¶ pH  o¢```û`« p© nj  G nP  ø```` ne
É```` nªu∏` n© oe   nh   kÉ```` nH nCG   ló```` nª nM É```` nj  nâ```` rë` nÑ r°UnCG

oó```` p°T rô`` oJ    pá```` s«` pY sô`∏ pd    lº```` rj pô` nc    lº```` r¡ n°T
É````` nf sõ` pY  »``` p̈ ` rÑ nJ   p¥É```` naB’G  »```a  näƒ````n∏` n©` na

oó```` n© rHnCG   l≥```` raoCG  pó```` ré nªdG  »```a  É```` nænd  É``` nf nO nh
rº````` oμ` p∏ r°†nØ pH  oÜƒ````o∏ o≤dG   pä nó```` sM nƒ` nJ  ró```` n≤ nd  nh

oó```` pdG nƒdG  É```` næ r« pa  nâ``` rf nCG nh  n¿ƒ````` oæ` nÑdG oø```` rënf
lI nô```` r°SoCG  n∂``` p∏ r°†nØ pH , ló```ª nM É``` nj , oÖ```` r© s°ûdÉ na

oó``` o°ûræ nf  mπ``` r°†na  oô``` r« nN , n∂```` u≤` nM nh , G nò```nd nh
º```` oμ` o© rÑ nW    oI nAh oô```` oªdG  nh   lº````« p∏` nM   l∂``` p∏ ne

oó```` oéræ nJ  kÉ``` nfƒ` nY  ∂``` r«` p̈ rÑ nj rø```` ne nh  lí```` rª n°S
É næ pMƒ oª oW  o∞``` r≤ n°S  n∂``` ræ pe ƒ`` ò∏ r© nj s∂``` nØ rfG É``` ne

oó```` n© r°ü` nj  »``` pdÉ n©` nªdG »```a  mó``` ré` nª pd l∞```` r≤ n°S
lô```` paG nh   n∂```` q¶ nM p¿É``` n°ù nMpE’G  nh  uô```` pÑdG  »``` pa

oó```` nª rMnCG  nƒ```` og É``` ne sπ```` oc oπ```` nª r© nJ nh »``` p£ r©` oJ
lI nh ró```` ob    n∂```` sf nCG    n¿É```` nª∏ n°S   É```` nHnCG   »``` pØ` rμ nj

oó```` pLÉ nenCG   nh  lI nOÉ````` nb  n∂```` pH  i nó``` nà nbG  pº``` nμ na
kinPnCG rø``` pe  n∑ nO nÓ``` pH  ló``` nª nM  É``` nj nâ``` r¶ pØ nM nh

oó```` o°U rô` nj  nh  pø````j pô` n©∏ pd  ≈```` nY rô` nj  på```«s∏dÉ nc
»``` pæ` nã ræ nJ   ’   kG nó```` pFÉ` nb   n∂````` oà` ra nô` nY  ró```` n≤`n∏` na

oO sO nô```` nà nJ   ’    p¿G nó```«` nªdG   »``` pa   nh   kÓ``` n£` nH
É```g nQÉ nª pZ nâ``` r°† oN nâ```fnCG  r¿EG  ≈``` nZ nƒdG É``` senCG

oó```` u« n°ùnà` oªdG    o¢```S pQÉ` nØ`dG    nâ```` rfnCÉ na   ló```` nª nM
É ne  n¢```ùr«n∏ na  oπ````j põ nédG oô```` rμ t°ûdG n∂````nd ló``` nª nM

oó```` nØ` ræ nj     kÉ```` neƒ` nj     pÖ```` r© s°û∏ pd    o¬```` nà` re só` nb
»``` pa  n¿É```` nªr∏ n°S  É```` nHnCG  É```` nj  É```` næ` r«`n∏ nY  lø```` rj nO

oO só```` n°ù oj     n¢```ù` r«nd    nh    m¥É```` nH   É```` næ` pbÉ` næ rYnCG
É````` nf nô` rμ o°T  nπ```` ué n°SoCG  r¿nCG   kÉ```` neG nõ` pd   iQnCÉ```` na

oó````o∏ rî nj  kG nô```` r© p°T pô```«` nîdG  n∂```` r« p∏ ne  É```` nj n∂````nd
i nQCG   ló```` nª nM   º```` oμ` nëj pó ne  oâ```` rjƒ` nf   G nPEÉ```` na

Gh oó` naG nƒ` nJ  pß````j pô n≤dG »```a » pfÉ n© nªdG ≈```n∏ nMCG
mO tO nô````` nJ  n¿hoO   qo§```` oînj   ń G nô```` n«`dG  i nQnCG  nh

oó``` p°û` ræ oJ   kG nô```` rîna  oäÉ```` nª p∏ nμdG  p¬```` pH kG nô```` r©°T
p¬````` pH   ló```` nª nM  É```` nj  n∂```` r« pa  kÓ````« pª nL kÉ```` næ rënd

oO uô```` n̈ oJ  p¿ƒ``` o°ü ö dG »``` pa oπ``` pHÓ` nÑdG  pä nó```` nZ
l± pQG nh    l∫ nÓ```` pX    ló```` nª nM   É```` næ`nd   rº```` oà` rfnCG

oó````` pFG sô`dG   o¬```` r«` p̈ nà` rÑ nf   k≈``` n©` r°ù ne   uπ```` oμ pH   nh

»°VQ ∫BG Qƒ°üæe óªMCG ¬∏dG óÑY .O

 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  IGó¡e  Ió«°üb
`g 1442 ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T Ωhób áÑ°SÉæªH √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM áØ«∏N

p¿GRhC’Gh  ô©°ûdG  º°SÉHh  »ª°SÉH

o¬`̀ahô`̀M oâ`̀©`̀ª`̀L ó``b mâ`̀«`̀H qπ``μ``Hh

rºcôcòH  äGôq«ædG  »aGƒ≤dG  º°SÉH

ká``jó``g n∂```̀«```̀dEG »``̀JÉ``̀«``̀HCG oâ```̀©```̀aQh

»a  n¿Éª∏°S  É`̀ HCG  É`̀j  ∂ª°SÉH  oâ«qæZ

É`̀¡`̀ahô`̀M ™`̀«`̀ª`̀L má``̀«``̀aÉ``̀b äÉ```̀«```̀HCG

É¡ahôM ≥ rÑY ô©°ûdG ≈ª°SCG ≥ qÑY øe

É¡ahôM  ôë°S  äÉª∏μdG  á`̀bGô`̀bQ

râæ qª°V  ób  ÉaôMCG  ∂ª°SÉH  oâ≤£fh

räó`̀ °`̀û`̀ fCG  É``̀e  GPEG  má`̀ «`̀ aÉ`̀ b  qπ```c  ø``̀e

mº`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀H n∂```̀«```̀dEG ká`̀Ä`̀æ`̀¡`̀e räAÉ`````̀L

``̀dG o¬`̀JÉ`̀ë`̀Ø`̀f räô`` q£``Y mô`̀¡`̀°`̀T p∫Ó`̀¡`̀H

¬H  rPEG  mô¡°T  ô«Nh  ΩÉ«°üdG  ô¡°T

ió¡dG  ô°ûàfGh  äÉªMôdG  ¬H  râ qªY

»≤JôJh  ¢SƒØædG  ƒª°ùJ  ¬H  ô¡°T

qõ©d ø``̀eh º`̀jô`̀μ`̀dG  qô`̀ Ñ`̀ dG  ≥`̀dÉ`̀î`̀dG

…ó`̀«`̀°`̀SÉ`̀j »``̀æ``̀ qfCÉ``̀H nâ`̀ª`̀∏`̀Y ró``̀≤``̀dh

…ôXÉf  ¬`̀ qLƒ`̀J  lô©°T  »`̀fAÉ`̀L  ¿EG

oº``̀à``̀fCG  rPEG  …ó``̀ q«``̀°``̀S  É``̀ j  rº``̀cAÉ``̀≤``̀∏``̀J

¬``̀ qfCG ≈`̀ qà`̀M ô`̀©`̀°`̀û`̀dG Ö`̀«`̀£`̀j rº`̀μ`̀Ñ`̀a

≈ªg ƒd ≈ qàM ÜóédG ƒμ°ûj OÉ©dh

…óFÉ°üb  sÖ``̀od  n¿Éª∏°S  »``̀HCG  ≈`̀dEÉ`̀a

…òdG ƒg Öjô≤dG ƒg Ö«ÑëdG ƒ¡a

má`̀Ñ`̀ë`̀e ´ƒ`````̀ HQ p¬`̀ à`̀ Ñ`̀ «`̀£`̀ H É```̀«```̀MCG

ÉgƒØ°U  ≥``̀fhQ  øjôëÑ∏d  OÉ```̀YCGh

p¬`̀eõ`̀©`̀H OÓ`̀Ñ`̀∏`̀ d É`̀æ`̀°`̀ü`̀M OÉ``°``T ó``̀b

má`̀MGQ  á∏Ñb  øjôëÑdG  ¬`̀H  râë°VCG

É¡MƒªW  qó``ë``j  ’  mó``é``e  QÉ````̀ jOh

É`̀¡`̀HGô`̀J ÜÉ```̀Wh É`̀¡`̀«`̀∏`̀gCÉ`̀H râ``̀HÉ``̀W

É`̀¡`̀JÉ`̀ë`̀Ø`̀f É`̀¡`̀JÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀f É```¡```FGƒ```LCG

má`̀©`̀aQ »`̀a …ó`̀ q«`̀°`̀S É`̀ j º`̀μ`̀H râ```̀eGO

oºμ«∏Y  ó`̀«`̀©`̀j  ¿CG  ∫CÉ```̀°```̀SCG  n¬``̀∏``̀ dGh

mI qõ``̀ ©``̀ H t±ô`````̀ j º``μ``bô``«``H qπ```̀¶```̀jh

»fÉ°ù∏H  iô``̀L  ó`̀b  m±ô``̀M  qπ`̀μ`̀ Hh

p¿Gƒ`````̀dC’G π``̀ª``̀LCG ø``̀e má``̀Mƒ``̀d »``̀a

p¿É``̀ë``̀dC’G π``ª``LCG ∂`̀ª`̀°`̀SÉ`̀H oâ`̀«`̀ qæ`̀Z

»``̀fÉ``̀¡``̀Jh má``̀ Ñ``̀ë``̀ª``̀ H ká````̀fhô````̀≤````̀e

p¿É``̀é``̀«``̀à``̀dG ó``̀bÉ``̀©``̀e ô``̀«``̀æ``̀J má```̀¨```̀d

p¿Ó```̀ YE’Gh qô`̀°`̀ù`̀dG »`̀a º`̀μ`̀d râ`̀Ø`̀à`̀g

p¿É``μ``e qπ``̀μ``̀H …ô``°``ù``j É``gô``«``Ñ``Yh

p¿Gó`̀Lƒ`̀dGh  Ö∏≤dG  ≥ª©H  …ô°ùj

p¿É°ùfE’G  »æH  øe  ôYÉ°ûªdG  ≈ª°SCG

p¿GPB’G  »``̀a  ô`̀ë`̀°`̀ù`̀dÉ`̀c  É``¡``YÉ``≤``jEG

p¿Gô``Ø``¨``dGh äGƒ`̀ ∏`̀ °`̀ü`̀ dGh ô`̀«`̀î`̀∏`̀d

»`̀fGQƒ`̀æ`̀dG p¬`̀ fGƒ`̀ æ`̀Y ø``̀e AGƒ````̀LCG

p¿Gƒ°VôdGh  ó∏îdG  ¿ÉæL  râëàa  

p¿BGô``̀≤``̀dÉ``̀H »``̀Mƒ``̀ dG AÉ```̀°```̀VCG ¬```̀ Hh

p¿É```̀ qjó```̀dG ó```̀MGƒ```̀dG ô``̀cò``̀d É``bƒ``°``T

p¿É``̀ YPE’É``̀ H ¿ƒ``̀μ``̀dG ÜÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG ¬``̀J

p¿É````eR  q…C’  kGô``̀©``̀°``̀T  rô````````N qOCG  rº````d

p¿É``̀°``̀ù``̀ME’Gh ô`̀«`̀î`̀dG π```̀gCG AÉ`̀≤`̀∏`̀J

»`̀fÉ`̀©`̀eh má``«``∏`` pM π``̀ª``̀LCG ô`̀©`̀°`̀û`̀∏`̀d

p¿É`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀dG á``̀ qé``̀o∏``̀H ´É``̀°``̀V ∑’ƒ````̀d

p¿ÉÑãμdG  »`̀a  AÉ`̀ª`̀ dG  ∫É`̀ °`̀Sh  lå`̀«`̀Z

p¿É`̀«`̀Ñ`̀à`̀dG π``̀ª``̀LCG Gô`̀°`̀ü`̀M ¬``̀ «``̀ dEGh

p¿É``¨``°``VC’G ≈`̀∏`̀Y ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀f ¬`̀dÓ`̀¶`̀H

»fÉÑe  ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  qÖ`̀ë`̀dÉ`̀H  OÉ``̀ °``̀ TCGh

p¿É````̀æ````̀ nMh má````eGô````μ````H É````̀¡````̀ q∏````̀XCGh

p¿É`̀«`̀æ`̀Ñ`̀dG ï`̀eÉ`̀°`̀T É`̀Mô`̀°`̀U ΩÉ````̀ bCGh

p¿Gó``̀∏``̀ Ñ``̀ dGh  ¿É````````WhC’G  I qQO  rπ````H

pø``̀ ª``̀Mô``̀ dG ø````̀e m≥``̀ «``̀ aƒ``̀ à``̀ H wó`````̀M

p¿É````̀ª````̀jE’G ô``̀FÉ``̀æ``̀e ô``̀«``̀æ``̀J É``̀¡``̀ pÑ``̀a

p¿GPCG  äƒ`̀ °`̀U  π`̀ã`̀e  lô``̀£``̀Yh  l≥`̀ Ñ`̀Y

p¿É``æ``H qπ```̀ c ô`̀«`̀ °`̀û`̀jh É``¡``d »``̀ peƒ``̀ j

p¿É````̀eCGh má`̀ë`̀°`̀ü`̀H pΩÉ`̀«`̀ °`̀ü`̀dG ô`̀¡`̀°`̀T

p¿É°†eQ ø`̀e  AGƒ```̀LC’G  ≥``̀fhQ  »`̀a

   »LGƒ∏◊G …OÉg óª

 ¬∏dG óÑY âæH ájRƒa âcQÉ°T 
 ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR
 á«æ≤J  ô`̀ Ñ`̀Y  ,ø``̀«``̀æ``̀K’G  ¢``̀ù``̀eCG
 ´ÉªàL’G  »a  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G
 á`̀jô`̀«`̀°`̀†`̀ë`̀à`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀d »`̀ fÉ`̀ ã`̀ dG
 AÉ`̀ °`̀ SDhô`̀ d »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀∏`̀d
 ,(SWCSP)  äÉ`̀fÉ`̀ª`̀ dô`̀Ñ`̀ dG
 äÉ°ù«FQ áª≤d ∫h’G ´ÉªàL’Gh
 √ó≤Y  Qô`̀≤`̀ ª`̀ dGh  ,äÉ`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG
 ¢ù£°ùZCG  ô¡°T  ∫ÓN  Éæ««a  »a

.2021
 á°ù«FQ  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e  »``̀JCÉ``̀Jh

 ´É`̀ª`̀à`̀LG  »``a  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏ée
 É¡àØ°üH  ájô«°†ëàdG  áæé∏dG
 á«fÉªdôÑdG áYƒªéªdG øY Óãªe
 ÉgQÉ«àNG  º`̀J  å`̀«`̀M  ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 á«fÉªdôÑdG  áYƒªéªdG  π«ãªàd
 πYÉØdG  Qhó∏d  Gó«cCÉJ  ,á«Hô©dG
 á`̀ «`̀ °`̀SÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ Hó`̀ ∏`̀ d õ``̀«``̀ª``̀à``̀ª``̀dGh
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH  á«fÉªdôÑdG
 á`̀«`̀Yƒ`̀f á``̀aÉ``̀°``̀VEG ó`̀©`̀j …ò`````̀dGh
 πX  »a  ájQÉ°†ëdG  äGõéæª∏d
 á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd

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

 ácQÉ°ûe ´ÉªàL’G ó¡°T óbh
 äÉ``̀Yƒ``̀ª``̀é``̀ª``̀dG ø````̀Y »``̀∏``̀ã``̀ª``̀e
 º``̀Jh ,á```̀«```̀dhó```̀dG á``«``fÉ``ª``dô``Ñ``dG
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ô`̀ jô`̀≤`̀ J ¢`̀VGô`̀©`̀ à`̀ °`̀ SG
 ,≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG ´É``̀ª``̀à``̀L’G è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀d
 äGOGó©à°SG  ≈∏Y  ±ƒbƒdG  ºJh
 »ªdÉ©dG  ´ÉªàL’G  äGô«°†ëJh
 áªbh  ,äÉ`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀ dG  AÉ``°``SDhô``d
 Qô≤ªdG  äÉ`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀«`̀FQ

.Éæ««a »a √ó≤Y

 ájô«°†ëàdG áæé∏dG ´ÉªàLG »a ∑QÉ°ûJ ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
äÉ°ù«FôdG á``ªbh äÉ``fÉªdôÑdG AÉ``°SDhôd »``ªdÉ©dG ô``ªJDƒª∏d

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |

.π°VÉØdG OÉ¡L .O |

 OÉ¡L IQƒ`̀ à`̀ có`̀ dG  »`̀Hô`̀©`̀dG  ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  QÉ`̀ à`̀NG
 ¢ù∏ée »a äÉeóîdG áæéd ¢ù«FQ ,π°VÉØdG ¬∏dGóÑY
 »Hô©dG ó°UôªdG AÉæeCG  ¢ù∏ée ájƒ°†©d ,iQƒ°ûdG
 ∂dPh  ,»Hô©dG  ¿ÉªdôÑ∏d  ™HÉàdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd

.á«fÉªdôH IôÑN øe ¬H ™àªàJ Ée ô«¶f
 ¢ù«FQ »eƒ°ù©dG øªMôdGóÑY øH ∫OÉY ÜôYCGh
 IQƒ`̀à`̀có`̀dG  ó`̀LGƒ`̀à`̀H  ¬à≤K ø`̀Y »`̀Hô`̀©`̀dG  ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG
 »Hô©dG ó°UôªdG AÉæeCG ¢ù∏ée ájƒ°†Y »a π°VÉØdG
 kÉæªãe ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée øY kÓãªe ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
 á«Hô©dG á«fÉªdôÑdG Oƒ¡édG Rõ©à°S »àdG É¡JÉeÉ¡°SEG

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »Hô©dG  ó°UôªdG  ±ó¡à°ùjh
 ∫hódG »a á«bƒ≤ëdG ádÉëdG º««≤Jh á©HÉàeh ó°UQ
 ,á°ùs«°ùªdG  ôjQÉ≤àdG  ¢†©H  ó«æØJ  ∂dòch  ,á«Hô©dG
 ≥ah  ,É¡à¡LGƒe  »a  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  øY  ´ÉaódGh
 øY kGó«©H »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y á©ÑqàªdG äÉ«dB’G
 ¢Vô©àdGh  á«Hô©dG  Üƒ©°ûdG  äGQó`̀≤`̀e  ∫Ó¨à°SG
 »Hô©dG  ô°TDƒªdG{  ¬```̀JGhOCG  ø«H  ø`̀eh  .É¡JOÉ«°ùd
 º««≤J á«Hô©dG ∫hó∏d í«àJ á«dBÉc z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
 ióeh ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M ∫ÉªYEG  »a  Rôë oªdG  É¡eó≤J
 á«Hô©dGh á«dhódG äÉ«bÉØJ’Gh äGógÉ©ª∏d É¡dÉãàeG

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á«æ©ªdG

 ó°UôªdG{ AÉ``æeCG ¢ù∏ée ájƒ°†©d π``°VÉØdG OÉ¡L .O QÉ``«àNG
z»Hô©dG ¿É``ªdô`Ñ`dG{ »````a z¿É``°ù`fE’G ¥ƒ``≤ë`d »```Hô`©`dG

 ø`̀H ΩÉ``̀°``̀û``̀g ï`̀ «`̀ °`̀ û`̀ dG ø```̀∏```̀YCG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG õjõ©dGóÑY
 øY á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG AÉæeCG
 ÇQGƒ£dG º°ùb á©°SƒJ ∫ÉªYCG  AóH
 á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  »a  çOGƒëdGh
 ´hô°ûe  ¿CG  ≈``̀dEG  kGô«°ûe  »Ñ£dG
 ™jQÉ°ûªdG  øª°V  »JCÉj  á©°SƒàdG
 ¢ù∏ée  É`̀gô`̀bCG  »`̀à`̀dG  ájôjƒ£àdG
 á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  AÉ`̀æ`̀eCG
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ôjƒ£Jh  ø«°ùëàd
 áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  á«eƒμëdG

.ø«©LGôªdGh ≈°Vôª∏d
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  QÉ``̀ °``̀TCG  É`̀ª`̀c
 á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  AÉ`̀æ`̀eCG
 á©°SƒJ  á`̀£`̀N  ™``e  kÉ`̀ æ`̀eGõ`̀J  ¬``fCÉ``H
 »a  çOGƒ``̀ë``̀dGh  ÇQGƒ``̀£``̀dG  º°ùb
 »a  Aó`̀Ñ`̀dG  º`̀J  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée
 áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ôjƒ£J  á£N
 á«dÉëdG  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ™aôH
 ,Gôjô°S  115  ≈`̀dEG  Gôjô°S  76  øe
 áaôZ »`̀a Iô``̀°``̀SC’G Oó``̀Y IOÉ````̀jRh
 Gôjô°S  16  ≈``̀dEG  8  ø`̀e  ¢`̀TÉ`̀©`̀fE’G

 .QÉ¶àf’G Ióe ¢ü«∏≤àd ∂dPh
 ájò«ØæàdG  IQGOE’G  ¿CÉ`̀H  ø«Hh
 ≈©°ùJ  á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d
 äÉ«fÉμeE’G  øª°V  Oƒ¡édG  ∫òÑd
 ™`̀ª`̀é`̀e ø`̀«`̀μ`̀ª`̀à`̀d É``̀¡``̀d á``̀MÉ``̀à``̀ª``̀dG
 ô``«``aƒ``Jh »``̀Ñ``̀£``̀dG á`̀ «`̀ fÉ`̀ª`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ dG
 á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG
 ,á«dÉ©dG  IOƒédG  äGP  IQƒ£àªdGh
 ∞«ãμàd ôªà°ùe πª©dG ¿CG ≈dEG kÉàa’
 äGQÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG á``̀aÉ``̀c »``̀a Oƒ``̀¡``̀é``̀dG
 è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG ø``̀e ó``̀jõ``̀ª``̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d

.IƒLôªdG

 AÉ``̀æ``̀eC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¿G  ó````̀cCGh
 kÉªFGO  ¿ƒ©°ùj  ájò«ØæàdG  IQGOE’Gh
 äGó`̀©`̀ª`̀ dGh Iõ```̀¡```̀LC’G å`̀jó`̀ë`̀à`̀d
 äÉ«æ≤àdG  çó`̀MCG  ∫É`̀NOEGh  á«Ñ£dG
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG ô``jƒ``£``Jh
 ¢ù∏éªdG  á«é«JGôà°SEG  ≥«≤ëàd
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á```̀jÉ```̀Yô```̀dG º``̀ jó``̀≤``̀ Jh
 ≥≤ëJ  »àdG  á∏eÉμàªdG  á∏eÉ°ûdG
 ôjƒ£àH  áª«μëdG  IOÉ«≤dG  iDhQ
 ø«æWGƒª∏d  á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG

.ø«ª«≤ªdGh
 IQGOEG  â``````̀YO  ,É``````̀gQhó``````̀H

 QGhõ`̀dG  ™«ªL  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée
 ò`̀NCGh  ¿hÉ©àdG  ≈`̀ dEG  øjOÉJôªdGh
 IQhô```̀°```̀Vh Qò```̀ë```̀ dGh á`̀£`̀ «`̀ë`̀ dG
 á``̀jOÉ``̀°``̀TQE’G äÉ`̀eÓ`̀©`̀dÉ`̀H ó`̀«`̀≤`̀à`̀dG
 óæY  á``̀jQhô``̀ª``̀ dG  äÓ``̀jƒ``̀ë``̀à``̀dGh
 ÇQGƒ£dG  êQÉîeh  πNGóe  ™«ªL
 áeÓ°Sh  º¡àeÓ°S  ≈`̀∏`̀Y  kÉ`̀XÉ`̀Ø`̀M
 É≤Ñ°ùe  IQGOE’G  Qòà©Jh  .™«ªédG
 ò«ØæJ  Iôàa  ∫Ó`̀N  êÉ``YREG  …CG  øY
 QGhõd  øjôcÉ°T  ,á©°SƒàdG  ∫ÉªYCG
 ø°ùM ≈`̀∏`̀Y  ™`̀ª`̀é`̀ª`̀dG  …OÉ``̀Jô``̀eh

 .º¡fhÉ©J

 ÇQGƒ```̀ £```̀ dG º``̀°``̀ù``̀b á``̀©``̀°``̀Sƒ``̀J ∫É````̀ª````̀YCG Aó`````̀H
»`̀ Ñ`̀ £`̀ dG á`̀ «`̀ fÉ`̀ ª`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ dG ™`̀ ª`̀ é`̀ ª`̀ H çOGƒ`````ë`````dGh

 ¿ƒ«ªjOÉcCGh  ¿ƒdhDƒ°ùe  ócCG 
 ácQÉ°ûe  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈`̀∏`̀Y  ¿ƒ`̀ã`̀MÉ`̀Hh
 äÉ°ù°SDƒe  ∞∏àîeh  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 ±GógCG  ≥«≤ëJ  »a  »∏gC’G  ´É£≤dG
 øjOó°ûe  ,á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG
 áédÉ©e  »`̀a  º«∏©àdG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈∏Y
 äÉjóëàdGh  ÉjÉ°†≤dG  ø`̀e  ójó©dG
 ¿ƒμj  ¿CG  á`̀£`̀jô`̀°`̀T  ,Ió`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 äGQƒ£à∏d  ÉÑcGƒeh  Gó«L  Éª«∏©J

.πª©dG ¥ƒ°S »a áYQÉ°ùàªdG
 ≈≤à∏e  »a  ¿ƒcQÉ°ûªdG  É`̀YOh
 ≈∏Y  »dÉ©dG  º«∏©àdG  Oƒ¡L  ô«KCÉJ
 ≈dG  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó```̀gCG
 »a  º«∏©àdG  áHôéJ  øe  IOÉØà°S’G
 π`̀LCG ø`̀e 19 ó`̀«`̀aƒ`̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L π`̀X
 »`̀JGò`̀ dG º`̀∏`̀©`̀à`̀dG äGQÉ``̀«``̀N õ`̀jõ`̀©`̀J
 π«∏ëàdGh  å`̀ë`̀Ñ`̀dG  ô`̀Ñ`̀Y  º`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 ∫ÉªdG ¢SCGQ »a πãeC’G QÉªãà°S’Gh

.…ôμØdG
 Oƒ¡L ô«KCÉJ ≈≤à∏e »a ∂dP AÉL
 ºeC’G  ±Gó`̀gCG  ≈∏Y  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 …òdG  áeGóà°ùªdG  á«ªæà∏d  IóëàªdG
 ácQÉ°ûªH  á«∏gC’G  á©eÉédG  ¬àª¶f
 äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dGh äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀ dG ø``̀e Oó```̀Y
 á°üàîªdG  äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dGh  á«ª«∏©àdG
 »dhódG OÉªàY’G äÉÄ«gh IOƒédÉH
 ÜÉë°UCGh  ÜÓ`̀£`̀dG  ø`̀Y  ø«∏ãªeh

.πª©dG
 ¢ù°SDƒªdG  ¢ù«FôdG  íààaGh 
 á©eÉédG  AÉ``̀æ``̀eCG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y Qƒ`̀°`̀ù`̀«`̀ahô`̀Ñ`̀dG á`̀ «`̀ ∏`̀ gC’G
 ±GógCÉH  OÉ`̀°`̀TCGh  ≈≤à∏ªdG  êGƒëdG
 áeGóà°ùªdG  á«ªæà∏d  IóëàªdG  ºeC’G
 á«ªæJ  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jE’G  É``̀gQÉ``̀KBGh
 áHôéàdG  É`̀ª`̀«`̀°`̀S  äGOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G
 É¡«a  ™`̀∏`̀£`̀à`̀J  »``à``dG  ,á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  IôbƒªdG  áeƒμëdG
 øH  ¿Éª∏°S ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ƒëf  ¬∏dG  ¬¶ØM  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 á`̀jDhô`̀d É`̀≤`̀ah …ƒ``̀b OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG AÉ`̀æ`̀H
 ≥ah øjôëÑdG áμ∏ªe ¿ƒμJ  2030
 ádhO  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉH  ájDhôdG  √òg
 º«∏©àdG  »`̀a  IRÉ`̀à`̀ª`̀ª`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ∞∏àîeh  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh

.ä’ÉéªdG
 êGƒ`̀ë`̀dG Qƒ`̀°`̀ù`̀ahô`̀Ñ`̀dG ó```cCGh 
 7  èeóH  á«∏gC’G  á©eÉédG  ΩÉªàgG
 »a  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±GógCG  øe
 É¡à£°ûfCGh  á«ª«∏©àdG  É¡égÉæe
 á©eÉédG  º°V  ô`̀ª`̀KCG  É`̀e  á«©eÉédG
 IóëàªdG ºeC’G áª¶æe AÉcô°T øª°V
 GócDƒe ,á«∏gC’G  ±GógCG  ≥«≤ëJ »a
 äÉ©eÉédG ø«H ácGô°ûdG á«ªgCG ≈∏Y
 Oƒ`̀¡`̀Lh  á«ª∏©dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh
 ≥«≤ëJ  »a  IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æe

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG
 Iôjóe  ≈≤à∏ªdG  »a  âcQÉ°Th
 áÄ«¡H »æWƒdG QÉWE’G äÉ«∏ªY IQGOEG
 IPÉà°SC’G ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  IOƒL

 â°Vô©à°SG  »`̀à`̀dG  ôØ©L  âª°üY
 äÓgDƒª∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  QÉ```̀WE’G  QhO
 IóëàªdG  ºeC’G  ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëJ  »a
 ≈∏Y  kIõ`̀cô`̀e  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæà∏d
 ¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Y ™HGôdG ±ó¡dG

.ó«édG º«∏©àdG :ƒgh ’CG
 »æWƒdG  QÉ```̀WE’G  ¿CÉ``̀H  â`̀dÉ`̀bh
 10 ≈``̀∏``̀Y …ƒ``̀à``̀ë``̀j äÓ``̀gDƒ``̀ª``̀∏``̀d
 º«∏©àdG  ÖYƒà°ùJ  á∏eÉμàe  πMGôe
 ¬`̀∏`̀MGô`̀eh √OÉ```̀©```̀HCG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a
 Oƒ¡L  â°Vô©à°SGh  ,¬JÉ°ù°SDƒeh
 »a  ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  IOƒL  áÄ«g
 »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  IóYÉ°ùe

.º«∏©àdG IOƒL ≥«≤ëJ ≈∏Y
 »æWƒdG  QÉ```̀WE’G  ¿CG  äô```̀cPh
 á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG IOƒéH ºà¡j
 øe  ôãcCGh  É¡éeGôH  IOƒéH  ºà¡jh
 á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  õØëj  ∂dP
 äÉÑ∏£àªd  ≈∏ãªdG  áHÉéà°S’G  ≈∏Y
 º°ùb ¢ù«FQ âcQÉ°Th .πª©dG ¥ƒ°S
 º«∏©àdG  ¢ù∏éªH  »ª∏©dG  åëÑdG
 »a …ÓYƒH áæ«eCG IQƒàcódG »dÉ©dG
 ¢SCGQ  ∫ƒM  âKóëJ  å«M  ≈à≤∏ªdG
 »°SÉ°SC’G  √QhOh  …ôμØdG  ∫É`̀ª`̀dG

 äÉØ°UGƒªH  ∫ÉY  º«∏©J  ≥«≤ëJ  »a
 ∫É`̀ª`̀dG  ¢```̀SCGQ  ¿CG  äô```̀cPh ,Ió`̀ «`̀L
 áÑ∏£dG  ø`̀e  ójó©∏d  º`̀¡`̀e  …ô`̀μ`̀Ø`̀dG
 .äÉYÉ£≤dGh ∫hódGh äÉ°ù°SDƒªdGh
 ¢ù«FQ  ≈≤à∏ªdG  »`̀a  ∑QÉ`̀°`̀Th
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀∏`̀d á``̀«``̀ª``̀dÉ``̀©``̀dG á``ª``¶``æ``ª``dG
 Qƒ°ù«ahôÑdG (wasd) áeGóà°ùªdG
 á«ªgCG  ≈∏Y  ó`̀cCG  …ò`̀dG  óªMCG  ΩÓ`̀Y
 ±GógCG  ≥«≤ëJ »a  äÉ©eÉédG  QhO
 ≈∏Y  GOó°ûe  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 Gòg  »a  ≈ª¶©dG  ∫hó`̀dG  ìÉéf  ¿CG
 OƒLh  IQOÉÑe  π°†ØH  ¿Éc  ∫ÉéªdG
 äÉ©eÉédG QhO ¿CÉH ∫Ébh .É¡JÉ©eÉL
 ÉªfGh  äGAÉØμdG  èjôîàH  ≈¡àæj  ’
 ¥ƒ°S »a êÉeóf’G ≈∏Y É¡JóYÉ°ùe
 á«HÉéjEG ô°UÉæY Gƒfƒμj ¿CGh πª©dG
 øe ∫É©a QhO Ö©d »a ™ªàéªdG »a

.»HÉéjE’G ô««¨àdG ≥«≤ëJ πLCG
 äÉ`̀ «`̀ dÉ`̀ ©`̀ a ø``̀ª``̀°``̀V çó```̀ë```̀ Jh
 á«ª«∏b’G  áμÑ°ûdG  ¢ù«FQ  ≈≤à∏ªdG
 á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G á``̀ «``̀ dhDƒ``̀ °``̀ ù``̀ ª``̀ ∏``̀ d
 QÉØ¨dGóÑY  ∞°Sƒj  Qƒ°ù«ahôÑdG
 »a á`̀dÉ`̀£`̀Ñ`̀dG ´ƒ`̀ °`̀Vƒ`̀e ’hÉ`̀ æ`̀ à`̀e
 »a  º«∏©àdG  QhOh  »Hô©dG  øWƒdG

 ∫ÓN  ø`̀e  á∏μ°ûªdG  √ò`̀g  áédÉ©e
 .äGóéà°ùªdGh  äGQƒ£àdG  áÑcGƒe
 ∞`̀ °`̀Sƒ`̀j Qƒ``̀°``̀ù``̀«``̀ahô``̀Ñ``̀dG É`````̀ YOh
 õjõ©J  ≈`̀ dEG  ¬ãjóM  »a  QÉØ¨dGóÑY
 ∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀SGh á`̀ «`̀ ª`̀ jOÉ`̀ cC’G á`̀jô`̀ë`̀dG
 •GôîfGh  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 á«©ªàéªdG  Ωƒª¡dG  »a  äÉ©eÉédG
 »a  á«HÉéjE’G  ácQÉ°ûªdG  π`̀LCG  øe
 ócCG  …ò`̀dG  âbƒdG  »ah .É¡àédÉ©e
 õjõ©J IQhô°V ≈∏Y QÉØ¨dGóÑY ¬«a
 èeGôH »a »∏ª©dG ÖjQóàdG Qƒ°†M
 Oó`̀°`̀T ¬``̀fEÉ``̀a äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG è`̀gÉ`̀æ`̀eh
 ácGô°ûdG  ìhQ  QÉ`̀¡`̀XEG  á«ªgCG  ≈∏Y
 äÉ©eÉédG  ∞∏àîe  ø«H  ¿hÉ©àdGh

.É¡æ«H Éª«a á°ùaÉæªdG øe ’óH
 …OÉ°üàb’G  ô«ÑîdG  çó`̀ë`̀Jh
 »FÉªf’G  IóëàªdG  ºeC’G  Öàμe  »a
 äGAGô``̀LG  ô`̀«`̀KCÉ`̀J  ø`̀Y »`̀aƒ`̀d  »à«H
 πÑb  ø``̀ e  á`̀eGó`̀ à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG
 GOó°ûe  ,»dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe
 äÉ©eÉédG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e  á`̀«`̀ª`̀gG  ≈`̀∏`̀Y
 Éª«a  äÉ©ªàéªdG  »Yh  õjõ©J  »a
 ô≤ØdÉc  á«ªdÉ©dG  äÉjóëàdG  ¢üîj

 .∂dP ≈dEG Éeh áÄ«ÑdGh º«∏©àdGh

á«ª«∏©àdG ÉæégÉæe »a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG øe 7 º°V »a Éæëéf :êGƒëdG

 Ωƒ``̀∏``̀©``̀ dG á```̀©```̀eÉ```̀L äCÉ````̀ æ````̀g
 »a  ô«à°ùLÉªdG  áÑdÉW  á«≤«Ñ£àdG
 áî«°T  ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀ dG  IQGOEG
 »a É`̀¡`̀ª`̀jô`̀μ`̀J á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H ó``̀jGõ``̀ dG
 »a  É¡Yƒ£J  ô«¶f  ∫hC’G  õcôªdG
 ∫ÓN  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  è`̀eGô`̀H
 ÜÉÑ°ûdG  á`̀Ä`̀a  ø`̀Y  ,2020  ΩÉ`̀©`̀ dG
 É¡àæª°†J »àdG â°ùdG äÉÄØ∏d kÉ≤ÑW
 πª©∏d  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  á≤«Kh

.»Yƒ£àdG
 º`̀jô`̀μ`̀à`̀dG  Gò````̀g  ¢`̀ù`̀μ`̀ ©`̀ jh  I
 ô«ÑμdG QhódG ójGõdG áî«°T áÑdÉ£∏d
 Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG á`̀©`̀eÉ`̀L ¬``̀H Ωƒ`̀≤`̀ J …ò```̀dG
 ÇOÉÑªdG á«ªæJh õjõ©àd á«≤«Ñ£àdG
 iód  ™ªàéªdG  áeóN  ≈∏Y  áªFÉ≤dG
 »a  É``̀gQhOh  ,É¡«éjôNh  É¡àÑ∏W
 º``YOh »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J
 ,™ªàéªdG »a IOÉb Gƒfƒμ«d É¡àÑ∏W
 ≈∏Y  IQOÉ`̀≤`̀dG  äGAÉ`̀Ø`̀μ`̀dG  èjôîJh
 ÉªH É`̀¡`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀eh É`̀¡`̀æ`̀Wh á``̀eó``̀N
 ∫GƒW  áaô©eh  º∏Y  øe  √ƒÑ°ùàcG
 .á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dÉ`̀H º`̀¡`̀à`̀ °`̀SGQO äGƒ`̀æ`̀ °`̀S
 ¢ù«FQ  Ωó`̀≤`̀ J  á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG  √ò``¡``Hh
 ¿É°ùZ  QƒàcódG  PÉà°SC’G  á©eÉédG
 ≈``̀dEG ∂`̀jô`̀Ñ`̀à`̀dGh á`̀Ä`̀æ`̀¡`̀à`̀dÉ`̀H OGƒ```̀Y
 Gòg  ≈∏Y  ó`̀jGõ`̀dG  áî«°T  áÑdÉ£dG
 á©eÉédG  ¿CG  ≈dEG  kGô«°ûe  ,RÉéfE’G
 É¡àÑ∏£H  ôîàØJ  É¡«Ñ°ùàæe  áaÉμH
 »a  ¿hõ«ªàj  ø`̀jò`̀dG  É¡«éjôNh
 ∞∏àîe »``̀ah  ¿É````eRh ¿É`̀μ`̀e  π``c

 ,É`̀¡`̀H ¿ƒ`̀∏`̀ª`̀©`̀j »`̀ à`̀ dG äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dG
 iƒ°S  ¢ù«d  ∂`̀ dP  ¿CG  ≈∏Y  kGó`̀cDƒ`̀e
 äÉ`̀Lô`̀î`̀ª`̀dG IOƒ````̀L ≈`̀ ∏`̀ Y π``̀«``̀dO
 ø«éjôîdGh áÑ∏£dG iód á«ª«∏©àdG
 á©eÉédG  AGôØ°S  ¿hôÑà©j  øjòdG
.™ªàéªdG ΩÉeCG áaô°ûªdG É¡à¡LGhh
 øY á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ô`̀Ñ`̀Yh
 á©eÉédG  áÑ∏W  ¥ƒ`̀Ø`̀à`̀H  ¬`̀JOÉ`̀©`̀°`̀S
 º¡dÉªYCG  »a  õ«ªàdG  ≈∏Y  º¡JQóbh
 IQó````̀b ¢``̀ù``̀μ``̀©``̀j É````̀e ìÉ```̀é```̀ æ```̀ dGh
 Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG  á«ªæJ  ≈`̀∏`̀Y  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 ¿CG  ∂``̀dP  É¡àÑ∏W  ió``̀d  á``«``YGó``HE’G
 á«ªæJ  ≈∏Y  Ωƒ≤J  á©eÉédG  áØ°ù∏a
 áÑ∏£dG  ió``̀d  QÉ`̀μ`̀ à`̀H’Gh  ´Gó````̀HE’G
 ábÓN  á«©eÉL  áÄ«H  ô«aƒJ  ôÑY
 øe  πYÉØàdGh  ´Gó`̀ HE’G  ≈∏Y  á«æÑe
 á«æWƒdG  ô«jÉ©ªdG  OÉªàYG  ∫Ó`̀N
 ôjƒ£Jh º«∏©àdG  IOƒéd  á«dhódGh
 ™e Ö°SÉæàj ÉªH ègÉæªdGh §£îdG

 »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏ée  äÉÑ∏£àe
 á«ªdÉ©dG  äGQƒ£àdG  ™e  ΩAÓ`̀à`̀jh
 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG äÉ``̀LÉ``̀«``̀à``̀MG á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀à`̀d
 »``̀dhó``̀dGh »``ª``«``∏``bE’Gh »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG
 ∫É`̀«`̀LCG  ≥`̀∏`̀Nh  á«ªæJ  »`̀a  º¡°ùàd
 á©eÉédG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  º`̀à`̀Nh  .á``«``YGh
 á`̀«`̀ª`̀gCG ≈`̀ ∏`̀Y ó`̀ «`̀cCÉ`̀ à`̀ dÉ`̀ H ¬`̀ ã`̀ jó`̀M
 ™e  á©eÉédG  É¡ª«≤J  »àdG  ácGô°ûdG
 á«∏gC’G  äÉ«©ªédGh  äÉ°ù°SDƒªdG
 áÑ∏W  QhOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a
 ™ªàéªdG  á``̀eó``̀N  »``̀a  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 ócDƒJ  »àdG  É¡àdÉ°SQ  øe  kÉbÓ£fG
 ™ªàéªdG  á`̀eó`̀N  »`̀a  É``̀gQhO  ≈∏Y
 ìhô`̀H  ¿ƒª°ùàj  IOÉ``̀ b  è`̀jô`̀î`̀Jh
 ≈∏Y  ø`̀jQOÉ`̀b  kGOGhQh  ,IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 kÉªFGO  ¿ƒ©°ùjh  ,™ªàéªdG  áeóN
 ºYód  π`̀ª`̀©`̀dGh  ôªà°ùªdG  º∏©à∏d
 ìhô`̀dG  õjõ©Jh  á«ªæàdG  Iô«°ùe

 .™ªàéªdG iód á«æWƒdG

 :á«≤«`Ñ£`à`dG Ωƒ∏©dG á©eÉL ¢ù«FQ

 ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀j á``̀©``̀ ```̀eÉ``̀é``̀dG á``̀Ñ``̀∏``̀W ¥ƒ```̀Ø```̀J
 á«`YGó`HE’G Ö`fGƒ`é``dG á«ªæ``J ≈`∏``Y É`æJQób

.êGƒëdG ¬∏dGóÑY |.QÉØ¨dGóÑY ∞°Sƒj | .óªMCG ΩÓY |.ôØ©L âª°üY |
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 ø«°ü∏d á¨dÉH á«ªgCG §°ShC’G ¥ô°ûdG øeCGh QGô≤à°SG πãªj
 É¡ëdÉ°üe óàªJ »àdGh á«ªdÉ©dG ájOÉ°üàb’G iƒ≤dG ôÑcCG »fÉK-
 ™e  á«°SÉeƒ∏HO  äÉbÓY  âeÉbCG  ó≤a  Gò¡d  -¬∏c  ºdÉ©dG  πª°ûàd
 iƒà°ùe ≈dEG ádhO 13 ™e É¡JÉbÓY iƒà°ùe â©aQh ,¬dhO ™«ªL
 Oƒ©°ü∏d É¡LPƒªf âæH É¡fCG á°UÉNh ,á«é«JGôà°S’G äÉcGô°ûdG
 á∏°UGƒàªdG  á«YÉæ°üdG  á«ªæàdG  ≈∏Y  G kOÉ`̀ª`̀à`̀YG  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ,á≤£æª∏d  …QÉéJ  ∂jô°T  ôÑcCG  ó©J  å«M  ,ôjó°üà∏d  á¡LƒàªdG
 É¡Yhô°ûe  øª°V  á≤£æªdG  ™≤Jh  .É¡«a  »°ù«FôdG  ôªãà°ùªdGh
 ôjôëdG  ≥jô£d  ójóédG  ¿Gƒæ©dG  ,≥jô£dGh  ΩGõëdG  ..»fô≤dG

.ºdÉ©dÉH á«æ«°üdG IQÉ°†ëdG §Hôj ¿Éc …òdG ºjó≤dG
 ¥ô°ûdG ™e ø«°üdG IQÉéJ ºéM øμj ºd äGƒæ°S 10 πÑbh
 240  ÜQÉ≤j  ¿B’G  ¬æμdh  ,Q’hO  QÉ«∏e  20  RhÉéàj  §`̀°`̀ShC’G
 É¡JÉLÉ«àMG  ∞°üf  øeDƒJ  ø«°üdG  äóZh  ,É kjƒæ°S  Q’hO  QÉ«∏e
 ºéM RhÉéàj Éªc ,§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe øe RÉ¨dGh §ØædG øe
 äGôªªdG á≤£æªdG …ƒëJh .Q’hO QÉ«∏e 170 É¡«a É¡JGQÉªãà°SG
 ¥ô°Th  É``̀HhQhCGh  É«≤jôaEÉH  É¡£HôJ  »àdG  ájƒ«ëdG  ájQÉéàdG
 â©bh  z≥jô£dGh  ΩGõëdG{  ´hô°ûe  QÉ`̀WEG  »ah  .ø«à«μjôeC’G
 øe  áYƒªée  øY  äôªKCG  ,á«HôY  ádhO  17  ™e  ¿hÉ©J  äÉbÉØJG
 á«æ«°üdG äÉjhÉëdG á£ëe É¡°SCGQ ≈∏Y ,ábÓª©dG äÉYhô°ûªdG
 á«LPƒªædG  á≤£æªdGh  ,»`̀JGQÉ`̀eE’G  áØ«∏N  AÉæ«e  »a  ábÓª©dG
 π`̀NGO  á«LÉàfE’G  ábÉ£dG  »`̀a  ¿hÉ©à∏d  á`̀«`̀JGQÉ`̀eE’G  á«æ«°üdG
 ó«dƒJ  ´hô°ûeh  ,áØ«∏N  AÉæ«ªH  á£«ëªdG  á«YÉæ°üdG  á≤£æªdG
 ôÑcCÉc  ,»`̀HO  »a  äGhÉé«e  700  á«°ùª°ûdG  ábÉ£dÉH  AÉHô¡μdG
 IÉØ°üeh ,á«æ≤J É¡KóMCGh É kªéM ºdÉ©dG »a á«Fƒ°Vhô¡c á£ëe
 ´hô°ûe ôÑcCG ƒgh ,É k«eƒj π«eôH ∞dCG 400 ábÉ£H ±ô°SÉj §Øf
 ¿hÉ©à∏d ¢ùjƒ°ùdG á≤£æeh ,ájOƒ©°ùdG »a ø«°ü∏d …QÉªãà°SG
 ôãcCG É¡«a ∑QÉ°ûJh ,ô°üeh ø«°üdG ø«H …QÉéàdGh …OÉ°üàb’G
 ´hô°ûeh πªY á°Uôa ±’BG 10 ≥∏îJh á«æ«°U ácô°T 100 øe

.…ôFGõédG »YÉæ°üdG ôª≤dG
 á«é«JGôà°S’G  ájOÉ°üàb’G  ídÉ°üª∏d  …ƒ≤dG  ƒªædG  Gòg
 ™e  ≈©°ùJ  ø«μH  π©L  ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  »a  á«æ«°üdG
 ,ƒªædG Gò¡H ™aóJ ,ájóbÉ©Jh á«ª«¶æJ ôWCG ≈dEG á≤£æªdG ¿Gó∏H
 ióàæe{ OÓ«e ¿Éc Gò¡dh ;ádOÉÑàªdG á©ØæªdG QÉWEG »a ¬©°†Jh
 ádhO 22`dGh ø«°üdG ø«H 2004 »a z»æ«°üdG »Hô©dG ¿hÉ©àdG
 ´ÉªàL’G  áªFGódG  ¬à«dBGh  ,á«Hô©dG  ∫hódG  á©eÉL »a  AÉ°†YC’G
 äÉYÉªàLG ≈dEG  áaÉ°VEG  ,ø«àæ°S πc É kjQhO ó≤©j …òdG …QGRƒdG
 πjôHEG  ≈àMh  .ácôà°ûªdG  ∫ÉªYC’G  ¢ùdÉéeh  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc
 16h …QGRh ´ÉªàLG äGQhO 8 ó≤Y ób ióàæªdG Gòg ¿Éc 2020
 ,»é«JGôà°SGh »°SÉ«°S QGƒM äGQhO 5h ø«dhDƒ°ùe QÉÑc IQhO
 G kQGƒ``M  »é«∏îdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ™`̀e  ø«°üdG  â≤∏WCG  Éªc
 π°UGƒJh ,2010 ƒ«fƒj »a ∫hC’G  ¬YÉªàLG ó≤Y É k«é«JGôà°SG
 ÉjÉ°†≤dG ∫ƒM QhÉ°ûàdG É kæª°†àe ,ΩGƒYC’G ôe ≈∏Y QGƒëdG Gòg
 ΩÉªàg’G  äGP  á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«ª«∏bE’G  ´É``̀°``̀VhC’Gh  á«°SÉ«°ùdG
 ábÉ£dGh  á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  ä’É`̀é`̀ª`̀dGh  ∑ôà°ûªdG

.áë°üdGh áÄ«ÑdGh »ª∏©dG åëÑdGh º«∏©àdGh áYÉæ°üdGh
 ájOÉ°üàb’G É¡JÉ«YGóJh ÉfhQƒc áëFÉL …óëJ ≈dEG áaÉ°VEGh
 ¢û«©J  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  ¿EÉa  ,¬∏c  ºdÉ©dG  É¡H  ôKCÉJ  »àdG
 ¿Gô¡W ™e äÉbÓ©dG ´ó°üJ øY áéJÉf ôJƒJh ÜGô£°VG ádÉM
 ∫hó`̀d  äGójó¡J  ø`̀e  ¬∏ªëj  É`̀eh  ,…hƒ`̀æ`̀dG  É¡éeÉfôH  ÖÑ°ùH
 á°SÉ«°ùdGh  -á«é«∏îdG  áeƒ¶æªdG  É¡JÉeó≤e  »`̀ah-  á≤£æªdG
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ÜÉë°ùfGh  ,èeÉfôÑdG  Gòg  ¿CÉ°ûH  á«μjôeC’G
 ,¿Gô`̀jEG  ≈∏Y  IOó°ûe  äÉHƒ≤Y  É¡°Vôah  ,…hƒædG  ¥ÉØJ’G  øe
 »ª«∏bE’G É¡Yhô°ûe øY kÓ°†a ,É¡dÉ©aCG OhOôd Iô«NC’G ó«©°üJh
 ¿ÉæÑdh  ÉjQƒ°Sh  ¥Gô`̀©`̀dG  »a  ÉgPƒØf  ójóªJ  ôÑY  »©°SƒàdG
 ó°V Iô°TÉÑe ô«Zh Iô°TÉÑe á«FGóY ’ÉªYCG É¡à°SQÉªeh ,øª«dGh

.Éªgô«Zh øjôëÑdGh ájOƒ©°ùdG
 ™e  á≤«Kh  äÉbÓ©H  ø«°üdG  ßØàëJ  ,iô``̀NCG  á«MÉf  ø`̀e
 »é«JGôà°SGh …OÉ°üàbG ¿hÉ©J IógÉ©e É¡H É¡£HôJh ,¿Gô¡W
 »a  2021  ¢`̀SQÉ`̀e  »`̀a  É¡«∏Y  ™`̀«`̀bƒ`̀à`̀dG  º`̀J  É`̀eÉ`̀Y  25  É`̀¡`̀Jó`̀e
 ø«H  á©bƒªdG  á∏eÉ°ûdG  á«é«JGôà°S’G  ácGô°ûdG  ¥ÉØJG  QÉ`̀WEG
 ø«°üdG  Ωƒ≤J ójóédG ¥ÉØJ’G ≈°†à≤ªHh .2015 »a ø«aô£dG
 IóY  »`̀a  Q’hO  QÉ«∏e  400  áª«≤H  ¿Gô```jEG  »`̀a  äGQÉªãà°SÉH
 ∂μ°ùdGh  ÅfGƒªdGh  ä’É°üJ’Gh  áaô«°üdG  πª°ûJ  ;ä’Éée
 ,äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJh  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dGh  á`̀jó`̀jó`̀ë`̀dG
 »a  ÉªH  ,…ôμ°ù©dG  ∫ÉéªdG  »`̀a  ¿hÉ©àdG  ≥«ª©J  ø`̀Y  kÓ°†a
 ∫OÉÑJh áë∏°SC’G ôjƒ£Jh ácôà°ûªdG çƒëÑdGh äÉÑjQóàdG ∂dP

 .á«JGQÉÑîà°S’G äÉeƒ∏©ªdG
 √òg  ìôàbG  ób  zèæ«H  ø«L  »°T{  ,»æ«°üdG  º«YõdG  ¿Éch
 âfÉch  .2016ΩÉ``Y  ¿Gô`̀jE’  ¬JQÉjR  ∫ÓN  Iôe  ∫hC’  á«bÉØJ’G
 iƒà°ùe ≈dEG â∏°Uh ób ¥ÉØJ’G Gòg πÑb ≈àM øjó∏ÑdG äÉbÓY
 á«é«JGôà°S’ »ª°SôdG »æ«°üdG ¢†aôdG ™e .ºgÉØàdGh ácGô°ûdG
 »μjôeC’G  ÜÉë°ùf’G  É¡°†aQh ,iƒ°ü≤dG  á«μjôeC’G  •ƒ¨°†dG
 ,á«μjôeC’G ájOÉ°üàb’G äÉHƒ≤©dG IOƒYh …hƒædG ¥ÉØJ’G øe
 ,äÉHƒ≤©dG √òg ºZQ »fGôjE’G §ØædG øe É¡JGOQGh ô«Ø°üJ ΩóYh
 Ö°SGhôdG øe á«dÉN á«fGôjE’G á«æ«°üdG äÉbÓ©dG ¿CG øY kÓ°†a
 ó©J  å«M  ,∫OÉÑàªdG  …OÉ°üàb’G  êÉ«àM’G  É¡ªYójh  ,á«Ñ∏°ùdG
 ,ájOƒ©°ùdG  ó©H  ø«°ü∏d  §ØædG  äGOGó```eEG  »a  á«fÉãdG  ¿Gô``̀jEG
 ,á«fGôjE’G ™aódGh π≤ædG äÓ«¡°ùJ ÉjGõe øe ø«°üdG ó«Øà°ùJh
 ,≥jô£dGh  ΩGõëdG  ´hô°ûe  »a  ÉjQƒëe  É©bƒe  ¿GôjEG  πàëJh
 äÉj’ƒdG ≈∏Y §¨°†∏d ø«°üdG ™e É¡JÉbÓY ábQh Ωóîà°ùJ Éªc

.IóëàªdG
 ¥ô°ûdG  ø`̀eCGh  QGô≤à°S’  ø«°üdG  áLÉM  ¿EÉ`̀a  ,¬«∏Y  AÉæHh
 Gòg »a áYRÉæàªdG  ±GôWC’G ™e Iõ«ªàªdG  É¡JÉbÓYh ,§°ShC’G
 á≤£æª∏d IQÉjõH Ωƒ≤j z»j èfGh{ É¡à«LQÉN ôjRh π©L ,º«∏bE’G
 øH π°ü«a{ ;ájOƒ©°ùdG øe πc á«LQÉN AGQRh äGƒYO ≈∏Y kAÉæH
 ,zó`̀jGR  øH  ¬∏dGóÑY{  ï«°ûdG  ,äGQÉ```eE’Gh  ,zOƒ©°S  ∫BG  ¿ÉMôa
 Oƒdƒe{  ,É«côJh ,z»fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY{  ,øjôëÑdGh
 QóH{ ,¿Éª oYh ,z∞jôX OGƒL óªëe{ ,¿GôjEGh ,zƒ∏ZhCG ¢ûjhÉL

 .z…ó«©°SƒÑdG óªM øH
 ø«°üdG  á«LQÉN  ôjRƒd  ≈``dhC’G  »g  IQÉ`̀jõ`̀dG  √ò`̀g  ó©Jh
 äÉbÓ©dG  ôjƒ£àH  É¡eÉªàgG  ¢ùμ©Jh  .ΩGƒ`̀YCG  7  òæe  á≤£æª∏d
 »a ÉgQhO RGôHEGh ,™aÉæªdG ∫OÉÑJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y á≤£æªdG ∫hO ™e
 á«LQÉN  ôjRh  ™ªà°ùj  å«M  ,á≤£æªdG  QGô≤à°SGh  øeCG  õjõ©J
 ÉjÉ°†≤dGh á«ª«∏bE’G ¿hDƒ°ûdG ∫ƒM ô¶ædG äÉ¡Lh ≈dEG  ø«°üdG
 ,ΩÓ°ùdG ≈∏Y ®ÉØëdG »a á«æ«°üdG áªgÉ°ùªdG Ωó≤«d ,áæNÉ°ùdG
 É¡«dEG  π°UƒàdG  º`̀J  »àdG  äÉ`̀bÉ`̀Ø`̀J’G  ò«ØæJ  á©HÉàe  ø`̀Y  kÓ°†a
 äÉ«é«JGôà°SG  ø«H  ≥«°ùæàdGh  ,ø«°üdGh  á≤£æªdG  ¿Gó∏H  ø«H
 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  AÉæH  IOÉ©à°SGh  ,ø«ÑfÉédG  ø«H  á«ªæàdG
 »a  Oƒ¡édG  º`̀YOh  ,19-  ó«aƒμH  äô`̀KCÉ`̀J  »àdG  á«YÉªàL’Gh
 á≤≤ëªdG  ¿hÉ©àdG  ä’Éée  ±É°ûμà°SGh  ,áëFÉédG  áëaÉμe

.∑ôà°ûªdG Ö°ùμdGh ádOÉÑàªdG ™aÉæª∏d
 »dhódG  ™ªàéªdG  »æ«°üdG  ôjRƒdG  ÖdÉW  ¢VÉjôdG  øeh
 ôjôëJh ,ô¶ædGh ¢Sƒ∏édÉH AÉØàc’G ΩóYh ¬à«dhDƒ°ùe πªëàH
 ∑ôJh ,iôÑμdG iƒ≤dG ø«H »°SÉ«°Sƒ«édG ¢ùaÉæàdG øe á≤£æªdG
 á«ªæàdG  QÉ°ùe  π≤à°ùe  πμ°ûH  ∞°ûμà°ùJ  »c  ∫hó∏d  ájôëdG
 øeC’G ≥«≤ëàd •É≤f 5 øe IQOÉÑe ôjRƒdG Ωóbh .É¡d áÑ°SÉæªdG
 ∫OÉÑàªdG ΩGôàM’G{ ≈∏Y áªFÉb §°ShC’G ¥ô°ûdG »a QGô≤à°S’Gh
 ,ádGó©dGh ±É°üfE’G ºYOh ,á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG »a πNóàdG ΩóYh
 »YÉªédG  ø``eC’G  õjõ©Jh  ,…hƒ`̀æ`̀dG  QÉ°ûàf’G  Ωó`̀Y  ≥«≤ëJh
 √òg  ≥«≤ëàdh  .z»FÉªfE’G  ¿hÉ©àdG  ™jô°ùJh  ,∑ôà°ûe  πμ°ûH
 ,±GôWC’G  ™«ªL ™e ≥«Kh ∫É°üJG  ≈∏Y ø«°üdG  π¶J IQOÉÑªdG
 ∫hO ™e IôM IQÉéJ á«bÉØJ’ ôμÑe ΩGôHE’ å«ãëdG  É¡«©°S ™e
 ∫hO  ácQÉ°ûe  ÉgOGó©à°SG  ¿ÓYEGh  ,»é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 á«Hô©dG ∫hódG ™e πª©dGh ,¥ƒ°ùdG »a É¡°Uôa §°ShC’G ¥ô°ûdG
 ¿hÉ©àdG  ióàæe  QÉ`̀WEG  »a  á«Hô©dG  ∫hó`̀dGh  ø«°üdG  áªb  ó≤©d
 ø«H ∑ôà°ûe ô«°üeh ™ªàée AÉæÑd á¡Lƒàe ,»æ«°üdG »Hô©dG

.ø«ÑfÉédG
 É¡JÉbÓ©H  áμ∏ªªdG  RGõàYG  ∂∏ªdG  ádÓL  ócCG  áeÉæªdG  »ah
 »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  iƒà°ùe  ™aôd  É¡©∏£Jh  ,ø«°üdG  ™e  á≤«KƒdG
 IóYGƒdG ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG ™e á°UÉN äÉjƒà°ùªdG áaÉc ≈∏Y
 ôjó≤Jh  ,äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  áμ∏ªªdG  É`̀¡`̀H  πØëJ  »`̀à`̀dG
 øeC’G ≥«≤ëàd ø«°üdG ¬«dƒJ …òdG ΩÉªàg’Gh ¢Uôë∏d áμ∏ªªdG
 äÉjóëàdG  áédÉ©eh  ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  »a  QGô≤à°S’Gh
.á≤£æªdG ∫hO ø«H ¿hÉ©àdG Iô«Jh ™jô°ùJh á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG

 ¢UÉîdG  »dÉëdG  √É`̀é`̀J’G  ¿CG  »æ«°üdG  ô`̀jRƒ`̀dG  ó`̀cCG  ó≤a
 øe  á«dÉY  á`̀LQO  Ωõ∏à°ùj  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ÉjÉ°†b  ¢ù««°ùàH
 âeóîà°SG  ób  á«ÑæLC’G  ∫hó`̀ dG  ¢†©H  ¿CG  É kë°Vƒe  ,á¶≤«dG
 á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a  πNóà∏d  Qò©c  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  G kQGô`̀e
 ôeC’G  á≤«≤M  »a  ƒgh  ,ÉgQGô≤à°SG  ¢†jƒ≤Jh  ,iôNC’G  ∫hó∏d
 ∫hódG  ™«ªL ≈∏Y ø«©àj  ¬fCGh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd É kcÉ¡àfG  πãªj
 ,iôNC’G  ∫hó∏d  á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a  πNóàdG  ΩóY  CGóÑe  ºYO
 ΩGõ`̀à`̀d’Gh  IóëàªdG  º``̀eC’G  ¥Éã«e  ÇOÉ`̀Ñ`̀eh  ±Gó``̀gCG  ájÉªMh
 äó¡°T Éª«a ,á«dhódG äÉbÓ©dG ºμëJ »àdG á«°ù«FôdG ±GôYC’ÉH
 á«aÉ≤K  á«bÉØJG  ≈∏Y  ™«bƒàdG  áeÉæª∏d  »æ«°üdG  ôjRƒdG  IQÉ`̀jR
 øjôëÑdG áÄ«g ø«H á«aÉ≤ãdG õcGôª∏d  ∫OÉÑàªdG ¢ù«°SCÉàdG  ∫ƒM

 ôcòj  ,á«æ«°üdG  áMÉ«°ùdGh  áaÉ≤ãdG  IQGRhh  QÉ``KB’Gh  áaÉ≤ã∏d
 ≠∏H ób ¿Éc ø«°üdGh øjôëÑdG  ø«H …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG  ºéM ¿CG
 ,Q’hO QÉ«∏e 2 ƒëf …CG  2019 ΩÉY  »a  QÉæjO  ¿ƒ«∏e 895^9
 á«æ«°üdG  IQÉéàdG  ºéM  øe  %12  πμ°ûJ  ø«æàdG  áæjóe  ¿CGh
 ¿ƒ«∏e  200-150  ø«H  ìhGô`̀à`̀J  ájƒæ°S  áª«≤H  á«æjôëÑdG
 ¿Éμ°SE’G  IQGRh  ™`̀e  â©bh  ó`̀b  á«æ«°U  äÉcô°T  ¿CGh  Q’hO
 á«æÑdG  »a  QÉªãà°SÓd  Q’hO  ¿ƒ«∏e  260  áª«≤H  äÉYhô°ûe
 ájQÉªãà°S’G ø«°üdG äÉYhô°ûe πª°ûJ Éªc ,á«æjôëÑdG á«àëàdG
 á«æμ°S IóMh ±’BG 3 Iôà°S ¥ô°T áæjóe ´hô°ûe øjôëÑdG »a

.√É«ªdGh AÉHô¡μ∏d QhódG á£ëe ´hô°ûeh ≈dhCG á∏Môªc
 ´ÉªàL’G  ÜÉ≤YCG  »a  »JCÉJ  IQÉjõdG  √òg  ¿CG  Ωƒ∏©ªdG  øeh
 ƒ«dƒj »a »æ«°üdG »Hô©dG ¿hÉ©àdG ióàæªd ™°SÉàdG  …QGRƒdG
 á¡LGƒe  »`̀a  ø«ÑfÉédG  ø«H  ô«ÑμdG  øeÉ°†àdG  §°Sh  2020
 º°SÉ≤Jh  ,ádOÉÑàe  IóYÉ°ùe  øe  √ó¡°T  É`̀eh  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 äGOGó``̀eE’G  ø«μH  âeób  å«M  ,êÓ`̀©`̀dGh  ájÉYôdG  »a  IôÑîdG
 .áëFÉédG ¢ù««°ùJ ¢†aQ πX »a ,É¡«dEG áLÉàëªdG ∫hó∏d á«Ñ£dG
 ídÉ°üªdÉH á≤∏©àªdG ÉjÉ°†≤dG  ¿Éaô£dG ºYO ´ÉªàL’G Gòg »ah
 ô«°üeh  ™ªàée  AÉæH  ƒëf  ¿hÉ©àdGh  ,á«°ù«FôdG  πZGƒ°ûdGh

 .»HôY »æ«°U ∑ôà°ûe
 IQhô°V  ≈``dEG  ø£æ°TGh  ø«μH  â`̀YO  ádƒédG  √ò`̀g  πÑbh
 IOƒ©dÉH  Iô«NC’G  áÑdÉ£e  ™e  ,¿Gô`̀jEG  ≈∏Y  äÉHƒ≤©dG  ∞«ØîJ
 É¡bÉØJG ÖLƒªH ø«°üdG âëÑ°UCG å«M ,ájhƒædG É¡JGó¡©J ≈dEG
 ,ø£æ°TGh ø`̀e  É¡«∏Y G kô`̀«`̀KCÉ`̀J  ô`̀ã`̀cC’G  »`̀g ¿Gô`̀¡`̀W ™`̀e  ô`̀«`̀NC’G
 ¿CÉ°ûH  »æ«°üdG  ∞bƒªdG  ∫ƒÑb  ≈∏Y  É¡ãM  É¡fÉμeEÉH  íÑ°UCGh
 »Ø∏ªH  ≥∏©àj  Éª«a  á≤£æªdG  ∫hO  Oƒ`̀¡`̀L  º`̀YO  »`̀a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 øª«dG  »a  á`̀eRC’G  πëd  ájOƒ©°ùdG  IQOÉÑªdGh  ,øª«dGh  ÉjQƒ°S
 É¡JÉ«dBGh  á«é«∏îdG  IQOÉÑªdG  :áKÓãdG  äÉ«©LôªdG  ≈∏Y  kAÉæH
 ¢ù∏ée QGôbh ,»æª«dG »æWƒdG QGƒëdG äÉLôîeh ,ájò«ØæàdG
 …CG  »a  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ácQÉ°ûe  á«ªgCGh  ,2216  ø`̀eC’G
 QÉ°ùe  ¥Ó`̀WEGh  ,»fGôjE’G  …hƒædG  ∞∏ªdÉH  ≥∏©àJ  äÉ°VhÉØe
 øY  πjóH  ¥É`̀Ø`̀JG  ≈``dEG  π°Uƒà∏d  ¿Gô`̀¡`̀W  ™`̀e  ¢VhÉØà∏d  ójóL
 á∏°S »a º°†J »àdG ,á∏eÉ°ûdG Iô¶ædÉH òNC’G ™e .2015 ¥ÉØJG
 äGô«°ùªdGh á«à°ù«dÉÑdG ïjQGƒ°üdGh …hƒædG èeÉfôÑdG IóMGh
 QGô≤à°SÓd  ´õYõªdG  ¿GôjEG  ∑ƒ∏°Sh  É¡àeÓ°Sh  áMÓªdG  øeCGh
 ∫hO  ¿CG  Ωƒ∏©ªdG  øeh  .»ª«∏bE’G  øeCÓd  É k≤«≤ëJ  ,á≤£æªdG  »a
 É¡éeGôHh  ¿Gô``̀jEG  äÉ°SÉ«°S  øe  G kQô°†J  ô`̀ã`̀cC’G  »g  è«∏îdG

.í∏°ùà∏d
 ájOƒ©°ùdG  ió`̀d  »æ«°üdG  ô`̀jRƒ`̀dG  ádƒL  äô`̀ª`̀KCG  Éª«ah
 á«ªgCG  äó`̀cCG  ó≤a  ,á«æ«°üdG  IQOÉÑªdG  ¿Ó`̀YEG  øY  äGQÉ``̀eE’Gh
 ≈∏Y  AÉ°†≤dG  »`̀a  º¡°ùJ  »àdG  äÉMÉ≤∏dG  ∫Éée  »`̀a  ¿hÉ©àdG
 ábÉ£dGh  ,êÉ``̀à``̀fE’Gh  ∫É`̀ª`̀YC’G  ±ÉæÄà°SGh  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 ä’É°üJGh  ,QÉªãà°S’Gh  IQÉéàdGh  OÉ°üàb’Gh  ,ájó«∏≤àdG
 ä’Éée  øe  Égô«Zh  ,»YÉæ£°U’G  AÉcòdGh  ,¢ùeÉîdG  π«édG
 ºYOh  ,á«àëàdG  á«æÑdG  äÉYhô°ûeh  ,áeó≤àªdG  É«LƒdƒæμàdG
 ,»`̀HO  »`̀a  2020  GƒÑ°ùcG  áaÉ°†à°SG  »`̀a  äGQÉ````̀eE’G  Oƒ`̀¡`̀L
 ÜÉ©dC’G IQhOh ,ájƒà°ûdG á«ÑªdhC’G ÜÉ©dC’G IQhO áaÉ°†à°SGh
 á«YÉæ°üdG IQƒãdG ä’Ééeh ,ábÉYE’G …hòd ájƒà°ûdG á«ÑªdhC’G
 ô`̀jRh ó``̀cCG É`̀ª`̀c ,≥`̀jô`̀£`̀dGh ΩGõ`̀ë`̀ dG äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀eh ,á`̀©`̀HGô`̀dG
 ¢ù∏éªdG  ∫hO  »a  ¬FGô¶f  ™e  ¬JGAÉ≤d  »a  »æ«°üdG  á«LQÉîdG
 ™e  Iô`̀M  IQÉéJ  á«bÉØJG  ó≤©d  √OÓ`̀H  »YÉ°ùe  ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’Gh
 ø«ÑfÉédG ø«H â≤Ñ°S »àdG äÉ°ûbÉæª∏d k’Éªμà°SG ¢ù∏éªdG ∫hO
 IQÉéàdG  ºéM  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG  ø`̀eh  .2020  ôÑª°ùjO  »a
 2009  »a  Q’hO  QÉ«∏e  68  øe  ™ØJQG  ób  á«æ«°üdG  á«é«∏îdG
 %180 ≈dEG π°Uh ƒªf ∫ó©ªH ,2019 »a Q’hO QÉ«∏e 190 ≈dEG
 12 ájOƒ©°ùdG ™e ø«°üdG â©bh 2019 »ah ,IôàØdG √òg »a

.Q’hO QÉ«∏e 28 áª«≤H ácôà°ûe IQÉéJ á«bÉØJG
 G kójóL  É`̀ k«`̀dhO  É`̀ k©`̀bGh  IQÉ`̀jõ`̀dG  √ò`̀g  ¢ùμ©J  ,Ωƒª©dG  ≈∏Y
 ∑É°ùeE’G »a É¡æ«©H Iƒb OGôØfG ΩóYh ,iƒ≤dG Oó©J ≈∏Y Ωƒ≤j
 QÉ«¡fG  ÜÉ≤YCG  »a ∫ÉëdG  ¿Éc Éªc ,»dhódG  ΩÉ¶ædG  IOÉ«b ΩÉeõH
 á«Ñ£≤dG  ΩÉ¶f  ≈`̀dEG  ΩÉ¶ædG  Gòg  ∫ƒëJh  ,»à«aƒ°ùdG  OÉëJ’G
 QÉªãà°SG  »a Ió«cCG  á«é«∏N áÑZQ É k°†jCG  ¢ùμ©J Éªc ,ájOÉMB’G
 »a  ô«ÑμdG  Égô«KCÉJ  É¡d  Iƒ≤c  ø«°üdG  Rhô``̀Hh  ,ô«¨àdG  Gò`̀g
 áeRCG  á∏ë∏M  »a  k’É©a  G kQhO  Ö©∏J  ¿CG  øμªj  ,»dhódG  ¿CÉ°ûdG
 ,á«é«∏îdG á«fGôjE’G äÉbÓ©dGh ,á«μjôeC’G á«fGôjE’G äÉbÓ©dG
 ¥ô°ûdG QGô≤à°SGh øeC’ Oó¡ªdG »fGôjE’G ∑ƒ∏°ùdG ìÉªL íÑch
 ºXÉ©J  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ,ºdÉ©dG  QGô≤à°SGh  ø`̀eCG  Iõ`̀«`̀cQ  §`̀°`̀ShC’G
 »a  á°UÉNh  ,»æ«°üdG  »Hô©dG  ¿hÉ©àdG  É¡≤≤ëj  »àdG  ¢UôØdG
 ,áeó≤àªdG  É«LƒdƒæμàdGh  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  ä’Éée

 .QÉªãà°S’Gh IQÉéà∏d ájó«∏≤àdG ä’ÉéªdG øY kÓ°†a

 ÉfÉ°†eQ  ¿É`̀ch  ,âFÉØdG  ¿É°†eQ  ≈∏Y  ΩÉY  ôe  |
 áëFÉéH  ÉWÉëe  AÉ`̀L  ¬``̀fC’  ,≥Ñ°S  Éªe  ô«Z  ¬Ñ°T  º`̀d
 óLÉ°ùªdGh  ,á«FÉbƒdG  ¬`̀JGAGô`̀LEÉ`̀H  Gó«≤eh  ,É`̀fhQƒ`̀c
 »a  »©ªédG  Qƒ©°ûdGh  ,ΩÉ`̀≤`̀J  ’  í`̀jhGô`̀à`̀dGh  á∏Ø≤e
 πc  ,OôØ∏d  á«MhôdG  äÉLGôØf’Gh  ,ó≤àØe  äGƒ∏°üdG
 AGõY ¢ùdÉée ’h âfÉc Éªc ìGôaCG ä’É°U ’ ¬à«H »a
 Gò¡a  ,á«fÉ°†eôdG  É¡æeh  äÉ©ªéJ  É¡«a  á£°ûfCG  ’h
 á∏Ñ≤dG ≈àM !¬°Vôa óMCG …CG ™£à°ùj ºd Ée ¢Vôa AÉHƒdG
 ±Gƒ£dG øe á«dÉN âfÉc ¿ƒª∏°ùªdG É¡«dEG ¬Lƒàj »àdG
 ¢Vôa ÉfhQƒc ¿CÉμdh ,âFÉØdG  ¿É°†eQ »a ø«∏°üªdGh
 ≥Ñj  ºd  !¿ÉμªdG  áHôZh  ¿ÉeõdG  áHôZ  ø«ª∏°ùªdG  ≈∏Y
 øY  AÓÑdG  Gò`̀g  ´É°û≤f’  Üƒ∏≤dG  AÉ`̀YO  ’EG  ¬æ«M  »a
 ÉgGôée ≈dEG  ô¡°ûdG  Gòg äÉ«fÉMhQ Oƒ©àd  ,¬∏c ºdÉ©dG
 äGô«¨àªdG  AÉÑYCÉH  áÑNÉ°üdG  IÉ«ëdG  ô¡f  »a »©«Ñ£dG
!É¡Jƒ°ù≤H ¬àHÉ°UCGh ’EG ’Éée ∑ôàJ ºd »àdG ä’ƒëàdGh

 πc º``̀ZQ á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  ∫Gõ```̀J  ’h ¿É``̀K  ¿É`̀°`̀†`̀eQ |
 øY  ìhõ`̀æ`̀dG  ≈∏Y  »°ü©à°ùJ  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  äGAGô````̀LE’G
 íàØH  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  ºZQh ,¬à∏àMG  …òdG  É¡fÉμe
 ¿EÉ`̀a  áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G  ¢†©Hh  óLÉ°ùªdGh  ™`̀eGƒ`̀é`̀dG
 √ÉÑédG  ≈∏Y  ¢Shô«ØdG  É¡ª°SQ  »àdG  á«°SÉ≤dG  áª°üÑdG
 ,É¡àª°üÑH  øjô«ãμdG  âHÉ°UCG  ¿CG  ó©H  ,É¡Jƒc  øe  π£J
 ÉYÉØJQG πé°ùj ƒgh ,äÉe øe äÉeh ,≈aÉ©J øe ≈aÉ©J
 ¢`̀VQC’G  AGƒ`̀g  øe  êhôîdG  ≈HCÉj  ¬fCÉμdh  ,GóYÉ°üàe
 ∑QÉÑe ô¡°T ,¿É°†eQ ΩÉjCG ∫hCG »a Ωƒ«dG øëf !É¡HGôJh
 A»°T Óa ,¬∏dG ≈∏Y πcƒàdGh ,AÉYó∏d áMƒàØe Üƒ∏bh

.AÓÑdG ™aGQ √óMhh ,¬JQóbh √ôeCG êQÉN
 QÉ``KBGh  ,Üƒ©°ûdG  π`̀c  â`̀HÉ`̀°`̀UCG  Iô«ãc  äGô«¨àe
 ô«Z É¡«dEG CÉé∏J á¡Lh óéJ º∏a ¢VQC’G ≈∏Y øe âμ¡fCG
 øeh ,±ôY ¬Ñ∏b ≈dEG OÉY øªa ,¢VQC’Gh äGhÉª°ùdG ÜQ

 ô¡°ûdG Gògh ,√ó«H QGóbC’G πc ¿CG ’EG !±ô©j º∏a ó©j ºd
 GƒëàØj  ¿C’  ºdÉ©dG  »a  ø«æeDƒªdGh  ø«ª∏°ùªdG  á°Uôa
 ¿Gƒ`̀cC’G  ≥dÉN  ≈dEG  AÉYódÉH  π`̀eC’G  ÜGƒ`̀HCG  º¡Hƒ∏b  »a
 ΩOÉ≤dG  ΩÉ©dG  »a  ΩOÉ≤dG  ¿É°†eQ  ¿ƒμ«d  ,¬d  ´ô°†àdGh
 áé¡ÑdG  äOÉYh áëFÉédG  Oƒ«b πc øe ÉeÉªJ  QôëJ ób
 iôée  ¿Gó∏ÑdGh  IÉ«ëdG  äOÉ©à°SGh  ,¢SÉædG  πc  ≈dEG
!äÉfÉëàe’G Ö©°UCG øe GóMGh äRÉàLG óbh ,É¡à©«ÑW
 ,á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdG áé¡H ó≤àØj ,¿ÉK ¿É°†eQ |
 ádõ©dG  hCG  ,áeÉ©dG  á£°ûfC’Gh  ,AÉbó°UC’G  äÉ©ªéJh
 πμH ºFÉ≤dG √óMh »còdG ∞JÉ¡dG íÑ°UCG ≈àM ,á«∏FÉ©dG
 ≈dEG »fÉ¡àdG ≈dEG …RÉ©àdG ≈dEG äÉKOÉëªdG øe ,QGhOC’G
 áaÉ≤ãdGh πª©dG »a á«°VGôàa’G äÉjóàæªdG ≈dEG º«∏©àdG
 â≤∏¨fG  ∫hó`̀ dG  Ohó`̀M  ¿CÉμd  !OÉ°üàb’Gh  á°SÉ«°ùdGh
 ¬àMÉ°ùeh  ,¥É°V  ºdÉ©dG  AGƒ`̀g  ¿CÉ`̀μ`̀dh  ,É¡°ùØf  ≈∏Y
 ∞JGƒg  »ah  á≤∏¨e  øcÉeCG  »a  äô°üëfG  á«aGô¨édG
 A»°T πμa ,πYÉØàJ É¡æeh π°UGƒàJ É¡æe !Iô«¨°U á«cP
 ¬≤∏ZCG  ºdÉY  ≈∏Y  íàØæj  Iô«¨°üdG  á°TÉ°ûdG  í£°S  ≈∏Y

!óMCG √Gôj ’ …ô¡ée ¢Shô«a
 ¿É°ùfE’G ó«©j ¿CG ¬«a ¬∏dG ∫CÉ°ùf ,¿ÉK ¿É°†eQ  |
 á«ªgCGh  ,¬Môah  ¬àfƒæ«ch  ¬à©«ÑW  ≈dEGh  ¬≤dÉN  ≈dEG
 ø«Hh  ¬æ«Hh  ,¬°ùæL  øe  øjôNB’G  ø«Hh  ¬æ«H  áØdC’G
 OÓH ≈dEG ôØ°ùdGh ∫ÉMôàdG á©àe ø«Hh ¬æ«Hh ,á©«Ñ£dG
 áª«b Gó«L ∑QOCG óbh ,¬°ùØf ø«Hh ¬æ«Hh ,á©°SGƒdG ¬∏dG
 ¿CG ∑Qó«d !ôªà°ùeh ºFGOh …OÉY ¬fCG ó≤à©j ¿Éc Ée πc
 ¿EG  ,É«fódG  Rƒæc  πc  øe  á«ªgCG  ôãcCG  OÉà©ªdG  ¬°ùØæJ
 ¿CG  ¬∏dG  ƒYóf  !¬àFQ  ≈dEG  ¬FGƒg  òNCG  ¬«∏Y  Ö©°üà°SG
 ,AÓÑdG  Gòg  É¡∏c  ájô°ûÑdG  øYh  ÉæàeCG  øYh  ÉæY  ™aôj
 ºàfCGh  ΩÉ`̀Y  π`̀ch  !âfÉc  Éªc  IÉ«ëdG  Éæ«dEG  ó«©j  ¿CGh

.ô«îH

 á``̀ «``̀ LQÉ``̀ î``̀ dG ô```````̀ jRh IQÉ`````````̀jR »````̀ a IAGô`````````̀b
 §````̀ °````̀ ShC’G ¥ô```̀ °```̀ û```̀ dG á``̀≤``̀£``̀æ``̀ª``̀d »``̀æ``̀«``̀ °``̀ü``̀dG

á«é«JGÎ°S’G äÉ°SGQó∏d è«∏ÿG õcôe

 É¡°ùØf  â°Vôa  Ió`̀jó`̀L  Iôμa
 øe  Ió`̀MGh  á¡LGƒªd  ºdÉ©dG  ΩÉ`̀ eCG
 á«ë°üdG  çQGƒ``̀μ``̀dG  ó`̀≤`̀ YCGh  ô`̀Ñ`̀cCG
 âdõf  »`̀à`̀dG  á«°VôªdG  á``̀Ä``̀HhC’Gh
 ¬îjQÉJ  ∫Gƒ``̀W  ô°ûÑdG  »`̀æ`̀H  ≈`̀∏`̀Y
 ø«jÓe áKÓK áHGôb äƒªa .πjƒ£dG
 ≈àM Éfƒ«∏e 131 áHÉ°UEGh ,¿É°ùfEG
 ô«ãμdG  IQÉKEÉH  á∏«Øc  âfÉc  áYÉ°ùdG
 á«YGóHE’G  äGhOC’Gh  πFÉ°SƒdG  øe
 ∫ÉLQh  ø«°üàîªdGh  AÉª∏©dG  óæY
 √òg  IóM  øe  ∞«Øîà∏d  á°SÉ«°ùdG
 ≈∏Y  â`̀dõ`̀f  »`̀à`̀dG  iôÑμdG  áeÉ£dG
 ≥HÉ°S  ¿hO  ø`̀e  ICÉ`̀é`̀ a  ¿É`̀ °`̀ ù`̀ fE’G

 øe Iô`̀Z ø«M ≈∏Y ¬`̀Jò`̀NCGh ,QGò``̀fEG
.Ö°ùàëj ’h ™bƒàj ’ å«M

 âMô oW ¿CG òæe IôμØdG √òg øμd
 ∫GRÉ```̀e ,ó`````̀MGh mô`̀ ¡`̀ °`̀ T AÉ````̀gR π`̀ Ñ`̀ b

 Iôμa ≈dEG ∫ƒëààd ó©H è°†æJ º∏a ,É¡H §«ëj ¢Vƒª¨dG
 á∏MôªH  ¿B’G  ôªJ  »¡a  ,™«ªédG  óæY  ºdÉ©ªdG  áë°VGh
 πÑb øe ΩóàëªdG QGƒëdGh ó≤ædGh ,ôjƒ£àdGh ,ô«¶æàdG

 .Égò«ØæJh É¡«∏Y á≤aGƒªdÉH á«æ©ªdG äÉ¡édG
 ∫hC’  á£«°ùH  hóÑJ  »àdG  IôμØdG  √ò`̀g  âdƒëàa
 ÖfGƒédG É¡«a πNóJ áμFÉ°Th Ió≤©e á«°†b ≈dEG  á∏gh
 ,Oô`̀Ø`̀dG  á«°Uƒ°üNh  ,¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀H  á≤∏©àªdG
 …CGôdG  ájôëH  á≤∏©àªdG  ∫hó∏d  ájQƒà°SódG  ÇOÉÑªdGh
 á«°†≤dG  √ògh ,¢SÉædG ø«H IGhÉ°ùªdGh õ««ªàdG ΩóYh
 QhóJ  »àdG  IôμØdG  √òg  ∫ƒM  ø««æ©ªdG  ø«H  á«aÓîdG
 á≤«KƒdG √òg πeÉM ¿CÉH ó«ØJ áæ«©e á≤«Kh QGó°UEG ∫ƒM

:á«dÉàdG •É≤ædG »a πãªàJ ìÉ≤∏dG òNCG ób
 kÉ«eƒb  ≈àM  hCG  ,»`̀dhO  ´ÉªLEG  ∑Éæg  ¢ù«d  :k’hCG
 IóëàªdG  äÉj’ƒdÉc  Ió`̀MGƒ`̀dG  á`̀dhó`̀dG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 »g π¡a ,IôμØdG √ò¡d »ª°SôdG º°S’G ∫ƒM á«μjôeC’G
 hCG  ,zÉfhQƒc  ìÉ≤d  ôØ°S  RGƒL{  ≈ª°ùe  âëJ  ¿ƒμà°S
 ó°V í«≤∏àdG IOÉ¡°T{ hCG ,zÉfhQƒc ¢Shô«a ôØ°S RGƒL{

 ?äÉ«ª°ùªdG øe ∂dP ô«Z hCG ,zÉfhQƒc
 ∫Éée ∫ƒ``̀M ∫GDƒ`̀ °`̀ù`̀ dG ∑É`̀æ`̀g ô``̀NBG mÖ`̀fÉ`̀L ø``̀eh
 RGƒéc Ωóîà°ùà°S π¡a ,á≤«KƒdG √òg ΩGóîà°SG ¥É£fh
 á≤«Kh  É¡fCG  hCG  ?∫hó`̀dG  ø«H  ∫É≤àfÓd  »ë°üdG  ôØ°ùdG
 OôØ∏d  ìÉª°ù∏d  ÉfhQƒc ¢Shô«a  ∫ƒM á«ë°U IOÉ¡°Th
 ,IóMGƒdG  ádhódG  »a áeÉ©dG  ≥aGôªdG  ≈dEG  ∫ƒNódG  »a
 ,äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dGh ¢`̀SQGó`̀ª`̀ dGh ,º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dGh ,Ö`̀YÓ`̀ª`̀dÉ`̀c

 ?äÉ©ªéàdG øe Égô«Zh
 øe zCGó`̀Ñ`̀ª`̀dG{  ∫ƒ`̀M Ωóàëe ∫Gó``̀L ∑É`̀æ`̀g :kÉ`̀«`̀fÉ`̀K
 π¡a  ,IOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dGh  á≤«KƒdG  √ò`̀g  hCG  RGƒ`̀é`̀dG  QGó`̀ °`̀UEG
 á≤∏©àªdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ó`̀YGƒ`̀bh  ¢ù°SCG  ™e  ≥Øàj
 πc É¡H ™àªàj ¿CG ¢VhôØªdG øe »àdGh ,á«°Uƒ°üîdÉH
 ≈∏Y  …ó©àdG  ΩóY  ∫Éée  »a  Éæg  ójóëàdÉHh  ,¿É°ùfEG
 á«°Uƒ°üNh  ,¿É°ùfEÓd  á«ë°üdG  ádÉëdG  á«°Uƒ°üN
 á«°†≤dG √ògh .OGôaC’ÉH á≤∏©àªdG á«ë°üdG äÉeƒ∏©ªdG
 óMGƒdG  ó∏ÑdG  »a ájQƒà°SódG  äÉaÓîdG  äQÉKCG  äGòdÉH
 »μjôeC’G  ¢ù«FôdÉa  .á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdÉc
 ,RGƒédG  Gòg  πãe  QGó°UE’  ¬°ùªëJ  ió`̀HCG  ¿ójÉH  ƒL
 ´É£≤dG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dGh  ≥«°ùæàdG  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ø`̀μ`̀ dh
 äÉWGôà°T’Gh  ô«jÉ©ªdG  ™°Vh  ≈∏Y  πª©dGh  ,¢UÉîdG
 å«M  ,á≤«KƒdG  √ò¡H  á≤∏©àªdG  áeÉ©dG  äÉ¡«LƒàdGh
 ßØàëJ ’ OGôaCÓd  á«ë°üdG  á«°üî°ûdG  äÉeƒ∏©ªdG  ¿EG
 iƒà°ùe  ≈∏Y  IOƒLƒe  »¡a  ájOÉëJ’G  áeƒμëdG  É¡H

.äÉj’ƒdG
 ¢†©H »a á°SÉ«°ùdG IOÉb ¢†©H ócCG  πHÉ≤ªdG »ah
 ÜõëdG  ≈`̀dG  ¿ƒªàæj  ø`̀jò`̀dG  ø`̀e  á°UÉNh  ,äÉ`̀j’ƒ`̀dG
 QGó°UEG  ≈∏Y  kÉ«©£b  º¡°†aQ  hCG  ,º¡¶ØëJ  …Qƒ¡ªédG
 ,á«°üî°ûdG  ájôëdG  Ohó``̀M  √RhÉ`̀é`̀à`̀d  RGƒ`̀é`̀dG  Gò`̀g
 .Oôa πμH á°UÉîdG á«ë°üdG äÉeƒ∏©ªdG ≈∏Y …ó©àdGh
 GójQƒ∏a  áj’h  ºcÉM  Qó°UCG  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏©a
 ájÉªM  ¬«a  ócDƒj  kÉjò«ØæJ  kGô`̀eCG  πjôHCG  øe  »fÉãdG  »a
 ¬«a  ™æe  å«M  ,á«°üî°ûdG  á«ë°üdG  OGô``̀aC’G  ¥ƒ≤M
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ¢UÉîdG  ìÉ≤∏dG  ôØ°S RGƒL QGó°UEG
 ’h kGó```MCG Ωõ`̀∏`̀j ’ ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ¿CÉ``̀H ô``̀eC’G »`̀a AÉ`̀L Éªc

 πé°S ¿CGh ìÉ≤∏dG òNCG ¬«∏Y ¢VôØj
 ¬H  á°UÉîdG  äÉeƒ∏©ªdGh  ìÉ≤∏dG
 ,á`̀°`̀UÉ`̀N  á«ë°U  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e  ó`̀©`̀ oJ
 Ö°ùëH  ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  ø`̀μ`̀dh
 »a  ∂jhRƒ«ædG  á∏ée  »`̀a  ∫É≤ªdG
 IóY ¿CG  ócCG  ó≤a  ,πjôHCG  øe »fÉãdG
 ¢SÉé«a ¢S’h ∑Qƒjƒ«f πãe ¿óe
 á`̀≤`̀«`̀Kh  hCG  ,RGƒ`````̀L  â`̀Kó`̀ë`̀à`̀ °`̀SG
 ≥`̀aGô`̀e »``̀a ∫ƒ```Nó```dGh ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 É¡«∏Y  â≤∏WoCGh  ,IOóëe  ájô«gÉªL

.(Excelsior Pass)
 ó≤a  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdG  »a  ÉeCG
 »fÉãdG »a ¿ƒ°ùfƒL ¢ùjQƒH ø∏YCG
 hCG  ,RGƒédG  IôμØd  ¬ªYO  πjôHCG  øe
 É¡«∏Y  n≥`̀ ∏`̀WnCGh  ,á«ë°üdG  IOÉ¡°ûdG
 Covid)  zó`̀«`̀aƒ`̀c  á`̀dÉ`̀M  IOÉ`̀¡`̀°`̀T{
 ,(status certification
 »fÉ£jôÑdG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  äÉëjô°üJ  Ö°ùëH  »¡a
 äÉYÉªédGh  OGô```̀aC’G  ø`̀Y  ôéëdG  ™`̀ aQ  ƒëf  Iƒ`̀£`̀N
 »FõédGh  »éjQóàdG  íàØdÉH  ìÉª°ù∏d  ≥jô£dG  ó¡ªJh
 ádÉM ≈dEG É¡à©«ÑW ≈dEG ´É°VhC’ÉH ´ƒLôdGh OÉ°üàbÓd
 á«FóÑªdG äÉ¶ØëàdG ¢†©H øe ºZôdÉH ÉfhQƒc πÑb Ée
 á«≤«aƒàdGh  áfRGƒàªdG  á°SÉ«°ùdG  √ògh  .á«bÓNC’Gh
 ¥ƒ≤M ÇOÉÑe ™e »°TÉªàdGh ¢SÉædG áë°U ájÉªM ø«H
 kÉ«dÉM πª©j å«M ,»HhQhC’G OÉëJ’G É¡©ÑJG ,¿É°ùfE’G
 Digital)  zAGô°†N  á«ªbQ  IOÉ¡°T{  QGó`̀°`̀UEG  ≈∏Y
 π«¡°ùJ  ≈``̀ dEG  ±ó`̀¡`̀J  (Green Certificate
 OÉëJ’G  ∫hO  ø«H  ¢SÉæ∏d  á`̀æ`̀eB’G  á«ë°üdG  ácôëdG
 ó°V í«≤∏àdGh ÉfhQƒc ¢üëa øY äÉeƒ∏©e øª°†àJh

.¢VôªdG
 äó`̀HCG  ó≤a  ,á`̀«`̀ª`̀eC’G  äÉª¶æªdG  iƒà°ùe  ≈∏Yh
 å«M ,RGƒédG Gòg ¿CÉ°ûH É¡≤∏b á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
 IGhÉ°ùªdG ΩóYh õ««ªàdG øe ádÉM ≥∏îj ¬fCG ≈dEG äQÉ°TCG
 »eƒ≤dG iƒà°ùªdG ≈∏Y ô°ûÑdG ™e πeÉ©àdG »a ádGó©dGh
 ájôëdGh  OôØdG  á«°Uƒ°üN  »a  πNóàj  Éªc  ,»dhódGh
 »ë°üdG  ™°VƒdG  øY  ìÉ°üaE’G  å«M  øe  á«°üî°ûdG
 ƒg Éªc ,ìÉ≤∏dÉa .É¡æe »fÉ©j »àdG á«°VôªdG ádÉëdGh
 á°UÉNh ,ºdÉ©dG ∫hO »a ø«jÓª∏d ôaGƒàe ô«Z Ωƒ∏©e
 ÉfhQƒc ¢Shô«a RGƒL ¿CG …CG ,Iô«≤ØdGh á«eÉædG ∫hódG
 AGô≤ØdG ™æªjh ,õ««ªàdG øe ádÉëdG √òg πãe ≥ª©oj ób

.∫hódG ø«H ôØ°ùdGh ácôëdG øe §≤a
 ∫ƒM  Qhó``̀J  áãdÉãdG  á«aÓîdG  á£≤ædGh  :kÉ`̀ã`̀dÉ`̀K
 á«ë°üdG  IOÉ¡°ûdGh  á≤«KƒdG  hCG  ,RGƒédG  Gòg  iƒàëe
 áaÉ°VEG  ,áeƒ∏©ªdG  ájô°ùH  ≥∏©àªdG  »æeC’G  ÖfÉédGh
 ï`̀jQÉ`̀J  hCG  É`̀¡`̀H  π`̀ª`̀©`̀dG  AÉ`̀¡`̀à`̀fG  ï`̀ jQÉ`̀ Jh  É¡∏μ°T  ≈``̀ dEG
 ÉgQGó°UEÉH  ádƒîªdGh  á«æ©ªdG  á¡édGh  ,É¡à«MÓ°U
 øe  ∂`̀dò`̀c  .É¡«a  IOQGƒ```̀dG  äÉeƒ∏©ªdG  ø`̀e  ≥≤ëàdGh
 ¿ƒμJ  πg  »g  IôμØdG  √òg  ∫ƒM  ΩƒëJ  »àdG  •É≤ædG
 ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dG  äÉ≤«Ñ£J  ó`̀MCG  ≈∏Y  kÉ«ªbQ  kGRGƒ``̀L
 ∞JGƒ¡dG  QÉ©°SCG  ´ÉØJQ’  á«dÉY  áØ∏c  GP  mòFóæY  ¿ƒμàa
 á≤Ñ£∏d  ájOÉ°üàbGh  á«YÉªàLG  á∏μ°ûe  ≥∏îàa  á«còdG
 …OÉ©dG ôØ°ùdG RGƒéc kÉ«bQh kGRGƒL ¿ƒμJ hCG ,Iô«≤ØdG

 ?™«ªédG iód ±hô©ªdG
 ºYóJ  á«dhO  á«Ñ∏ZCG  ∑Éæg  ¿CG  í°VGƒdG  øe  ∂dòdh
 hCG  ,RGƒ`̀L  ≈ª°ùe  âëJ  á«ë°U  á≤«Kh  QGó°UEG  Iôμa
 äÉ«ª°ùªdG  øe ∂dP ô«Z hCG  ,AGôØ°U ábÉ£H hCG  ,IOÉ¡°T
 ¿É`̀eC’É`̀H  Qƒ©°ûdG  ô«aƒJ  ≈`̀ dEG  ±ó¡J  »àdG  áØ∏àîªdG
 AÉæKCG  áæ«fCÉª£dÉH  ¢SÉ°ùME’Gh  ¢SÉædG  iód  »ë°üdG
 äÉÑ°SÉæªdG  »`̀a  ácQÉ°ûªdG  hCG  ,π≤æàdG  hCG  ,ôØ°ùdG
 ≥jô£dG ó¡ªJ á≤«KƒdG √òg πãe ¿EÉa ∂dòc ,ájô«gÉªédG
 ,ájOÉ°üàb’G  á£°ûfC’G  πc  íàa  ΩÉ`̀eCG  »éjQóJ  mπμ°ûH
 ΩGõàd’G  øY  á∏jóH  ¿ƒμJ  ød  á≤«KƒdG  √ò`̀g  ¿CÉ`̀H  kÉª∏Y
 »a  á∏ãªàªdG  á«YÉªédGh  á«°üî°ûdG  äÉWÉ«àM’ÉH
 äÉÄ«ÑdG ÖæéJh ,»YÉªàL’G óYÉÑàdGh ,áeÉªμdG  ¢ùÑd
 ,¢SÉædÉH á¶àμªdGh ájƒ¡àdG  áØ«©°V á≤∏¨ªdG  á«∏NGódG
 áfÉ°üëdG  øª°†J  »àdG  »g  kÉ©e  äGAGô`̀LE’G  √òg  πμa

.¢VôªdG øe á«YÉªédG áYÉæªdGh
bncftpw@batelco.com.bh

ôaÉ°ùe πμd ¿GRGƒL ..ÉfhQƒc áëFÉL πX »a

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O

 ∫É©àaG  á«°†b  »a  ô¶ædG  äÉ¡Lh  øjÉÑàJ
 äGôeGDƒªdG hCG ájôμ°ù©dG äÉYGõædGh ÜhôëdG
 ÅLôoj ¢†©ÑdÉa ,∫hódG ø«H äÉØdÉëàdG ∂dòch
 ø«H  ´Gô°Uh á«æjO  ÜÉÑ°SCG  ≈dEG  ÜhôëdG  √òg
 É¡HÉÑ°SCG ¿CG iôj ¢†©ÑdGh ,äÉ«eƒ≤dGh ¿ÉjOC’G
 ∞©°VC’G  ∂`̀dPh  Gò`̀g  ø«Hh  ,áàëH  ájOÉ°üàbG

.ÉªFGO ÜôëdG ô°ùîj øe ƒg êPÉ°ùdGh
 ídÉ°üªdG  âëÑ°UCG  á°†¡ædG  ô°üY  ó©H
 ∫É©àa’  »°ù«FôdG  ∑ôëªdG  »g  ájOÉ°üàb’G
 ,∫hódG ø«H äÉØdÉëàdGh äGôeGDƒªdGh ÜhôëdG
 IÉ«ëdG Ö°üY ƒg OÉ°üàb’G ¿CG ;§«°ùH ÖÑ°ùd
 ,Qƒ°ü©dG ôe ≈∏Y ÉªfEGh øgGôdG Éæàbh »a ¢ù«d
 ¬∏©àØJ  º¶æe  ´Gõ`̀f  »g  ájOÉ°üàb’G  ÜôëdÉa
 Ée  IOÉ`̀Yh  ,á«aGô¨édG  ÉgOhóM  êQÉ`̀N  ∫hó`̀dG
 É¡fCG ÜhôëdG √òg õ«ªoj Ée ,á∏jƒW Iôàa ôªà°ùj
 ,äÉfÉ«μdGh  ∫hó`̀dG  ≈∏Y  »dÉe  §¨°†H  πμ°ûoJ
 ádhÉëe  »`̀a  á«YÉªàL’G  ≈°VƒØdG  ≥∏îJh
 Iô£«°ùdG  ±ó¡H  …OÉ°üàb’G  QÉeódG  ¥ÉëdE’
 »a ÉªH iôNC’G ∫hódG äGQó≤eh ¥Gƒ°SCG  ≈∏Y
 OQGƒªdGh  áMÓªdG  ¥ôWh  ábÉ£dG  QOÉ°üe  ∂dP
.äÉ©ªàéªdG ƒªf º«éëJh áØ∏àîªdG á«©«Ñ£dG
 É«fÉ£jôH  ø«H  âÑ°ûf  õæμæ«L  ¿PCG  ÜôM
 ≈àM  Ω1739  ΩÉ`̀Y  øe  äôªà°SGh  É«fÉÑ°SEGh
 AÉæKCG  ¬fCG  Üôë∏d ø∏©ªdG ÖÑ°ùdG ,Ω1748 ΩÉY
 áæ«Ø°S  »fÉÑ°SE’G  πMGƒ°ùdG  ¢SôM  Oƒ©°U
 äô`̀HhQ  ¿É£Ñ≤dG  ÉgOƒ≤j  á«fÉ£jôH  ájQÉéJ

 øe  ¬```̀ fPCG  â`̀©`̀£`̀ ob  õæμæ«L
 ¿ÉÑ°SE’G  •ÉÑ°†dG  óMCG  πÑb
 ,Ω1731  ΩÉ`̀Y  º∏°ùdG  â`̀bh
 ´ƒbh  øe  äGƒæ°S  8  ó©Hh
 ¿ƒ«fÉ£jôÑdG  iCGQ  áKOÉëdG
 ó°V  kÉ`̀Hô`̀M  Gƒ`̀eÉ`̀bCG  GPEG  ¬``fCG
 »a Ghô`̀ °`̀ü`̀à`̀ fGh É`̀«`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀SG
 ∂dP  ø°ùë«°S  ÜôëdG  √ò`̀g
 ájQÉéàdG  É«fÉ£jôH  ¢Uôa
 »ÑjQÉμdG  ôëÑdG  á≤£æe  »a
 ácôMh  äGhô`̀ã`̀dÉ`̀H  á«æ¨dG
 äGôª©à°ùªdG  »a  IQÉéàdG

 ≥«bôdG  IQÉ``̀é``̀Jh  Ió`̀jó`̀é`̀dG
 »a  ¥Gƒ°SC’G  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdGh
 ô°ùch  ,á`̀«`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀SE’G  É`̀μ`̀jô`̀eCG
 á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG ¥ô``£``dG QÉ`̀μ`̀ à`̀MG

 áé«àfh  ,»fÉÑ°SE’G  êÉàdG  πÑb  øe  êÉ`̀à`̀fE’Gh
 øe IójóY ≥WÉæe »a z…QÉéàdG{ ´Gô°üdG Gò¡d
 áæMÉW  ∑QÉ©e  âÑ°ûf  á«μjôeC’G  IQÉ≤dG  ∫Éª°T
 äGƒæ°S  9  â`̀eGO  ø«aô£dG  äGôª©à°ùe  ø«H
 ∞`̀dCG  30  ø`̀Y  π≤j  ’  É`̀e  •ƒ≤°S  ø`̀Y  äô`̀Ø`̀°`̀SCG

 .íjôLh π«àb ø«H ¢üî°T
 Üô`̀M ≈```̀ dEG …QÉ``é``à``dG ´Gõ``̀æ``̀ dG π`̀jƒ`̀ë`̀J
 ájô¶f  »gh  zájQÉéJ’G{  ájô¶ædG  É¡æY  ôÑ©oJ
 Ωƒ≤Jh  ,ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô`̀≤`̀dG  òæe  ájOÉ°üàbG
 ;Ohóëe OQƒe nIQÉéàdG  ¿CG  ≈∏Y ájô¶ædG  √òg

 øe  Ée  ó∏H  Ö«°üf  OGR  ¿EG
 ≈∏Y  ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S  IQÉ``̀é``̀à``̀dG
 ,iô`̀NC’G  ¿Gó∏ÑdG  ÜÉ°ùM
 ÜhôëdG  âfÉc  Ée  kGô«ãch
 ájQÉéJ ÉjÉ°†b ∫ƒM QhóJ
 ÉæªdÉY  √ó¡°ûj  Éeh  ,áàëH
 ¥ô°ûdG á≤£æe »a »Hô©dG
 ´É```̀ª```̀WCG ø```̀ e §`````°`````ShC’G
 »g É```ª```fEG  á`̀ jQÉ`̀ª`̀©`̀ à`̀ °`̀ SG
 ≈∏Y á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  Ühô```̀M
 »`̀à`̀dG á`̀«`̀£`̀Ø`̀æ`̀dG ¿Gó``̀∏``̀Ñ``̀dG
 »°ù«FôdG  Qó°üªdG  ôÑà©oJ
 •ƒ£Nh  ºdÉ©dG  »a  ábÉ£∏d
 ¥ô°ûdG §HôJ »àdG áMÓªdG
 ¿CG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,Üô¨dÉH
 §``°``ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  á≤£æe
 »àdG  ≈ª¶©dG  ∫hó`̀dG  äÉéàæªd  Iô«Ñc  ¥ƒ°S
 á°üM  ôÑcCG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  πLCG  øe  ´QÉ°üàJ
 iôNCG  á¡L  øe  .É¡JÉéàæªd  ¥ƒ°ùdG  √òg  øe
 äÉYGõædGh ÜhôëdG ™≤æà°ùe »a á≤£æªdG AÉ≤H
 ™«æ°üàdG  ≈`̀∏`̀Y  É`̀¡`̀JQó`̀b  ø`̀e  ó`̀ë`̀j  áë∏°ùªdG
 •É°ûf »`̀a ™`̀LGô`̀J §`̀°`̀Sh »`̀JGò`̀dG AÉ`̀Ø`̀à`̀c’Gh
 ºdÉY ± qô©jh ,á«LÉàfE’G äÉYÉ£≤dG øe ójó©dG
 É«aGô¨édG{ ¬HÉàc »a ¿ƒ∏«H ƒd Ö«∏«a OÉ°üàb’G
 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG zOQGƒ````ª````dG Ühô``̀ë``̀ d á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 É¡àÄÑ©Jh  OQGƒªdG  êÉàfEG  ΩÉ¶f  :¬fCÉH  ÜôëdG

 ádhódÉa ,»HôëdG Oƒ¡éªdG ºYód É¡°ü«°üîJh
 É¡JÉfÉμeEG  π`̀ c  ôî°ùJ  É`̀Hô`̀M  ¢`̀Vƒ`̀î`̀J  »`̀à`̀dG
 ≥ØæoJh  »HôëdG  Oƒ¡éª∏d  ájOÉªdGh  á«dÉªdG
 ≈∏Y …ôμ°ù©dG OÉà©dG AGô°ûd áªî°V äÉ«fGõ«e
 øWGƒª∏d  »°û«©ªdG  ™°VƒdGh  á«ªæàdG  ÜÉ°ùM
 ¿CG  ∞«c  Éæ¶M’  ó`̀bh  ,á«°SÉ°SC’G  ¬JÉLÉMh
 ô«Ñc πμ°ûH ºXÉ©J á≤£æªdG ≈dEG ìÓ°ùdG ójQƒJ
 äÉj’ƒdG  É¡«a  ¢ùaÉæàJ  äÉ≤Ø°U  »`̀gh  ,Gó`̀L
 ƒg  Gò`̀gh  ¿ƒ`̀«`̀ HhQhC’G  ÉgDhÉØ∏Mh  IóëàªdG

.ÜhôëdGh äÉYGô°üdG √òg øe ±ó¡dG
 Ühô`̀ë`̀ dG  É`̀¡`̀à`̀μ`̀¡`̀fCG  á`̀«`̀Hô`̀Y  ∫hO  ™````̀HQCG
 ¥ôàëJ  ô`̀NoCG  ¿Gó`̀∏`̀Hh  á∏©àØ oªdG  äÉYGô°üdGh
 ÉæcGQOEG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  .âª°üH  πNGódG  øe
 ÉæfÉWhCG  ó°V  ∑ÉëoJ  »àdG  äGôeGDƒªdG  kÉ©«ªL
 ÉæàeCG  ¿É«c  ≥jõªJ  ≈`̀ dEG  á«eGôdG  äGó`̀æ`̀LC’Gh
 ≈∏Y  AÓ«à°S’G  á«¨H  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh  á«Hô©dG
 É¡JÉÑ°ùàμe  ≈∏Y  AÉ°†≤dGh  É`̀æ`̀fÉ`̀WhCG  äGhô``̀K
 ≈∏Y  AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dGh  ÉæHƒ©°T  äÉ©∏£J  º«éëJh
 øe  ÉæJó∏L  »æH  øe  ∑Éæg  ∫GRÉ`̀e  ¬fEÉa  É¡dÉeCG
 ¥ôëàd  É¡∏«àa  π©°ûojh  Ühô`̀ë`̀dG  √ò`̀g  ó`̀jDƒ`̀j
 ,ÉgÉMôH  º¡æë£àa  ¬Jó∏L  AÉæHCG  πà≤Jh  ¬æWh
 ïjQÉàdG  ÜÉ`̀≤`̀MCG  πc  »`̀ah  ,ÉgQÉæH  º¡bôëJh
 ’h ºdÉY É¡¶bƒj ’ øàØdG ¿EÉa ô°VÉëdG ™FÉbhh
 AÉ¡Ø°ùdGh ≈≤ªëdGh AÓ¡édG É¡¶bƒj πH πbÉY
 áMÉÑà°S’  Üô¨∏d  á«£e  Gƒfƒμ«d  ¿hóbÉëdGh

.ºgQÉª©à°SG IOÉYEGh º¡fÉWhCG IOÉ«°S

OQGƒ```ª```dG Ühô`````̀ Mh á`̀ «`̀ °`̀ SÉ`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG É``«``aGô``¨``é``dG

:º∏≤H
»bÓÿG …OÉ¡dGóÑY 
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 z»Ñ£dG è«∏îdG{ AGôb ó«©°S »∏Y AÉæg …óæμdG ≈Ø°ûà°ùªH á«LÓ©dG ájò¨àdG á«FÉ°üNCG âë°üf
 á«ÑdÉZ  Ωƒ°üf  ÉæfC’h  .¬«a  »FGò¨dG  ÉæeÉ¶æH  ºà¡f  ¿C’  GóL  áª¡ªdG  äGôàØdG  øe  ¿É°†eQ  ô¡°T  ¿CÉH
 ºYóJ  »àdG  áª¡ªdG  á«FGò¨dG  ô°UÉæ©dÉH  πcCÓd  IOhóëªdG  äÉYÉ°ùdG  π¨à°ùf  ¿G  Éæ«∏Y Ωƒ«dG  äÉYÉ°S

.¬Lh πªcCG ≈∏Y É¡ØFÉXh AGOC’ º°ùédG »a iôNC’G Iõ¡LC’Gh »YÉæªdG ÉfRÉ¡L
 äÉjò¨ªdG  √òg  ≈∏Y  Éædƒ°üM  ¿Éª°†d  GóL  áª¡ªdG  íFÉ°üædG  ¢†©H  Éæg  ºμd  ¢üî∏f  ∂dòdh

 :¿É°†eQ ô¡°T »a É¡æe »fÉ©f ób á«ë°U πcÉ°ûe …CG ÖæéJh
 πμ°ûHh πcC’G øe á∏«∏b äÉ«ªμH ΩÉ«°üdG ô°ùc ƒg •É≤ædG ºgCG øe :ΩÉ©£dG ∫hÉæJ »a êQóàdG .1
 ôªàdG hCG á¡cÉØdG πãe ¢UÉ°üàe’G á©jô°S á£«°ùÑdG äÉjƒ°ûædG øe äGQÉ«îH AóÑdG π°†Øj .»éjQóJ
 hCG  IQÉëdG πFGƒ°ùdGh äÉHQƒ°ûdG πãe º°†¡dG á∏¡°Sh ájò¨e áª©WCG  ∫hÉæàH AóÑdG ºK øeh øÑ∏dGh

.äÉ£∏°ùdG

 ¿ôØdG hCG á«FGƒ¡dG ájÓ≤dG ΩGóîà°SG π°†Øj Óãªa :ôãcCG á«ë°U ¥ô£H ïÑ£dG ¥ôW ∫GóÑà°SG .2
.¿É°ùfE’G áLÉM øY á°†FÉØdGh ádhÉæàªdG äGô©°ùdG á«ªc É«FÉ≤∏J π≤J ∂dòHh ≥«ª©dG »∏≤dG øe ’óH

 ΩÉjC’G ô«Z ≈∏Y GOhóëe ¿ƒμj QÉ£aE’G âbh ¿C’h :AÉªdG É°Uƒ°üNh πFGƒ°ùdG øe QÉãcE’G .3
 áª«≤dG äGP IÓëªdGh ôμ°ùdG á«dÉ©dG ôFÉ°ü©dG øe ’óH AÉªdG Üô°ûH äÉbhC’G ∫Ó¨à°SG Éæ«∏Y iôNC’G

 .á°†ØîæªdG á«FGò¨dG
 ôàNG  ∂dò∏a  ,ÓjƒW  Éàbh  »°SÉ°SC’G  ábÉ£dG  Qó°üe  É¡fCG  »a  øªμJ  Qƒë°ùdG  áÑLh  á«ªgCG  .4
 ôª°SC’G  õÑîdG  ,¿Éaƒ°ûdG)  á∏eÉμdG  ÜƒÑëdGh  Ió≤©ªdG  äÉjƒ°ûædG  πãe  º°†¡dG  áÄ«£H  áª©WC’G

 .ôéØdG ¿GPCG πÑb âbh ÜôbCG ≈dEG É¡àbh ô«NCÉàH ºbh (äÉ«dƒ≤ÑdGh
 áª©WCGh IõgÉédG áª©WC’Gh á©æ°üªdG áª©WC’G πª°ûJ »àdG í∏ªdG á«dÉ©dG áª©WC’G ÖæéJ .5

 .ΩÉ«°üdG Iôàa ∫ÓN ¢û£©dÉH ∑ô©°ûà°S É¡fG å«M ΩÉ«°üdG äÉbhCG ôNBG »a É°Uƒ°üNh ºYÉ£ªdG
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 ΩÉ`̀jCG  πªLCG  ∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  Éæ«∏Y  sπ`̀g
 ,áeÓ°ùdGh ¿ÉªjE’Gh øeC’ÉH Éæ«∏Y ¬∏gCG º¡∏dG ,áæ°ùdG
 ¢UôØdG  ΩÉæàZG  ≈dEG  áLÉëdG  ó°TCG  »a  É©«ªL  ÉæfEG
 πFÉ°†a  ¬d  ¿É°†eôa  ,ºjôμdG  ô¡°ûdG  »a  á«ÑgòdG

.Qƒ¡°ûdG øe √ô«¨d øμJ ºd IójóY ÉjGõeh áª«¶Y
 áYÉW º∏°ùªdG  É¡H  Ωƒ≤j »àdG  äGOÉÑ©dÉH  CGóÑæa 
 óFGƒa  ∑Éæg  ¿ƒμJ  ¿CG  ¬∏dG  áªμM  äAÉ°T  å«M  ¬∏d
 É¡æe  ;ô°ûÑdG  »æH  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  äGOÉ`̀Ñ`̀©`̀dG  ø`̀e
 πc  ¢ùμ©æjh  ,á«ë°Uh  á«YÉªàLGh  á«°ùØf  óFGƒa

.ÜÉéjE’ÉH ¿É°ùfE’G áë°U ≈∏Y Gòg
 O qƒ©j  ƒ¡a  Ωƒ°ü∏d  á«MhôdG  óFGƒØdÉH  CGóÑæ∏a
 »Hôj Éªc ,É¡Ñjò¡Jh ¢ùØædG §Ñ°V º∏©jh ,ôÑ°üdG
 ,Ωƒ°üdG  ø`̀e  ájÉ¨dG  »`̀g  »àdG  iƒ≤àdG  Éæ∏NGóH
 ºμ«∏Y  Öàc  GƒæeCG  øjòdG  É¡jCG  Éj{  :≈dÉ©J  ¬∏dG  ∫Éb
 ºμ∏©d  ºμ∏Ñb  ø`̀e  ø`̀jò`̀dG  ≈∏Y  Öàc  Éªc  ΩÉ«°üdG

.z¿ƒ≤àJ
 á`̀MGô`̀dÉ`̀H  ó`̀Ñ`̀©`̀dG  ¢`̀ù`̀Ø`̀f  CÓ``ª``j  ΩÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG  ¿EG  
 øe  ójó©dG  ¬©e  ΩÉ«°üdG  πªëj  Éªc  ,áæ«fCÉª£dGh
 áª«¶Y á°Uôa ƒ¡a ;É«ª∏Y áàÑãªdG á«ë°üdG óFGƒØdG
 §Ñ°Vh  ÆÉeódG  ∞FÉXh  ø«°ùëJh  ¿RƒdG  ¿Gó≤Ød
 ,Ö∏≤dG áë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh ΩódG »a ôμ°ùdG ∫ó©e
 ,ΩÉ«°üdG AÉæKCG §°ûæJ ’ á«fÉWô°ùdG ÉjÓîdG É°†jCGh
 áægGôdG  ±hô`̀¶`̀dG  πX  »a  ¬«dEG  êÉàëf  Ée  º`̀gCGh
 Ωƒ≤j  É`̀e  ƒ`̀gh  »YÉæªdG  RÉ¡édG  IAÉ`̀Ø`̀c  ™`̀aQ  ƒ`̀g
 .á«Ñ£dG  äÉ°SGQódG  Ö°ùëH  IQGóéH  Ωƒ°üdG  ¬H
 ΩGõàd’ÉH  ºjôμdG  ô¡°û∏d  OGó©à°S’G  ≈`̀dEG  Gƒª∏¡a
 á°SQÉªe  ≈∏Y  áÑXGƒªdG  ™e  §«°ùH  »ë°U  ΩÉ¶æH
 øe ÉæàjÉØc Üô°T ™e ,»eƒj πμ°ûH áØ«ØN á°VÉjQ

.Qƒë°ùdGh QÉ£aE’G ø«H IôàØdG »a πFGƒ°ùdG
 ™e  ΩÉ©dG  Gò`̀g  ¿É°†eQ  »°†bCG  ¿CG  â«æªJ  ºc
 ≥«≤ëJ øe á«dÉëdG ±hô¶dG »æà©æe øμdh »à∏FÉY
 øjôëÑdG  »a  É≤∏£e  áHô¨dÉH  ô©°TG  ’h  ,»à«æeCG
 ∑QÉÑe  ,É©«ªL  ºcójÉYCGh  »∏gCG  ójÉYCG  ,á∏«ªédG

.π«°†ØdG ô¡°ûdG ºμ«∏Y

 ∑QÉÑe ¿É°†eQ
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óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

 ¢UÉî°TC’G  Ö∏ZCGh  ,»ª°†¡dG  RÉ¡édG  »a  çóëJ  πcÉ°ûe  IóY  ∑Éæg
 ¿É°†eQ ô¡°T »a πcÉ°ûªdG √òg OGOõJh iôNCG ≈dEG Iôàa øe É¡æe ¿ƒfÉ©j
 »fÉjõdG  ó°TGQ  ìÉéf  IQƒàcódG  z»Ñ£dG  è«∏îdG{  QhÉ`̀M  ∂dòd  .º¶©ªdG
 ≈Ø°ûà°ùªH  óÑμdGh  »ª°†¡dG  RÉ¡édGh  á«æWÉÑdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  …QÉ°ûà°SG
 ÉYƒ«°T »ª°†¡dG RÉ¡édG πcÉ°ûe ôãcCG ≈∏Y ±ô©àæd »°ü°üîàdG øjôëÑdG

.É¡LÓY ¥ôWh
?øjôëÑdG »a ÉYƒ«°T »ª°†¡dG RÉ¡édG πcÉ°ûe ôãcCG Ée -

GQÉ°ûàfG »ª°†¡dG RÉ¡édG ¢VGôeCG ôãcCG »Ñ°ü©dG ¿ƒdƒ≤dG áeRÓàe
 RÉ¡édG ÉgRôØj á«FÉ«ª«c äGô°TDƒe ∑Éæg øμdh ,áahô©e ô«Z ¬HÉÑ°SCG
 ¢†jôªdG  Ö«°üjh  ácôëdG  ∫ÓàNG  ≈`̀dEG  …ODƒ``jh  AÉ`̀©`̀eC’G  »a  »Ñ°ü©dG
 Öéjh  ø£ÑdG  »a  áîØf  ™e  ∑É°ùeEG  hCG  ∫É¡°SEG  ™e  Iójó°T  º`̀dCG  äÉHƒæH
 ¿ÉWô°S  ¢ù«dh  É«Ñ°üY  ¿ƒdƒb  ¬fƒc  øe  ócCÉà∏d  ¢üëa  øe  ôãcCG  AGô`̀LEG
 »°VôªdG  ïjQÉàdG  ò`̀NCG  GóL  …Qhô°†dG  øe  ,É«Mô≤J  ¿ƒdƒb  hCG  ¿ƒdƒb
 ºdÉ©dG  »a  ¢UÉî°TC’G  øe  %10  øe  ôãcCÉa  …ôjô°ùdG  ¢üëØdGh  ¢†jôª∏d

 .áJhÉØàe äÉLQóH »Ñ°ü©dG ¿ƒdƒ≤dÉH ¿ƒHÉ°üe
 É¡æe  Iô«ãe  πeGƒY  ¬d  øμdh  ÜÉÑ°SCG  ¬d  ¢ù«d  ¬`̀fCG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh
 ôãcCG AÉ°ùædGh Gô«Ñc GQhO Ö©∏J ádƒØ£dG »a á°UÉNh ,á«°ùØædG πeGƒ©dG
 ≈∏Y  ôKDƒJ  ΩÉ©£dG  äGQÉ¡Hh  áª©WC’G  ´GƒfCG  ¢†©Hh  ∫ÉLôdG  øe  áHÉ°UEG

.¬é«¡Jh ¿ƒdƒ≤dG
?¢ü«î°ûàdG ¿ƒμj ∞«c -

 ∫hCG óæY ¢†jôªdG ôªYh ºdC’G ™bƒe πãe GóL º¡e »°VôªdG ïjQÉàdG
 á«∏ª©ªdG  äÉ°UƒëØdG  ÖfÉéH …ôjô°ùdG  ¢üëØdGh ¢VGôYC’ÉH  ¬d  áHÉ°UEG
 ¿ƒdƒ≤∏d  QÉ¶æe  ¢üëa  AGô`̀LE’  ¢†jôªdG  êÉàëj  ä’ÉëdG  ¢†©H  »ah
 ¢VGôYC’G äCGóH GPEG á°UÉNh ,…ƒ°†Y ÖÑ°S øe ¿ƒdƒ≤dG ƒ∏N øe ócCÉà∏d
 êhôîdG á©«ÑW »a ô«¨J hCG ¿RƒdG »a ∫hõf ∑Éæg hCG ø«°ùªîdG ø°S ¥ƒa
 ΩóY øe ócCÉà∏d  ábO ôãcCG  ¢ü«î°ûJ ≈dEG  êÉàëf ÉgóæYh RGôÑdG  »a ΩO hCG

 .¿ƒdƒ≤dG »a ÜÉ¡àdG hCG ΩQh OƒLh
?êÓ©dG øY GPÉe -

 OƒLh øe ¢†jôªdG ≥∏b ¿EÉa ,Éjƒ°†Y É°Vôe ¢ù«d ¬fCG ócCÉàdG º¡ªdG øe
 øe  »fÉ©j  ’  ¬fCG  ¬fÉæÄªWGh  ¢VGôYC’G  ºbÉØJ  ≈dEG  …ODƒj  …ƒ°†Y  ¢Vôe
 GóL º¡e á«°ùØædG ádÉëdG QGô≤à°SG ¿G Éªc ,¬LÓY »a óYÉ°ùj ô«£N ¢Vôe
 IÉYGôe ≈∏Y õcôj êÓ©dG  øe Gô«Ñc GAõL ¿EÉa  ∂dòd  ,¢VGôYC’G  ø«°ùëàd
 »a  ôJƒàdG  ÜÉÑ°SCG  ≈∏Y  ±ô©à∏d  ¢†jôªdG  IóYÉ°ùeh  á«°ùØædG  áMGôdG
 IÉfÉ©ªdG hCG AÉ°ùædG óæY »∏FÉ©dG QGô≤à°S’G ΩóY ∫ÉãªdG π«Ñ°S »∏Y ¬JÉ«M

 .¢VGôYC’G IOÉjR »a Gô«Ñc GQhO Ö©∏J ∫ÉLôdG óæY πª©dG ±hôX øe
 …ODƒj ób ΩÉ©£dG ´GƒfCG øe ´ƒf »Ñ°ü©dG ¿ƒdƒ≤dG ä’ÉM ¢†©H »ah
 §HQ  ∫ÓN  øe  ábÓ©dG  ó°UQ  ¢†jôªdG  ≈∏Y  Öé«a  ¢VGôYC’G  IQÉKEG  ≈dEG

 .¬Ñæéàd ¬°VGôYC’ ô«ãªdG ΩÉ©£dG ´ƒæH ¬°VGôYCG
 Ö«°üj  øeõe  ¢Vôe  ƒ`̀gh  »Mô≤àdG  ¿ƒdƒ≤dG  ÜÉ¡àdG  ä’É`̀M  É`̀eCG

 ¬°VGôYCG  ∞∏àîJh  ,Ió©ªdG  ’h  á≤«bódG  AÉ`̀©`̀eC’G  Ö«°üj  ’h  ¿ƒdƒ≤dG
 RGôÑdG  »a  ΩO  É¡æeh  ¬æe  ó°TCG  ¬°VGôYCGh  »Ñ°ü©dG  ¿ƒdƒ≤dG  ¢VGôYCG  øY
 hCG  π°UÉØªdG  hCG  ø«©dG  »a  ÉHÉ¡àdG  ÖÑ°ùj  ó`̀bh  ¿Rƒ``dG  »a  ¢VÉØîfGh
 Ö«Ñ£dG  ™e  Iôªà°ùe  á©HÉàeh  ºFGO  êÓY  ≈dEG  ¬°ü«î°ûJ  ºàëjh  .ó∏édG
 ¬Ø°üj …òdG Ö«Ñ£dG πÑb øe áYÉæªdG áfRGƒe Ö∏£àj êÓ©dG Gòg ¢üàîªdG
 áYÉæe ¢†ØîæJ ¿G ¿hO øe AÉ©eC’G ≈∏Y »YÉæªdG Ωƒé¡dG ¢†ØîJ ájhOCG

.á«eƒKôL äÉHÉ¡àdG çhóM áLQO äÉ°†jôªdG
 ¿hôc QƒàcódG ≈dEG áÑ°ùf º°S’G Gòg ¬«∏Y ≥∏WCGh ¿hôc ¢Vôe ∑Éægh
 »a  ¢VôªdG  Gò¡H  äÉHÉ°UE’G  OGOõ`̀J  ,1932  ΩÉY  ¢VôªdG  ∞°ûàcG  …ò`̀dG
 IQÉÑYh øeõe »YÉæe ¢Vôe ƒg ø«≤gGôªdGh ∫ÉØWC’G »a ≈àM øjôëÑdG

 »a  √ƒ°ûJ  hCG  ìô≤J  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀j  AÉ©eC’G  OÉ°†e  »`̀JGP  »YÉæe  Ωƒég  øY
.AÉ©eC’G »a ájójó°U äÉHÉ¡àdG hCG ≥«°†J ¿É«MC’G ¢†©H »ah AÉ©eC’G

 ¬ÑMÉ°üj  ø£ÑdG  »a  øjôªà°ùªdG  º`̀dC’Gh  ∫É¡°SE’G  ¬°VGôYCG  º`̀gCG  øe
.RGôÑdG »a ΩOh ¿RƒdG »a ¢VÉØîfG

 ºî°†J ∑Éæg ¿Éc GPEG …ôjô°ùdG ¢üëØdG ≥jôW øY ¿ƒμj ¢ü«î°ûàdG
 »a  ÜÉ¡àdG  Oƒ`̀Lh  hCG  ø£ÑdG  »a  IRQÉ``H  á∏àc  hCG  AÉ`̀©`̀eC’G  øe  Aõ`̀L  »a
 á©°TC’Gh á«Jƒ°üdG ¥ƒa á©°TC’G QhO »JCÉj ºK ,»∏°üØe ÜÉ¡àdG hCG  ø«©dG
 Iô°TÉÑe áæ«Y òNCÉf ¬«ah QÉ¶æªdÉH ¿ƒμj »FÉ¡ædG ¢ü«î°ûàdGh á«©£≤ªdG

.äÉMô≤àdG øe
 »g ¿B’G êÓ©dG ¥ôW çóMCGh êÓ©dG CGóÑf ¢ü«î°ûàdG øe ócCÉàdG ó©H 
 AÉ©eC’G  ≈∏Y  »YÉæªdG  Ωƒé¡dG  º¶æJ  ôHEG  ≥jôW  øY  »Lƒdƒ«ÑdG  êÓ©dG
.ÉHÉ¡àdG É¡H ≥ë∏Jh AÉ©eC’G ≈dEG ¬éàJ ’ å«ëH á«eƒé¡dG ÉjÓîdG âÑãJh
 ójõJh øjôëÑdG ¿Éμ°S å∏K ¬æe »fÉ©jh A…ôªdG ÜÉ¡àdG É°†jCG ∑Éægh
 ,ø«NóàdG ºK áæª°ùdG ƒg »°SÉ°SC’G ¬ÑÑ°Sh ¿É°†eQ »a ¬H áHÉ°UE’G áÑ°ùf
 ø«H  á∏°UÉØdG  á∏°†©dG  ≈∏Y §¨°†dG  ºà«a  Iô°TÉÑe  ΩƒædGh  πcC’G  á≤jôWh
 Dƒ°ûéàdG  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀j  Éªe  ¢VÉªMC’G  ´ÉéJQG  ÖÑ°ùJh  A…ôªdGh  Ió©ªdG
 ¢†Øîd ájhOCG  ΩGóîà°SG ≈dEG  »Yóà°ùj Éªe ä’ÉëdG ¢†©H »a ,ôªà°ùªdG
 A»°T  πμd  øμdh  ,A…ôªdG  ≈dEG  ¬éàJ  »àdG  Ió©ªdG  »a  IóFGõdG  á°VƒªëdG
 á°VôY ôãcCG ¿ƒμf Iô«Ñc áLQóH Ió©ªdG á°VƒªM ¢†Øîf Éeóæ©a π©a OQ
 âfÉc  GPEG  É`̀eCG  .ÉKƒ∏e  ¿Éc  GPEG  ΩÉ©£dG  øe  Ió©ªdG  ≈`̀dEG  º«KGôédG  ∫ƒNód
 ≈dEG  ¢†jôªdG  êÉàëj  ób  GóL  áØ«©°V  »FôªdG  »a  ºμëàJ  »àdG  á∏°†©dG

.É¡àjƒ≤àd »MGôL πNóJ
 øY áéJÉf  ô°ûY ≈æK’G  hCG  Ió©ªdG  »a áMôb ´ÉéJQ’G Öë°üj óbh
 Ö∏¨àdGh …ƒ«M OÉ°†ªH É¡LÓY øμªj Ió©ªdG »a øeõe »eƒKôL ÜÉ¡àdG

 .áMô≤dG ≈∏Y
?∂dP ÜÉÑ°SCG Ée ¿É°†eQ »a »ª°†¡dG RÉ¡édG πcÉ°ûe ójõJ -

 ôãμj  ¿É°†eQ  ô¡°T  »a  ΩÉ©£dG  »a  •Gô``̀aE’G  ƒg  »°ù«FôdG  ÖÑ°ùdG
 ,É¨dÉH  GQô°V  »ª°†¡dG  RÉ¡édG  ô°†j  Éªe  äÉjƒ∏ëdGh  äÉjƒ°ûædG  ∫hÉæJ
 ÉeóæY  Ó«d  ¢VÉªMC’G  RGôaEG  IOÉjR  ≈dEG  …ODƒj  π«∏dG  »a  ôNCÉàªdG  πcC’Gh
 á«°†ªëdG IQÉ°ü©dG »°†ªëdG ´ÉéJQ’G øe ∂dP ójõ«a ¿É°ùfE’G »≤∏à°ùj

 .áª°VÉ¡dG
 QÉ£aE’G áÑLh …ƒàëJ ¿CG  :á«dÉàdG  äÉª«∏©àdG ´ÉÑJÉH ºFÉ°üdG í°üfG
 äÉjƒ°ûædG øe QÉãcE’G øY OÉ©àH’Gh Ió«ØªdG á«FGò¨dG ô°UÉæ©dG ™«ªL ≈∏Y
 ¿É`̀μ`̀eE’G  Qó≤H  äÉjƒ∏ëdG  ÖæéJ  ,áª°SódG  ä’ƒ`̀cCÉ`̀ª`̀dGh  äÉjôμ°ùdGh
 ≈∏Y …ƒàëjh ôéØdG πÑb ¿ƒμj ¿CÉH Qƒë°ùdG ô«NCÉJ ,á¡cÉØdÉH É¡dGóÑà°SGh
 …ODƒJ ’h Ωƒ«dG AÉæKCG ÉWÉ°ûf ºFÉ°üdG »£©àd äÉæ«JhôÑdG øe á«aÉc á«ªc
 Üô°T …Qhô°†dG øe ¬fCG  Éªc ,ΩÉ«°üdG ∫ÓN ¢VÉªMCÓd ∫ÉY ´ÉéJQG ≈dEG
 ô©°ûJ  ’ ≈àM Qƒë°ùdG  ∫ÓNh QÉ£aE’G  ó©H øe IôàØdG  »a »aÉμdG  AÉªdG
.∑QÉÑe ¿É°†eQ ô«îH ºàfCGh ΩÉY πch .∑É°ùeEG øe ¬Ñë°üj Éeh ±ÉØédÉH

 å«M  øe  áéYõªdG  πcÉ°ûªdG  øe  ø«bÉ°ùdG  »`̀dGhO
 óbh  ,¬ÑÑ°ùJ  …òdG  ºdC’G  å«M  øeh  ,»LQÉîdG  πμ°ûdG
 øjòîØdG πãe º°ùédG ≥WÉæe ¢†©H »a »dGhódG ô¡¶J
 É¡aô©f  »`̀μ`̀dh  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SCG  Ió`̀Y  ÉgQƒ¡¶dh  ,ø«bÉ°ùdGh
 è«∏îdG{  QhÉ`̀M  ø«bÉ°ùdG  »`̀dGhO  øY  ójõªdG  ±ô©fh
 …QÉ°ûà°SG  ∫Éªc  óªëe  ôaÉX  Ö«ÑW  ó«≤©dG  z»Ñ£dG
 Iô£°ù≤dÉH  êÓ`̀©`̀dGh  ájƒeódG  á`̀«`̀YhC’G  á`̀MGô`̀L  ∫hCG

 …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH
?É¡æe ´GƒfCG ∑Éæg πgh ?ø«bÉ°ùdG »dGhO »g Ée }
 á«ë£°S  IOQhCG  øY  IQÉÑY  »g  ø«bÉ°ùdG  »``dGhO
 ´ƒf øe ôãcCG É¡d ,Ióªeh áLô©àe ,ó∏édG âëJ IôgÉX

:É¡æe
 ôàª«∏ªdG  Égô£b  ≠∏Ñjh  á«JƒÑμæ©dG  »`̀dGhó`̀dG  -

 .óMGƒdG
 Égô£b π°üjh (Reticular) á«μÑ°ûdG »dGhódG -

 .äGôàª«∏e 4 ≈dEG
 ôãcCG ≈dEG Égô£b π°üjh Iô«ÑμdG »dGhódG Gô«NCGh -

.äGôàª«∏e 4 øe
 áHÉ°UEÓd  á°VôY  ô`̀ã`̀cC’G  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  º`̀g  ø`̀e  }

?ø«bÉ°ùdG »dGhóH
 á°VôY  ôãcCG  ¢üî°ûdG  π©éJ  Iô«ãc  πeGƒY  ∑Éæg
 á©«ÑWh  »`̀KGQƒ`̀ dG  πeÉ©dG  πãe  »`̀dGhó`̀dÉ`̀H  áHÉ°UEÓd

.¿RƒdG IOÉjRh ,ôª©dG »a Ωó≤àdGh ,πª©dG
 ∫ÉLôdG øe á°VôY ôãcCG AÉ°ùædG ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
 äÉfƒeô¡dG  ÖÑ°ùH  ∂`̀dPh  ø«bÉ°ùdG  »dGhóH  áHÉ°UEÓd

.ájƒãfC’G
 AÉ°ùædG óæY πªëdG ™e Qƒ¡¶dÉH »dGhódG CGóÑJ óbh

.πªM πc ™e OGOõJh
 ¢SCÉ«dG ø°S äGó«°ùdG Æƒ∏H ø«H ábÓY ∑Éæg πg -

?»dGhódG Qƒ¡Xh
 ICGô`̀ª`̀dG  ∫ƒ`̀°`̀Uh  ø«H  Iô°TÉÑe  ábÓY  ∑Éæg  ¢ù«d
 ¬d  ´ƒ°VƒªdG ,ø«bÉ°ùdG  »dGhO Qƒ¡Xh ø«©e ø°S ≈dEG
 á«©«ÑW  á«ªμH  ÉgôaGƒJ  ;ájƒãfC’G  äÉfƒeô¡dÉH  ábÓY
 ,IOQhC’G  Ö∏°üJ  ÖÑ°ùàa  É¡à∏b  ÉeCG  »dGhódG  ÖÑ°ùj  ób

 ≈dEG  ∂dP  …ODƒjh IOQhC’G  πªY »a GQƒ°üb ÖÑ°ùj  Éªe
.ø«bÉ°ùdG ΩQƒJ »a ΩÉ¡°SE’G

?¢ü«î°ûàdG ¿ƒμj ∞«c -
 Ö«Ñ£dG  á`̀©`̀LGô`̀e  ó©H  ºàj  »``dGhó``dG  ¢ü«î°ûJ
.…ôjô°ùdG ¢üëØdGh ¢VGôYC’G øY ∫GDƒ°ùdGh ¢üàîªdG
 É°Vôe  â°ù«d  ø«bÉ°ùdG  »`̀dGhO  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 Qƒ°ü≤dG  ≈ª°ùJ ádÉM øe AõL »g ÉªfEGh ¬JGP óM »a
 chronic)  (»`̀ °`̀Vô`̀ª`̀ dG)  hCG  ø`̀eõ`̀ª`̀ dG  …ó``̀ jQƒ``̀ dG

(  venous insufficiency or disease
 ¢VGôYCG  øe  ¢VôY  ’EG  »g  Ée  ø«bÉ°ùdG  »`̀dGhó`̀a
 ,á«JƒÑμæ©dG »dGhódG Qƒ¡¶H CGóÑJ ób »àdG ádÉëdG √òg
 ¥ÉgQEG  É¡ÑMÉ°üj  óbh  Iô«ÑμdG  »dGhódG  ºK  á«μÑ°ûdÉa
 GQhôe ø«bÉ°ùdG ΩQƒJ ºK ,á«∏Ø°ùdG ±GôWC’G »a Ö©Jh
 äÉMô≤J ≈dEG ’ƒ°Uh ¬°ùª∏eh ó∏édG ¿ƒd »a äGô«¨àH

.πMÉμdG π°üØe øe áÑjôb
?»dGhódÉH áHÉ°UE’G øe ájÉbƒdG ¥ôW Ée -

 hCG  ÓjƒW  ±ƒ`̀bƒ`̀dG  ÖæéàH  ¿ƒμJ  ájÉbƒdG  ¥ô`̀W
.A»£ÑdG »°ûªdG

 ΩÉ¶àfÉH  á°VÉjôdG  á°SQÉªeh  ™jô°ùdG  »°ûªdG  ÉeCG
.»dGhódG ¿ƒμàd IOÉ°†e πeGƒY »¡a

 ¿G  ÓjƒW  ±ƒbƒdG  º¡dÉªYCG  Ö∏£àJ  øjòdG  ≈∏Yh
 áæ«©e  §¨°V  áLQóH  É«ÑW  É£ZÉ°V  ÉHQƒL  Gƒ°ùÑ∏j
 Éªc  .ájƒeódG  á«YhC’ÉH  ¢üàîªdG  Ö«Ñ£dG  ÉgOóëj
 §ZÉ°†dG  ÜQGƒ`̀é`̀dG  ¢ùÑ∏H  á°UÉN  πeGƒëdG  í°üfG
 øY  èJÉædG  ø«bÉ°ùdG  ΩQƒJ  ∞«Øîàd  πªëdG  Ióe  ∫GƒW
 í°üæj Éªc ,¿ÉμeE’G Qób »dGhódG ¿ƒμJ ÖæéJh πªëdG
 hCG  IQÉ«°ùdÉH  AGƒ°S  äÉYÉ°S  çÓK  øe  ôãcC’  ôaÉ°ùªdG

.kÉ°†jCG §ZÉ°†dG ÜQGƒédG ¢ùÑ∏H IôFÉ£dG hCG QÉ£≤dG
?ø«bÉ°ùdG »dGhO êÓY ¥ôW çóMCG Ée -6

 á`̀«`̀YhC’G  ìGô``̀L  Qô`̀≤`̀j  ájôjô°ùdG  áæjÉ©ªdG  ó©H
 äÉ°Uƒëa  ≈`̀dEG  êÉàëj  ¢†jôªdG  ¿Éc  GPEG  Ée  ájƒeódG
 ±GôWC’G IOQhC’ á«Jƒ°üdG ¥ƒa äÉLƒe πªYh ájôÑîe
 »dGhódG  ÖÑ°S  áaô©e  ƒg  ∂dP  øe  ¢Vô¨dGh  ,á«∏Ø°ùdG
 »dGhódG ÖÑ°ùj »∏NGO …ójQh Qƒ°üb OƒLh ø«ÑJ GPEÉa
 …QGôëdG  ¢TÉªμf’G)  ΩGóîà°SÉH  ¿ƒμj  êÓ©dG  ¿EÉ`̀a
 Qõ«∏dG  ΩGóîà°SÉH  ∂dPh  (Thermal ablation
 ™°VƒJ  Iô£°ùb  ≥jôW  ø`̀Y  á`̀jQGô`̀ë`̀dG  äÉLƒªdG  hCG
 AGô`̀LE’G  Gòg  ºàj  PEG  ,Qƒ°ü≤∏d  ÖÑ°ùªdG  ójQƒdG  πNGO
 ™e  ,»©°VƒªdG  ôjóîàdG  âëJ  ,áYÉ°S  ∞°üf  ∫Ó`̀N
 ™«£à°ùj å«M ,∂dP ó©H ácôëdG ≈∏Y Oƒ«b OƒLh ΩóY
 πμ°ûH  »eƒ«dG  ¬WÉ°ûf  á°SQÉªe  ≈dEG  IOƒ©dG  ¢†jôªdG

.»©«ÑW
 êÓ`̀Y ¥ô``̀W çó```̀MCG ø`̀e á`̀≤`̀jô`̀£`̀dG √ò``̀g ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀Jh
 iôNCG ¥ôW ∑Éæg ∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH áeó≤àªdG »dGhódG
 øe  √ô«Z  hCG  ≠ª°üdG  IOÉªH  ójQƒdG  ø≤M  πãe  áãjóM

.ä’ÉëdG √òg êÓ©d á°ü°üîªdG OGƒªdG
 á«JƒÑμæ©dGh á«μÑ°ûdG »dGhódG êÓ©d áÑ°ùædÉH ÉeCG
 ø≤M hCG ó∏édG ∫ÓN øe Qõ«∏dG §«∏°ùJ ≥jôW øY ºà«a
 ≥∏£jh ¬FÉØàNG ≈dEG  ájÉ¡ædG  »a …ODƒJ IOÉªH »dGhódG

.( Sclerotherapy) ¬«∏Y

 :z»Ñ£dG è«∏îdG{`d »fÉjõdG ó°TGQ ìÉéf IQƒàcódG

¿É°†eQ »a ójõJ »ª°†¡dG RÉ¡édG πcÉ°ûe

.»fÉjõdG ó°TGQ ìÉéf .O |

óÑμdGh »ª°†¡dG RÉ¡édGh á«æWÉÑdG ¢VGôeC’G …QÉ°ûà°SG 

.∫Éªc óªëe ôaÉX Ö«ÑW ó«≤©dG |

:z»Ñ£dG è«∏îdG{`d ∫Éªc ôaÉX Ö«ÑW ó«≤©dG

ø«bÉ°ùdG »dGhO êÓY ¥ôW çóMCG …QGôëdG ¢TÉªμf’G

نصيحة ا�سبوع من 
مستشفى الكندي
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42 مليون دينار لتمويل احلزمة الثانية من امل�شاريع التطويرية ذات الطابع البلدي.. جمل�س الوزراء:

هيكلة عدة جهات حكومية بهدف زيادة الكفاءة وحت�شني الأداء

بعدها ثّمن املجل�س ما اأواله جاللة العاهل املفدى من اهتمام بال�ضيادين 

وم�ضاعدتهم يف حل ق�ضاياهم، والذي ياأتي �ضمن الرعاية امللكية ال�ضامية 

الأبناء البحرين ودعمهم يف خمتلف املجاالت والظروف.

ثم اأعرب املجل�س عن �ضكره وتقديره جلميع املواطنني واملقيمني الذين 

التجاوب  ملوا�ضلة  داعًيا  كورونا،  لفريو�س  امل�ضاد  التطعيم  باأخذ  بادروا 

بذات العزم مع احلملة الوطنية للتطعيم مبا يحقق هدف حت�ضني املجتمع 

باالإجراءات  االلتزام  موا�ضلة  اأهمية  على  موؤكًدا  اأفراده،  �ضحة  وحماية 

االحرتازية يف الت�ضدي لفريو�س كورونا خالل �ضهر رم�ضان املبارك.

اأعماله وقرر ما  ثم نظر املجل�س يف املو�ضوعات املدرجة على جدول 

ياأتي:

 اأوالً: املوافقة على املذكرات التالية:

1. مذكرة جمل�س اخلدمة املدنية ب�ضاأن اإن�ضاء وتنظيم الهيئة العامة 

هيكلة  واإعادة  �ضوؤونه،  واإدارة  الريا�ضة  قطاع  تنظيم  لتتوىل  للريا�ضة، 

وزارة �ضوؤون ال�ضباب والريا�ضة مبا ي�ضهم يف رفع الكفاءة وتنظيم العمل 

يف ال�ضاأن الريا�ضي وال�ضبابي.

2. مذكرة جمل�س اخلدمة املدنية ب�ضاأن اإعادة هيكلة عدد من اجلهات 

احلكومية بهدف زيادة الكفاءة وحت�ضني االأداء، وذلك باإلغاء من�ضب وكيل 

تبعية  ونقل  اأخرى،   8 م�ضميات  وتغيري  اإدارات   3 وا�ضتحداث  م�ضاعد، 

اإدارتني.

والتوازن  واالقت�ضادية  املالية  لل�ضوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3

االأ�ضعار  مع  يتوافق  مبا  الطبيعي  الغاز  بيع  �ضعر  مواءمة  ب�ضاأن  املايل 

باالأ�ضواق العاملية ويعزز من تناف�ضية واإ�ضناد القطاع ال�ضناعي ملواجهة 

االإبقاء ملدة عام واحد على  انعكا�ضات جائحة فريو�س كورونا من خالل 

ال�ضعر احلايل عند 3.75 دوالر اأمريكي لكل مليون وحدة حرارية.

والتوازن  واالقت�ضادية  املالية  لل�ضوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .4

املايل حول ا�ضتحداث حمفظة الكرتونية خلدمات دفع املعامالت احلكومية 

واآليات تنفيذ ذلك.

متكني  ب�ضاأن  واالأوقاف  االإ�ضالمية  وال�ضوؤون  العدل  وزير  مذكرة   .5

املتحدة  التابعة لالأمم  املكاتب واللجان  اال�ضتفادة من خربات  الوزارة من 

العدالة  بقانون  اخلا�ضة  التنظيمية  والقرارات  التنفيذية  الالئحة  الإعداد 

اأف�ضل  وفق  لتكون  املعاملة،  �ضوء  من  وحمايتهم  لالأطفال  االإ�ضالحية 

املمار�ضات يف حماية الطفل وتاأهيله.

احلزمة  بتمويل  املتعلقة  الوطني  واالقت�ضاد  املالية  وزير  مذكرة   .6

البلدي مبيزانية تقدر بنحو  الطابع  التطويرية ذات  امل�ضاريع  الثانية من 

اإيرادات �ضندوق املوارد البلدية امل�ضرتكة،  42 مليون دينار بحريني من 

الداخلية  والطرق  العامة  املرافق  من  عدد  اإن�ضاء  على  امل�ضاريع  وتركز 

و�ضيانتها اإ�ضافة اإىل م�ضاريع التنمية احل�ضرية.

ب�ضاأن  والت�ضريعية  القانونية  لل�ضوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .7

من  مقدمة  بقانون  واقرتاحني  برغبة  اقرتاحات   10 على  احلكومة  ردود 

جمل�س النواب واقرتاح بقانون مقدم من جمل�س ال�ضورى.

الزياين وال�شفري ال�شعودي ي�شتعر�شان

نتائج اجتماع جلنة التن�شيق ال�شيا�شي

را�ضد  بن  عبداللطيف  الدكتور  ا�ضتقبل 

مبقر  مكتبه  يف  اخلارجية،  وزير  الزياين 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأم�س،  يوم  الوزارة، 

اآل  عبدالعزيز  بن  اأحمد  بن  �ضلطان  االأمري 

ال�ضعودية  العربية  اململكة  �ضفري  �ضعود 

ال�ضقيقة لدى مملكة البحرين.

ا�ضتعرا�س  اللقاء،  ــالل  خ وجــرى 

التي  الوثيقة  التاريخية  االأخوية  العالقات 

جتمع بني مملكة البحرين واململكة العربية 

يف  تعزيزها  و�ضبل  ال�ضقيقة،  ال�ضعودية 

خمتلف املجاالت خدمة للم�ضالح امل�ضرتكة، 

ال�ضيا�ضي  التن�ضيق  جلنة  اجتماع  ونتائج 

ال�ضعودي  التن�ضيق  ملجل�س  التابعة 

البحرين  التي عقدت يف مملكة  البحريني، 

خالل  جــرى  كما  املا�ضي.  االأ�ضبوع  يف 

املنطقة  االأو�ضاع يف  تداول تطورات  اللقاء 

امل�ضرتك  الثنائي  التن�ضيق  وجمـــاالت 

جتاهها. 

مبارك  وحيد  ال�ضفري  اللقاء  وح�ضر 

االإقليمية  لل�ضوؤون  الــوزارة  وكيل  �ضيار 

نائب  العتيبي  و�ضالح  التعاون،  وجمل�س 

�ضمو ال�ضفري ال�ضعودي.

انعقاد الجتماع الثالث للم�شاورات ال�شيا�شية مع بولندا

بحث فر�س تعزيز اأطر التعاون بني البلدين

الثالث  االجتماع  اأم�س  عقد 

بني  ال�ضيا�ضية  للم�ضاورات 

البحرين  وزارتي خارجية مملكة 

عرب  وذلــك  بولندا،  وجمهورية 

املرئي،  ــرتوين  ــك االإل االت�ضال 

ال�ضيخ  الدكتور  �ضعادة  برئا�ضة 

خليفة،  اآل  اأحــمــد  بــن  عــبــداهلل 

لل�ضوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل 

وكيل  وجابون�ضكي،  الدولية، 

وزارة اخلارجية البولندية.

وخـــالل االجــتــمــاع، اأ�ــضــاد 

الدكتور ال�ضيخ عبداهلل بن اأحمد اآل 

الوطيدة  العالقات  بعمق  خليفة، 

البحرين  مملكة  بني  واملتميزة 

ال�ضديقة،  بولندا  وجمهورية 

من  اأ�ض�س  على  تقوم  والــتــي 

االحرتام املتبادل والتعاون البناء 

اإىل  م�ضرًيا  املجاالت،  خمتلف  يف 

احتفال البلدين هذا ال�ضهر بذكرى 

اإقامة  على  عقود  ثالثة  ــرور  م

العالقات الدبلوما�ضية بينهما.

وزارة  ــل  ــي وك واأعــــــرب 

عن  الدولية،  لل�ضوؤون  اخلارجية 

مل�ضاركة  البحرين،  مملكة  تطلع 

بولندا يف تنفيذ برامج وم�ضاريع 

االقت�ضادية  البحرين  روؤيـــة 

اأعمال  بيئة  ظــل  يف   ،2030

وت�ضهيالت  واإمكانيات  م�ضجعة، 

يف  اململكة  ــادة  وري لوج�ضتية، 

التكنولوجيا التقنية واملالية، مبا 

ويحقق  املتبادلة،  املنافع  يخدم 

التطلعات امل�ضرتكة.

عبداهلل  ال�ضيخ  الدكتور  وثّمن 

ــدور  ال خليفة،  اآل  اأحــمــد  بــن 

يف  بولندا  جلمهورية  االإيجابي 

والتعاي�س  ال�ضالم  اأ�ض�س  تعزيز 

ا�ضت�ضافة  اإىل  منوًها  االإن�ضاين، 

الثالث  الوزاري  املوؤمتر  وار�ضو 

حلرية االأديان واملعتقدات.

ودعا وكيل وزارة اخلارجية 

اأهمية  اإىل  الدولية،  لل�ضوؤون 

لتجاوز  الثنائي،  التعاون  تعزيز 

تداعيات جائحة فريو�س كورونا، 

ا يف هذا ال�ضاأن اجلهود  م�ضتعر�ضً

لفريق  الفاعلة  والتدابري  املتميزة 

البحرين الوطني، بقيادة �ضاحب 

بن  �ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضمو 

العهد رئي�س  اآل خليفة ويل  حمد 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

فر�س  بحث  االجتماع،  �ضهد 

البلدين  بني  التعاون  اأطر  تعزيز 

املواقف  وتن�ضيق  ال�ضديقني، 

االهتمام  حمل  الق�ضايا  ب�ضاأن 

امل�ضرتك.

»ال�شحة« تعلن عن مواعيد عمل مراكز 

الفح�س والتطعيم يف �شهر رم�شان

عمل  �ضاعات  عن  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 

لفريو�س   »PCR« املختربي  الفح�س  مراكز 

كورونا  لفريو�س  امل�ضاد  والتطعيم  كورونا 

رم�ضان  �ضهر  خالل  وذلك  )كوفيد-19(، 

مواقيت  اأن  الوزارة  اأو�ضحت  املبارك، حيث 

البحرين  مبركز  الفح�س  مراكز  يف  العمل 

را�ضد  ونادي  واملوؤمترات  للمعار�س  الدويل 

على  �ضتكون  اخليل  و�ضباق  للفرو�ضية 

فرتتني؛ من ال�ضاعة 8 �ضباًحا اإىل 4 م�ضاًء، 

�ضباًحا،   2 اإىل  م�ضاًء   7:30 ال�ضاعة  ومن 

الدولية  البحرين  حلبة  يف  �ضتكون  بينما 

 5 اإىل  �ضباًحا   8 ال�ضاعة  من   )8 )مواقف 

م�ضاًء فقط.

ا�ضتمرار احلملة  الوزارة عن  اأعلنت  كما 

الوطنية للتطعيم، حيث �ضيتم تقدمي التطعيم 

وهي  للتطعيمات،  املخ�ض�ضة  املراكز  يف 

مركز البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات 

وجممع �ضرتة التجاري وم�ضت�ضفى امللك حمد 

من  يومًيا  الع�ضكري،  وامل�ضت�ضفى  اجلامعي 

ال�ضاعة 8:00 �ضباًحا وحتى ال�ضاعة 4:00 

ع�ضًرا، ومن ال�ضاعة 8 م�ضاًء اإىل ال�ضاعة 11 

م�ضاًء، اإ�ضافة اإىل جميع املراكز ال�ضحية التي 

�ضباًحا   8:00 ال�ضاعة  من  يومًيا  �ضتعمل 

وحتى ال�ضاعة 4:00 ع�ضًرا.

م�شت�شار جاللة امللك لل�شوؤون

القت�شادية ي�شتقبل الدكتورة بهية اجل�شي

جاللة  م�ضت�ضار  فخرو  عبداهلل  بن  ح�ضن  الدكتور  ا�ضتقبل 

�ضفرية  اجل�ضي  جواد  بهية  الدكتورة  االقت�ضادية  لل�ضوؤون  امللك 

ودوقية  االوروبي  واالحتاد  بلجيكا  مملكة  لدى  البحرين  مملكة 

لك�ضمبورج.

وخالل اللقاء اأعرب الدكتور فخرو عن تقديره جلهود ال�ضفرية 

والدور الكبري واملهم الذي تقوم به يف دعم العالقات الدولية. 

كما مت خالل اللقاء مناق�ضة عدد من الق�ضايا اخلا�ضة بال�ضاأن 

جمل�س  من  املبذولة  واجلهود  البحرين  مملكة  يف  االقت�ضادي 

التجارة  وزيادة  االقت�ضادية  البنية  لتعزيز  االقت�ضادية  التنمية 

الدولية لتنمية الن�ضاط االقت�ضادي يف اململكة.

الوزراء االجتماع  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل  االأمري �سلمان بن حمد  امللكي  ال�سمو  راأ�س �ساحب 

االعتيادي االأ�سبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد اأم�س عن ُبعد.

ويف م�ستهل االجتماع، رفع جمل�س الوزراء اأ�سدق التهاين اإىل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى واإىل �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء، واإىل اأبناء البحرين مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان الف�سيل، داعيًا املوىل جلّت قدرته اأن يجعله �سهر خري 

على مملكة البحرين واأبنائها وعلى االأمتني العربية واالإ�سالمية.
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ودعا القرار للتحقق من عدم ارتباط املتربع له ب�ضخ�ص 

اأو كيان اأو تنظيم اأو جماعة مدرجة على قائمة اجلزاءات 

اأو قوائم الإرهاب الوطنية، والتاأكد من عدم اإدراج ا�ضمه يف 

تلك القوائم، اأو ال�ضتباه باأن اأن�ضطته لها �ضلة مبا�ضرة اأو 

غري مبا�ضرة باجلرائم املن�ضو�ص عليها يف الفقرة )102( 

على  يحظر  احلالة  هذه  ويف  القانون،  من   )2( املادة  من 

املرخ�ص له جمع املال ل�ضالح املتربع له.

من  جمعه  مامت  ت�ضليم  عدم  يجب  القرار،  وبح�ضب 

قائمة  على  ا�ضمه  اأدرج  حال  يف  له  املتربع  اإىل  تربعات 

اجلزاءات اأو قوائم الإرهاب الوطنية اأثناء قيام املرخ�ص له 

بجمع التربعات ال�ضاحله، ويف هذه احلالة على املرخ�ص 

فورا  املتابعة  ووحدة  واللجنة  املنفذة  الوحدة  اإخطار  له 

بقائمة  الن�ضر  تاريخ  من  �ضاعة   24 اأق�ضاها  فرتة  خالل 

اجلزاءات اأو قوائم الإرهاب الوطنية.

كافة  له  التربع  تقدمي  من  »التاأكد  على  القرار  و�ضدد 

املتطلبات الالزم تقدميها ابتداء وبعد انتهاء مدة الرتخي�ص 

ما يدل على  التربعات، والتي تت�ضمن  وا�ضتالمه ح�ضيلة 

م�ضروعية احلاجة اإىل الأموال �ضواء كان ذلك قبل اأو اأثناء 

اأو بعد انتهاء مدة الرتخي�ص، وتقدمي امل�ضتندات الثبوتية 

الدالة على اإنفاق الأموال يف الغر�ص الذي جمع من اأجله 

اأو  البناء  انتهاء مدة الرتخي�ص، تقدمي رخ�ضة  وذلك بعد 

الالزمة مبا  الثبوتية  امل�ضتندات  وكافة  للم�ضروع  الرتميم 

فيها موافقة اإدارة الأوقاف ال�ضنية اأو اجلعفرية - بح�ضب 

من  الغر�ص  كان  حال  املكتب يف  يطلبها  التي   - الأحوال 

ن�ضاط  ذو  مركز  اأو  عبادة  دور  ترميم  اأو  بناء  املال  جمع 

بالإ�ضافة  الرتخي�ص،  منح  قبل  وذلك  دعوي  اأو  ديني 

البنكي  احل�ضاب  يف  التربعات  ح�ضيلة  اإيداع  يفيد  ما  اإىل 

اإدارة الأوقاف ال�ضنية  املخ�ض�ص للتربع واملعتمد من قبل 

اأو  بناء  التربعات  الغر�ص من  اأو اجلعفرية يف حال كان 

ترميم دور عبادة وذلك بعد انتهاء مدة الرتخي�ص.«

م�ضئول  له  املرخ�ص  »يكون  اأن  على  القرار  ون�ص 

اللتزام يف حال ما اإذا كلف �ضخ�ص اأو اأكرث - بعد موافقة 

املكتب - مل�ضاعدته يف جمع املال، ويكون خمت�ضا مبراقبة 

مدى التزامهم بتنفيذ اأحكام هذا القرار، وعليه الإبالغ عن 

والوحدة  املتابعة  لوحدة  مبا�ضرة  منهم  ي�ضدر  اإخالل  اأي 

املنفذة وفقا للنموذج الإلكرتوين املعتمد من قبل الوزارة.

ويعترب املرخ�ص له هو امل�ضئول عن �ضرف احل�ضيلة 

النهائية للتربعات اإىل املتربع له.

اإجراءات  ب�ضاأن  اآخر  قراًرا  العدل  وزير  اأ�ضدر  كما 

والنقل  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�ضل  ومكافحة  حظر 

العدل  اأعمال كاتب  امل�ضروع لالأموال عرب احلدود يف  غري 

و�ضوابط التدقيق والرقابة عليها وقواعد حظر التعامل مع 

الأ�ضخا�ص اأو الكيانات املدرجني يف قوائم الإرهاب.

العدل،  كاتب  التزامات  ب�ضاأن  تفا�ضيل  القرار  وت�ضمن 

العمالء،  على  العادية  العناية  اإجراءات  تطبيق  حالت 

اإىل حالت  بالإ�ضافة  العادية،  الواجبة  العناية  واإجراءات 

تطبيق اإجراءات العناية الواجبة املعززة على العمالء من 

اإجراءات  املعززة،  الواجبة  العناية  اإجراءات  العدل،  كاتب 

الإبالغ عن املعامالت امل�ضبوهة اأو غري العادية اأو املحاولة 

اأ�ضخا�ص  اأي  مع  التعامل  عن  والإبالغ  فيها،  التعامل  يف 

الإرهاب  وقوائم  اجلزاءات  قائمة  على  اأ�ضماوؤهم  مدرجة 

الوطنية.

وزير العدل

التحقق من عدم ارتباط املتربع له بكيان اأو جماعة مدرجة �ضمن قائمة الإرهاب.. وزير العدل:

ع له و�ضرفها لذات الغر�ض ات للمتربرّ د من ت�ضليم التربعرّ اإلزام جامعي الأموال بالتاأكرّ

ت��ق��دمي ك�����ض��وف��ات ب��اأ���ض��م��اء امل���ت���ربع ل��ه��م وب��ي��ان��ات��ه��م وم�����ض��ت��ن��دات اإن���ف���اق الأم������وال ال��ت��ي ُج��م��ع��ت لهم

ل مواكب خارجية.. واإغالق املاآمت املخالفة.. الأوقاف اجلعفرية:

فتح املاآمت للمتطعمني فقط.. واحل�ضور 30% من الطاقة ال�ضتيعابية

املحلية: ال�ضوؤون  حمرر 

الأوقاف  اإدارة  اأعلنت 

فتح  �ضوابط  عن  اجلعفرية 

رم�ضان  �ضهر  يف  املاآمت 

على  بناًء  وذلك  املبارك، 

عقد  الذي  امل�ضرتك  الجتماع 

الفريق  بني  الإثنني  اأم�ص 

بن  حممد  ال�ضيخ  طبيب 

رئي�ص  خليفة  اآل  عبداهلل 

لل�ضحة  الأعلى  املجل�ص 

الوطني  الفريق  رئي�ص 

كورونا  لفريو�ص  للت�ضدي 

بن  يو�ضف  اجلعفرية  الأوقاف  ورئي�ص 

على  التوافق  مت  حيث  ال�ضالح،  �ضالح 

�ضوابط  وفق  املاآمت  فتح  باإعادة  ال�ضماح 

واإغالق  تف�ضيلية،  طبية  وا�ضرتاطات 

ال�ضروط. لتلك  املخالفة  املاآمت 

اأن  �ضرورة  ال�ضوابط  يف  وجاء 

واأن  فقط،  للرجال  املاأمت  فتح  يقت�ضر 

فقط  املتطعمني  على  احل�ضور  يقت�ضر 

الثانية  اجلرعة  من  يوًما   14 )بعد 

 %30 احل�ضور  يتجاوز  واأل  للتطعيم(، 

املاآمت. داخل  ال�ضتيعابية  الطاقة  من 

بني  يكون  األ  الأوقاف  ا�ضرتطت  كما 

 60( ال�ضن  كبار  من  هم  من  احل�ضور 

الأمرا�ص  واأ�ضحاب  فوق(  وما  �ضنة 

بلب�ص  اللتزام  و�ضرورة  املزمنة، 

بني  مرتين  م�ضافة  وترك  الكمامات 

القراءة  مدة  تتجاوز  واأل  احلا�ضرين، 

ن�ضف  املاآمت  فتح  يتم  واأن  دقيقة،   45

القراءة. قبل  �ضاعة 

املاآمت،  اإدارات  الأوقاف،  األزمت  كما 

وعدم  املتواجدين،  اأ�ضماء  ت�ضجيل 

واأن  املاأمت،  خارج  للمواكب  ال�ضماح 

ومقاب�ص  الأ�ضطح  م�ضح  يتم 

انتهاء  وبعد  قبل  الأبواب 

باملناديل  الدينية  املنا�ضبة 

وال�ضابون  املاء  اأو  املعقمة 

ب�ضجل  اأمكن، والحتفاظ  اإن 

التطهري  باأوقات  خا�ص 

�ضطح. لالأ

ا  اأي�ضً الإدارة  وا�ضرتطت 

لليد  معقمات  توفري  يتم  اأن 

اأن  من  والتاأكد  الأبواب،  عند 

يحتوي  الأيدي  مطهر  يكون 

على 70% من الكحول، وتوزيع املناديل 

يف  وو�ضعها  املاأمت  اأنحاء  يف  الورقية 

اأماكن بارزة، واإزالة جميع برادات املياه 

بتوزيع  ال�ضماح  وعدم  املياه،  وثالجات 

مع  املاآمت،  يف  امل�ضروبات  اأو  املاأكولت 

تعمل  ونفايات  مهمالت  �ضالل  توفري 

دون احلاجة للم�ص ويجب التخل�ص من 

م�ضتمر. ب�ضكل  النفايات 

كما جاء يف ال�ضرتاطات وال�ضوابط، 

واأماكن  املياه  دورات  اإغالق  �ضرورة 

م�ضرعة  املاآمت  اأبواب  وجعل  الو�ضوء، 

لت�ضهيل  الدينية  املنا�ضبة  وبعد  قبل 

اإقامة  ومنع  واخلروج،  الدخول  عملية 

املاآمت  اأو  البيوت  يف  الدينية  املنا�ضبات 

املاآمت  فتح  يكون  واأن  املرخ�ضة،  غري 

حتت اإ�ضراف ورقابة الأوقاف اجلعفرية 

ال�ضحية،  ال�ضرتاطات  اتباع  من  للتاأكد 

تلتزم  ل  التي  املاآمت  اإغالق  و�ضيتم 

والتنظيمية  ال�ضحية  بال�ضرتاطات 

العامة. ال�ضحة  على  والتي متثل خطًرا 

�سارة جنيب:

�سوابط  ت�سمن  قراًرا  خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�سيخ  والأوقاف  الإ�سالمية  وال�سئون  العدل  وزير  اأ�سدر 

واإجراءات جديدة تتعلق بجمع الأموال، األزمت اجلهات التي ت�سطلع بجمع الأموال بعدد من الإجراءات التف�سيلية 

وتقدمي م�ستندات تثبت ت�سليم الأموال للمتربع له و�سرف الأخري لالأموال يف ذات الغر�ض الذي ُجمعت الأموال 

من اأجله.

اأعمال املرخ�ض له  القرار يف �سوء اللتزامات املتعلقة باإجراءات حظر ومكافحة متويل الإرهاب يف  وياأتي 

بجمع املال لالأغرا�ض العامة وحظر التعامل مع الأ�سخا�ض والكيانات املدرجني يف قوائم الإرهاب.

وبح�سب القرار، يلتزم املرخ�ض له بجمع املال بالتثبت من اأن ح�سيلة التربعات قد �سلمت للمتربع له �سخ�سيًا 

اأو ملن ينوب عنه قانوًنا اأو لوكيله امل�سرح له مبوجب وكالة خا�سة با�ستالم املبالغ نيابة عنه، واأن التربع �سرف 

اأو �سي�سرف لذات الغر�ض الذي مت الت�سديق عليه من قبل الوزارة، وتطبيق كافة الإجراءات وال�سوابط للتاأكد من 

عدم ا�ستغالل املرخ�ض له اأو املتربع له لن�ساط جمع املال يف اأغرا�ض متويل الإرهاب.

اأعلى معدل من املدخالت يف �ضبتمرب القادم.. »كلية البحرين للمعلمني«:

الكلية يف طريقها للح�ضول على العتمادية الدولية من اأمريكا

للمعلمني  البحرين  اإدارة كلية  عقد جمل�ص 

حممد  الدكتور  برئا�ضة  الدوري  اجتماعه 

املدار�ص  ل�ضئون  العام  املدير  جمعة  مبارك 

الدكتور تيد بورينتون  الكلية  وبح�ضور عميد 

وجميع اأع�ضاء املجل�ص واملدعوين. ويف بداية 

الجتماع، تقدم رئي�ص واأع�ضاء املجل�ص بال�ضكر 

التعليم  لتطوير  الأعلى  املجل�ص  اإىل  والتقدير 

والتدريب برئا�ضة �ضمو ال�ضيخ حممد بن مبارك 

اآل خليفة نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء ملا تلقاه 

الكلية من دعم وم�ضاندة من املجل�ص ومتابعة 

حثيثة خلططها وبراجمها الوطنية.

من  عدًدا  اجتماعه  يف  املجل�ص  ناق�ص  وقد 

املوا�ضيع املت�ضلة بتعزيز دور الكلية يف �ضوء 

من  مهم  كهدف  ت�ضهدها  التي  التو�ضع  عملية 

ذات  احلكومية  للربامج  املوحد  الإطار  اأهداف 

الأولوية، حيث ا�ضتعر�ص املجل�ص خطة زيادة 

فاعلية مركز تدريب القيادات التعليمية التابع 

للكلية، والذي مت تخ�ضي�ضه لتدريب القيادات 

يحتاج  التي  املدار�ص  م�ضتوى  ورفع  املدر�ضية 

احت�ضاب  اإىل  بالإ�ضافة  حت�ضني  اإىل  اأداوؤها 

�ضاعات تدريبية معتمدة للموظفني الذين تلقوا 

�ضاعات تدريبية يف املركز بالتن�ضيق مع قطاع 

�ضئون املدار�ص بوزارة الرتبية والتعليم.

الكلية  اأجنزته  ما  املجل�ص  ا�ضتعر�ص  كما 

من اإجراءات للح�ضول على العتمادية الدولية 

بالوليات  املعلمني  اإعداد  اعتماد  جمل�ص  من 

يجري  حيث   ،)CAEP( الأمريكية  املتحدة 

الأكادميية  اخلطوات  من  عدد  ا�ضتكمال  حالًيا 

قطعت  قد  الكلية  لتكون  الالزمة  والتقوميية 

العتمادية  حتقيق  �ضبيل  يف  طويالً  �ضوًطا 

الدولية املتوقع احل�ضول عليها يف عام 2023، 

ككلية  واإقليمًيا  حملًيا  مكانتها  يعزز  مبا 

للمعلمني ومركز متخ�ض�ص للتدريب الرتبوي 

بال�ضراكة مع القطاعني احلكومي واخلا�ص.

وفيما يتعلق بقبول الطلبة للعام الأكادميي 

الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأحاط   ،2022-2021

املجل�ص علًما باأنه يف �ضوء التن�ضيق امل�ضتمر بني 

الكلية ووزارة الرتبية والتعليم، فقد مت التفاق 

الربامج  جميع  من  الكلية  مدخالت  زيادة  على 

التطوير  و�ضهادات  والتدريبية  الأكادميية 

املهني، حيث �ضت�ضهد الكلية يف �ضبتمرب القادم 

بال�ضنوات  مقارنة  املدخالت  من  معدل  اأعلى 

ال�ضتيعابية  الطاقة  رفع  و�ضيتم  ال�ضابقة، 

للكلية ب�ضكل تدريجي وفق خطط التو�ضع التي 

لتطوير  الأعلى  املجل�ص  قبل  من  اعتمادها  مت 

تخريج  اإىل  تهدف  والتي  والتدريب  التعليم 

البحرينية  الكفاءات  من  قدر  اأكرب  وتدريب 

املتخ�ض�ضة يف التعليم والقيادة الرتبوية.

عدم اإقامة جتمعات القرقاعون والوداع.. الفريق الوطني الطبي:

 اخت�ضار جتمعات الإفطار لالأ�ضرة الواحدة ول غبقات وجمال�ض
لفريو�ص  للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق  اأكد 

كورونا اأهمية موا�ضلة اللتزام بالإجراءات الحرتازية 

لهذا  الف�ضيل  رم�ضان  �ضهر  خالل  الوقائية  والتدابري 

املرحلة »حماية والتزام« مبا  العام وليكن عنوان هذه 

البحرين  اأبناء  لكافة  امل�ضوؤولة  الوطنية  الروح  يعك�ص 

وي�ضهم يف خف�ص معدلت النت�ضار ويحمي املجتمع من 

خطر فريو�ص كورونا حيث اأن وعي املجتمع هو الفي�ضل 

يف خف�ص عدد احلالت اأو زيادتها، م�ضرًيا اإىل �ضرورة 

احلر�ص عند اأداء العبادات يف هذا ال�ضهر الف�ضيل على 

هذا  يف  ال�ضادرة  الحرتازية  الإجراءات  بكافة  اللتزام 

اجلهود  يدعم  مبا  املن�ضودة  لالأهداف  للو�ضول  ال�ضاأن 

الفريو�ص وحفظ �ضحة و�ضالمة  للق�ضاء على  املبذولة 

اجلميع.

لفريو�ص  للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق  ورفع 

كورونا برئا�ضة الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل 

مبنا�ضبة  لل�ضحة  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  خليفة  اآل 

اإىل ح�ضرة  حلول �ضهر رم�ضان املبارك خال�ص تهانيه 

عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب 

�ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  واإىل �ضاحب  املفدى  البالد 

الوزراء،  جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

واإىل جميع املواطنني واملقيمني، داعياً املوىل عّز وجل اأن 

والأمان  بالأمن  تنعم  البحرين وهي  يعيده على مملكة 

الأمتني  واأبنائها وعلى  اململكة  ويجعله �ضهر خري على 

العربية والإ�ضالمية كافة.

لفريو�ص  للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق  ونوه 

كورونا ب�ضرورة اخت�ضار جتمعات الإفطار على الأ�ضرة 

الجتماعي  واملحيط  املنزل  نف�ص  يف  املقيمة  الواحدة 

الغبقات  اإقامة  وعدم  واملحدود،  املعتاد  النطاق  يف 

الزيارات  وجتنب  الرم�ضانية  واملجال�ص  الرم�ضانية 

اإفطار ال�ضائم يف  اإقامة موائد  املتبادلة، و�ضرورة عدم 

الطرقات وامل�ضاجد والأماكن العامة وال�ضتعا�ضة عنها 

بتو�ضيل اإفطار ال�ضائم، اإىل جانب عدم اإقامة جتمعات 

القرقاعون وال�ضتعا�ضة عنها بتبادل التهاين اإلكرتونًيا 

وا�ضتبدال  الوداع،  اإقامة  وجتنب  التو�ضيل،  وخدمات 

اأك�ضاك جمع زكاة الفطر وتوزيعاتها بالدفع الإلكرتوين 

الإ�ضالمية  وال�ضوؤون  العدل  وزارة  تطبيق  طريق  عن 

والأوقاف اإىل جانب التطبيقات الإلكرتونية املتاحة.

لفريو�ص  للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق  وبنّي 

خالل  م�ضتمرة  للتطعيم  الوطنية  احلملة  اأن  كورونا 

�ضهر رم�ضان املبارك حيث اأن التطعيم حماية ول يعد 

من املفطرات �ضرًعا ول يوؤثر يف �ضحة ال�ضيام كما �ضدر 

عن املجل�ص الأعلى لل�ضئون الإ�ضالمية بهذا اخل�ضو�ص، 

على  والإقبال  املبادرة  اإىل  واملقيمني  املواطنني  داعًيا 

اإن  حيث  معني  تطعيم  توافر  انتظار  وعدم  التطعيم 

اأثبتت  البحرين  اأجازتها مملكة  التي  التطعيمات  جميع 

فاعليتها وت�ضب يف تكوين املناعة لدى الأفراد وبالتايل 

املبذولة  اجلهود  دعم  يف  ي�ضهم  مبا  املجتمع  حت�ضني 

للت�ضدي لفريو�ص كورونا.
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ا�ستعر�ض اخلطة الوطنية لل�سحة مع ر�ؤ�ساء التحرير.. حممد بن عبداهلل: 

برنامج ال�سمان ال�سحي يهدف اإىل حتقيق التغطية ال�سحية ال�ساملة

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�ضيخ  ونّوه 

ململكــة  لل�ضحــة  الوطنيــة  اخلطــة  اأن 

الــوزراء  جملــ�س  اأقّرها  التــي  البحريــن 

للتغييــر  الطريــق  خارطة  متثل  املوقر 

العام 2025.  حتى  ال�ضحــي  القطــاع  فــي 

وتهدف هذه اخلطـة اإلـى حتقيـق اجلـودة فـي 

متويلها  و�ضمان  ال�ضحيـة  اخلدمـات  تقديـم 

وا�ضـتدامتها، وتوفيـر املـوارد والبنية التحتية 

مبا  حوكمتهـا،  و�ضمـان  الالزمـة  الب�ضـرية 

ومـا  احلكومـة  عمـل  برنامـج  اأهداف  يحقق 

جـاء يف روؤية البحرين 2030.

اأهداف هذه  اأبرز  اأن من  اإىل  ونّوه معاليه 

�ضـامل  نظـام �ضمـان �ضحـي  تطبيـق  اخلطة 

يهـدف اإلـى حت�ضـني تقديــم خدمــات �ضحية 

متكاملــة، وم�ضــتدامة، وذات جــودة عاليــة، 

املتاحـة، وجعلـه  للموارد  الأمثل  بال�ضتخدام 

قـادًرا علـى جتـاوز التحديـات التـي يواجهـا 

احلا�ضـر،  الوقـت  فـي  ال�ضحـي  القطـاع 

واملتمثلة فـي النمـو ال�ضـكاين املت�ضـارع ومـا 

يرتتـب عليـه مـن و�ضـع دميغرافـي يتطلـب 

زيـادة فـي ال�ضـرف علـى اخلدمـات.

حتت  امل�ضاريع  م�ضتجدات  اآخر  وب�ضاأن 

بن  حممد  ال�ضيخ  ا�ضتعر�س  ال�ضمان  مظلة 

اأبز املبادرات املندرجة حتت  عبداهلل اآل خليفة 

الذاتي  الت�ضيري  اأبرزها مبادرة  امل�ضروع، ومن 

للرعاية ال�ضحية الأولية، حيث تعترب الرعاية 

للخدمات  الأ�ضا�س  حجر  الأولية  ال�ضحية 

نقطة  وهي  البحرين،  مملكة  يف  ال�ضحية 

الت�ضال الأوىل للفرد بالرعاية ال�ضحية.

ليعزز  الذاتي  الت�ضيري  م�ضروع  وياأتي 

الأولية،  لل�ضحة  منظومة  بخلق  املبادئ  هذه 

واإدارة  الأمناء  جمل�س  قبل  من  ذاتًيا  م�ضرية 

الرعاية الأولية، تقدم خدمات �ضحية متكاملة 

وجودة  وكفاءة  بعدالة  وتعمل  وم�ضتدامة، 

النظام  دعم  اىل  امل�ضروع  ويهدف  عالية. 

وزيادة  الأولية،  الرعاية  على  القائم  ال�ضحي 

»طب  فوائد  من  وال�ضتفادة  الختيار،  حرية 

اىل  ويهدف  كما  ال�ضامل،  ونهجه  الأ�ضرة« 

ا�ضتقاللية الرعاية ال�ضحية الأولية، والرتكيز 

وحت�ضني  والوقاية  ال�ضحة  تعزيز  على 

اجلودة.

و�ضع  مت  باأنه  ال�ضدد  هذا  يف  واأف�ضح 

خلدمات  احلايل  الو�ضع  عن  مف�ضلة  درا�ضة 

اعداد  مت  كما  الأولية،  ال�ضحية  الرعاية 

من  اإقرارها  مت  والتي  متكاملة،  ا�ضرتاتيجية 

الأعلى  واملجل�س  املوقر  الوزراء  جمل�س  قبل 

ال�ضحية  الرعاية  اأمناء  وجمل�س  لل�ضحة 

ال�ضرتاتيجية  هذه  و�ضعت  وقد  الأولية. 

من  امل�ضتقبلية،  للمنظومة  الفعلي  الت�ضور 

الفح�س يف املخترب  العمل، ومنهجية  �ضاعات 

العاجلة،  احلالت  مراكز  وتاأ�ضي�س  املركزي، 

التوظيف واحلوافز،  ال�ضاخن، وخطة  واخلط 

واآلية متويل اخلدمات من خالل نظام ن�ضيب 

الفرد.

املبدئي  التطبيق  على  الفريق  عمل  كما 

تعزيز  اىل  يهدف  الذي  اخرت طبيبك،  مل�ضروع 

دور طبيب العائلة للفرد، والأ�ضرة، واملجتمع. 

عام  بنهاية  تنفيذي  رئي�س  تعيني  مت  وقد 

2020، وذلك لتطبيق الت�ضيري الذاتي والف�ضل 

املوؤ�ض�ضي لل�ضحة الأولية عن وزارة ال�ضحة.

الذاتي  الت�ضيري  اأن  اأكد  اآخر،  جانب  من 

توفري  اإىل  يهدف  احلكومية  للم�ضت�ضفيات 

امل�ضت�ضفيات  لتمكني  الالزمة  والتهيئة  الدعم 

�ضوؤونها  لإدارة  القرارات  اأخذ  من  احلكومية 

واإداراتها  اأمنائها  جمل�س  قبل  من  الت�ضغيلية 

من  النتهاء  مت  فقد  الإطار،  هذا  ويف  املعينة. 

ال�ضحية  للخدمات  الراهن  الو�ضع  حتليل 

والرعاية  احلكومية  امل�ضت�ضفيات  يف  املقدمة 

النتهاء  مت  كما  البحرين،  ال�ضحية يف مملكة 

من و�ضع ا�ضرتاتيجية ملجمع ال�ضلمانية الطبي 

ومتت  للتطبيق.  الإعداد  على  العمل  ويتم 

الذاتي  الت�ضيري  ا�ضرتاتيجية  على  املوافقة 

اإقرارها من  للم�ضت�ضفيات احلكومية والتي مت 

الأعلى  واملجل�س  املوقر  الوزراء  جمل�س  قبل 

ال�ضحية  الرعاية  اأمناء  وجمل�س  لل�ضحة 

التنفيذي  الرئي�س  تعيني  مت  كما  الأولية. 

 ،2020 عام  بنهاية  احلكومية  للم�ضت�ضفيات 

والف�ضل  الذاتي  الت�ضيري  لتطبيق  وذلك 

املوؤ�ض�ضي عن وزارة ال�ضحة.

املركز  تاأ�ضي�س  فهي  الأخرى  املبادرة  اأما 

املعرفة  واإدارة  ال�ضحية  للمعلومات  الوطني 

دقيقة  بيانات  بتوفري  يعنى  والذي  )حكمة( 

اآنية ومنا�ضبة ملقدمي اخلدمة ومتخذي القرار، 

وتوليد املعرفة وامل�ضاركة يف جمال التخطيط 

ال�ضحة،  واقت�ضاديات  واجلودة  والتدريب 

والتمكن من اتخاذ قرارات مبنية على احلقائق، 

ال�ضحية  املخرجات  اأف�ضل  لتحقيق  وذلك 

البحرين  مملكة  يف  ال�ضحية  اخلدمات  ملتلقي 

للبيانات والذكاء  الأمثل  ال�ضتعمال  من خالل 

ال�ضطناعي ب�ضكل مبتكر، مبيًنا معاليه اأنه مت 

التابعة  اللكرتونية  النظم  النتهاء من و�ضع 

على  العمل  وجاري  ال�ضحي  ال�ضمان  لنظام 

اإعداد  التدريجي. كما مت النتهاء من  التطبيق 

اخلطة ال�ضرتاتيجية لإن�ضاء مركز »حكمة«.

ال�ضحي  ال�ضمان  �ضندوق  ب�ضاأن  اأما 

رعاية  متويل  بنظام  يعنى  والذي  )�ضفاء( 

واأداء  البحرين  مملكة  يف  م�ضتدامة  �ضحية 

ال�ضحي،  ال�ضمان  لقانون  وفًقا  املحددة  املهام 

حيث اإن ال�ضندوق يقوم بالتعاقد مع مزودي 

اخلدمة ل�ضراء اخلدمات ح�ضب الرزم ال�ضحية 

درا�ضة  اإعداد  من  النتهاء  مت  فقد  املحددة. 

امل�ضتفادة من  الو�ضع احلايل والدرو�س  حول 

ال�ضحي.  التمويل  يف  الأخرى  الدول  جتارب 

ال�ضمان  �ضندوق  ا�ضرتاتيجية  اعداد  مت  كما 

ال�ضحي.

وت�ضمل ال�ضرتاتيجية حتديد دور �ضندوق 

الروؤية واملهمة  امل�ضتقبلي،  النظام  »�ضفاء« يف 

املقرتح  التمويل  نظام  الرئي�ضية،  والأهداف 

اليرادات،  وجمع  التكاليف  ل�ضبط  والآليات 

بالإ�ضافة اإىل اجلدول الزمني لإن�ضاء وت�ضغيل 

ال�ضندوق،

على  التاأمني  مب�ضروع  يتعلق  وفيما 

املقيمني الأجانب اأو�ضح قائالً: »يعنى برنامج 

التاأمني ال�ضحي على املقيمني الأجانب بو�ضع 

خطة ت�ضمن جلميع املقيمني الأجانب يف مملكة 

البحرين تغطية اخلدمات ال�ضحية الأ�ضا�ضية، 

منا�ضبة  ا�ضرتاتيجية  و�ضع  خالل  من  وذلك 

من  النتهاء  ومت  املقدمة.  واخلدمات  لل�ضوق 

الإلزامي  للتاأمني  متكاملة  منظومة  ت�ضميم 

اجلهات  اأدوار  الأجانب وحتديد  املقيمني  على 

املعنية.

�أكد �لفريق طبيب �ل�صيخ حممد بن عبد�هلل �آل خليفة رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�صحة �أّن قانون �ل�صمان �ل�صحي ميثل بو�بة م�صروع �ل�صمان �ل�صحي �لوطني �لذي يهدف �إىل 

توفري �ملتطلبات �ل�صحية للمو�طنني و�ملقيمني وحتقيق �لتغطية �ل�صحية �ل�صاملة يف مملكة �لبحرين.

وخالل لقائه �أم�س عن ُبعد بروؤ�صاء حترير �ل�صحف �ملحلية �أعرب رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�صحة عن عظيم �ل�صكر و�لتقدير �إىل مقام ح�صرة �صاحب �جلاللة �مللك حمد بن 

عي�صى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى حفظه �هلل ورعاه و�إىل �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري �صلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء، على �لدعم �لالحمدود للقطاع 

�ل�صحي وتوجيهاتهما �لكرمية �لد�ئمة لالرتقاء باخلدمات �ل�صحية يف مملكتنا �لغالية حتى �أ�صبحت �خلدمات �ل�صحية مفخرة وطنية وجتربة جناح ي�صار �إليها بالبنان خالل فرتة 

جائحة »كورونا«.

و�أكد معاليه �أّن برنامج �ل�صمان �ل�صحي ي�صعى �إىل تقدمي خدمات �صحية فعالة ذ�ت جودة عالية وح�صن ��صتخد�م �ملو�رد للح�صول على �أف�صل �لنتائج وكفالة حقوق �ملري�س 

و�أهمها حقه يف �ختيار مقدم �خلدمة.

جلنة االمتحانات الوطنية

ت�ستعر�ض اأ�جه التعا�ن بني »اجلودة« �»الرتبية«

بني  امل�ضرتكة  التنفيذية  اللجنة  عقدت 

الرتبية  ووزارة  والتدريب  التعليم  هيئة جودة 

والتعليم اجتماعها اخلام�س للعام احلايل وذلك 

عرب الجتماع عن ُبعد، برئا�ضة الرئي�س التنفيذي 

امل�ضحكي،  �ضاهني  جواهر  الدكتورة  للهيئة 

ومب�ضاركة مدير عام �ضوؤون املدار�س يف وزارة 

جمعة؛  مبارك  حممد  الدكتور  والتعليم  الرتبية 

 ،2021 اأبريل   12 املوافق  الإثنني  يوم  وذلك 

والتعاون  والتن�ضيق  امل�ضتجدات  اآخر  ملناق�ضة 

بني الطرفني ب�ضاأن تنفيذ المتحانات الوطنية.

ومناق�ضة  ا�ضتعرا�س  مت  الجتماع،  وخالل 

عدد من املو�ضوعات املتعلقة باأوجه التعاون بني 

هيئة جودة التعليم والتدريب، ووزارة الرتبية 

الإعالمية  التهيئة  جلنة  وم�ضتجدات  والتعليم، 

لالمتحانات الوطنية، والتي مت ت�ضكيلها بتاريخ 

28 مار�س 2021، بناًء على قرار هيئة جودة 

 ،2021 ل�ضنة   )13( رقم:  والتدريب  التعليم 

وت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني خمت�ضني من الهيئة، 

الأمانة  ومن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  ومن 

الوطني،  الت�ضال  العايل، ومركز  للتعليم  العام 

متكاملة  اإعالمية  اللجنة بو�ضع خطة  و�ضتعنى 

واأولياء  والطلبة،  املجتمع،  تهيئة  اإىل  تهدف 

واأهميتها،  الوطنية  المتحانات  ب�ضاأن  اأمورهم 

واختيار املن�ضات الإلكرتونية املالئمة لتوظيفها 

يف اخلطة الإعالمية، وا�ضتخدامها لت�ضويق املواد 

التعريفية والتوعوية، اإىل جانب حتديد اجلدول 

الزمني والحتياجات الإدارية واملادية املطلوبة. 

اإغالق باب الت�سجيل يف جائزة االأمري خليفة القراآنية
الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  جائزة  حققت 

خليفة بن �ضلمان اآل خليفة القراآنية تفاعالً كبرًيا، 

حيث فاق عدد امل�ضاركني 500 م�ضارك وم�ضاركة 

يف خمتلف فئات اجلائزة، التي تقام برعاية كرمية 

من �ضمو ال�ضيخة لولوة بنت خليفة بن �ضلمان اآل 

خليفة بتنظيم جمعية النور للرب.

حول ذلك اأو�ضحت �ضعادة ال�ضيخة ملياء بنت 

النور  جمعية  رئي�ضة  خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد 

الت�ضجيل  اأن  للجائزة  الدائمة  اللجنة  رئي�ضة  للرب 

الأمري خليفة بن  امللكي  ال�ضمو  يف جائزة �ضاحب 

�ضهر  الرابع من  بداأ يف  القراآنية  اآل خليفة  �ضلمان 

يف  امل�ضجلني  جمموع  بلغ  وقد  اجلاري  ابريل 

اأبريل 510  فروع اجلائزة لغاية يوم الإثنني 12 

م�ضاركات؛ منهم 273 من الذكور و237 من الإناث، 

حيث بلغ عدد امل�ضاركني يف فرع حفظ القران الكرمي 

كاماًل 120 م�ضارًكا، وفرع حفظ ع�ضرة اأجزاء 112 

م�ضارًكا، وفرع حفظ ثالثة اأجزاء 133 م�ضارًكا، اأما 

فرع ح�ضن ال�ضوت واملحاكاة فبلغ 145 م�ضارًكا.

اأن  للرب  النور  جمعية  رئي�ضة  واأ�ضافت 

الت�ضجيل للجائزة ي�ضتمر لغاية 16 اأبريل 2021 

اإىل  من 10  الفرتة  الت�ضفيات خالل  تبداأ  اأن  على 

كل  يف  متخ�ض�ضة  حتكيم  بلجان  رم�ضان،   20

املتخ�ض�ضني  من  نخبة  بع�ضوية  اجلائزة  فروع 

من  والقراء  امل�ضايخ  من  القراآنية  امل�ضابقات  يف 

الت�ضال  تقنيات  عرب  �ضتكون  والتي  اجلن�ضني، 

تنفيًذا لالإجراءات الحرتازية من فريو�س كورونا.

للرب، رئي�ضة  النور  وختمت رئي�ضة جمعية 

دعوتها  ت�ضريحها  للجائزة،  الدائمة  اللجنة 

جميع طالب وطالبات مراكز تعليم القراآن الكرمي 

للم�ضاركة  اإليه  واملنت�ضبني  البحرين  مملكة  يف 

ومتابعة  الإلكرتوين  الت�ضجيل  عرب  اجلائزة  يف 

p.Khalifa.@ ح�ضاب اجلائزة عرب الإن�ضتغرام

.Quran.award
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￼ كلمة￼بحلول￼�ضهر￼رم�ضان￼املبارك

جمهوریة  �ضفارة  عن  نیابة  اأتقدم  اأن  ی�ضّرفني 

�ضخ�ضًیا  واأنا  البحرین  مملكة  لدى  ال�ضعبیة  ال�ضنی 

حل�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عی�ضى اآل خلیفة، 

ال�ضمو امللكي الأمری ويل العهد رئی�س الوزراء  و�ضاحب 

باأ�ضدق  البحریني  ولل�ضعب  خلیفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

التهاين

رم�ضان  �ضهر  حلول  مبنا�ضبة  التمنیات  واأطیب 

املبارك. 

معاٍن  له  املبارك  رم�ضان  �ضهر  اإن  كرمی!  رم�ضان 

بال�ضیام  امل�ضلمون  یقوم  حیث  للم�ضلمنی،  مهمة 

القیم والثقافة  وال�ضالة والإح�ضان وامل�ضاهمة، ما یظهر 

اأكرث  ال�ضنی  امل�ضلمنی يف  عدد  یبلغ  التقلیدیة.  الإ�ضالمیة 

من 20 ملیوًنا ون�ضفهم یعی�ضون يف منطقة �ضینجیانغ 

دین  قومیات  ع�ضر  تعتقد  احلكم،  الذاتیة  الویغوریة 

وهوى  والقازاق  الویغور  وهي  �ضینجیانغ  يف  الإ�ضالم 

ودونغ�ضیانغ  والطاجیك  والتتار  والوزبك  والقرغیز 

�ضینجیانغ  يف  امل�ضلمون  یقوم  كما  وباوان.  و�ضالر 

بال�ضیام  العامل  واأنحاء  ال�ضنی  يف  امل�ضلمنی  جمیع  مثل 

وممار�ضة الإح�ضان، مدركنی الأخالق  الإ�ضالمیة املتمثلة 

ویق�ضون  والوحدة،  وال�ضالم  والو�ضطیة  الوطنیة  يف 

باأ�ضالیبهم. رم�ضان 

الدول  بع�س  تدخر  ل  ال�ضلمي،  الأوان  هذا  ولكن يف 

ب�ضینجیانغ  املتعلقة  الق�ضیة  اإثارة  يف  جهًدا  الغربیة 

واختالق العدید من الأكاذیب والفرتاءات عن �ضینجیانغ 

حتى  دائمة،  واإیدیولیجیة  خفّیة  �ضیا�ضیة  بدوافع 

وتختلق  الدینیة،  الق�ضیة  با�ضتغالل  التناق�ضات  ت�ضنع 

الإجباري«  و»العمل  اجلماعیة«  بـ»الإبادة  ی�ضمى  ما 

املزیفة  الفرتا�ضات  من  وغریها  الدیني«  و»ال�ضطهاد 

ا�ضتقرار  وتقوی�س  الدويل  املجتمع  خداع  يف  لأجندتها 

هي  احلقیقة  ولكن  ال�ضنی.  تنمیة  واحتواء  �ضینجیانغ 

عدد  ت�ضاعف  املا�ضیة،  عاًما  الأربعنی  مدار  على  اأنه 

 11.68 اإىل  ملیون   5.55 من  �ضینجیانغ  يف  الویغور 

يف  للفرد  املتوقع  العمر  متو�ضط    وت�ضاعف  ملیون، 

�ضینجیانغ من 30 اإىل 72 عاًما. حتمي �ضینجیانغ حریة 

العتقاد الدیني لكل القومیات وفق القانون حیث یوجد 

اأن  یعني  هذا  �ضینجیانغ،  يف  م�ضجد  األف   24 من  اأكرث 

ت�ضتفید  �ضینجیانغ.  يف  م�ضلًما   530 لكل  م�ضجًدا  هناك 

من  �ضینجیانغ  يف  والجتماعیة  القت�ضادیة  الإجنازات 

التطرف، و�ضهد  الإرهاب ونزع  الفعالة ملكافحة  التدابری 

ت�ضهد  اإذ مل  �ضینجیانغ حت�ّضًنا ملحوًظا،  العام يف  الأمن 

على  اأعوام  لأربعة  عنیف  اإرهابي  حدث  اأي  �ضینجیانغ 

تنمیة  ترى  اأن  الغربیة  الدول  بع�س  ترید  ل  التوايل. 

مل  باأنها  ال�ضركات  بع�س  ادعت  وتقّدمها.  �ضینجیانغ 

�ضینجیانغ  يف  اإنتاجه  مت  التي  القطن  ا�ضتخدام  تعد 

تتخذ  باأنها  ادعت  وحتى  الإجباري«،  »العمل  بذریعة 

�ضینجیانغ.  لأهايل  احلقوق  حمایة  اأجل  من  القرار  هذا 

ولكن احلقیقة هي اأنه على مدار الأربعنی عاما املا�ضیة، 

من  باأكرث  �ضینجیانغ  يف  املحلي  الناجت  اإجمايل  منا 

ملیار   138 قرابة  من  الرقم  هذا  ارتفع  اإذ  مرة،   200

ملیار   204 قرابة  اإىل   2014 عام  يف  اأمریكي  دولر 

�ضنوًیا  النمو  بن�ضبة   ،2019 عام  يف  اأمریكي  دولر 

املتاح  للدخل  ال�ضنوي  النمو  متو�ضط  وزاد   ،%  7.2

عددهم  البالغ  الفقراء  انت�ضال جمیع  ومت   ، %  9.1 للفرد 

�ضینجیانغ  لأهايل  میكن  الفقر.  من  ملیون   3.09 قرابة 

رغباتهم  ح�ضب  املهن  اختیار  القومیات  خمتلف  من 

بالعمل،  املتعلقة  احلقوق  بجمیع  ویتمتعون  اخلا�ضة، 

اأن   اأود  اأبًدا.  تقّید  لأي  ال�ضخ�ضیة  تتعر�س حریتهم  ومل 

العمل  طریق  عن  حیاة  اأف�ضل  حتقیق  ربط  كیف  اأ�ضاأل: 

من  الإجباري«؟  بـ»العمل  �ضینجیانغ  لأهايل  الختیاري 

اأهايل �ضینجیانغ عن العمل يف جمال  هو بال�ضبط مینع 

تاریخها  اإىل  الغربیة  الفكرة  هذه  ترجع  وقد  القطن؟ 

اجلهود  اأن  ثبت  ولقد  �ضنة.  مئة  اإىل  املمتد  ال�ضتعماري 

التي بذلتها احلكومة ال�ضینیة مل توفر فقط الأمن لأهايل 

احلریة  حقوق  حمایة  يف  اأی�ضا  اأ�ضهمت  بل  �ضینجیانغ، 

لق�ضیة مهمة  م�ضاهمات  قّدمت  وبالتايل  الدینیة، 

مفیدة  جتربة  ووفرت  العاملیة  الإرهاب  مكافحة 

یقال:  كما  التطرف.  على  للق�ضاء  العاملیة  للجهود 

�ضاحب  یجد  ل  بینما  كبری  بدعم  احلق  �ضاحب  »یحظى 

يف  واإجراءاتها  ال�ضنی  موقف  حظي  القلیل«،  اإل  الباطل 

الكثری  من  الدعم  على  ب�ضینجیانغ  املتعلقة  الق�ضیة 

العربیة  الدول  اأن  ا  خ�ضو�ضً ال�ضدیقة،  الدول  من 

النامیة مبا فیها البحرین ال�ضدیقة،  والإ�ضالمیة والدول 

الدعم  وتقدم  والعادل،  املو�ضوعي  باملوقف  تتم�ضك 

لالأمم  التابع  الإن�ضان  حقوق  جمل�س  يف  مرات  لل�ضنی 

ال�ضهر  اأواخر  يف  الدولیة.  املنظمات  من  وغریه  املتحدة 

ال�ضیني  اخلارجیة  وزیر  الدولة  م�ضت�ضار  قام  املا�ضي، 

البحرین، وخالل الر�ضمیة ململكة  بالزیارة  وانغ یي 

لقائه مع قادة البحرین، اأكد اجلانبان الرف�س الكامل 

احلا�ضر،  الوقت  يف  الأخرى.  الدول  �ضوؤون  يف  للتدخل 

والبحرین  ال�ضنی  �ضمنها  من  العامل  دول  تواجه 

كورونا،  فریو�س  جائحة  عن  ناجتة  خطریة  حتدیات 

يف  املتبادل  الدعم  ال�ضدیقة  والبحرین  ال�ضنی  �ضتوا�ضل 

�ضوًیا  یدفع  مبا  ا�ضتطاعتهما،  بقدر  اجلائحة  مواجهة 

واأثق  للب�ضریة.  امل�ضرتك  ال�ضحي  الأمن  جمتمع  اإقامة 

باملعركة  �ضنفوز  بید،  یًدا  العامل  دول  عملت  طاملا  باأنه 

�ضد اجلائحة يف وقت قریب. اأجّدد اأطیب التهاين بحلول 

ال�ضحة  موفور  للجمیع  متمنًیا  املبارك،  رم�ضان  �ضهر 

والعافیة والربكة وال�ضعادة وكل عام واأنتم بخری.

ال�ضفری￼ال�ضيد￼اأنور￼حبيب￼اهلل

�ضفری جمهـوریة ال�ضنی ال�ضعبیة لدى مملكة البحرین

القائم باأعمال �ضفارة الولیات الأمریكیة لدى مملكة البحرین

مارغريت￼ناردي

يف￼لقاء￼رئي�ضة￼املجل�س￼مع￼وزيري￼املالية￼و�ضوؤون￼املجل�ضني

بوعنق￼والنفيعي￼ي�ضيدان￼بتعاون￼احلكومة￼وجهود￼موؤ�ض�ضات￼الدولة

اأكدت فوزیة بنت عبداهلل زینل رئی�ضة 

مع  التعاون  تعزیز  اأهمیة  النواب  جمل�س 

واملواطننی،  الوطن  وخدمة  احلكومة، 

حتقیًقا للروؤى والتطلعات امللكیة ال�ضامیة 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  حل�ضرة 

عی�ضى اآل خلیفة عاهل البالد املفدى.

اعتزاز  بالغ  عن  معالیها  معربة 

جلهود  واأع�ضائه  النواب  جمل�س  وتقدیر 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة  احلكومة 

ويل  خلیفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمری 

العهد رئی�س جمل�س الوزراء، وتوجیهات 

يف  احلثیثة،  ومتابعته  الكرمیة،  �ضموه 

تطویر م�ضارات العمل والتعاون امل�ضتمر، 

ظل  يف  احل�ضاریة،  الإجنازات  وم�ضاعفة 

العاهل  ال�ضاملة جلاللة  التنمویة  امل�ضریة 

املفدى.

اأم�س  م�ضاء  لقائهما  خالل  ذلك  جاء 

ال�ضیخ  باملجل�س،  مكتبها  يف  الثننی 

املالیة  وزیر  خلیفة  اآل  خلیفة  بن  �ضلمان 

ف�ضل  بن  وغامن  الوطني،  والقت�ضاد 

البوعیننی وزیر �ضوؤون جمل�ضي ال�ضورى 

عبدالنبي  النائب  وبح�ضور  والنواب، 

�ضلمان اأحمد النائب الأول لرئی�ضة جمل�س 

النائب  زاید  اأحمد  علي  والنائب  النواب، 

والنائب  النواب،  جمل�س  لرئی�ضة  الثاين 

خالد  والنائب  النفیعي،  خالد  اإبراهیم 

�ضالح بوعنق.

اإبراهیم  النائب  اأ�ضاد  جانبهما  من 

بالرعایة  بوعنق  خالد  والنائب  النفیعي 

امللكیة ال�ضامیة من لدن جاللة امللك املفدى، 

النواب،  وملجل�س  واملواطننی،  للوطن 

وبالتعاون املتوا�ضل واملثمر مع احلكومة، 

العهد  ويل  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة 

عن  ومعربنی  الوزراء،  جمل�س  رئی�س 

الدولة  موؤ�ض�ضات  جلهود  تقدیرهما 

وامل�ضئولیات  املهام  اأداء  يف  وهیئاتها، 

من  امل�ضئولون  یبذله  وما  بها،  املناطة 

والأداء  العمل  يف  وتفان،  خمل�ضة  جهود 

موؤ�ض�ضیة  ورقابة  وم�ضئولیة،  اأمانة  بكل 

قانونیة، تعمل على احلفاظ على املال العام 

منهجیة  وفق  الدولة،  مقدرات  وحمایة 

ال�ضلطة  مع  والتكامل  والتن�ضیق  التعاون 

الت�ضریعیة، وقوامها الحرتام املتبادل، كما 

والعمل  البحرین،  مملكة  د�ضتور  حددها 

من  البحرین«  »فریق  وروح  بروؤیة  معا 

اأجل م�ضتقبل زاهر للوطن.

النواب  جمل�س  حر�س  اإىل  م�ضریین 

على اأداء امل�ضئولیات الت�ضریعیة والرقابیة، 

املواطننی  احتیاجات  تلبیة  على  والعمل 

احلكومة  مع  بالتعاون  وتطلعاتهم، 

درا�ضة  على  دوًما  حتر�س  التي  املوقرة، 

وامل�ضاریع،  املقرتحات  كافة  ومناق�ضة 

ملا  ال�ضعب،  ممثلي  مع  الكرمی  والتجاوب 

فیه خری ونفع الوطن واملواطننی.

»التاأمينات«￼ت�ضحب￼�ضكواها￼�ضّد￼النائبني￼بوعنق￼والنفيعي

فاطمة �ضلمان

التاأمنی  هیئة  اإن  لـ»الأیام«،  نیابیة  م�ضادر  قالت 

للنیابة  بها  تقّدمت  التي  ال�ضكوى  �ضحبت  الجتماعي 

يف  الربملانیة  التحقیق  جلنة  رئی�س  �ضّد  العامة 

خالد  والنائب  النفیعي  ابراهیم  التقاعدیة  ال�ضنادیق 

بوعنق.

الذي  اللقاء  عقب  یاأتي  ذلك  اأن  امل�ضادر  واأفادت 

جمع النائبنی ام�س الثننی مع وزیر املالیة والقت�ضاد 

والنواب،  ال�ضورى  جمل�ضي  �ضوؤون  ووزیر  الوطني 

الأول  والنائبنی  النواب  جمل�س  رئی�ضة  وح�ضور 

للمجل�س. والثاين 

اأعلنت يف الثالث  وكانت هیئة التاأمنی الجتماعي قد 

�ضد  القانونیة  الإجراءات  اتخاذ  عن  املا�ضي  مار�س  من 

اأ�ضمته  ما  �ضوء  یاأتي يف  ذلك  اأن  واأّكدت  النواب،  بع�س 

عملهم  يف  املهنیة  عن  اللجنة  اأع�ضاء  بع�س  خروج 

الزائفة  والتهم  العلنیة  الإ�ضاءات  وتكرارهم  الت�ضریعي، 

ملوؤ�ض�ضة عریقة من موؤ�ض�ضات الدولة موؤمتنة على مقّدرات 

الالزمة  احلمایة  توفری  عن  وم�ضوؤولة  الوطن  اأبناء 

للمواطننی عند ال�ضیخوخة اأو املر�س اأو العجز، والطعن 

بذلك  والإ�ضهار  منت�ضبیها  وكفاءة  نزاهة  يف  والت�ضكیك 

اأي  دون  الجتماعي  التوا�ضل  الإعالم وو�ضائل  من خالل 

ل باأخالقیات من میثل  اعتبار اأو رادع، وهو الأمر الذي ُیخِّ

ال�ضعب يف بیت ال�ضعب وحتت قبة الربملان.

واأنه ل یوجد ما مینع من  لدیها ما تخفیه،   لی�س 

تق�ضری  اأو  خلل  اأي  وجود  حقیقة  تبنی  متى  املحا�ضبة 

لدى الهیئة اأو اأي من منت�ضبیها.

بدء￼اأعمال￼م�ضروع￼تو�ضعة￼ق�ضم￼الطوارئ￼مبجمع￼ال�ضلمانية￼الطبي

اأعلن رئی�س جمل�س اأمناء امل�ضت�ضفیات 

عبدالعزیز  بن  ه�ضام  ال�ضیخ  احلكومیة 

ق�ضم  تو�ضعة  اأعمال  بدء  عن  خلیفة  اآل 

ال�ضلمانیة  الطوارئ واحلوادث يف جممع 

التو�ضعة  م�ضروع  اأن  اإىل  م�ضرًیا  الطبي، 

التي  التطویریة  امل�ضاریع  �ضمن  یاأتي 

اأقرها جمل�س اأمناء امل�ضت�ضفیات احلكومیة 

احلكومیة  امل�ضت�ضفیات  وتطویر  لتح�ضنی 

واخلدمات املقدمة للمر�ضى واملراجعنی.

اأمناء  جمل�س  رئی�س  اأ�ضار  كما 

تزامًنا مع  اأنه  اإىل  امل�ضت�ضفیات احلكومیة 

واحلوادث  الطوارئ  ق�ضم  تو�ضعة  خطة 

خطة  يف  البدء  مت  ال�ضلمانیة  جممع  يف 

الطاقة  برفع  املقدمة  اخلدمات  تطویر 

 115 اإىل   76 من  احلالیة  ال�ضتیعابیة 

غرفة  يف  الأ�ضّرة  عدد  وزیادة  �ضریًرا، 

وذلك  �ضریًرا؛   16 اإىل   8 من  الإنعا�س 

لتقلی�س مدة النتظار. 

التنفیذیة  الإدارة  باأن  وبنی 

لبذل  ت�ضعى  احلكومیة  للم�ضت�ضفیات 

لها  املتاحة  الإمكانات  �ضمن  اجلهود 

وتوفری  الطبي  ال�ضلمانیة  جممع  لتمكنی 

واملتطورة  ال�ضاملة  ال�ضحیة  اخلدمات 

العمل  اأن  اإىل  لفًتا  العالیة،  اجلودة  ذات 

امل�ضارات  كل  يف  اجلهود  لتكثیف  م�ضتمر 

املرجوة. واأكد  النتائج  املزید من  لتحقیق 

التنفیذیة  والإدارة  الأمناء  جمل�س  اأن 

الأجهزة واملعدات  ی�ضعون دائًما لتحدیث 

وتطویر  التقنیات  اأحدث  واإدخال  الطبیة 

ا�ضرتاتیجیة  لتحقیق  ال�ضحیة  اخلدمات 

املجل�س وتقدمی الرعایة ال�ضحیة ال�ضاملة 

القیادة  روؤى  حتقق  التي  املتكاملة 

اخلدمات  بتطویر  اهلل  حفظها  احلكیمة 

ال�ضحیة للمواطننی واملقیمنی.

بدورها، دعت اإدارة جممع ال�ضلمانیة 

التعاون  اإىل  واملرتادي  الزوار  جمیع 

التقید  و�ضرورة  واحلذر  احلیطة  واأخذ 

والتحویالت  الإر�ضادیة  بالعالمات 

وخمارج  مداخل  جمیع  عند  املروریة 

و�ضالمة  �ضالمتهم  على  حفاًظا  الطوارئ؛ 

اأي  عن  م�ضبًقا  الإدارة  وتعتذر  اجلمیع. 

اإزعاج خالل فرتة تنفیذ اأعمال التو�ضعة، 

ح�ضن  املجمع  ومرتادي  لزوار  �ضاكرین 

تعاونهم.

حجم￼تدفق￼ال�ضتثمار￼الأجنبي￼املبا�ضر￼قارب￼378￼مليون￼دينار..￼هيئة￼املعلومات:

اأر�ضدة￼ال�ضتثمار￼الأجنبي￼املبا�ضر￼حتقق￼12￼مليار￼دينار￼بزيادة￼ن�ضبتها￼%3.3

عن  الإلكرتونیة  واحلكومة  املعلومات  هیئة  اأعلنت 

لل�ضنة  املبا�ضر  الأجنبي  ال�ضتثمار  مل�ضح  الأولیة  النتائج 

م�ضرف  مع  بالتعاون  الهیئة  نفذته  الذي  املالیة 2020، 

البحرین املركزي، وجمل�س التنمیة القت�ضادیة، حیث �ضمل 

امل�ضح قیا�س حجم ال�ضتثمارات الأجنبیة لأهم املوؤ�ض�ضات 

بیانات  توفری  بغیة  القت�ضادیة،  القطاعات  خمتلف  يف 

اإح�ضائیة حدیثة عن حجم وتدفقات ال�ضتثمارات الأجنبیة، 

ال�ضیا�ضات  لو�ضع  القرار  تهدف خلدمة �ضناع  يف خطوة 

املنا�ضبة جلذب وا�ضتقطاب مزید من ال�ضتثمارات م�ضاهمًة 

يف دفع العجلة التنمویة التي ت�ضهدها اململكة.

واأ�ضارت الإح�ضاءات الأولیة اإىل حتقیق زیادة يف حجم 

اأر�ضدة ال�ضتثمارات الأجنبیة املبا�ضرة يف البحرین خالل 

2020، حیث اأظهرت النتائج حتقیق زیادة بن�ضبة %3.3 

مقارنة بال�ضنة املالیة 2019، وبقیمة بلغت 11.9 ملیار 

تعك�س  دللة وا�ضحة  بنهایة 2020، يف  دینار بحریني 

جهود اململكة يف ا�ضتقطاب مزید من ال�ضتثمارات الأجنبیة 

وزیادة تدفقات روؤو�س الأموال. 

تدفق  حجم  اأن  اإىل  الإح�ضاءات  اأ�ضارت  حنی  يف 

ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر للبحرین لل�ضنة املالیة 2020 

قارب 378.5 ملیون دینار بحریني، ا�ضتحوذ فیه قطاع 

الأن�ضطة املهنیة والعلمیة والتقنیة وقطاع الت�ضیید وقطاع 

بقیمة  التدفقات  معظم  على  والتجزئة  اجلملة  جتارة 

370.1 و148.4 و139.4 ملیون دینار على التوايل، فیما 

ا�ضتحوذت ال�ضتثمارات املبا�ضرة الواردة من لوك�ضمبورغ 

دینار  ملیون   248.2 بواقع  التدفقات  من   %65.6 على 

بحریني، تلتها يف املرتبة الثانیة جزر كیمان بقیمة بلغت 

املرتبة  الهند يف  93.3 ملیون دینار بحریني، فیما حلت 

الثالثة بواقع 68.6 ملیون دینار خالل 2020، ما یعك�س 

اجلهود املبذولة لتنوع م�ضادر ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر 

الوارد اىل اململكة.

البحرین  مملكة  يف  رم�ضان  �ضهر  ی�ضكل  ما  دائًما   

التعای�س  ثقافة  اململكة  ت�ضتعر�س من خالله  وقًتا ممتًعا 

ال�ضلمي وال�ضداقة بنی جمیع النا�س من خالل التجمعات 

الحتفالیة والطقو�س املهمة. یت�ضارك امل�ضلمون وجریانهم 

يف جمیع اأنحاء العامل اأجواء التاأمل والكرم، مبا يف ذلك 

م�ضلمو الولیات املتحدة البالغ عددهم 3.5 ملیون.

البحرین، قیادًة و�ضعًبا،  اأهنئ مملكة  املنا�ضبة  وبهذه 

بقدوم �ضهر رم�ضان املبارك.

جمیًعا  علینا  یجب  التي  الالزمة  لالحتیاطات  ونظًرا 

فاإن  »كوفید-19«،  كورونا  جائحة  ب�ضبب  بها  اللتزام 

�ضهر رم�ضان هذا العام، كما العام املا�ضي، �ضیبدو بطبیعة 

احلال خمتلًفا. بالن�ضبة للم�ضلمنی البحرینینی والأمریكینی 

على حٍد �ضواء، فاإن هذا �ضیعني اللتزام باإجراءات ال�ضحة 

وذلك  الدینیة،  الأن�ضطة  على  قیوًدا  ت�ضع  التي  العامة 

ومواطنیهم  عائالتنا  واأفراد  وزمالئنا  اأ�ضدقائنا  حلمایة 

املعّر�ضنی للخطر ب�ضكل خا�س. ويف حنی اأن هذا �ضیعني 

مثل  املجتمعیة،  احتفالتنا  تقلی�س  اإىل  نحتاج  قد  اأننا 

نتذكر  التي  والقرقاعون  والغبقات  املجال�س  اأم�ضیات 

م�ضاركتها باعتزاز قبل جائحة كورونا »كوفید-19«، فاإن 

الحتفال ب�ضهر رم�ضان هذا العام ل یزال فر�ضة لتج�ضید 

اأكرث القیم العزیزة التي میثلها هذا ال�ضهر الكرمی.

ومل تكن اأجواء التجمعات ممكنة يف رم�ضان املا�ضي، 

اأو�ضى  كما  اجل�ضدي  التباعد  اإىل ممار�ضة  احلاجة  ب�ضبب 

روح  تكن  مل  ذلك،  ومع  العامة.  ال�ضحة  خرباء  بذلك 

يف  �ضالتهم  یوؤدون  النا�س  كان  حیث  قوة،  اأقل  رم�ضان 

لتناول  الإنرتنت  عرب  التجمعات  اإىل  ین�ضمون  اأو  املنزل 

الإفطار یومًیا. وقد قمنا يف ال�ضفارة الأمریكیة با�ضت�ضافة 

ماأدبة اإفطار افرتا�ضیة جمعتنا مع ال�ضباب البحریني ممن 

�ضاركوا يف برامج التبادل الثقايف والتعلیمي لدینا، وكان 

ملكافحة  الوطنیة  للحملة  الأمامیة  اخلطوط  يف  بع�ضهم 

»كوفید-19«. لذا نعتزم هذا العام بعقد نف�س النوع من 

التجمعات الفرتا�ضیة.

ا اإىل  یتطلع مالینی امل�ضلمنی يف اأمریكا هذا العام اأی�ضً

جتدید التزامهم مببادئ ال�ضهر الكرمی املتمثلة يف ممار�ضة 

على  لالآخرین  اخلدمات  وتقدمی  الذاتي،  والتاأمل  المتنان 

وون�ضطاء  الدینیون  القادة  و�ضیجتمع  ذاتهم.  ح�ضاب 

جمیع  يف  م�ضجد   2000 من  اأكرث  يف  املحلیون  املجتمع 

اأنحاء الولیات املتحدة ب�ضكل افرتا�ضي لإظهار كرم وحّب 

انت�ضار  فمنذ  رم�ضان.  �ضهر  ی�ضتح�ضره  الذي  جریانهم 

الوباء، لعب امل�ضلمون الأمریكیون دوًرا حیوًیا يف امل�ضاهمة 

الرئی�س  اإ�ضراق،  عمر  قاد  املثال،  �ضبیل  على  املجتمعیة. 

التنفیذي ل�ضركة Medtronic، مهمة ت�ضریع اإنتاج الآلف 

فوري،  ب�ضكل  املجتمع  یحتاجها  التي  التنف�س  اأجهزة  من 

بینما وّزعت موؤ�ض�ضة الزكاة يف �ضیكاغو الآلف من قفازات 

حالت  ارتفاع  مع  املحلیة  امل�ضت�ضفیات  على  الفح�س 

الإ�ضابة بـ»كوفید-19« يف الولیات املتحدة.

اأ�ضكر  اأن  اأود  العام،  هذا  رم�ضان  �ضهر  دخولنا  مع 

و�ضراكتهم  و�ضداقتهم  كرمهم  على  البحرینینی  اأ�ضدقاءنا 

بالنیابة  الكرمی.  بال�ضهر  مًعا  فیه  نحتفل  الذي  الوقت  يف 

عن جمتمع ال�ضفارة باأكمله، متنیاتي لكم ولعائالتكم ب�ضهر 

رم�ضان مبارك مليء بال�ضالم. رم�ضان كرمی.

ر�ضالة￼للتاآزر￼والتعاي�س￼ال�ضلمي
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م�ساب� الت�حد بحاجه للدمج الن�عي يف امل�ؤ�س�سات ولي�س العددي.. يتيم لـ»الأيام«:

غياب الإح�سائيات الدقيقة من اأبرز التحديات حيال ا�سطربات الت�حد

الدكتورة �شريفة يتيم

متام اأبو�ضايف:

اأكدت اخت�ضا�ضية وم�ضت�ضارة الدمج 

الدكتورة  االماراتية  ال�ضلوك  وحتليل 

�ضريفة يتيم على ان ابرز التحديات التي 

ا�ضطرابات  حيال  اليوم  العامل  يواجهها 

اعداد  امل�ضطردة يف  الزيادة  التوحد هي 

خمتلف  يف  اال�ضطراب  بهذا  امل�ضابني 

اح�ضائيات  وجود  دون  العامل  انحاء 

عاملية دقيقة.

وقالت يتيم يف مقابلة لـ«االأيام« ان 

والوقاية  االمرا�ض  على  ال�ضيطرة  مركز 

منها االأمريكي، قد خل�ض اىل ان من بني 

كل 50 مولوًدا يوجد طفل واحد م�ضاب 

التوحد، الفتة اىل ان غياب  با�ضطرابات 

اعدادهم  حيال  الدقيقة  االح�ضائيات 

احد  ي�ضكل  العربي  اخلليج  دول  يف 

على  وا�ضح  ب�ضكل  توؤثر  التي  التحديات 

عدد وم�ضتوى اخلدمات املتاحة امامهم. 

اول  تعترب  التي   - يتيم  وا�ضارت 

البورد  �ضهادة  على  حا�ضلة  اإماراتية 

البكالوري�ض  و�ضهادة  ال�ضلوك،  ملحلل 

»كلية  من  النف�ض  علم  يف  واملاج�ضتري 

دولة  ان  اىل  ايرلندا   - دبلن  ترينتي« 

العربية قد نه�ضت ب�ضكل كبري  االمارات 

التي  الوطنية  والروؤى  باال�ضرتاتيجيات 

م�ضابي  مع  التعامل  خاللها  من  يتم 

ب�ضكل  انعك�ض  مما  التوحد،  ا�ضطرابات 

اإيجابي على ثقافة املجتمع الذي يتعامل 

ا�ضطرابات  م�ضابي  مع  االأوىل  بالدرجة 

على  ايجابياً  انعك�ض  وكذلك  التوحد، 

بالتعليم  امل�ضابني  وفر�ض  ذويهم، 

املهارات  وتطوير  ال�ضحية  والرعاية 

الذاتية ال�ضيما بعد ا�ضراكهم يف بطوالت 

مناحي  يف  فر�ضهم  وتعزيز  ريا�ضية 

تخ�ض�ضها  ان  اىل  الفتة  املختلفة  احلياة 

العلمي بات متوفرا يف عدد من اجلامعات 

املواطنني  امام  وب�ضكل جماين  االإماراتية 

الراغبني بدرا�ضته. 

قد  كانت  التي   - يتيم  واعتربت 

واالكادميي  املهني  م�ضوارها  بداأت 

املراكز  احد  يف  كمتطوعة  التخرج  بعد 

تعود  ان  قبل  ايرلندا  يف  املتخ�ض�ضة 

مراكز  عدة  يف  وتعمل  موطنها  اىل 

مكتب  توؤ�ض�ض  ان  قبل  متخ�ض�ضة 

بالدمج  املتخ�ض�ضة  لال�ضت�ضارات 

الثقافة  تغيري  ان   - ال�ضلوك  وحتليل 

التوحد،  م�ضابي  حيال  املجتمعية 

لديهم  افراد  املجتمع فكرة وجود  وتقبل 

باتت  والتكيف  بالتعلم  خمتلفة  قدرات 

العربية  املجتمعات  يف  حتديا  ت�ضكل 

عليه  العمل  يتم  ان  يجب  واخلليجية، 

جاد.  ب�ضكل 

حالًيا  تعمل  التي   - يتيم  ولفتت 

بتحليل  متخ�ض�ض  مركز  تاأ�ضي�ض  على 

اىل   - التوحد  م�ضابي  ودمج  ال�ضلوك 

مب�ضابي  املحيطة  التحديات  احد  ان 

ا�ضطرابات التوحد هو بحث ذويهم عن 

ما ميكن و�ضفه بالعالج ال�ضحري الإزالة 

اىل  علمًيا  التو�ضل  يتم  فيما مل  التوحد، 

التوحد  ال�ضطرابات  فعال  عالج  وجود 

توؤدي  التي  احلقيقية  االأ�ضباب  اأو 

التوحد.  با�ضطرابات  الفرد  الإ�ضابة 

قالت  االكادميي  م�ضوارها  وحول 

جمال  يف  كمتطوعة  بداأت  »لقد  يتيم: 

وعملت  بالتوحد،  امل�ضابني  ا�ضر  دعم 

يف احد املراكز يف ايرلندا، وعندما عدت 

يف  كمتطوعة  اأي�ضا  عملت  االمارات  اىل 

املراكز  احد  وكذلك  امل�ضت�ضفيات،  احد 

يتم  ان  قبل  للدولة  التابعة  املتخ�ض�ضة 

فيه  عملت  الذي  املركز  ذلك  يف  تعيني 

اأعوام«.  ملدة ثمانية 

هناك  كان  »بالطبع،  وتابعت: 

املوؤمترات  يف  امل�ضاركة  على  حر�ض 

تخ�ض�ض  حول  الوعي  لن�ضر  الدولية 

والذي  التطبيقي،  ال�ضلوك  حتليل 

ويف  العلمي،  العامل  يف  وجوده  اثبت 

الدرا�ضات،  على  املبنية  اال�ضرتاتيجيات 

اأ�ضحاب  تنمية مهارات  ت�ضاعد يف  حيث 

بالتوحد. امل�ضابني  وباالأخ�ض  الهمم، 

بف�ضل   - ا�ضتطعت  »لقد  واأ�ضافت 

تاأ�ضي�ض   - يل  ا�ضرتي  دعم  وبف�ضل  اهلل 

تدريب  على  يعمل  لال�ضت�ضارات  مكتب 

التوحد  الأ�ضر  الدعم  وتقدمي  االأهايل، 

املنازل،  يف  العامالت  املربيات  وكذلك 

الطلبة  ت�ضتقبل  التي  املدار�ض  واأي�ضا 

بالتوحد،  امل�ضابني  من  الهمم  ذوي  من 

�ضلوكية  با�ضطرابات  امل�ضابني  وكذلك 

يواجهونها،  التي  والتحديات  اأخرى 

مركز  تاأ�ضي�ض  على  االن  اعمل  فيما 

�ضريفة  مركز  ا�ضم  �ضيحمل  متخ�ض�ض 

للتاأهيل. يتيم 

املجتمعات  كانت  اذا  ما  وحول 

فهم  كونت  قد  واخلليجية  العربية 

قالت  التوحد  ا�ضطرابات  حول  اف�ضل 

التوحد  ان  البداية  من  يتيم»لنتفق 

االعرتاف  بح�ضب   - واإمنا  مر�ض،  لي�ض 

الدويل - هو اختالف ناجت عن ا�ضطراب 

على  يوؤثر  الدماغ،  اأع�ضاب  يف  منائي 

االجتماعي، واملهارات  التوا�ضل  مهارات 

م�ضاكل  لديهم  يكون  والبع�ض  الذاتية، 

ومنها  بالتوحد،  ترتبط  واأخرى  ح�ضية 

االزدواج مع االإ�ضابة بال�ضرع مبختلف 

االإ�ضابة  تزدوج  ان  وميكن  انواعه، 

اما  التعلم،  على  القدرة  مع  بالتوحد 

يتم  مل  االن  فحتى  التوحد،  اأ�ضباب 

توؤدي  مثبته  الأ�ضباب  علمياً  التو�ضل 

اال�ضطراب.  بهذا  لالإ�ضابة 

كمجتمع  نحن  »بالطبع،  وتابعت: 

خليجي وعربي، يجب ان ندرك جيًدا ان 

امل�ضتوى  وعلى  التوحد  طيف  ا�ضطراب 

الفهم  من  املزيد  يحتاج  زال  ال  العاملي، 

املنطقة  ففي  اال�ضطراب،  هذا  حول 

العربية، الزال هناك حاجة لتكوين فهم 

بالتوحد،  امل�ضابني  الحتياجات  اف�ضل 

التقدم  اجل  من  ال�ضحيحة  الطرق  وفهم 

وم�ضاندتهم،  وم�ضاعدتهم،  مبهاراتهم، 

اخلليج  يف  »النا�ض  واأ�ضافت 

يعرف  ا�ضطراب  وجود  عن  يعرفون 

الرتكيز  نحتاج  ما  لكن  بالتوحد، 

بالتوحد،  املحيطة  الثقافة  هو  عليه 

اجل  من  يبادرون  ال  اأهايل  هناك  مثال، 

من  والتاأكد  الت�ضخي�ض  اىل  الو�ضول 

من  خ�ضية  بالتوحد  طفلتهم  اإ�ضابة 

اللوم  يلقى  ان  اأو  االجتماعية  النظرة 

التقارب  او  الزواج  منع  اأو  االم  على 

م�ضاب  �ضخ�ض  لديها  التي  العائلة  من 

بالتوحد، وبالتايل ال زال يف املجتمعات 

بالتوحد،  حتيط  تخوف  حالة  العربية 

اأما كا�ضطراب فالنا�ض تعرف عنه جيًدا، 

وتقدمي  بالتوحد،  املحيطة  الثقافة  وامنا 

بالتوحد،  امل�ضاب  لل�ضخ�ض  الدعم 

من  ال�ضاب  او  الطفل  ادماج  وكيفية 

وتقبله،  املجتمع  يف  التوحد  ذوي 

فالزال البع�ض يف املجتمعات اخلليجية 

فكرة  يتقبلون  ال  عام،  ب�ضكل  والعربية 

هم  التوحد،  ا�ضطرابات  م�ضابي  ان 

خمتلفة  وطرق  اختالفات،  لديهم  افراد 

احلال  بطبيعة  وهذا  احتياجاتهم،  يف 

يعيق تربية الطفل، وتنمية مهاراته كي 

نف�ضه«.  على  االعتماد  ي�ضتطيع 

م��سى عمر الطارقي

وقفات حتفيزية لرم�سان خمتلف

ال�قفة الأوىل:

ــــان  الفــَرُح بَِرم�سَ

عمر احلمر

النبي الزوج

اليوتيوب  على  بداأت  التي  للحلقات  �ضل�ضلة  عنوان 

على  الزوج«  »النبي  قناة  والأن   ..2020 اأغ�ضط�ض  يف 

اليوتيوب قد مت تهكريها منذ 3 اأو 4 �ضهور م�ضت فقد اأتت 

تن�ضر  مقاالت  اىل جمموعة  احللقات  يتم حتويل  اأن  فكرة 

خالل هذا ال�ضهر الف�ضيل عرب من�ضة ال�ضو�ضال ميديا خالل 

�ضهر رم�ضان..

انطلقت ال�ضل�ضلة لتعريف امل�ضلمني جميًعا يف م�ضارق 

االأر�ض ومغاربها احلياة اخلا�ضة داخل بيت النبي وبيان 

كيف ا�ضتطاع النبي اأن يتعامل مع زوجاته..

يف هذه احللقات التي �ضت�ضتمر طوال هذا ال�ضهر املبارك 

فريق  مع  تتنا�ضب  بطريقة  رم�ضان  بعد  ت�ضتمر  ورمبا 

العمل..

الكثري من امل�ضلمني اليوم لالأ�ضف ال يعرفون عن النبي 

غري ا�ضمه ولو طلبت من اأحدهم اأن ي�ضمي عدد زوجاته ال 

اأ�ضماءهم ملا ا�ضتطاع اىل ذلك �ضبيالً.. ونحن هنا ال نطلب 

اأ�ضماءهم.

يف اأحد التجارب احلية التي قام بها فريق العمل وهم 

يعدون لهذه احللقات اأنهم ا�ضتوقفوا رجالً ع�ضوائًيا وطلبوا 

منه اأن ي�ضمي من يعرف من اأمهات املوؤمنني، واإذ ب�ضاحبنا 

يذكر ا�ضم فاطمة بنت النبي ب�ضكل خاطئ..

مل يكن �ضاحبنا هنا اأن فاطمة على جاللة قدرها هي 

بنت للنبي ال اأًما للموؤمنني..

اأهم ما دار  �ضنتعرف جميًعا خالل هذه احللقات على 

اأ�ضقاطها  اأحداث وق�ض�ض حماولني  من  النبوة  بيت  داخل 

على الواقع الذي نعي�ضه انطالقا من قوله تعاىل: »لقد كان 

لكم يف ر�ضول اهلل ا�ضوة ح�ضنة« االأحزاب 21

نلتقيكم غًدا مع مقال جديد قادم وال�ضالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.

التَّنزيل: )قل بف�ضل اهلل وبرحمته  كِم  اهللحُ يف حمحُ قاَل 

فبذالك فليفرحوا هو خري مما يجمعون( 

�ضهرحُ رم�ضاَن خريحُ ما يفرححُ بِه املوؤمَن كيَف ال وقْد مدَّ 

فر�ضًة  ليكحُوَن  الكرمي  هَر  ال�ضَّ هذا  ليَبلغَنا  اأعَماِرنا  اهللحُ يف 

لنا لرفعِة الدرجاِت.. وزيادِة احل�ضناِت، وتالوِة االآياِت، 

والدُّعاِء يف ال�ضجَداِت، واإخال�ضِ الِعباداِت.

كان عمرحُ بن اخلطاِب ر�ضي اهلل عنه ي�ضتِعدحُ لرم�ضاَن 

�ضالِة  على  النَّا�َض  وجَمع  بالقناِديِل،  امل�ضاِجد  فينرَي 

باالأنواِر،  فاأنارَها  ذلَك،  َفعَل  من  اأولحُ  َفكاَن  الرَتاويح، 

القحُراآِن، وبعَد وفاِتِه ر�ضي اهلل عنه، خرَج عليُّ  وبتالوِة 

رم�ضاَن  من  ليلٍة  اأوِل  يف  عنه  اهلل  ر�ضي  طالٍب  اأبي  بَن 

َر  والَقناديلحُ تحُزِهرحُ وكتابحُ اهلِل يحُتلى يف امل�َضاِجد، فقاَل: »َنوَّ

اهلِل  م�ضاِجَد  رَت  َنوَّ كما  قرِبَك  اِب يف  اخلطَّ ابَن  يا  لَك  اهللحُ 

بالقحُراآن«.

دَخَل  اإذا  اهلل  رحمه  املاَلئي  قي�ِض  بِن  عمرحُو  وكاَن 

القحُراآِن يف �ضعباَن  لِقراءِة  َغ  ، وتفرَّ اأغلَق حانحُوَتهحُ  ، �ضعبانحُ

ورم�ضاَن.

َعلَّى بِن اأ�ضٍد ر�ضي اهلل عنه َقال: »�ضمعتحُ معتمراً  عن محُ

�َضهرحُ  دخَل  اإذا  الدَّاِر  يف  َمن  كلَّ  يحُوقظحُ  اأبي  كاَن   : َيقولحُ

م  َعاِمكحُ بعَد  وه  تحُدِركحُ ال  فلعلَّكحُم  وا  :«قحُومحُ ويقولحُ رم�ضاَن، 

َهذا«.

»اللهم  يقول:  اهلل  رحمه  كثري  اأبي  بن  يحيى  وكان 

منَّا  وَت�َضلَّمهحُ  اَن،  َرم�ضَ لَنا  و�َضلِّْم  ان،  َرَم�ضَ اإىل  �َضلِّمَنا 

تَقبالً«. محُ

جعَل  اهللَ  »اإنَّ  اهلل:  رحمه  الَب�ضريُّ  احل�ضنحُ  وقاَل 

َمر�ضاِته،  اإىل  فيِه  َي�ضتِبقوَن  خللِقه،  ِم�ضَماراً  رم�ضاَن 

وا، وتخلََّف اآَخرحُوَن فَخابحُوا، فالعجبحُ مَن  َف�ضبَق قوٌم ففازحُ

نوَن،  املحُح�ضِ ِفيِه  يفحُوزحُ  الذي  اليوِم  يف  اِحِك،  ال�ضَّ ِعِب  الالَّ

ويخ�ضرحُ فيِه املحُبِطلحُوَن«.

الواِعِظنَي:  بحُ�ضَتاِن  يف  اهلل  رحمه  اجَلوِزيِّ  ابنحُ  ذكَر 

فاإْن  قوِمِه،  ىل  اإِ �ضلطاٍن  َكمثِل ر�ضوِل  هِر  ال�ضَّ َهذا  َمثَل  »اأنَّ 

وَعرفحُوا   ، منِزلَتهحُ فحُوا  و�ضرَّ  ، َمكاَنهحُ محُوا  وعظَّ  ، �َضاأَْنهحُ وا  اأَكرمحُ

الأفَعالهْم،  �َضاكراً  لطاِن  ال�ضُّ اإىل  الرَّ�ضولحُ  رجَع   ، يلََتهحُ ف�ضِ

لطانحُ على  َمادحاً الأْحوالهم، را�ضياً الأعَمالهم، فيحُحبُّهم ال�ضحُ

ذلك، فيحُِح�ضنحُ اإليِهم كلَّ االإح�َضاِن«.

نحُوا لعَنايِته، ومْل يحُنِزلوهحُ  فوا ِبرَعايتِه، وهوَّ واإِن ا�ضَتخحُ

منِزلَتهحُ مَن االإكراِم، وفعلحُوا ِبه فعَل اللَِّئام، َرجَع الر�ضولحُ 

لطاِن، وَقد غ�ضَب عليِهم ِمن قبيِح اأفَعالهْم، و�ضيِئ  اإىل ال�ضحُ

ِبه. لطانحُ لغ�ضَ اأعَمالهْم، فيْغ�ضبحُ ال�ضحُ

ا�ضَتخفَّ  َمن  َعلى  وَتعاىل  �ضْبحاَنهحُ  اهللحُ  يغ�ضبحُ  كذلَك 

رمِة �ضهِر َرم�ضاَن. بححُ

التَّوبِة  �ضهرحُ  رم�ضاَن،  �ضهرحُ  هَذا  االإن�َضاَن،  ها  اأيُّ َفيا 

اأكرَمهحُ  فمْن  الدَّياِن،  امللِك  ِعنِد  ر�ضوٌل من  والغفراِن، وهو 

م َحِقيَقَة االإِكَراِم، وحفَظ فيِه ل�ضاَنهحُ من َقبيِح الكالِم،  منكحُ

واالأيتاِم،  االأَراِمِل  واأمواِل  واحَلراِم،  با  الرِّ اأكِل  من  وبطَنِه 

م، واأكرَمهحُ غايَة االإِكراِم، واأدخلَهحُ اجلنَّة  غفَر لهحُ امللكحُ الَعالَّ

اعِة واالإح�ضاِن. مَع اأهِل الطَّ

باحث �ضرعي تربوي

لدى تد�سينه ل�سركة NJ لال�ست�سارات الهند�سية.. الع�سف�ر:

املحافظة حري�سة على دعم املراأة البحرينية يف جمال التنمية ال�طنية
قال حمافظ املحافظة ال�ضمالية علي 

اإن  الع�ضفور  عبداحل�ضني  ال�ضيخ  بن 

مّكن  قد  الوطني  العمل  ميثاق  م�ضروع 

كاملة،  حقوقها  وكفل  البحرينية  املراأة 

للمراأة  االأعلى  املجل�ض  احتفال  واأن 

املراأة  يوم  مبنا�ضبة   2021 العام  هذا 

البحرينية حتت �ضعار »املراأة البحرينية 

مع  واملتزامن  الوطنية«  التنمية  يف 

املجل�ض  تاأ�ضي�ض  على  عاًما   20 مرور 

تقدم  مبتابعة  معني  وطني  ك�ضرٍح 

املراأة البحرينية هو ا�ضتمرار لدعم املراأة 

البحرينية يف كافة امليادين.

املحافظ  تد�ضني  لدى  ذلك  جاء 

لال�ضت�ضارات   NJ ل�ضركة  الع�ضفور 

حمافظ  نائب  بح�ضور  الهند�ضية، 

�ضنان  ربيعة  خالد  العميد  ال�ضمالية 

الهند�ضية  اخلدمات  ومدير  الدو�ضري، 

ورئي�ض  عبداللطيف،  خالد  واال�ضتثمار 

اخلياط،  ع�ضام  اال�ضتثمارية  التنمية 

التنفيذي  املدير  ا�ضتقباله  كان يف  حيث 

لل�ضركة املهند�ضة نور املطوع، ورئي�ضة 

جناحي  اأحالم  االأعمال  �ضيدات  جمعية 

وعدد من ع�ضوات جمل�ض االإدارة.

للمحافظة  اأن  اإىل  الع�ضفور  ولفت 

ال�ضمالية جتربة ثرية يف االحتفاء باملراأة 

عام  الهند�ضي  املجال  يف  البحرينية 

وتاأهيل  تدريب  من خالل  وذلك   2017

�ضوق  يف  الإدخالها  البحرينية  املهند�ضة 

ا�ضتعداده  املحافظ  اأبدى  وقد  العمل، 

االأعمال  �ضيدات  جمعية  مع  لل�ضراكة 

لالحتفاء بيوم املراأة البحرينية يف جمال 

التنمية الوطنية هذا العام، وهو ما يوؤكد 

دعم املحافظة ل�ضيا�ضيات املجل�ض االأعلى 

للمراأة ومتكينها يف ريادة االأعمال.

نور  املهند�ضة  اأعربت  جانبها،  من 

املطوع عن بالغ �ضكرها وعظيم امتنانها 

 NJ �ضركة  افتتاح  املحافظ  رعاية  على 

قامت  فيما  الهند�ضية،  لال�ضت�ضارات 

يف  الكبرية  امل�ضاريع  با�ضتعرا�ض 

باالإبداع  ات�ضمت  التي  املا�ضية  ال�ضنوات 

اأق�ضام  على  بجولة  وقامت  والتميز، 

ومكاتب ال�ضركة.
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اإلبقاء على سعر بيع الغاز الطبيعي عند 3.75 دوالر لمدة عام واحد.. مجلس الوزراء:

 هيكلة جهات حكومية لتحسين األداء.. 
وإطالق محفظة إلكترونية لدفع المعامالت

األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب  رأس 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئيس مجلس الوزراء االجتماع االعتيادي 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس 

عن ُبعد.
وف��ي مس��تهل االجتم��اع، رف��ع مجلس 
الوزراء أصدق التهاني إلى حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى وإلى صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، وإلى 
أبن��اء البحري��ن بمناس��بة حل��ول ش��هر 
رمض��ان الفضي��ل، داعي��ًا المول��ى جلت 
قدرته أن يجعله ش��هر خي��ر على مملكة 
البحري��ن وأبنائها وعلى األمتين العربية 

واإلسالمية.
وثمن المجل��س ما أواله جالل��ة العاهل 
بالصيادي��ن  اهتم��ام  م��ن  المف��دى 
ومس��اعدتهم في ح��ل قضاياهم، والذي 
يأت��ي ضمن الرعاي��ة الملكية الس��امية 
ألبن��اء البحري��ن ودعمه��م ف��ي مختلف 

المجاالت والظروف.
وأع��رب المجل��س ع��ن ش��كره وتقديره 
لكاف��ة المواطني��ن والمقيمي��ن الذي��ن 
بادروا بأخذ التطعي��م المضاد لفيروس 
كورونا، داعيًا إلى مواصلة التجاوب بذات 
العزم مع الحمل��ة الوطنية للتطعيم بما 
يحقق ه��دف تحصين المجتم��ع وحماية 
صح��ة أف��راده، مؤك��دًا أهمي��ة مواصلة 
ف��ي  االحترازي��ة  باإلج��راءات  االلت��زام 
التص��دي لفي��روس كورون��ا خالل ش��هر 

رمضان المبارك.
ث��م نظ��ر المجل��س ف��ي الموضوع��ات 
المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يأتي:

أواًل: الموافقة على المذكرات اآلتية:
المدني��ة  الخدم��ة  مجل��س  مذك��رة   .1
بش��أن إنش��اء وتنظي��م الهيئ��ة العامة 
للرياضة، لتتول��ى تنظيم قطاع الرياضة 
وزارة  هيكل��ة  وإع��ادة  ش��ؤونه،  وإدارة 
شؤون الش��باب والرياضة بما يسهم في 
رفع الكف��اءة وتنظيم العمل في الش��أن 

الرياضي والشبابي.
2. مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن 
إع��ادة هيكلة عدد من الجهات الحكومية 
بهدف زي��ادة الكف��اءة وتحس��ين األداء، 
وذل��ك بإلغ��اء منص��ب وكي��ل مس��اعد، 
واس��تحداث 3 إدارات وتغيير مسميات 8 

أخرى ونقل تبعية إدارتين.
للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .3
المالي��ة واالقتصادي��ة والت��وازن المالي 
بش��أن مواءمة س��عر بيع الغاز الطبيعي 
باألس��واق  األس��عار  م��ع  يتواف��ق  بم��ا 
العالمي��ة ويعزز من تنافس��ية وإس��ناد 
القط��اع الصناعي لمواجهة انعكاس��ات 

جائح��ة فيروس كورونا م��ن خالل اإلبقاء 
لم��دة عام واحد على الس��عر الحالي عند 
3.75 دوالرات أمريك��ي لكل مليون وحدة 

حرارية.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية 
ح��ول  المال��ي  والت��وازن  واالقتصادي��ة 
لخدمات  إلكتروني��ة  اس��تحداث محفظة 

دفع المعام��الت الحكومية وآليات تنفيذ 
ذلك.

5. مذكرة وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوق��اف بش��أن تمكي��ن ال��وزارة م��ن 
االس��تفادة من خبرات المكاتب واللجان 
التابع��ة لألمم المتحدة إلع��داد الالئحة 
التنفيذية والق��رارات التنظيمية الخاصة 

بقان��ون العدال��ة اإلصالحي��ة لألطف��ال 
وحمايتهم من س��وء المعامل��ة، لتكون 
وفق أفضل الممارسات في حماية الطفل 

وتأهيله.
6. مذكرة وزير المالية واالقتصاد الوطني 
المتعلق��ة بتموي��ل الحزم��ة الثانية من 
المش��اريع التطويرية ذات الطابع البلدي 
بميزاني��ة تق��در بنح��و 42 ملي��ون دينار 
بحرين��ي م��ن إي��رادات صن��دوق الموارد 
البلدية المشتركة، وتركز المشاريع على 
إنش��اء عدد من المرافق العامة والطرق 
الداخلي��ة وصيانتها إضافة إلى مش��اريع 
التنمي��ة الحضري��ة. 7. مذك��رة اللجن��ة 
الوزارية للش��ؤون القانونية والتشريعية 
بش��أن ردود الحكومة على 10 اقتراحات 
برغب��ة واقتراحي��ن بقان��ون مقدمة من 
مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من 

مجلس الشورى.

مواصلة التجاوب بذات العزم مع الحملة الوطنية للتطعيم 

تمويل الحزمة الثانية من المشاريع التطويرية البلدية بميزانية 42 مليون دينار

االلتزام باإلجراءات االحترازية خالل شهر رمضان

مواءمة سعر بيع الغاز الطبيعي بما يتوافق مع أسعار األسواق العالمية

إلغاء منصب وكيل مساعد واستحداث 3 إدارات وتغيير مسميات 8 ونقل تبعية إدارتين

خالل االجتماع الثالث للمشاورات السياسية بين البحرين وبولندا

 عبداهلل بن أحمد: دور إيجابي لبولندا 
في تعزيز أسس السالم والتعايش اإلنساني

الدولي��ة  للش��ؤون  الخارجي��ة  وزارة  وكي��ل  أك��د 
الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل خليف��ة الدور اإليجابي 
لجمهوري��ة بولن��دا ف��ي تعزي��ز أس��س الس��الم 
اس��تضافة  إل��ى  منوه��ًا  اإلنس��اني،  والتعاي��ش 
وارس��و المؤتم��ر ال��وزاري الثال��ث لحري��ة األديان 
والمعتقدات. جاء ذلك خالل ترؤسه مع وكيل وزارة 
الخارجي��ة البولندية باويل جابونس��كي، أمس عن 
بعد، االجتماع الثالث للمش��اورات السياس��ية بين 
وزارة الخارجي��ة ونظيرتها البولندية، حيث تم بحث 
فرص تعزيز أطر التعاون بين البلدين الصديقين، 
وتنس��يق المواقف بش��أن القضايا مح��ل االهتمام 

المشترك.
وخالل االجتماع أش��اد الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل 
خليفة بعم��ق العالقات الوطي��دة والمتميزة بين 
البحرين وجمهوري��ة بولندا الصديقة، والتي تقوم 
على أس��س من االحترام المتبادل والتعاون البناء 
في مختلف المجاالت، مش��يرًا إل��ى احتفال البلدين 
هذا الش��هر بذك��رى مرور ثالثة عق��ود على إقامة 
العالقات الدبلوماس��ية بينهم��ا، معربًا عن تطلع 
البحري��ن إل��ى مش��اركة بولن��دا في تنفي��ذ برامج 
ومش��اريع رؤية البحري��ن االقتصادي��ة 2030، في 

ظ��ل بيئة أعمال مش��جعة، وإمكانات وتس��هيالت 
لوجستية، وريادة المملكة في التكنولوجيا التقنية 
والمالي��ة، بما يخ��دم المنافع المتبادل��ة، ويحقق 
التطلعات المش��تركة. ودعا وكي��ل وزارة الخارجية 
للشؤون الدولية إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي، 

لتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا، مستعرضًا 
في هذا الشأن الجهود المتميزة والتدابير الفاعلة 
لفري��ق البحرين الوطن��ي، بقيادة صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.

وزير الخارجية يبحث مع السفير 
السعودي تطورات أوضاع المنطقة

اس��تعرض وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، خالل استقباله 
بمكتب��ه بمقر الوزارة، أم��س، صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لطان بن أحمد بن عبد العزيز آل س��عود س��فير المملكة 
العربية الس��عودية الش��قيقة ل��دى البحري��ن، بحضور وكيل 
ال��وزارة للش��ؤون اإلقليمي��ة ومجلس التعاون الس��فير وحيد 
سيار، ونائب سمو السفير السعودي صالح العتيبي، العالقات 
األخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البحرين والمملكة 
العربية الس��عودية الش��قيقة، وس��بل تعزيزها ف��ي مختلف 
المجاالت خدمة للمصالح المش��تركة، ونتائ��ج اجتماع لجنة 
التنس��يق السياس��ي التابع��ة لمجلس التنس��يق الس��عودي 

البحريني، التي عقدت في البحرين في األسبوع الماضي.
كم��ا جرى خالل اللق��اء تداول تطورات األوض��اع في المنطقة 

ومجاالت التنسيق الثنائي المشترك تجاهها.
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لدى لقائه رؤساء تحرير الصحف عن ُبعد

محمد بن عبداهلل: االنتهاء من تصميم 
منظومة متكاملة للتأمين اإللزامي على المقيمين

أك��د رئيس المجلس األعل��ى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عب��د اهلل آل خليفة 
أّن قان��ون الضم��ان الصح��ي يمث��ل بوابة 
مشروع الضمان الصحي الوطني الذي يهدف 
إلى توفي��ر المتطلبات الصحي��ة للمواطنين 
الصحي��ة  التغطي��ة  وتحقي��ق  والمقيمي��ن 

الشاملة في البحرين.
وبي��ن أن مش��روع التأمين عل��ى المقيمين 
األجان��ب يعنى بوضع خط��ة تضمن لجميع 
المقيمي��ن األجان��ب ف��ي البحري��ن تغطية 
الخدمات الصحية األساسية، وذلك من خالل 
وضع استراتيجية مناسبة للسوق والخدمات 
المقدمة وتم االنتهاء من تصميم منظومة 
متكامل��ة للتأمين اإللزامي عل��ى المقيمين 

األجانب وتحديد أدوار الجهات المعنية.
وخ��الل لقاء أمس ع��ن ُبعد برؤس��اء تحرير 
الصح��ف المحلي��ة أع��رب رئي��س المجلس 
األعلى للصحة عن عظيم الشكر والتقدير إلى 
مقام حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى وإلى 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء، 
عل��ى الدع��م الالمح��دود للقط��اع الصح��ي 
وتوجيهاتهم��ا الكريم��ة الدائم��ة لالرتقاء 
بالخدمات الصحية في مملكتنا الغالية حتى 
أصبح��ت الخدم��ات الصحية مفخ��رة وطنية 
وتجربة نجاح يش��ار إليها بالبنان خالل فترة 

جائحة »كورونا«.
وأكد بأّن برنامج الضمان الصحي يسعى إلى 
تقديم خدمات صحية فعالة ذات جودة عالية 
وحسن استخدام الموارد للحصول على أفضل 
النتائج وكفالة حقوق المريض وأهمها حقه 
في اختيار مق��دم الخدم��ة، وإتاحة الفرصة 
للقطاع الخاص لتقديم الخدمات األساس��ية 
والتكميلية كشريك للقطاع العام، فضاًل عن 
تطوير نظام الحوكمة والترخيص، وتشجيع 
مقدم��ي الخدم��ة للحص��ول على ش��هادات 

يت��م  حت��ى  والدولي��ة  الوطني��ة  االعتم��اد 
التناف��س فيما بينهم على ج��ودة الخدمات 

المقدمة.
ون��وه الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة 
أن الخط����ة الوطني����ة للصح����ة لمملك��ة 
البحري����ن الت����ي أقره��ا مجل����س ال��وزراء 
الموق����ر تمثل خارط����ة الطري��ق للتغيي��ر 

ف��ي القط��اع الصح��ي حتى العام 2025.
وته�دف هذه الخط�ة إل���ى تحقي�ق الج�ودة 
ف���ي تقدي���م الخدم�ات الصحي���ة وضم�ان 
تمويله��ا واس���تدامتها، وتوفي���ر الم�وارد 
والبني�ة التحتي�ة البش�رية الالزم�ة وضم�ان 
حوكمته�ا، بم�ا يحق�ق أهداف برنام�ج عم�ل 
الحكوم�ة وم�ا ج�اء في رؤية البحرين 2030.

ون��وه إل��ى أن من أب��رز أهداف ه��ذه الخطة 
تطبي�ق نظ�ام ضم�ان صح�ي ش�امل يه�دف 
إل���ى تحس���ين تقدي����م خدم����ات صحي��ة 
ج����ودة  وذات  ومس����تدامة،  متكامل����ة، 
للم���وارد  األمث��ل  باالس����تخدام  عالي����ة، 
تج���اوز  عل���ى  ق���ادرًا  المتاح���ة، وجعل���ه 
التحدي���ات الت�ي يواجهه�ا القط�اع الصح�ي 
ف�ي الوق�ت الحاض�ر، والمتمثل�ة ف�ي النم�و 

الس���كاني المتس���ارع وم���ا يترت���ب علي�ه 
م�ن وض���ع ديمغراف�ي يتطل���ب زي�ادة ف�ي 

الص�رف عل�ى الخدم�ات.
وبشأن آخر مستجدات المشاريع تحت مظلة 
الضمان استعرض الشيخ محمد بن عبداهلل 
آل خليف��ة أب��رز المب��ادرات المندرجة تحت 
المشروع، ومن أبرزها مبادرة التسيير الذاتي 
للرعاية الصحية األولية، حيث تعتبر الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة حج��ر األس��اس للخدمات 
الصحي��ة ف��ي مملكة البحري��ن، وهي نقطة 

االتصال األولى للفرد بالرعاية الصحية. 
ويأتي مش��روع التس��يير الذاتي ليعزز هذه 
المب��ادئ بخل��ق منظوم��ة للصح��ة األولية، 
مس��يرة ذاتيًا من قبل مجل��س األمناء وإدارة 
الرعاي��ة األولي��ة، تق��دم خدم��ات صحي��ة 
بعدال��ة  وتعم��ل  ومس��تدامة،  متكامل��ة 
وكفاءة وجودة عالية. ويهدف المش��روع إلى 
دعم النظ��ام الصح��ي القائم عل��ى الرعاية 
األولي��ة، وزيادة حرية االختيار، واالس��تفادة 
من فوائد »طب األس��رة« ونهجه الش��امل، 
كما ويهدف إلى اس��تقاللية الرعاية الصحية 
األولية، والتركيز على تعزيز الصحة والوقاية 

وتحسين الجودة. 
وأفص��ح بأنه ت��م وضع دراس��ة مفصلة عن 
الوض��ع الحال��ي لخدم��ات الرعاي��ة الصحية 
األولية كما تم إعداد اس��تراتيجية متكاملة، 
والت��ي تم إقراره��ا من قبل مجل��س الوزراء 
الموق��ر والمجلس األعل��ى للصحة ومجلس 
أمن��اء الرعاية الصحي��ة األولية. وقد وضعت 
هذه االستراتيجية التصور الفعلي للمنظومة 
المستقبلية، من س��اعات العمل، ومنهجية 
الفح��ص في المختب��ر المركزي، وتأس��يس 
مراك��ز الح��االت العاجلة، والخط الس��اخن، 
وخط��ة التوظي��ف والحواف��ز، وآلي��ة تمويل 
الخدمات من خ��الل نظام نصيب الفرد. كما 
عمل الفريق على التطبيق المبدئي لمشروع 
اخت��ر طبيبك، ال��ذي يهدف إل��ى تعزيز دور 
طبي��ب العائلة للفرد، واألس��رة، والمجتمع. 
وق��د ت��م تعيي��ن رئي��س تنفي��ذي بنهاية 
عام 2020 وذل��ك لتطبيق التس��يير الذاتي 
والفصل المؤسسي للصحة األولية عن وزارة 

الصحة.
م��ن جانب آخ��ر، أكد ب��أن التس��يير الذاتي 
إل��ى  يه��دف  الحكومي��ة  للمستش��فيات 
توفي��ر الدع��م والتهيئ��ة الالزم��ة لتمكين 
المستش��فيات الحكومية من أخ��ذ القرارات 
إلدارة شؤونها التش��غيلية من قبل مجلس 
المعين��ة. وف��ي ه��ذا  أمنائه��ا وإداراته��ا 
اإلط��ار، فقد تم االنتهاء م��ن تحليل الوضع 
الراه��ن للخدم��ات الصحي��ة المقدم��ة في 
الصحية  والرعاية  الحكومية  المستش��فيات 
في مملك��ة البحرين، كما ت��م االنتهاء من 
وضع اس��تراتيجية لمجمع السلمانية الطبي 
ويت��م العمل على اإلع��داد للتطبيق. وتمت 
الموافقة على اس��تراتيجية التسيير الذاتي 
للمستش��فيات الحكومية والتي تم إقرارها 
م��ن قبل مجلس ال��وزراء والمجل��س األعلى 
للصح��ة ومجل��س أمن��اء الرعاي��ة الصحية 
األولي��ة. كما تم تعيي��ن الرئيس التنفيذي 

للمستشفيات الحكومية بنهاية عام 2020 
وذل��ك لتطبي��ق التس��يير الذات��ي والفصل 

المؤسسي عن وزارة الصحة.
أما المب��ادرة األخرى فهي تأس��يس المركز 
وإدارة  الصحي��ة  للمعلوم��ات  الوطن��ي 
المعرف��ة )حكم��ة( وال��ذي يعن��ى بتوفي��ر 
بيان��ات دقيق��ة آني��ة ومناس��بة لمقدم��ي 
الخدمة ومتخ��ذي القرار، وتولي��د المعرفة 
والمش��اركة في مج��ال التخطيط والتدريب 
والجودة واقتصاديات الصحة، والتمكن من 
اتخ��اذ قرارات مبني��ة على الحقائ��ق، وذلك 
لتحقيق أفضل المخرج��ات الصحية لمتلقي 
الخدم��ات الصحي��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن 
م��ن خ��الل االس��تعمال األمث��ل للبيان��ات 
وال��ذكاء االصطناعي بش��كل مبتك��ر، مبينًا 
معاليه بأن��ه تم االنتهاء م��ن وضع النظم 
االلكترونية التابعة لنظام الضمان الصحي 
وجاري العم��ل على التطبيق التدريجي. كما 
تم االنتهاء من إعداد الخطة االس��تراتيجية 

إلنشاء مركز »حكمة«. 
أما بش��أن صندوق الضمان الصحي )شفاء( 
وال��ذي يعنى بنظ��ام تموي��ل رعاية صحية 
مس��تدامة في مملكة البحرين وأداء المهام 
المح��ددة وفقًا لقان��ون الضم��ان الصحي، 
ف��إن الصندوق يق��وم بالتعاق��د مع مزودي 
الخدمة لشراء الخدمات حسب الرزم الصحية 
المحددة. فقد تم االنتهاء من إعداد دراسة 
حول الوض��ع الحالي والدروس المس��تفادة 
م��ن تج��ارب ال��دول األخ��رى ف��ي التمويل 
الصحي. كما تم إعداد اس��تراتيجية صندوق 

الضمان الصحي. 
وتش��مل االس��تراتيجية تحديد دور صندوق 
»ش��فاء« ف��ي النظ��ام المس��تقبلي، الرؤية 
نظ��ام  الرئيس��ية،  واأله��داف  والمهم��ة 
التمويل المقترح واآلليات لضبط التكاليف 
وجم��ع اإلي��رادات، باإلضاف��ة إل��ى الجدول 

الزمني إلنشاء وتشغيل الصندوق.

 القائد العام يستقبل الفريق 
الركن المتقاعد يوسف الجالهمة

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن 
الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة ف��ي مكتبه بالقيادة 

العامة أمس، الفريق الركن المتقاعد يوسف بن أحمد 
الجالهمة.

القائد العام يستقبل محمد بن عطية اهلل

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن 
الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة ف��ي مكتبه بالقيادة 

العامة أمس، الشيخ محمد بن عطية اهلل آل خليفة.

ال غبقات أو مجالس رمضانية وتجنب الزيارات المتبادلة

 »الفريق الوطني«: اختصار تجمعات 
إفطار رمضان على األسرة الواحدة بنفس المنزل

أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي 
ض��رورة  عل��ى  كورون��ا،  لفي��روس 
اختص��ار تجمع��ات اإلفط��ار خ��الل 
ش��هر رمضان المبارك، على األسرة 
الواحدة المقيم��ة في نفس المنزل 
النطاق  ف��ي  االجتماعي  والمحي��ط 
المعت��اد والمح��دود، وع��دم إقامة 
والمجال��س  الرمضاني��ة  الغبق��ات 
الزي��ارات  وتجن��ب  الرمضاني��ة 

المتبادلة.
كما دع��ا إلى ض��رورة ع��دم إقامة 
موائد إفطار الصائ��م في الطرقات 
العام��ة  واألماك��ن  والمس��اجد 
واالس��تعاضة عنها بتوصيل إفطار 
الصائ��م، بجان��ب وق��ف تجمع��ات 
عنه��ا  واالس��تعاضة  القرقاع��ون 
بتب��ادل التهاني إلكترونيًا وخدمات 
التوصي��ل، وتجن��ب إقام��ة الوداع، 
واستبدال أكش��اك جمع زكاة الفطر 
اإللكتروني عن  بالدفع  وتوزيعاتها 
طريق تطبيق وزارة العدل والشؤون 
إل��ى جان��ب  واألوق��اف  اإلس��المية 

التطبيقات اإللكترونية المتاحة.
وش��دد على أهمية مواصلة االلتزام 
والتدابي��ر  االحترازي��ة  باإلج��راءات 
رمض��ان  ش��هر  خ��الل  الوقائي��ة 
الفضي��ل لهذا الع��ام وليكن عنوان 
ه��ذه المرحلة »حماية والتزام« بما 
يعكس ال��روح الوطنية المس��ؤولة 

لكاف��ة أبن��اء البحرين ويس��هم في 
خف��ض مع��دالت االنتش��ار ويحمي 
المجتمع م��ن خطر فيروس كورونا، 
حيث إن وع��ي المجتمع هو الفيصل 

في خفض عدد الحاالت أو زيادتها.
وأش��ار إلى أهمية الحرص، عند أداء 
العب��ادات في هذا الش��هر الفضيل 
اإلج��راءات  بكاف��ة  االلت��زام  عل��ى 
االحترازية الصادرة في هذا الش��أن 
للوص��ول لأله��داف المنش��ودة بما 
يدع��م الجه��ود المبذول��ة للقضاء 
على الفيروس وحفظ صحة وسالمة 

الجميع.
الطب��ي،  الوطن��ي  الفري��ق  ورف��ع 
األعلى  المجل��س  رئي��س  برئاس��ة 
للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، بمناس��بة 
حلول ش��هر رمضان المبارك خالص 
تهانيه إلى حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 

عاهل البالد المف��دى، وإلى صاحب 
س��لمان  األمي��ر  الملك��ي  الس��مو 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العهد 
رئيس مجل��س ال��وزراء، وإلى جميع 
داعي��ًا  والمقيمي��ن،  المواطني��ن 
المول��ى ع��ّز وج��ل أن يعي��ده على 
البحرين وهي تنعم باألمن واألمان 
ويجعله ش��هر خي��ر عل��ى المملكة 
وأبنائه��ا وعل��ى األمتي��ن العربية 

واإلسالمية كافة.
وبّين الفري��ق الوطن��ي، أن الحملة 
الوطني��ة للتطعيم مس��تمرة خالل 
ش��هر رمض��ان المب��ارك، حي��ث إن 
م��ن  يع��د  وال  حماي��ة  التطعي��م 
المفطرات شرعًا وال يؤثر في صحة 
الصي��ام كم��ا ص��در ع��ن المجلس 
األعل��ى للش��ئون اإلس��المية بهذا 
المواطني��ن  داعًي��ا  الخص��وص، 
والمقيمي��ن إلى المب��ادرة واإلقبال 
عل��ى التطعيم وع��دم انتظار توافر 

جمي��ع  إن  حي��ث  معي��ن  تطعي��م 
التطعيمات الت��ي أجازتها البحرين 
أثبت��ت فاعليتها وتصب في تكوين 
وبالتال��ي  األف��راد  ل��دى  المناع��ة 
تحصي��ن المجتمع بما يس��هم في 
دع��م الجه��ود المبذول��ة للتصدي 

لفيروس كورونا.
ونوه، بأن استمرار االلتزام بمعايير 
واإلج��راءات  االجتماع��ي  التباع��د 
الصحية االحترازية وكافة اإلرشادات 
المعل��ن عنها مس��بقًا تمثل ركائز 
أساس��ية لدع��م مختل��ف الجه��ود، 
حي��ث إن مواصل��ة تجدي��د الع��زم 
ووض��ع صح��ة وس��المة المواطنين 
والمقيمين نص��ب األعين في كافة 
الظ��روف هو ما يت��م التعويل عليه 
لمواصل��ة نج��اح خط��ط التعام��ل 
مع مس��ارات العم��ل المختلفة في 
مواجهة الفيروس وهو هدف سيتم 

تحقيقه بتكاتف وعزيمة الجميع.

عدم إقامة موائد إفطار الصائم في الطرقات والمساجد واألماكن العامة

وقف تجمعات القرقاعون والوداع واالكتفاء بتبادل التهاني إلكترونيًا

استبدال أكشاك جمع زكاة الفطر وتوزيعاتها بالدفع اإللكتروني

»حماية والتزام« عنوان المرحلة الجديدة خالل الشهر الفضيل



ياسمينا صالح «

وافق مجل��س بلدي المح��رق على المخطط 
التفصيلي لمنطقة ش��رق عراد بمجمع 242 
بصورته النهائية ل�39 عق��ارًا مع تخصيص 
مواقع للخدمات والمرافق العامة، ومحطات 
لالس��تخدامات  وأراٍض  فرعي��ة  كهرب��اء 
ولالس��تخدامات  المس��تقبلية،  الحكومي��ة 
الحكومية المس��تقبلية »تعويض المطور«، 
وأن تك��ون األراضي م��ن الجهة الش��مالية 
ويك��ون تصنيفه��ا RHC وبالجهة الجنوبية 
يك��ون التصني��ف RA، وبناء عل��ى المخطط 
المع��د من قب��ل الهيئة فق��د أمكن تعديل 
وضعي��ات األراض��ي بالمنطق��ة ع��ن طريق 
توس��عة ش��بكة الط��رق وتصني��ف بع��ض 
العق��ارات غي��ر المصنفة وتوفي��ر الخدمات 
بل��دي  مجل��س  واف��ق  المجتمعية.كم��ا 

المحرق على فتح الش��ارع الواقع بين إسكان 
ش��رق الحد بمجمع 122 ش��مااًل إلى الشارع 
رق��م 13 الواق��ع في جه��ة الجن��وب بمجمع 
115 الم��ؤدي إلى جس��ر الش��يخ خليفة بن 
سلمان وشارع الحوض الجاف، وذلك لتخفيف 
االزدحامات المرورية داخل مش��روع إس��كان 
ش��رق الح��د، وحي��ث إن��ه ال يوج��د مداخ��ل 
ومخارج بالمش��روع فإن هن��اك مدخاًل واحدًا 
ومخرج��ًا واح��دًا فق��ط بالوق��ت الحال��ي ما 
يس��بب ازدحامات مرورية تمتد إلى مسافات 
طويلة، وإن هذا الش��ارع عند الفتح سيسهم 
ف��ي تخفيف االزدحام��ات المرورية للداخلين 

والخارجين من إسكان شرق الحد.
 باإلضافة إلى الموافق��ة على مقترح ترقيم 

جميع اإلشارات الضوئية في محافظة المحرق 
مع وض��ع لوحات إرش��ادية باألرق��ام وألوان 
تميزه��ا من دائ��رة إلى أخرى يت��م وضعها 
عل��ى أعم��دة اإلش��ارات الضوئي��ة، ويوضع 
عل��ى اللوحة المنطقة ورقم اإلش��ارة وتكون 
باللغتين وتسجل في نظام الخرائط وغوغل، 
وذلك لسرعة الوصول إلى المكان المطلوب، 
والمس��اهمة في معرفة الزوار بالمناطق أو 
الموقع، وسهولة توصيل الموقع إلى الجهات 
الضرورية بالطوارئ في أثناء وقوع الحوادث، 
وس��هولة تنظي��م االحتفاالت والمس��يرات، 
وإزالة األسماء العشوائية من على اإلشارات 

واستبدالها بأسماء نظامية ثابتة.

أعلن رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية 
الش��يخ هش��ام بن عبدالعزيز آل خليف��ة عن بدء 
أعمال توسعة قسم الطوارئ والحوادث في مجمع 
السلمانية الطبي، مش��يرًا إلى أن المشروع يأتي 
ضمن المش��اريع التطويرية الت��ي أقرها مجلس 
أمناء المستش��فيات الحكومية لتحسين وتطوير 
المستش��فيات الحكومي��ة والخدم��ات المقدم��ة 

للمرضى والمراجعين.
وأش��ار إل��ى أن��ه تزامنًا مع خطة توس��عة قس��م 
الطوارئ والحوادث في مجمع السلمانية تم البدء 
في خط��ة تطوير الخدمات المقدمة برفع الطاقة 
االس��تيعابية الحالي��ة م��ن 76 س��ريرًا إلى 115 
سريرًا، وزيادة عدد األسرة في غرفة اإلنعاش من 

8 إلى 16 سريرًا وذلك لتقليص مدة االنتظار. 
للمستش��فيات  التنفيذي��ة  اإلدارة  أن  وبي��ن 
الحكومية تس��عى لبذل الجهود ضمن اإلمكانات 
المتاح��ة لها لتمكي��ن مجمع الس��لمانية الطبي 
وتوفي��ر الخدم��ات الصحية الش��املة والمتطورة 
ذات الجودة العالية، الفتًا إلى أن العمل مس��تمر 
لتكثيف الجهود في كافة المسارات لتحقيق مزيد 
من النتائ��ج المرجوة، مؤك��دًا أن مجلس األمناء 

واإلدارة التنفيذية يسعون دائمًا لتحديث األجهزة 
والمعدات الطبية وإدخال أحدث التقنيات وتطوير 
الخدمات الصحية لتحقيق إس��تراتيجية المجلس 

وتقديم الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة التي 
تحقق رؤى القي��ادة الحكيمة حفظها اهلل بتطوير 

الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.

ترقيم جميع اإلشارات الضوئية في محافظة المحرق
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رفع الطاقة االستيعابية بـ»الطوارئ« إلى 115 سريرًا 

 بدء أعمال مشروع توسعة قسم 
الطوارئ والحوادث بـ»السلمانية«

فحص »كورونا« في رمضان 
بمركز المعارض على فترتين

 »PCR« تم اإلعالن ع��ن مواعيد عمل مراكز الفحص المختبري
لفي��روس كورون��ا والتطعيم المض��اد لفي��روس كورونا، خالل 
ش��هر رمضان المبارك، حيث س��تكون مواقيت العمل في مراكز 
الفحص بمركز البحري��ن الدولي للمعارض والمؤتمرات ونادي 
راش��د للفروسية وسباق الخيل على فترتين من الساعة ال�8:00 
صباحًا إلى ال�4:00 مساًء ومن الساعة ال�7:30 مساًء إلى ال�2:00 
صباحًا، بينما ستكون في حلبة البحرين الدولية »مواقف 8« من 

الساعة ال�8:00 صباحًا إلى ال�5:00 مساًء فقط.
 كما تس��تمر الحمل��ة الوطني��ة للتطعيم خالل ش��هر رمضان 
الفضيل، حيث س��يتم تقديم التطعيم ف��ي المراكز المخصصة 
للتطعيمات، وهي مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات 
ومجم��ع س��ترة التج��اري ومستش��فى المل��ك حم��د الجامعي 
والمستش��فى العسكري، يوميًا من الساعة ال�8:00 صباحًا حتى 
الس��اعة ال�4:00 عصرًا ومن الس��اعة ال�8:00 مساًء إلى الساعة 
ال�11:00 مساًء، إضافًة إلى جميع المراكز الصحية التي ستعمل 

يوميًا من الساعة ال�8:00 صباحًا حتى الساعة ال�4:00 عصرًا.

تطعيم عاجل لألئمة 
ومؤذني المساجد وخطباء المآتم

أيمن شكل «

علم��ت »الوطن« من مصادر خاصة أن إدارتي األوقاف الس��نية والجعفرية 
ق��د قامتا بإجراء تطعيم عاجل لجمي��ع األئمة والمؤذنين الذين لم يتلقوا 
التطعيم، وذلك لكي يتس��نى لهم حضور شعائر صالتي الجمعة والتراويح 

التي أعلن عن عودتها ضمن توجيهات ملكية صادرة منذ أيام.
وق��ال مصدر في األوقاف الس��نية إن إجراءات عاجلة ت��م اتخاذها لتطعيم 
كافة األئمة والمؤذنين، قبل بداية شهر رمضان الكريم، فيما أشار مصدر 
آخر ف��ي األوقاف الجعفرية إلى أن خطباء المآتم والمس��ؤولين عنها أيضًا 
تم تطعيمهم قبل بدء تنفيذ ق��رار فتح المآتم، موضحتين أن قرارات منع 
دخ��ول غير المتطعمين مقتص��رة على صالة الجمع��ة والتراويح، بينما ال 

يشترط تطبيقها في الصلوات الخمس.
وص��در قبل أربعة أي��ام توجيه عن حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة بفتح المس��اجد والجوامع لجميع الفروض اليومية وصالة 
الجمع��ة وص��الة التراويح في ش��هر رمض��ان المبارك مع وج��وب تطبيق 

.19-COVID اإلجراءات االحترازية الالزمة للحد من انتشار فيروس كورونا
وبن��اًء على اجتماع بين الفريق طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل آل خليفة 
رئيس المجل��س األعلى للصحة رئيس الفريق الوطن��ي للتصدي لفيروس 
كورونا والش��يخ عبدالرحمن بن محمد بن راش��د آل خليفة رئيس المجلس 
األعلى للش��ؤون اإلس��المية، والش��يخ خالد بن علي آل خليف��ة وزير العدل 
والشؤون اإلس��المية واألوقاف، والشيخ الدكتور راش��د بن محمد الهاجري 
رئيس مجلس األوقاف الس��نية، ويوس��ف بن صالح الصال��ح رئيس مجلس 
األوقاف الجعفرية، فقد اتخذ في وقت س��ابق قرار بفتح الجوامع والمساجد 
لصالة الجمعة وصالتي العش��اء والتراوي��ح فقط للحاصلين على التطعيم 
المض��اد لفي��روس كورون��ا )بع��د م��رور 14 يومًا عل��ى الجرع��ة الثانية( 
والمتعافين م��ن الفيروس، وذلك من خالل إبراز ما يثبت ذلك عبر تطبيق 
مجتم��ع واع��ي، مع االس��تمرار في فتح جمي��ع الجوامع والمس��اجد للجميع 
للفروض اليومية وفق االش��تراطات واإلجراءات االحترازية المعلنة س��ابقًا 
ابت��داًء م��ن أول أيام ش��هر رمضان الكري��م 1442ه�، وذلك تحت إش��راف 

إدارتي األوقاف السنية والجعفرية.

 »الجوازات« تعلن ساعات 
العمل خالل رمضان

أعلنت ش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقام��ة أن أوقات العمل 
الرس��مي خالل ش��هر رمض��ان المب��ارك بفرعي مدينة عيس��ى 
والمح��رق تب��دأ م��ن الثامنة صباح��ًا وحتى الخامس��ة مس��اًء، 
الس��تقبال كافة طلبات إدارة التأش��يرات واإلقام��ة، مع اقتصار 
خدمات إدارة الجوازات خالل الفترة المس��ائية من الثانية مساًء 
وحتى الخامس��ة مس��اًء لتس��ليم الج��وازات البحريني��ة بفرعها 

بمدينة عيسى.

 إدارة المعلومات الجنائية
 تعلن ساعات العمل برمضان

أعلن��ت إدارة المعلوم��ات الجنائية ب��اإلدارة العام��ة للمباحث 
واألدلة الجنائية عن أوقات عم��ل مركزي الخدمة التابعين لها 
خالل ش��هر رمضان المبارك، حيث يس��تقبل فرع اإلدارة الكائن 
بالمجمع األمني بالمحرق المراجعين من الساعة ال�9:00 صباحًا 
حتى الس��اعة ال� 3:00 مساًء، فيما يس��تقبل فرع اإلدارة بمبنى 
اإلدارة العامة للمرور بمدينة عيس��ى المراجعين من الساعة ال� 

9:00 صباحًا حتى الساعة ال� 2:00 مساًء.
ونوهت اإلدارة إلى أنه يجب على المراجعين حجز موعد مس��بق 
عن طريق تطبي��ق )skiplino(، أو زيارة موقع اإلدارة اإللكتروني 
www.cri.gov.bh قب��ل زيارة المركز لالس��تفادة من الخدمات 

التي تقدمها اإلدارة.

 مالك محل يضيف غرفة
 خلف محل تجاري

ياسمينا صالح «

كش��فت وزارة األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
في ردها على سؤال مجلس بلدي المحرق عن أن المحل التجاري 
رق��م 502 الواقع على ش��ارع عبدالرحم��ن الفاضل بمجمع 215 
المحرق، ولم يتبين اس��تغالل المحل كس��كن مش��ترك لعمال 
المح��ل، وتبي��ن قيام مالك المح��ل بإضافة غرف��ة خلف المحل 
التجاري لها مدخل منفصل من الجهة الخلفية ويتم استغاللها 
لس��كن 2 م��ن العم��ال. وأضافت: »ت��م إخطار صاح��ب المحل 
بتاري��خ 2021/2/9 وق��ام بمراجع��ة البلدية، حيث ت��م إفادته 
بضرورة إص��دار الترخيص الالزم للغرقة المذكورة وتم إعطاؤه 
مهلة لتصحيح الوضع، وس��يتم تحويل الموضوع إلى الش��ؤون 
القانوني��ة في ح��ال تبين الحقًا ع��دم إص��دار الترخيص الالزم 

بخصوص الغرفة«.
وبشأن اتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوص تحويل المحل كسكن 
مشترك، نوهت »إلى إن القرار الخاص بالسكن المشترك ينص 
عل��ى أنه يع��د العقار س��كنًا مش��تركًا أو جماعيًا متى ش��غلته 
مجموع��ة أف��راد ال تربطهم صل��ة قرابة حتى الدرج��ة الرابعة 
وال يق��ل عددهم عن خمس��ة أف��راد، األمر ال��ذي ال ينطبق على 
هذه الحالة، أما فيما يتعلق بمخالفة اس��تغالل المحل التجاري 
للس��كن بش��كل عام، فإن ذلك من اختصاص مديرية ش��رطة 

المحرق«.

 »بلدي المحرق«: فتح شارع بإسكان
 شرق الحد الواقع جهة الجنوب

نوه إلى التوجيهات السديدة لولي العهد رئيس الوزراء

 الشيخ: قرارات الفريق الوطني 
مؤشر للتعافي الصحي واالقتصادي

أك��د رج��ل األعمال وعض��و مجلس 
األعمال البحريني السعودي إبراهيم 
الش��يخ أن القرارات األخيرة للفريق 
الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا )كوفي��د�19( تثبت وتؤكد 
عل��ى التخطي��ط القوي��م والرؤي��ة 
البحرين  السديدة والحكيمة لفريق 
بقيادة صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة، ولي 
العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، في 
ظ��ل الرعاية الش��املة التي تحظى 
به��ا المملك��ة من حض��رة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، حيث 
تؤك��د على أنه��ا مؤش��ر للتعافي 

الصحي واالقتصادي.
وأش��ار الش��يخ إلى تعاف��ي اقتصاد 
البحرين بفضل التوجيهات الكريمة 
لصاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، واالس��تجابة 
والمواكب��ة  والدائم��ة،  الس��ريعة 
للتط��ورات الحاصل��ة، ودع��م كافة 
والتدابي��ر  الوقائي��ة  اإلج��راءات 
االحترازي��ة التي تتخذه��ا المملكة 
به��دف التص��دي للفي��روس والحد 

من آثاره على االقتص��اد، الفتًا إلى 
أن البحرين تحظى بشهادات دولية 
الفيروس  ف��ي مكافح��ة  وعالمي��ة 
والقضاء عليه، الس��يما م��ا يتعلق 
بتعافي االقتص��اد الوطني ونموه، 
وهو ما ب��رز مؤخرًا ف��ي تصريحات 
صن��دوق النقد الدول��ي، وتوقعاته 
بتعاف��ي اقتصاد البحري��ن بوتيرة 
أس��رع حي��ث توق��ع نم��و اقتص��اد 
البحري��ن 3.3% ه��ذا الع��ام مقابل 

توقعه في أكتوبر لنمو %2.3.

وذك��ر أن فري��ق البحري��ن بقي��ادة 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء يتمتع ببصيرة 
ثاقب��ة وإدارة فريدة ومتميزة ألزمة 
كورونا )كوفيد�19(، بدليل مساعيه 
الحثيثة م��ن أجل توفي��ر الحصانة 
الكافي��ة ف��ي أس��رع وق��ت ممكن 
بما يقلل فرص انتش��ار الفيروس، 
مش��ددًا على أن ربط القرارات بأخذ 
جرعتي التطعيم، يهدف إلى ضمان 
وحماية  الجمي��ع،  وس��المة  صح��ة 
جميع أفراد المجتمع، ودعم تسريع 
الطبيعية، وضمان  للحي��اة  العودة 
اس��تمرار العم��ل ف��ي القطاع��ات 
والمجاالت االقتصادية، الفتًا إلى أن 
القرارات تثبت المسؤولية الوطنية 
الت��ي يأخذها الفري��ق الوطني على 
عاتقه لتعزيز األمن الصحي، وزيادة 
بالفيروس،  اإلصاب��ة  م��ن  الوقاية 
بالحم��الت  يتعل��ق  م��ا  الس��يما 
التوعوية التي تشجع مختلف فئات 
وأفراد المجتم��ع على أخذ اللقاحات 
المعتم��دة ف��ي البحري��ن، والت��ي 
للمواطنين  يت��م توفيره��ا مجان��ًا 

والمقيمين.

ون��وه إل��ى أن تلك الق��رارات تصب 
في صال��ح تعافي االقتصاد الوطني 
وتس��ريع حركة التجارة واالستثمار 
األس��واق.  اقتصادي��ات  وتس��ريع 
وق��ال إن البحرين تس��جل نجاحات 
متتالية وإنجازات غير مس��بوقة في 
التصدي للجائحة بفضل توجيهات 
حضرة صاح��ب الجاللة عاهل البالد 
المفدى، والدور الكبير الذي تضطلع 
به الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، وما تبذله من جهود مميزة 
ومش��هودة لتوفير أعلى مستويات 
الرعاي��ة الصحية والبرامج العالجية 

بصورة إنسانية وعادلة.
ودعا الش��يخ الجميع م��ن مواطنين 
ومقيمين إلى االمتث��ال إلى قرارات 
وأخ��ذ  الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق 
لفي��روس  المعتم��دة  اللقاح��ات 
كورونا)كوفيد�19( من أجل التعافي 
حت��ى  للجمي��ع  والت��ام  الش��امل 
تع��ود الحياة لطبيعته��ا مرة أخرى 
وننه��ض باالقتص��اد الوطني الذي 
يش��هد تعافيًا ملحوظًا بش��هادات 
مؤسسات إقليمة ودولية وعالمية.

ٕابراهيم_الشيخ



المطبخ

رمضان حول العالم

رزنامة
01 

رمضان

فتح األندلس عام 91هـ على يد موسى 
بن نصير في عهد الوليد بن عبدالملك

 شرب الماء وتجنب الكافيين
 للسيطرة على صداع رمضان

أردنية: أجواء الرمضانية  
في البحرين حلوة وروحانية

أحمد خالد «

أك��دت المقيم��ة األردنية دان��ا الهنداوي عدم الش��عور  
بالغربة بوجودها في البحري��ن برمضان، وأرجعت ذلك 

لروحانية األجواء في البحرين. 
وتق��ول الهن��داوي: » إن أكث��ر ع��ادة منتش��رة باألردن 
برمضان هي »العزائم« وموائ��د الرحمن وتجمع األهل 
على الفطور ومن األش��ياء الالفت��ه أن يكون على مائدة 
اإلفطار ش��راب تمر هندي أو قمر الدين، وأن تناول بعد 
الفطور القطايف، ومن أجمل األمور وجود المس��حر الذي 

يقوم بإيقاظ الناس للسحور«.
وعن أش��هر األطب��اق ف��ي األردن تقول: »أش��هر أطباق 
األردن هي المنسف والمقلوبة والفتوش وخبز السحور«. 
أم��ا عن كيفي��ة قضائها لرمضان ف��ي البحرين فتقول: 
»ال أش��عر بالغربة ف��ي البحرين ألن أج��واء رمضان في 
البحرين حلوة وفيها تعدد للجاليات وأجواء روحانية مثل 
التبرعات وأفطار الصائم ولكن أتمنى أن أكون مجتمعة 

مع أقربائي على الفطور«.
أم��ا أكثر األكالت البحرينية الت��ي تفضلها فتقول: »من 
أكثر األكالت البحرينية التي أحبها السمبوسة والمجبوس 
والهريس والمضروب��ة والغوزي وأفضل جميع الحلويات 

البحرينية كالحلوى والبقالوة«.

صحتك في رمضان

يوسف: أسلوب المكافأة حببني في الصوم
سيدفاضل محمد «

عام��ًا   28 يوس��ف  عبدالرحم��ن  تح��دث 
»مصور في تلفزيون البحرين« ل�»الوطن« 
عن ذكريات الطفولة بالنسبة له مع شهر 
رمض��ان موضح��ًا أنه بدأ الصيام بش��كل 

جزئي منذ سن السابعة.
وأضاف يوسف أنه رغم صغر سنه آنذاك إال 
أن��ه كان حريصًا على تعلم األمور الدينية 
س��واء من الوالدين واألهل أو غيرهم مثل 

رج��ال الدين الذين بينوا له معنى الصيام 
وأهميته في تكامل الفرد المسلم وضبط 
شهواته المنفلتة، مشيرًا إلى التغيير الذي 
حدث في المائدة الرمضانية بالنسبة له، 
مبين��ًا أنه كان يعيش ف��ي فترة طفولته 
مع عائلة كبي��رة العدد »حوالي 15 فردًا« 
حيث كانت أنواع الطع��ام وكميته كبيرة 
ومختلفة وتش��مل بشكل أساسي األطباق 

الشعبية المتوارثة. 
وأوضح أنه تربى مع أسرته على أن يفطر 

بش��يء خفي��ف أواًل قب��ل التوج��ه لصالة 
المغرب كالتمر أو الش��وربة أو الس��لطة، 
ثم بعد العودة من الصالة يتناول اإلفطار 
األساس��ي مثل الثريد أو الهريس أو األرز، 
إال أن��ه كان يقتص��ر بعد ص��الة المغرب 
عل��ى قليل من الثريد مثاًل ويؤجل اإلفطار 
األساسي لما بعد صالة التراويح ألن األكل 
الكثير في هذا الوقت س��يثقل الجسم عن 

أداء صالة العشاء التراويح في المسجد.
وأكد يوس��ف أن والده كان يستخدم معه 

أسلوب »المكافأة« لتشجيعه على الصيام 
وتحبيب��ه ل��ه، مبين��ًا أن��ه كان يتناف��س 
م��ع إخوته وأقران��ه في عدد األي��ام التي 
يصومها من الش��هر الفضي��ل، الفتًا إلى 
أن الوضع تغير حاليًا بالنسبة له فأخواته 
وإخوان��ه تزوجوا وأم��ه انتقلت إلى رحمة 
اهلل حيث ل��م يبق إال هو وأبوه على مائدة 
اإلفط��ار، مش��يرًا إلى أن أصن��اف الطعام 
تقلصت واقتصرت على األمور األساس��ية 

عبدالرحمن يوسفالبسيطة فقط.

أقل من السنة الماضية بـ14 دقيقة 

 الناصر: 14 ساعة ودقيقتين صوم 
أهل البحرين في أول أيام رمضان

ياسمينا صالح  «

قال أس��تاذ الفيزي��اء التطبيقية 
ش��هر  »إن  الناص��ر:  وهي��ب  د. 
رمض��ان العام الجاري س��يكون 
في الثلث األول من فصل الربيع، 
حي��ث س��يصوم أه��ل البحري��ن 
م��دة 14 س��اعة ودقيقتين في 
أول أيام ش��هر رمضان، ويعتبر 
أقل من الس��نة الماضية بمقدار 
أن  إل��ى  مش��يرًا  دقيق��ة«،   14
درج��ة الح��رارة العظم��ى خالل 
ه��ذه الفت��رة تصل إل��ى حوالي 
30م والح��رارة الظاهري��ة 28م، 
النس��بية  الرطوب��ة  ومتوس��ط 

.%78
وأوضح أن ش��هر رمض��ان يتأخر 
فلكي��ًا ف��ي كل ع��ام 11 يوم��ًا، 

وعلى هذا األس��اس فإن كل 33 
عام��ًا يه��ل ش��هر رمض��ان في 
نفس الوقت تقريبًا، ويحل علينا 
بإذن اهلل، باإلضافة إلى أن شهر 
رمضان في هذه الس��نة سيكون 
أق��ل حرارة من التس��ع س��نوات 
الماضية حي��ث كانت األرض في 
ذلك الوقت قد ب��دأ عليها تأثير 
الشمسية  لألش��عة  امتصاصها 
يوني��و،  ش��هر  ف��ي  المرك��زة 
وانعدام رياح الش��مال مع زيادة 

الرطوبة النسبية.
وأش��ار أن ه��ذا الع��ام ال يوج��د 
الح��رارة  بي��ن  كثي��رًا  اخت��الف 
الظاهرية،  والح��رارة  المقاس��ة 
فعلميًا يبدأ الجس��م ف��ي التأثر 

من ضي��ق الرطوبة عندما تصل 
 ،%70 إل��ى  النس��بية  الرطوب��ة 
وح��رارة 35م حي��ث تس��بب له 
إنه��اكًا حراري��ًا، وعن��د انع��دام 
الري��اح تصل الح��رارة الظاهرية 

حوالي 58م.
وبي��ن أنه من المتوقع أن تكون 
األج��واء ه��ذا الع��ام في ش��هر 
وق��د تهب  رمض��ان معتدل��ة، 
أحيان��ًا ري��اح عالية ش��ديدة من 
أمط��ار  هطل��ت  وإن  الش��مال، 
س��تكون غزيرة، وتص��ل الحرارة 
22م  حوال��ي  إل��ى  الصغ��رى 
والعظم��ى إلى حوال��ي 30م أما 
الرطوب��ة النس��بية فتتراوح من 

40% إلى 80 %.

دكتور وهيب الناصر

العجينة الرمضانية

مب��ارك عليك��م الش��هر الفضي��ل.. وصفة الي��وم راح تك��ون لعجينة 
اعتمدوها طول الشهر الفضيل في تحضير معجناتكم بالحشوات الي 

تفضلونها.. خلونا نشوف الطريقة. 
بنحت��اج 4 كاس��ات طحين جميع االس��تعماالت غير مخم��ر، 4 مالعق 
حليب بودره، بيضة، ملعقة خميرة فورية، نصف فنجان س��كر ورش��ة 

ملح ونصف كاس زيت وماء دافي للعجن.
نخلط جمي��ع المكونات بالعجانة ونضيف الماء بالتدريج، إذا حس��ينا 
إن العجينة الصقة نزيدها قليل من الزيت وإذا حس��يناها لزجة نضيف 
عليها قليل من الطحين ونعجنها عدل ونتركها تتخمر، بعدها نرقها 
ونقطعها ونشكلها حس��ب الرغبة ونحشيها بالخلطة الي تفضلونها 

سواء سبانخ أو لحم مفروم أو أنواع األجبان.. وعليكم بالعافية.

من كالمنا

ايش الفرق بين 
الجابله والالبلة ؟

الجواب في العدد التالي

وليد صبري  «

قالت استش��ارية الصحة العامة ورئيسة 
جمعية أصدق��اء الصح��ة د. كوثر العيد 
إنه »للس��يطرة على الص��داع وخصوصًا 
باألي��ام األول��ى م��ن الصيام ه��و البدء 
التدريج��ي بتقلي��ل العوام��ل المس��ببة 
تن��اول  كث��رة  وم��ن ضمنه��ا  للص��داع 
المش��روبات التي تحت��وي على الكافيين 
مث��ل القه��وة والش��اي ومعرف��ة ط��رق 
التكيف مع الضغوط��ات اليومية والراحة 
وتخفيف اآلالم باس��تخدام بعض األدوية 
الت��ي تعالج الصداع باستش��ارة الطبيب 
بعد التأكد من تشخيص أسباب الصداع 
والتي قد تكون أس��بابًا عضوية أو أسبابًا 
نفسية، واإلفراط في تناول أدوية تخفيف 
األلم له عواقب وخيمة بدون االستش��ارة 

الطبية«.
ونوهت إل��ى أن��ه »إذا كان الصداع أكثر 
إيالمًا وإزعاجًا من الس��ابق أو ازداد سوءًا 
أو لم يتحس��ن باس��تخدام الدواء أو كان 
مصحوب��ًا بأعراض أخرى مث��ل االرتباك، 
والحمى، والتغيرات الحس��ية وتصلب في 
الرقبة، فإنه في أي من تلك الحاالت يجب 

مراجعة الطبيب فورًا«. 
وأش��ارت العي��د إل��ى أن��ه »للوقاية من 
حدوث الصداع المتك��رر ننصحكم باتباع 
أنماط الحي��اة الصحية مثل االبتعاد عن 

التدخي��ن والمدخنين وأخذ قس��ط كاٍف 
من النوم وشرب الماء الكافي على فترات 
من اإلفط��ار وإلى الس��حور وتناول األكل 
الصح��ي وال��ذي يجنب حدوث المش��اكل 

بالص��داع  المصحوب��ة  الصحي��ة 
وممارس��ة الرياضة بانتظام بعد 

االفطار بساعتين لما للرياضة 
من آثار ايجابية في الترويح 

وتقلي��ل  النف��س  ع��ن 
الصداع«. 

أهم  أن��ه »من  وأوضحت 
النصائ��ح لتجنب الصداع 
ف��ي األي��ام األول��ى م��ن 
االبتعاد عن  رمضان هي 
مصدر التوتر عندما يكون 
األساس��ي  س��ببه  الصداع 
التوتر من ش��يء ما، يجب 
البع��د لفت��رة ع��ن مصدر 

واالس��ترخاء  التوت��ر، 
بإغم��اض العينين 

لمدة ٥ دقائق 
ي�م�ك���ن  و

تكراره��ا خ��الل الي��وم، واالبتع��اد ع��ن 
شاشة الكمبيوتر لترخية عضالت العين 
وتقليل فرص الصداع، وأخذ حمام دافئ 
قد  والتدلي��ك  واالس��تحمام، 
يفيد بتقليل نوبات 

الصداع«.
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 »األعلى للشؤون اإلسالمية«: 
اليوم غرة شهر رمضان المبارك

أعلللن المجلللس األعلى للشللؤون اإلسللامية أن اليوم 
الثاثللاء هللو أول أيللام شللهر رمضللان المبللارك لعام 
1442هللل، بعللد أن ثبللت شللرعًا بالمملكللة العربيللة 
السعودية رؤية هال شهر رمضان ليلة أمس بشهادة 

عدد من الشهود العدول.
وصللدر عللن المجلس بيان بهللذه المناسللبة فيما يلي 
نصه:»الحمللد هلل الذي شللرفنا باإلسللام، ومللّن علينا 
بصيللام شللهر رمضللان، الذي أنللزل فيه القللرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقلان، والصاة والسللام 
على سلليدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ذوي التقى 
واإليمان، وبعد، فحيلث إن دخول شهر رمضان ال يثبت 
شللرعا إال برؤية الهال أو بإكمال عدة شعبان، واتباعا 
لهدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، فقد اجتمعت 
هيئة الرؤية الشللرعية المكونة مللن أصحاب الفضيلة 
الشلليخ عدنان بللن عبداهلل القطللان، والشلليخ الدكتور 
فريد بللن يعقوب المفتاح، والشلليخ الدكتللور إبراهيم 
بن راشد المريخي، والشلليخ راشد بن حسن البوعينين، 
بقاعللة االجتماعات بمبنللى المجلس األعلى للشللؤون 
اإلسامية، مساء االثنين ليلة الثاثاء 12 أبريل 2021، 
وحيللث إنه لم يتقللدم للهيئة أحد يدلي بشللهادته، إال 
أنه ثبت شرعًا بالمملكة العربية السعودية رؤية هال 
شللهر رمضان في هذه الليلة بشهادة عدد من الشهود 

العللدول، وعليه فإن الهيئة قللد قررت أن يكون يوم غٍد 
الثاثاء 13 من شللهر أبريل 2021م، هو أول أيام شهر 
رمضللان المبللارك لعام 1442هل، ويجللب صيامه، واهلل 

ولي التوفيق.
هيئة الحكم بالرؤية

- الشيخ عدنان بن عبداهلل القطان     
- الشيخ د. فريد بن يعقوب المفتاح      

- الشيخ د. إبراهيم بن راشد المريخي       
- الشيخ راشد بن حسن البوعينين

ويغتنللم المجلللس األعلللى للشللؤون اإلسللامية هذه 
المناسللبة السللعيدة، ليرفع إلى مقام صاحللب الجالة 
الملك حمد بن عيسللى آل خليفللة ملك مملكة البحرين 
المفللدى، وإلى صاحب السللمو الملكي األمير سلللمان 
بللن حمد آل خليفللة ولي العهد رئيللس مجلس الوزراء، 
واألسللرة المالكللة الكريمة، وشللعب البحريللن الوفي، 
وإلى العالم العربي واإلسللامي، أجمل التهاني وأطيب 
التبريكات، سائلين المولى جل وعا أن يهل هذا الشهر 
المبارك على جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات، 
وأن يجمللع كلمتهم على مللا فيه الخيللر والصاح، وأن 
يوحللد صفوفهللم، ويوفق الجميللع لصيام هذا الشللهر 
الفضيل وقيامه، ويجعلنا من عتقائه، آمين، وصلى اهلل 

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 »الجعفرية«: ضرورة التزام الجميع
 بتوجيهات الفريق الوطني الطبي 

أكللدت إدارة األوقللاف الجعفريللة علللى 
باإلجللراءات  الجميللع  التللزام  ضللرورة 
الوقائيللة  والتدابيللر  االحترازيللة 
الفريللق  عللن  الصللادرة  والتعليمللات 
لفيللروس  للتصللدي  الطبللي  الوطنللي 
كورونللا )كوفيللد19(، داعيللة الخطبللاء 
ورجال الدين إلى االسللتمرار في دورهم 
المشكور في حث المجتمع على االلتزام 
بهللذه التوجيهللات والمسللاهمة فللي 
التوعية بهذا الشللأن من خال الخطب 

والمحاضرات.
ورفعللت اإلدارة أسللمى آيللات التهاني 
والتبريللكات إلللى مقام حضللرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهللل البللاد المفللدى، وإلللى صاحب 
السللمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفللة ولللي العهد رئيللس مجلس 
الللوزراء، وإلللى أبنللاء البحريللن، وعموم 

األمتيللن العربية واإلسللامية، بمناسللبة حلول شللهر 
مضللان المبللارك للعام 1442هللل، سللائلة اهلل العلي 
القدير أن يهله على الجميللع بالخير واليمن والبركات، 
وأن يللرزق الجميع صيامه وقيامه وتاوة آياته، معربة 

عن خالص الشللكر والتقدير واالعتزاز 
لجالة الملك المفدى بمناسبة صدور 
التوجيه الملكي السامي بفتح الجوامع 
اليومية  الفللروض  لجميع  والمسللاجد 
التراويللح  وصللاة  الجمعللة  وصللاة 
بالتزامللن مع شللهر رمضللان المبارك 
وافتتاح المآتم والحسينيات مع وجوب 
تطبيق اإلجللراءات االحترازيللة الازمة 
للحللد مللن انتشللار فيللروس كورونللا 

)كوفيد19(. 
كما أعربللت اإلدارة عن تقديرها البالغ 
للجهود الوطنيللة الكبيرة التي يبذلها 
فريللق البحرين بقيادة صاحب السللمو 
الملكللي ولللي العهللد رئيللس مجلس 
الدولللة  وزارات  وبمشللاركة  الللوزراء 
القطللاع  وخصوصللًا  ومؤسسللاتها، 
الصحي وجميع منتسللبي الكادر الطبي 
على الجهود والتضحيات الجليلة التي 
يقدمونهللا لحفللظ صحة وسللامة المجتمع، سللائلة 
العلي القدير أن يحمل شللهر رمضان المبارك بشللائر 
الخير والرحمة للبحرين واألمتين العربية واإلسللامية 

وللعالم بأسره، بزوال هذه الجائحة والقضاء عليها.

»األوقاف السنية« تعلن أسماء الجوامع المفتوحة خالل رمضان
أعلنللت إدارة األوقللاف السللنية، عللن 
تحويل عللدد مللن المسللاجد المرفق 
أسللماؤها إلللى جوامع بصفللة مؤقتة 
خال شللهر رمضان المبارك، وسللوف 
تقام فيها شللعائر صاة الجمعة بدءًا 
من أول جمعة مللن رمضان، بناًء على 
التوجيه الملكي السللامي الصادر من 
مقام سلليدي صاحللب الجالللة الملك 
حمد بن عيسللى آل خليفة ملك الباد 
المفدى بشللأن إعللادة فتللح الجوامع 
لشللعيرة صللاة الجمعة؛ وبمناسللبة 
قدوم شللهر رمضان المبللارك. وعليه 
يمكللن للمصلين القاطنيللن في تلك 
المناطق التوجه إلى الجوامع الرسمية 
والمساجد المؤقته المذكورة؛ لتأدية 
شعائر صاة الجمعة، مؤكدين عليهم 
االلتللزام التام باالشللتراطات الصحية 
الطبللي  الوطنللي  بالفريللق  الخاصللة 
للتصللدي لفيللروس كورونللا؛ حفاظللًا 
على سللامة وصحللة الجميللع؛ داعين 
اهلل تعالى أن يتقبل من الجميع صالح 
األعمال. وكما يتشرف بهذه المناسبة 
رئيس وأعضاء مجلس األوقاف السنية 
وجميع منتسللبي إدارة األوقاف السنية 
أن يرفعللوا إلى مقام صاحللب الجالة 
ملك البللاد المفدى وصاحب السللمو 
الملكللي ولي العهللد رئيس الللوزراء، 
وإلى شعب البحرين الوفي أسمى آيات 
التهانللي والتبريكات بمناسللبة قدوم 
هذا الشللهر الفضيل، جعله اهلل شهر 
عطللاء وبركة، وأعللاده علللى األمتين 
العربيللة واإلسللامية بالخيللر واليمِن 

والبركات.
الجوامع المفتوحة

- جامع الشلليخة لولللوة بنت فارس آل 
خليفة بالجنوبية

- جامللع خليفللة بن أحمللد الظهراني 
بالجنوبية

- جامللع حسللن بللن علللي الخريللش 
العجمي بالجنوبية

- جامع صاح الدين األيوبي الجنوبية
- جامع حالة أم البيض بالجنوبية

- جامللع شللريفة العوضللي - منطقة 
سند ) اإلسكان الجديد( بالجنوبية

- جامللع درة البحريللن بللدرة البحرين 
بالجنوبية

- جامع قلعة الرفاع بالجنوبية
- جامللع دالل الماجد - منطقة جرداب 

بالجنوبية
- جامللع محمللد عبدالرحيللم - عالللي 

بالجنوبية
- جامع عسكر الغربي الجنوبية

جامع الشلليخ عيسى بن علي آل خليفة  
بالجنوبية

- جامع عبداهلل بن الزبير )رأس زويد( – 
عسكر الصناعية )آلبا( بالجنوبية

- جامع نادي الفروسللية وسباق الخيل 
بالجنوبية

- جامع سمو الشلليخ محمد بن عيسى 
بللن سلللمان آل خليفللة - إسللكان جو 

الجديد بالجنوبية
- جامع معاذ بن جبل - مدينة عيسللى 

بالجنوبية
جامع الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة 

- عوالي بالجنوبية
جامع الرحمن الرفاع الشرقي )بوكوارة( 

بالجنوبية
- جامللع الرضللوان - مدينللة عيسللى 

بالجنوبية
- جامللع الزبيللر بللن العللوام – مدينة 

عيسى بالجنوبية
- جامع زيد بن ثابت - الرفاع الشرقي 

بالجنوبية
- جامع الشلليخ عبداهلل بللن محمد بن 

ابراهيم آل خليفة بالجنوبية
- جامع صاحبة السللمو الشلليخة موزة 

بنت حمد آل خليفة بالجنوبية
- جامع عسكر الشمالي بالجنوبية

- جامع عمار بن ياسر رضي بالجنوبية

)اإلسللكان  الرفللاع  - جامللع مريللم - 
الجديد( بالجنوبية

- جامع عبللداهلل بن حمللد النعيمي - 
سافره بالجنوبية

- جامع جو - منطقة جو بالجنوبية
عيسللى  مدينللة   - فاطمللة  جامللع   -

بالجنوبية
- جامع السام بالجنوبية

- جامع الرفاع فيوز الجنوبية
- جامع مريم الخياط - شللركة حفيرة  

الصخير بالجنوبية
- جامع سمو الشيخ عيسى بن سلمان 

الرفاع الغربي بالجنوبية
- جامع الشلليخ عبداهلل بن إبراهيم آل 

خليفة - الرفاع بالجنوبية
- جامع كبينة هورة سللند2 - خالد ابن 

الوليد بالجنوبية
عسللكر  يعقللوب-  فاطمللة  جامللع   -

الصناعية )ألبا( بالجنوبية
- جامللع أحمللد بللن عبدالوهللاب بن 

خليفة آل خليفة بالجنوبية
الجنوبللي - عسللكر  - جامللع عسللكر 

بالجنوبية
- جامع سللمو الشلليخ ناصر بن حمد - 

باج الجزائر بالجنوبية
- جامع الحسن بن علي بن أبي طالب 

بالرفاع الشرقي بالجنوبية
- جامع عثمان بن عفان رضي اهلل عنه 

- الزالق بالجنوبية
- جامللع بن حويللل – الرفاع الشللرقي 

بالجنوبية
- جامع شلليخان وشللريفة الفارسي –

الرفاع الشرقي بالجنوبية
- جامع عبداهلل بن أحمد علي الغتم – 

الرفاع الشرقي بالجنوبية
- جامللع ناصر عبدالعزيللز العجمان – 

الرفاع الشرقي بالجنوبية
الشللرقي  الرفللاع   – النللور  جامللع   -

بالجنوبية
- جامللع الحاج خليل بللن إبراهيم كانو 

بالجنوبية
- جامع صاحب السللمو الملكي األمير 
محمد بن سلمان آل خليفة بالجنوبية

- جامع نوف بنت حمد النصار – مدينة 
عيسى بالجنوبية

- جامللع النصللف - الرفللاع الشللرقي 
بالجنوبية

- جامللع طللارق الشللحي - مدينة زايد 
بالجنوبية

- جامللع العبللاس بللن عبدالمطلب - 
الرفاع الشرقي بالجنوبية

- جامللع بن غتم - الغتمللان - الرفاع 
الشرقي بالجنوبية

- مصلللى كبينللة فاطمة بنللت علي - 
هورة سند بالجنوبية

- جامللع التوحيللد »مؤقللت« - الرفاع 
الشرقي بالجنوبية

- جامع فاطمة المعاودة بالجنوبية
)السللوق(  سلللمان  الشلليخ  جامللع   -

بالجنوبية
- مسجد اإلمام البخاري بالجنوبية

- جامع ذو النورين بالجنوبية
- جامع أم القرى بالجنوبية

- جامع الزالق بالجنوبية
مركز سللبيكة بنت إبراهيللم األنصاري 

اإلسامي بالجنوبية
جامع هشللام بن عبدالرحمن آل ريس 

بالجنوبية
- جامع األنصار بالجنوبية

الجنوبللي  عيسللى  مدينللة  جامللع   -
بالجنوبية

- جامع سبيكة النصف بالجنوبية
- جامع محمد بن أحمد الغتم الجنوبية
- جامع الشلليخ عبداهلل بللن محمد بن 

عبدالوهاب آل خليفة بالجنوبية
- جامع ابن تيمية بالجنوبية

- جامللع عبللداهلل بللن درويللش فخرو 
بالجنوبية

- جامللع الشلليخ أحمد بن سلللمان آل 
خليفة بالجنوبية

- جامع حسن كاظم بالجنوبية
- جامع بزة البراك بالشمالية

- جامع اللوزي- مدينة حمد بالشمالية
- مسللجد الرحمن بمدينة حمد الدوار 

األول بالشمالية
- جامع صهيب الرومي بالشمالية

- جامع سمو الشيخ خالد بن محمد بن 
سلمان )الهملة( بالشمالية

- جامع حسن بوخوة بالشمالية
- جامع محفوظة الزياني بالشمالية

- جامع عبداهلل يتيم-باربار بالشمالية
- جامع إبراهيم عبداللطيف الدوسللري 

-جامع أحد - البديع بالشمالية
- جامع الفؤاد - الهملة بالشمالية
- جامع طيبه – الجنبية بالشمالية
- جامع البديع – البديع بالشمالية

- جامع عيسى محمد علي بالشمالية
سلللماباد   - قيللدار  نللدى  جامللع   -

بالشمالية
- جامع فاطمة بنت الرسول بالشمالية
- كبينة الشيخ فيصل بن حمد - مدينة 

حمد بالشمالية
- جامللع مدينللة حمللد الللدوار الثاني 

بالشمالية
- جامللع عبدالرحمن بن جاسللم كانو 
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- جامع أجور – مدينة حمد بالشمالية

- جامللع معاويللة بللن أبي سللفيان _ 
مدينة حمد بالشمالية

- جامع موضي - عالي بالشمالية
- جامع محمد بن عبدالعزيز الموسللى 

البديع الشرقي بالشمالية
- جامللع مريللم عبدالكريللم بوجيللري 

)الرملي( بالشمالية
- جامع الشيخة لطيفة بنت إبراهيم آل 

خليفة بالشمالية
- مسللجد البسللتكي – سللار »مؤقت« 

بالشمالية
- جامللع مصعب بللن عميللر – مدينة 

حمد بالشمالية
- جامع سمو الشلليخ محمد بن خليفة  

البديع بالشمالية
- مركز سار اإلسامي - سار الشمالية

- جامع يوسف بن أحمد كانو - مدينة 
حمد بالشمالية

- جامع جسر الملك فهد بالشمالية
- جامع الجسرة بالشمالية

- مسجد الشيخ خالد بن علي آل خليفة 
بالعاصمة

- جامللع الشلليخة شلليخة بنللت ناصر 
السويدي - جد علي بالعاصمة

- جامع أبي هريرة بالعاصمة
- جامللع المغيرة بن شللعبة - سللترة 

بالعاصمة
- جامع القضيبية  بالعاصمة

- جامع الفاضل بالعاصمة
- جامللع يعقللوب بللن عبللداهلل كمال 

بالعاصمة
- جامع الحكمة - سند بالعاصمة

- جامع الحورة - المنامة بالعاصمة
- جامع أبل بالمنامة بالعاصمة

- جامع كبينة بوقوة - بقوة بالعاصمة
- جامللع صفيللة بنللت محمللد كانو - 

توبلي بالعاصمة
بوشقر  - المنامة بالعاصمة

مسجد شركة حسن بن عبداهلل بوخوة 
المعامير بالعاصمة

- جامع اإلمام جعفر الصادق - الجفير 
بالعاصمة

- جامللع فاطمة كانو - مدينة عيسللى 
بالعاصمة

عيسللى  مدينللة   – النصللر  جامللع   -
بالعاصمة

- جامع الملك خالللد بن عبدالعزيز آل 
سعود - جامع أم الحصم - بالعاصمة

- جامللع عبللداهلل بللن جبر الدوسللري 
بالقضيبية بالعاصمة

- جامع العكر الغربي  بالعاصمة
- جامللع عبداهلل بن محمللد الكوهجي 

العاصمة

- جامللع السلليف – ضاحيللة بالسلليف 
بالعاصمة

- جامع الفاروق  بالعاصمة
- جامع العدلية بالعاصمة

- جامع عبداهلل بن أحمد ناس - العكر 
بالعاصمة

- جامللع ام الحصللم الغربللي- عمللرو 
سلطان البنعلي بالعاصمة

- جامع الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
)المهزع( بالعاصمة

- جامللع حمللزة بللن عبدالمطلب – أم 
الحصم بالعاصمة

- مركللز الفاتللح اإلسللامي - المنامة 
بالعاصمة

- جامع جاسللم بن حمللد كانو )مقبرة 
المنامة( بالعاصمة

- جامع شيخة خليل كانو بالعاصمة
- جامع التوحيد بالعاصمة

- جامع إبراهيم خليل كانو بالعاصمة
حنبللل  بللن  أحمللد  اإلمللام  جامللع   -

بالعاصمة
- جامع أحمد بن حسن بالعاصمة

- جامع أبو بكر الصديق بالعاصمة
- جامع البلوش بالعاصمة

- مسجد الحارث بن مالك بالعاصمة
- جامع الشيخ مصطفى بالعاصمة

- جامع العوضي بالعاصمة
- جامللع عيسللى بللن محمللد الجامللع 

بالمحرق
- مسجد بن مشاري الشمالي بالمحرق

- جامع التقوى بالمحرق
 - مسللجد الشلليخ سلللمان بللن دعيج

 آل خليفة بالمحرق
- جامع حالة السلللطة بحالة السلطة 

بالمحرق
- جامع الشلليخ علي العوضي بمنطقة 

عراد )اإلسكان الجديد( بالمحرق
- جامللع إبراهيم بن محمللد المحميد 

)دوحة عراد( بالمحرق
- جامللع علللي بن أبي طالللب - قالي 

بالمحرق
- جامللع عائشللة أم المؤمنيللن- الحد 

بالمحرق
- جامع نور - ديار المحرق بالمحرق

- جامع أبو عبيدة بللن الجراح - قالي 
بالمحرق

- جامع قباء بالمحرق بالمحرق
بوماهللر  حالللة   – اإليمللان  جامللع   -

بالمحرق
- جامع الحالتين - عراد بالمحرق

- جامع عثمان بن عفان بالمحرق
- جامللع عمللر بللن الخطللاب - عللراد 

بالمحرق
- جامع اإلمام الشافعي بالمحرق

- جامع عقبة بن نافع بالمحرق
- جامع جمعية اإلصاح بالمحرق

- جامع إبراهيم بن مصطفى الكوهجي 
بالمحرق

- جامع حالة بوماهر بالمحرق
- جامللع طارق بللن زياد – البسلليتين 

بالمحرق
- جامع الرحمه بالمحرق

- جامع يوسللف بن علللي ماجد فخرو- 
البسيتين بالمحرق

- مسجد بن مجبل بالمحرق
- جامع بن مطر الشمالي بالمحرق

- جامع الحمد - الحد بالمحرق
- جامع العرار - المحرق بالمحرق

- جامع متنزه األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة - الحد بالمحرق

- جامللع الجمعيللة اإلسللامية - عراد 
بالمحرق

-جامع التوبة - البسيتين بالمحرق
- جامللع يعقللوب النفيسللي – الحللد 

الصناعيةبالمحرق
- جامع حالة النعيم بالمحرق

- جامع الشلليخ عبدالوهللاب بن حجي 
الزياني بالمحرق

- مسللجد علي بن جبر آل ثاني - الحد 
بالمحرق

- جامللع ام المؤمنيللن خديجة  - عراد 
بالمحرق

- جامع راشد بن عبدالرحمن الزياني - 
قالي بالمحرق

-مسللجد أحمد بن خليفة الظهراني – 
الحد بالمحرق

الحللد   - الشللمالي  شللناف  جامللع   -
بالمحرق

- جامللع خليفللة بللن مبللارك البنعلي 
)أبومنارتين( بالمحرق

- جامللع عبدالرحمن أحمللد عبدالملك 
»الساية« بالمحرق

- جامع بن درباس  بالمحرق
- جامع أم الشجر - الحد بالمحرق
- مسجد اإلسراء – عراد بالمحرق

- جامللع مريللم بنللت جاسللم كانللو - 
البسيتين بالمحرق

- جامع عللروة بن الزبير رضي اهلل عنه 
بالمحرق

- جامع الحد الجنوبي بالمحرق
- جامللع حمللد علللي كانللو - مقبللرة 

المحرق بالمحرق
- جامع الشلليخ عيسللى بن سلمان آل 

خليفة بالمحرق
- حصه البكر )شيخان( بالمحرق

- الشيخة بزه بالمحرق
- جامع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 

بالمحرق
- جامع حفصة العوضي بالمحرق

- جامع الخير بالمحرق
جامع عبداهلل الحمد الزامل بالمحرق
- جامع أبي حامد الغزالي بالمحرق
- جامع جليجل البوفاسه بالمحرق

- مسجد الغاوي بالمحرق
- جامللع علللي بللن صقللر الجاهمللة 

»الخير« بالمحرق
- مسللجد محمللد علي كانللو -  مقبرة 

الحد بالمحرق
- جامع عيسى محمد العجان بالمحرق

- جامع  خليفة الفاضل بالمحرق
- جامللع الشلليخ حمد  بن سلللمان بن 
عيسى آل خليفة )الشيخ حمد( بالمحرق
- جامع راشد بن أحمد لوتاه بالمحرق

- مسللجد خامللس الخلفاء الراشللدين 
بالمحرق

- مسجد خليفه بن موسى بالمحرق
- مسللجد سللالم بن درويش المناعي  

بالمحرق
- جامللع محمللد بن يوسللف الحسللن 

بالمحرق
- جامع حفصة أم المؤمنين بالمحرق

- جامع فاطمة الحوطي بالمحرق

المساجد المحولة 
لجوامع بشهر رمضان

عبدالمطلللب  بللن  حمللزة  مسللجد   -
بالشمالية

النطاقيللن  ذات  أسللماء  مسللجد   -
بالشمالية

- مسجد أبوأيوب األنصاري بالشمالية
عللوف  بللن  عبدالرحمللن  مسللجد   -

بالشمالية
- مسجد أم سلمة بالشمالية

- مسللجد رملللة بنللت أبللي سللفيان 
بالشمالية

- مسجد الدويسان بالشمالية
- مسجد فاطمة جمعة بالشمالية
- مسجد يوسف محمود بالجنوبية

- مسجد عمرو ابن العاص بالجنوبية
- مسجد يوسف الرويعي بالجنوبية

- مسجد حنين بالجنوبية
- مسجد المهاجرين بالجنوبية

- مسللجد أبي عبداهلل سلمان الفارسي 
بالجنوبية

- مسللجد القعقاع بن عمرو التميمي 
بالجنوبية

- مسجد الفوز بالجنوبية
- مسجد أبوالعاء الحضرمي- العائلة 

الحاكمة بالجنوبية

- مسجد شيخة الجازي بالجنوبية
- مسجد البيان بالجنوبية

- مسللجد الشلليخ خليفة بن محمد بن 
سلمان آل خليفة بالجنوبية

- مسجد أبو الفتح بالجنوبية
- مسللجد علي بللن خليفللة آل خليفة 

بالجنوبية
الفارسللي  شلليخان  أحمللد  مسللجد   -

بالرفاع »الحنينية« بالجنوبية
- مسللجد عيسللى بن عيسللى بالرفاع 

الشرقي بالجنوبية
- مسجد خالد ابن الوليد بالجنوبية

- مسللجد بدريللة جعفللر المرباطللي 
بالجنوبية

-مسجد لطيفة العيسى بالجنوبية
- مسجد ناصر الساير بالجنوبية

- مسجد الغفران بالجنوبية
- مسجد اإلخاص بالجنوبية

- مسجد أبي بن كعب بالجنوبية
- مسجد منار الهدى بالجنوبية

المحميللد  عبدالرحمللن  مسللجد   -
بالمحرق

- مسللجد شلليخة بنللت عبدالرحمللن 
بالمحرق

- مسللجد حصة بنت خليفللة العماري 
بالمحرق

- مسللجد اإلمام أبي حنيفللة النعمان 
بالمحرق

- مسجد أمهات المؤمنين بالمحرق
- مسجد البسيتين الجنوبي بالمحرق

- مسجد ظبية بنت راشد بالمحرق
- مسجد عمر بن عبدالعزيز بالمحرق

- مسجد البوكوارة بالمحرق
- مسللجد علللي بللن إبراهيللم الزياني 

بالمحرق
)خللاص  شللويطر  جاسللم  مسللجد   -

بالجاليات( بالمحرق
- مسللجد إبراهيم بن يوسللف )خاص 

بالجاليات( بالمحرق
- مسجد آل بن خاطر بالمحرق

- مسللجد علي بن يوسللف فخرو )نادي 
الحالة( بالمحرق

- مسللجد فليفللل )خللاص بالجاليات( 
بالمحرق

- مسجد أسامة بن زيد بالمحرق
- مسللجد عبللداهلل بن يوسللف الخاطر 

بالمحرق
مسجد الشيخ محمد بن حمد آل خليفة 

)الفرقان( بالمحرق
- مسجد عبدالرحمن الزياني بالمحرق

- مسجد مالك بن دينار بالمحرق
- مسللجد سلللمان بن حسين بن مطر 

)خاص بالجاليات ( بالمحرق
- مسجد مريم إبراهيم لوري بالمحرق

- مسجد الصحابة بالمحرق
- مسللجد لولللوة بنللت أحمللد الجودر 

بالمحرق
- مسجد عبداهلل بن عقاب بالمحرق

- مسجد سعد بن معاذ بالمحرق
بوشللاهين(  حللي  )كبينللة  مسللجد   -

بالمحرق

 الجوامع المغلقة 
حتى إشعار آخر

-جامع عبداهلل بن العباس - سلماباد 
بالشمالية

- جامع الشيخ محمد بن أحمد بن علي 
»اليماني« بالعاصمة

- جامع يتيم  بالعاصمة
 - جامع الصحاف بالعاصمة

- جامللع فاطمللة الخالللد )الزراريللع (
بالعاصمة

اللحللم  سللوق  غربللي  مممجللاع   -
بالعاصمة

- مسجد أبو قبابة بالعاصمة
- مسجد بن جمعان بالعاصمة

- مسللجد مبللارك الحسللاوي )السللوق 
المركزي ( بالعاصمة

- مسجد عبدالعزيز خنجي بالعاصمة
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 رمضان.. بين طقوس الشهر 
الفضيل واإلجراءات االحترازية

وه��ا نح��ن ندخ��ل أول أيام ش��هر رمض��ان الفضيل، 
نستش��عر نفحات الس��كينة والرحمة تح��ف الجميع، 
فيم��ا تتجه القلوب إلى الخالق ع��ز وجل طلبًا للرحمة 
والمغف��رة، ودعاء إلى اهلل ال ينقطع آناء الليل وأطراف 
النه��ار ب��أن يديم عل��ى وطنن��ا الغالي نعم��ة األمن 

واألمان وأن يحفظ قيادته وشعبه..
ف��ي رمضان الماضي عاش الجمي��ع أول صدمة، حيث 
أغلق��ت المس��اجد وتوقف��ت الصل��وات وحرمن��ا من 
إحي��اء التراويح وقي��ام الليل واالعت��كاف، وفي منازلنا 
ف��رض علينا الوب��اء التباعد االجتماع��ي، فال جمعات 
وال غبق��ات وال زي��ارات، وأصبح��ت عالقتن��ا مع األهل 
واألقرباء محص��ورة عبر مكالمة هاتفية أو أحد برامج 
التواصل االجتماعي. ش��هر رمض��ان الفضيل، دعوة 
وفرصة للجميع لمالمس��ة المعن��ى الحقيقي للصوم، 
عبر الشعور بأصحاب الحاجات واإلفاضة مما أنعم اهلل 
ب��ه عليه من خير إلى من هم بحاجة إلى عطائه، كما 
أن��ه فرصة مثالية إلعادة الت��وازن إلى حياتنا من كل 

النواحي، النفسية واالجتماعية والمالية والصحية..

منذ رمضان الماضي إلى اليوم، وعلى مدى عام كامل 
مررنا جميعًا بتجربة ال ش��ك أنه��ا صعبة، وتطورات 
صحية وطبية وقرارات حكومية وتباين كبير في أعداد 
اإلصابات والوفيات.. نجحنا حينًا وش��عرنا بالفخر يوم 
وصل��ت عدد اإلصابات إلى أقل م��ن 120 حالة يوميًا، 
وتألمنا حين خاب الظن واس��تهتر البعض فزاد عدد 

اإلصابات ألكثر من 1300 حالة.
الي��وم ونحن نعيش األج��وار الروحانية لهذا الش��هر 
الفضيل، وم��ع العودة بح��ذر للحي��اة الطبيعية بعد 
الس��ماح بفتح المس��اجد لصالة التراوي��ح والجمعة، 
حس��ب االش��تراطات الصحية، هي فرصة لن��ا جميعًا 
لنعيد التأكيد أن هذا الش��هر المبارك، والذي ش��هد 
أعظ��م وأهم االنتصارات، سيش��هد انتص��ارًا من نوع 
جديد، حي��ن نهبط بمؤش��رات اإلصاب��ات إلى أدنى 

مستوياتها، وصواًل إلى صفر إصابة.
فرصة أخ��رى يقدمها لنا هذا الش��هر الفضيل لنعيد 
ترتي��ب أولوياتنا؛ لنبطىء من الجري وراء أمور مادية، 
والتخلي عل��ى مظاهر وبهرجات كانت عبئًا على كثير 

من��ا، فنعود إلى عائالتنا الصغيرة وحياتنا البس��يطة 
الت��ي كانت دائمًا منعًا للطاق��ة ومحركًا لتقدمنا في 

الحياة. 

* إضاءة..
جهد مشكور ومقدر قامت به وزارة الصناعة والتجارة 
والس��ياحة قب��ل أيام من حل��ول الش��هر المبارك عبر 
تنفي��ذ حمالت مكثف��ة للوقوف على أوضاع األس��واق 
والتحق��ق م��ن تواف��ر المنتج��ات الغذائي��ة وضمان 

استقرار أسعارها.
ورس��الة ش��كر نوجهها إلى أبناء الوط��ن المخلصين 
م��ن تج��ار الم��واد الغذائي��ة والمس��توردين، وهم 
يب��ادرون، كعادته��م كل عام، بالتوقي��ع على وثيقة 
الش��رف الس��نوية الخاصة بالمحافظة على اس��تقرار 
أسعار الس��لع الغذائية وعدم استغالل ارتفاع الطلب 
المتوقع من الناس على الس��لع الغذائية خالل ش��هر 

رمضان المبارك في رفع األسعار.

نجاح دولنا يغيظهم

التقارير التي نش��رها المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية في الخارج بالتنسيق مع 
مرصد حقوق اإلنسان اإليراني بشأن أوضاع المساجين في إيران خالل شهر مارس 
الماض��ي فقط، يؤكد أن تعامل النظام اإليراني مع المس��اجين هو األس��وأ فعاًل، 

ليس في المنطقة وحسب وإنما على مستوى العالم.
 فالتقاري��ر المنش��ورة قبل أيام، تطرقت إلى اإلعدامات التي ش��هدتها الس��جون 
اإليرانية خالل الشهر الماضي، والتي بلغت 12 حالة إعدام، أي بمعدل إعدام واحد 
كل يومي��ن تقريبًا طوال الش��هر، أما حاالت االعتقال خالل ش��هر مارس فتجاوزت 
400 حال��ة، أي ما يقارب 13 س��جينًا كل يوم، في مختلف الس��جون اإليرانية ولعل 

أشهرها سجن طهران الكبرى، وسجن إيفين، وسجن أروميه المركزي.
م��ع تلك األرقام المخيفة، وهي محصلة ش��هر واحد فقط، لم نس��مع أو نقرأ ردود 
أفعال مس��تنكرة م��ن المجتمع الدولي أو تلك المنظم��ات أو الفضائيات المدعية 
دفاعها عن الحقوق والحريات، فلماذا يا ترى؟ هل بسبب أن تلك المعلومات سرية 
ول��م تكن متاحة مثاًل؟ أم أن مصادر التقارير ليس��ت من المص��ادر ال� »موثوقة« 
بالنس��بة لتلك المنظمات وبعض الفضائيات التي تقول إنها تهتم بالرأي والرأي 

اآلخر وهي أبعد ما تكون عن ذلك.
الجواب ببساطة شديدة هو أن تلك المنظمات والفضائيات وبعض الدول الغربية 
تس��تهدف دواًل مس��تقرة، آمنة، متطورة ومنجزة، مثل دولنا ف��ي الخليج العربي، 

خاص��ة البحرين الس��عودية واإلمارات، لذلك ال ترى أن إيران دولة تس��تحق النظر 
إليها من باب أن »الضرب في الميت حرام«، ولكن البد من التركيز على دول ناجحة 
ومتط��ورة ومرفهة حتى »يطالهم« جزء من خيرها، وإال س��وف تس��لط تقاريرهم 
الكاذبة عليها، وطبعًا هناك من يس��اعدهم من أبناء تلك الدول وهم من الخونة، 
لي��س من باب الوقف معهم أو نصرتهم، ولكن من أجل تبادل المصالح، فالخونة 
هدفهم األس��مى حكم آخرين للبالد، تحت مس��ميات متعددة منها »جمهورية«، 
والمنظمات تعتبر هؤالء مصدرًا »للمعلومات« حتى لو كاذبة فعنصر المصداقية 
هنا ليس مهمًا طالما إن »الش��يك« لم يحرر لصالحها بعد، أما بعض الفضائيات 
فهدفه��ا تنفي��ذ أجندات مموليها م��ن أنظمة حاكمة مريضة نفس��يًا تعاني من 
عقدة النقص أو ُعقد تاريخية، وترى في زعزعة أمن واستقرار دولنا شفاًء ألمراضها 

النفسية. 
إن الحقيقة التي تتجاهلها تلك األطراف »المنظمات والفضائيات والخونة« هو أن 
دولنا الخليجية ليست حكامًا فقط، بل شعوب ملتفة حول حكامها، متمسكة بهم 
وبرفعة أوطانهم، وتعمل في سعي حثيث لمواصلة اإلنجازات والنجاحات، وشواهد 
دولن��ا على ذلك كثيرة ومتعددة، وهذا ما يغيظه��م حقًا، فغيظهم وحقدهم على 
دولن��ا دلي��ل على نجاحها الذي سيس��تمر بفض��ل اهلل ثم بحكمة ورؤي��ة حكامنا، 

وإخالص وتفاني شعوب خليجنا العربي.

 الدبلوماسي الذي 
»غسل شراع المعارضة«

ما لم يقله س��فير الواليات المتحدة األمريكية األس��بق في المنامة 
س��ام زاخم في مقاله الذي نشر أخيرًا في مجلة »ناشيونال إنترست« 
األمريكية بش��كل مباش��ر لكنه كامن بين السطور وسهل تبينه هو 
أن أولئ��ك الذين يعتبرون أنفس��هم »معارض��ة وحقوقيين« دخالء 
على العمل السياس��ي ودون القدرة على اس��تيعابه وأنهم لهذا لم 
يحققوا مفيدًا وينبغي من المس��ؤولين األمريكيين »إعادة التوازن« 

في نهجهم تجاه حقوق اإلنسان. 
ملخص قناعات الس��فير س��ام ه��ي أن »الدعوة المبدئي��ة للحقوق 
المدني��ة والسياس��ية المعت��رف به��ا عالمي��ًا أمر ال بد من��ه، لكن 
العال��م م��كان فوضوي، والحقائ��ق مهمة«. الس��فير رأى في مقاله 
الذي يس��تحق تعليقه على بوابة مبنى األم��م المتحدة وأن يحفظه 
»الحقوقي��ون الج��دد« عن ظهر قل��ب أنه »في الوقت الذي تس��عى 
البحرين فيه جاهدة لمواجهة هذه التحديات بش��كل علني وش��فاف 
ف��إن اتباع الواليات المتح��دة لنهج أكثر تعاون��ًا وأقل خصومة من 
ش��أنه أن يؤدي إلى نتائج أفضل«. وفي ه��ذا ما يعين كل ذي عقل 
عل��ى تبين حالة أولئك الذين ال يزالون يرددون الش��عارات نفس��ها 
الت��ي رفعوه��ا قبل عش��ر س��نوات وأودت بهم وظلموا به��ا الناس 

ويتوفر مثالها هذه األيام بقوة. 
ألن الس��فير س��ام زاخ��م كان وال ي��زال متابع��ًا لتط��ورات األحداث 
ف��ي البحرين بحكم عمل��ه لذا لم يتردد عن اإلش��ادة بم��ا اتخذته 
البحرين من إجراءات وإصالحات تش��ريعية وقانونية لضمان حماية 
حقوق اإلنس��ان في المملكة »والمتمثلة في إنش��اء األمانة العامة 
للتظلمات ف��ي وزارة الداخلي��ة ووحدة تحقيق��ات خاصة في مكتب 
المدعي العام، إلى جانب إقرار قوانين مهمة مثل رفع س��ن األحداث 
إل��ى الثامنة عش��رة وإقرار قانون األحكام البديل��ة والتقليل من دور 
االعتراف��ات كدليل على اإلدانة«، واهتم بالتأكي��د على أن البحرين 
»طورت م��ن فهمها لقضايا حقوق اإلنس��ان والتعامل معها« وأنه 
»توج��د اآلن إج��راءات غير مس��بوقة لحماية المواطني��ن من كافة 
التج��اوزات« وأن »قيادتها بداية من جاللة الملك تدرك الحاجة إلى 

المزيد من التوسع في حماية الحقوق المدنية والسياسية«.

غربة المبدعين في أوطانهم
أن تك��ون غريبًا في بلد م��ا أهون عليك من أن تك��ون غريبًا في 
وطنك والغربة الت��ي أعنيها هنا هي عندما تكون غريبًا بأفكارك 
ومواهب��ك وهموم��ك تلك ه��ي الغرب��ة الحقيقية الت��ي نجدها 
عن��د األفراد الموهوبين والمبدعين س��واء كان��وا أطفااًل أم كبارًا 
هم ثروة بش��رية في غاية األهمية وعند تهميش��هم يش��عرون 
بأنه��م كالطيور التي تغرد خارج الس��رب فال أح��د يفهمهم وال 
هم يفهمون أحدًا مش��اعرهم وأمنياتهم غير هكذا يحدثنا تاريخ 
المبدعي��ن حيث لم يق��در الفن��ان العالمي التش��كيلي ليوناردو 
دافنشي في وطنه في عمله الفني اإلبداعي لوحة الموناليزا تلك 
اللوح��ة الت��ي يصل عدد زواره��ا إلى 6 ماليين زائر خالل الس��نة 
الواح��دة »80%« م��ن زوار في اللوف��ر إال أّن المونالي��زا لم تحَظ 
بهذه الش��هرة حتى مطلع القرن العش��رين حيث كانت في ذلَك 
الوقت مجرد لوحة ِمْن بين اللوحاِت العديدِة التي حظيت ِبتقديٍر 
عاٍل. مع بداية القرن التاس��ع عشر بدأ الناس يمدحون دا فينشي 
وساد اعتقاد حينها بأنه عبقري هكذا هم المبدعون في كل أرجاء 
العال��م ال يقدرون إال بعد رحيله��م ويصبحون من تاريخ الماضي 
ول��ذا من واجب المجتمع أن يحاف��ظ عليهم وال يبدد هذه الثروة 
باإلهم��ال وانعدام الرعاية ب��ل أن المجتمع مطالب باس��تثمار 
مواه��ب وإبداعات أبنائه حتى تس��هم في تنمي��ة وضمان أمنه 

واستقراره ومستقبله.
وم��ن هن��ا الب��د م��ن التع��رف عل��ى األش��خاص ذوي المواهب 
واإلبداع��ات المتنوعة، واكتش��افهم، وتصمي��م البرامج الالزمة 
لتوظي��ف قدراته��م وطاقاته��م التي ال تنضب م��ن أجل تحقيق 
مصلح��ة مش��تركة للفرد والمجتم��ع معًا. والموه��وب والمبدع 
بحاجة إلى برامج خاصة لما يتمتع به من طاقات وقدرات يتفوق 
فيه��ا على أقران��ه، وعدم توفر هذه البرامج يعني خس��ارة جانب 
كبير من طاقات المجتم��ع، وبالتالي فالتعرف على قدرات هؤالء 
وإيج��اد الس��بل الكفيلة لتنمي��ة قدراتهم من المه��ام الوطنية 
الملح��ة، واألف��راد الموهوب��ون والمبدعون ليس��وا حص��رًا على 
الطبق��ات الغنية أو على جنس من األجناس أو عصر من العصور، 
ف��كل امة بها م��ن الملكات العقلية الخاصة م��ا يكفيها، المهم 
هو كيفية االستفادة وتسخير هذه الطاقات لتكون فاعلة وقادرة 

على النهوض بالمجتمع. 
علين��ا أن ن��درك أن اإلبداع واالبتكار هو عن��وان للثورة الصناعية 
الرابعة ومن هنا وجب رعاية المبدعين والمبتكرين والمخترعين 
لدورهم اله��ام في تطور بلدانهم وتقدمها. وفي عصرنا الراهن 
ازدادت أهمية النشاطات اإلبداعية أكثر من أي وقت مضى، لما لها 
من انعكاسات بارزة على جهود التنمية المستدامة التي تبذلها 
الدول المختلفة لتحسين مس��توياتها المعيشية، ورفع قدراتها 
التنافس��ية في األسواق العالمية لتحقيق عوائد مالية أكبر، ذلك 
أن اإلبداعات واالبتكارات والمخترعات العلمية والتقنية الناجمة 
من أنشطة البحث والتطوير تس��اعد كثيرًا على تحقيق معدالت 
تنمية اقتصادية عالية، إذ أنها توفر منتجات جديدة، أو عمليات 
تصنيع جديدة تس��هم بزيادة اإلنتاجي��ة، أو حتى ظهور صناعات 
جديدة. تقاس قدرة الدول التنافس��ية عادة بقدرة مؤسس��اتها 
اإلنتاجية على إنتاج البضائع والس��لع التي يمكن تس��ويقها، مع 

الحفاظ على، أو تحسين مستويات بلدانها المعيشية.
أصب��ح اإلب��داع في مجاالت��ه المختلف��ة، المؤسس��ية والعلمية 
واألدبي��ة والفنية، هو الورق��ة الرابحة التي تس��عى كل أمة في 
عصرنا الحاضر للحصول عليها وامتالكها لتحقيق التفوق والتميز 
بين األم��م األخرى في عصر تميز بالس��رعة والتط��ور في جميع 
المج��االت، بما فيها مجال اإلدارة المؤسس��ية. وم��ن جانب آخر 
إن ازدياد وتنوع مش��كالت الفرد والمجتمع البيئية واالقتصادية 
واالجتماعية والسياس��ية وما تتطلبه هذه المشكالت من حلول 
جديدة ومبتكرة قد جعل من اإلبداع موضوعًا محوريًا للدراس��ات 

النفسية واالجتماعية.

رسالة للتآزر والتعايش السلمي

دائمًا ما يش��كل ش��هر رمضان في مملك��ة البحرين 
وقت��ًا ممتعًا تس��تعرض من خالل��ه المملكة ثقافة 
التعايش الس��لمي والصداقة بي��ن جميع الناس من 
خ��الل التجمع��ات االحتفالي��ة والطق��وس المهمة. 
يتشارك المسلمون وجيرانهم في جميع أنحاء العالم 
أج��واء التأمل والكرم، بما في ذلك مس��لمو الواليات 

المتحدة البالغ عددهم 3.5 مليون.
و به��ذه المناس��بة أهن��ئ مملك��ة البحري��ن، قيادًة 

وشعبًا، بقدوم شهر رمضان المبارك.
ونظ��رًا لالحتياط��ات الالزمة التي يج��ب علينا جميعًا 
االلت��زام به��ا بس��بب جائح��ة كورونا )كوفي��د 19(، 
فإن ش��هر رمضان ه��ذا العام، كما الع��ام الماضي، 
س��يبدو بطبيعة الحال مختلفًا. بالنس��بة للمسلمين 
البحرينيي��ن واألمريكيي��ن عل��ى حٍد س��واء، فإن هذا 
س��يعني االلتزام بإجراءات الصح��ة العامة التي تضع 
قيودًا على األنشطة الدينية، وذلك لحماية أصدقائنا 
وزمالئن��ا وأف��راد عائالتن��ا ومواطنيه��م المعرضين 
للخطر بش��كل خاص. وفي حين أن هذا س��يعني أننا 
قد نحت��اج إلى تقليص احتفاالتن��ا المجتمعية، مثل 
أمسيات المجالس والغبقات والقرقاعون التي نتذكر 

مش��اركتها باعتزاز قبل جائحة كورون��ا )كوفيد 19(، 
فإن االحتفال بش��هر رمضان هذا العام ال يزال فرصة 
لتجس��يد أكثر القيم العزيزة التي يمثلها هذا الشهر 

الكريم.
ول��م تك��ن أج��واء التجمع��ات ممكن��ة ف��ي رمضان 
الماضي، بسبب الحاجة إلى ممارسة التباعد الجسدي 
كما أوصى بذلك خب��راء الصحة العامة. ومع ذلك، لم 
تك��ن روح رمضان أقل قوة، حي��ث كان الناس يؤدون 
صالته��م في المنزل أو ينضم��ون إلى التجمعات عبر 
اإلنترنت لتناول اإلفطار يوميًا. وقد قمنا في السفارة 
األمريكية باستضافة مأدبة إفطار افتراضية جمعتنا 
مع الش��باب البحريني ممن شاركوا في برامج التبادل 
الثقافي والتعليمي لدينا، وكان بعضهم في الخطوط 
األمامي��ة للحملة الوطنية لمكافح��ة )كوفيد 19(، لذا 
نعتزم ه��ذا العام بعقد نفس الن��وع من التجمعات 
االفتراضي��ة. يتطلع ماليين المس��لمين ف��ي أمريكا 
هذا العام أيضًا إلى تجديد التزامهم بمبادئ الش��هر 
الكري��م المتمثل��ة ف��ي ممارس��ة االمتن��ان والتأمل 
الذات��ي، وتقدي��م الخدم��ات لآلخري��ن على حس��اب 
ذاتهم. وسيجتمع القادة الدينيون وونشطاء المجتمع 

المحليون في أكثر من 2000 مس��جد في جميع أنحاء 
الوالي��ات المتح��دة بش��كل افتراض��ي إلظه��ار كرم 
وحب جيرانهم الذي يس��تحضره شهر رمضان. فمنذ 
انتشارالوباء، لعب المسلمون األمريكيون دورًا حيويًا 
في المس��اهمة المجتمعية. على س��بيل المثال، قاد 
 ،Medtronic عمر إش��راق، الرئيس التنفيذي لشركة
مهمة تس��ريع إنتاج اآلالف من أجه��زة التنفس التي 
يحتاجها المجتمع بشكل فوري، بينما وزعت مؤسسة 
الزكاة في ش��يكاغو اآلالف من قف��ازات الفحص على 
المستش��فيات المحلية مع ارتفاع ح��االت االصابة ب�  

)كوفيد 19( في الواليات المتحدة .
م��ع دخولن��ا ش��هررمضان هذا الع��ام، أود أن أش��كر 
أصدقاءن��ا البحرينيي��ن عل��ى كرمه��م وصداقته��م 
وش��راكتهم في الوقت الذي نحتفل فيه معًا بالشهر 
الكري��م. بالنياب��ة ع��ن مجتم��ع الس��فارة بأكمل��ه، 
تمنياتي لكم ولعائالتكم بشهر رمضان مبارك مليء 

بالسالم. رمضان كريم.

* القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة 
األمريكية لدى مملكة البحرين

نرجوكم »ال تصوموا«..!!

لم أره منذ عش��رين عامًا، لكنني أرى رسائله اإللكترونية عبر تطبيق »الواتس أب« 
خاص��ة في موضوع التهاني برمض��ان أو األعياد أو التعازي، وهذا حالكم جميعكم 
يوم أمس حينما »انفجرت« هواتفكم برس��ائل التهنئة بحل��ول رمضان المبارك، 
وبالتأكيد تضمنت تهاني من أشخاص لم تروهم لعقود أو سنوات طويلة، ولربما 

أشخاص ال تعرفونهم أصاًل. 
عموم��ًا، رمضان كريم وأعانكم اهلل على صيامه وقيام��ه غفر لكم فيه، وهو يأتي 
للم��رة الثانية ف��ي ظل جائحة كورون��ا، ووحدهم أقوياء الذاكرة س��يتذكرون حال 
رمضان العام الماضي في ظل بدايات انتشار فيروس كورونا وكيف كانت اإلجراءات 
بشأنه خاصة من إغالق للمطاعم والخيم الرمضانية ومنع التجمعات المكتظة في 

المجالس وغيرها. 
اليوم نبدأ ش��هرًا فضياًل آخر في ظل »كورونا«، ومعه توجد اش��تراطات واحترازات 
جدي��دة، ليس فيها إغ��الق للمرافق، بل فيها تش��ديد على الحرص بش��أن توخي 
اإلصاب��ة واالختالط، فالوضع ال��ذي وصلنا إليه مع وجود مجموعات »مس��تهترة« 
قادن��ا لرؤي��ة تس��جيل إصابات تتج��اوز األلف بش��كل ش��به يومي، م��ا يعني أن 
التطعيم بات ضرورة ملحة لمقاومة هذا االنتشار، إضافة لضرورة »عدم االنفالت 

االجتماعي« في رمضان حتى ال تزيد الحاالت. 
لربما األفضل في هذا الشهر االبتعاد عن مناقشة المواضيع المعقدة التي تتداخل 
مع مواضيع بدورها تثقل صدر المواطن وتدخله في تيه التعقيدات والتحليالت إن 
كانت معنية بالسياسة وأمور تبتعد عن الواقع االجتماعي المعاش يوميًا، بالتالي 

س��نحاول في رمضان طرق أمور معنية بالممارس��ات الفضلى في هذا الش��هر من 
ناحية اجتماعية وعملية وحتى إدارية مرتبطة بأعمالهم وسلوكياتهم اليومية. 

وألن��ه الي��وم األول فإنك بالضرورة س��تجد حول��ك نماذج عديدة ل� »الممارس��ات 
الدرامية« لبعض األش��خاص، فيها تظهر تصرف��ات غريبة وغير اعتيادية، والحجة 
فيه��ا »أنا صائم«، بما يوحي لك أن هذا الش��خص يم��ر بمرحلة »تعذيب« وليس 

صيامًا يتحصل من ورائه على األجر والثواب. 
بع��ض الناس تكتش��ف في رمض��ان أن أخالق��ه »ماركة مضروب��ة«، ال أخالق في 
معاملة الناس وال »مزاج عدل«، والكارثة لو كان »مدخنًا«، الهوس في العقل بأن 
نقص »النيكوتين« يحول بعضهم ل� »المارد األخضر« و»ياويلك من س��واد ليلك« 

لو تجرأت وكلمته.
ه��ذه كأمثل��ة تتكرر كل عام، وتحصل بنس��بة طاغية في أول األي��ام، ناهيكم عن 
»س��باقات الش��وارع« التي تحص��ل حينما يحين وق��ت الفطور وبع��ض الناس لم 
يصلوا لبيوتهم، وهنا تراهم يسابقون الوقت وتتحول شوارعنا وكأنها حلبة سباق 

سيارات، وهنا خذوا الحوادث بين السيارات، أو حوادث المالسنات بين الناس. 
تريدون أمثلة أكثر؟! ستجدون ألف قصة وقصة ألشخاص كل حجتهم »أنا صائم«. 
رمضان ش��هر خي��ر وفضائل، وهو فرص��ة للجميع باختبار قدراته��م على التحمل 
والس��يطرة على الس��لوك البش��ري، وهنا س��تجد أن بعض البش��ر بحج��ة الصيام 
يتحولون لوحوش ال يصدر عنهم إال السلوك العنيف واللغة الثقيلة والمزاج المنفر، 

وهؤالء ودك لو تقول لهم: »رجاًء ال تصوموا«.
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التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)

رأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة االجتمـــاع االعتيـــادي 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح 

أمس عن ُبعد.
 بعدهـــا ثمن المجلس ما أواله جاللة العاهل 
مـــن اهتمـــام بالصياديـــن ومســـاعدتهم في 
حـــل قضاياهـــم، والذي يأتي ضمـــن الرعاية 
الملكيـــة الســـامية ألبناء البحريـــن ودعمهم 

في مختلف المجاالت والظروف.
 ثم أعرب المجلس عن شكره وتقديره لكافة 
المواطنيـــن والمقيميـــن الذين بـــادروا بأخذ 
التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس كورونـــا، داعيًا 
لمواصلـــة التجاوب بذات العـــزم مع الحملة 
الوطنية للتطعيم بما يحقق هدف تحصين 
المجتمـــع وحمايـــة صحـــة أفـــراده، مؤكـــًدا 
علـــى أهمية مواصلـــة االلتـــزام باإلجراءات 
االحترازيـــة فـــي التصدي لفيـــروس كورونا 

خالل شهر رمضان المبارك.

شكًرا للمتطعمين... ولنواصل بعزم تحصين المجتمع
مجلس الوزراء: مساعدة الصيادين تأكيد للدعم السامي ألبناء البحرين في مختلف الظروف

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

المنامة - بنا

)04(

             تهّنئ بحلول 
شهر رمضان المبارك

ترفع صحيفة “البالد” أســـمى آيات التهاني والتبريكات بمناســـبة حلول 
شـــهر رمضان المبارك إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة وإلى شـــعب البحرين الكريم، 
داعية هللا أن يعيد هذه المناســـبة على شـــعب البحريـــن واألمة العربية 

واإلسالمية بوافر الخير واليمن والبركات. 

أصـــدر عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
مرســـوم ملكي بالعفـــو الخاص واإلفراج 
فـــي  المحكوميـــن  مـــن  نزيـــال   91 عـــن 
قضايا مختلفة، بعـــد أن قضوا فترة من 
العقوبـــات الصادرة بحقهم. ويأتي العفو 
واإلفراج، بمناســـبة حلول شـــهر رمضان 
المبـــارك وذلـــك جرًيا على عـــادة جاللته 
الكريمـــة، وحرصـــه على إتاحـــة الفرصة 
لمن شملهم العفو لالندماج في المجتمع 

والمشاركة في مسيرة البناء والتقدم.

عفو ملكي عن 91 نزيًل

جاللة الملك

03.57
06.01



مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  رأس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة االجتماع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد صباح أمس عن ُبعد.
 فـــي مســـتهل االجتمـــاع، رفع مجلس 
الـــوزراء أصـــدق التهانـــي إلـــى عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بن عيســـى آل خليفة وإلى ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة وإلـــى أبناء البحرين بمناســـبة 
حلول شـــهر رمضـــان الفضيـــل، داعيًا 
المولـــى جلـــت قدرته أن يجعله شـــهر 
خيـــر علـــى مملكـــة البحريـــن وأبنائهـــا 

وعلى األمتين العربية واإلسالمية.
 بعدهـــا ثمـــن المجلس مـــا أواله جاللة 
بالصياديـــن  اهتمـــام  مـــن  العاهـــل 
قضاياهـــم،  حـــل  فـــي  ومســـاعدتهم 
والـــذي يأتـــي ضمـــن الرعايـــة الملكية 
الســـامية ألبناء البحرين ودعمهم في 

مختلف المجاالت والظروف.
شـــكره  عـــن  المجلـــس  أعـــرب  ثـــم   
وتقديره لكافة المواطنين والمقيمين 
الذيـــن بـــادروا بأخذ التطعيـــم المضاد 
لمواصلـــة  داعيـــًا  كورونـــا،  لفيـــروس 
بـــذات العـــزم مـــع الحملـــة  التجـــاوب 
الوطنيـــة للتطعيـــم بمـــا يحقـــق هدف 
صحـــة  وحمايـــة  المجتمـــع  تحصيـــن 
أفـــراده، مؤكـــًدا على أهميـــة مواصلة 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية في 
التصدي لفيروس كورونا خالل شـــهر 

رمضان المبارك.
 ثـــم نظـــر المجلـــس فـــي الموضوعات 
المدرجة على جـــدول أعماله وقرر ما 

يلي:
 أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكـــرة مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة 
بشـــأن إنشـــاء وتنظيـــم الهيئـــة العامة 
قطـــاع  تنظيـــم  لتتولـــى  للرياضـــة، 
وإعـــادة  شـــؤونه،  وإدارة  الرياضـــة 
هيكلة وزارة شؤون الشباب والرياضة 
بما يســـهم فـــي رفع الكفـــاءة وتنظيم 
العمل في الشأن الرياضي والشبابي.

2. مذكـــرة مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة 
بشـــأن إعادة هيكلة عـــدد من الجهات 
الكفـــاءة  زيـــادة  بهـــدف  الحكوميـــة 
وتحسين األداء، وذلك بإلغاء منصب 
وكيل مساعد، واســـتحداث 3 إدارات 
وتغيير مسميات 8 أخرى ونقل تبعية 

إدارتين.
3. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
الماليـــة واالقتصادية والتوازن المالي 
بشأن مواءمة سعر بيع الغاز الطبيعي 
بمـــا يتوافـــق مـــع األســـعار باألســـواق 
العالمية ويعزز من تنافســـية وإســـناد 
القطاع الصناعي لمواجهة انعكاســـات 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا مـــن خالل 
اإلبقـــاء لمـــدة عـــام واحد على الســـعر 
الحالي عنـــد 3.75 دوالر أمريكي لكل 

مليون وحدة حرارية.
4. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
الماليـــة واالقتصادية والتوازن المالي 
بشـــأن اســـتحداث محفظة إلكترونية 
لخدمـــات دفـــع المعامـــالت الحكومية 

وآليات تنفيذ ذلك.
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  مذكـــرة   .5
اإلســـالمية واألوقـــاف بشـــأن تمكيـــن 
الـــوزارة مـــن االســـتفادة مـــن خبـــرات 
لألمـــم  التابعـــة  واللجـــان  المكاتـــب 
المتحـــدة إلعـــداد الالئحـــة التنفيذيـــة 
الخاصـــة  التنظيميـــة  والقـــرارات 
بقانـــون العدالـــة اإلصالحيـــة لألطفال 
وحمايتهم من ســـوء المعاملة، لتكون 
وفـــق أفضـــل الممارســـات فـــي حماية 

الطفل وتأهيله.
6. مذكـــرة وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
الحزمـــة  المتعلقـــة بتمويـــل  الوطنـــي 
الثانية من المشـــاريع التطويرية ذات 
الطابـــع البلـــدي بميزانيـــة تقـــدر بنحو 
42 مليون دينار من إيرادات صندوق 
وتركـــز  المشـــتركة،  البلديـــة  المـــوارد 
المشاريع على إنشاء عدد من المرافق 
العامـــة والطـــرق الداخليـــة وصيانتها 
إضافة إلى مشاريع التنمية الحضرية.

7. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
ردود  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
الحكومـــة علـــى 10 اقتراحـــات برغبة 
مـــن  مقدمـــة  بقانـــون  واقتراحيـــن 
مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم 

من مجلس الشورى.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مترئسا االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء صباح أمس عن ُبعد

المنامة - بنا

مساعدة الصيادين تأكيد للدعم السامي ألبناء البحرين في مختلف الظروف
ــة لــلــريــاضــة ــام ــع ــهــيــئــة ال ــاء وتــنــظــيــم ال ــشـ ــى إنـ ــل ــق ع ــوافـ مــجــلــس الـــــــوزراء يـ
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قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 12 أبريل 2021:

تهنئة جاللة الملك المفدى 
وسمو ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء وأبناء البحرين 
واألمتين العربية واإلسالمية 

بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

المجلس يثمن اهتمام جاللة 
العاهل المفدى بالصيادين 

ومساعدتهم في حل 
قضاياهم.

شكر المواطنين والمقيمين 
الذين بادروا بأخذ التطعيم 

المضاد لفيروس كورونا.

أهمية مواصلة االلتزام 
باإلجراءات االحترازية خالل 

شهر رمضان.

إنشاء وتنظيم الهيئة العامة للرياضة 
لتتولى تنظيم قطاع الرياضة وإدارة 

شؤونه.

إعادة هيكلة وزارة شؤون الشباب 
والرياضة بما يرفع كفاءة وتنظيم 

العمل الرياضي والشبابي.

إعادة هيكلة عدد من الجهات الحكومية، 
بإلغاء منصب وكيل مساعد واستحداث 3 

إدارات وتغيير مسميات 8 أخرى ونقل تبعية 
إدارتين.

مواءمة سعر بيع الغاز الطبيعي بما يتوافق 
مع األسعار باألسواق العالمية من خالل 

اإلبقاء لمدة عام واحد على السعر الحالي 
عند 3.75 دوالر أمريكي لكل مليون وحدة 

حرارية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي 
وإسناده لمواجهة انعكاسات جائحة فيروس 

كورونا.

استحداث محفظة الكترونية لخدمات دفع 
المعامالت الحكومية.

االستفادة من خبرات مكاتب األمم 
المتحدة في إعداد الالئحة التنفيذية 
والقرارات التنظيمية لقانون العدالة 

اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء 
المعاملة.

تمويل الحزمة الثانية من المشاريع 
التطويرية ذات الطابع البلدي بميزانية 
ُتقدر بنحو 42 مليون دينار بحريني من 

إيرادات صندوق الموارد البلدية المشتركة.

ردود الحكومة على 10 اقتراحات برغبة 
واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس 

النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس 
الشورى.

المجلس يشكر 
المتطعمين ويدعو 
للتجاوب للمواصلة 

بعزم نحو تحصين 
المجتمع 

اإلبقاء عاًما 
واحًدا على 

سعر بيع الغاز 
الحالي عند 
3.75 دوالرا

42 مليون دينار 
إلنشاء عدد 

من المرافق 
العامة والطرق 

الداخلية 

إلغاء منصب 
وكيل مساعد 
واستحداث 3 
إدارات ونقل 
تبعية إدارتين

تنظيم قانون 
العدالة اإلصالحية 

وحماية األطفال 
من سوء 
المعاملة

 استحداث 
محفظة إلكترونية 

لخدمات دفع 
المعامالت 

الحكومية



المنامة - إدارة األوقاف الجعفرية

في ضوء المستجدات المتعلقة بالوضع 
الفريـــق  مـــع  المناقشـــة  وبعـــد  الحالـــي 
الفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي  الطبـــي 
كورونـــا، ومراعـــاة ألهميـــة المناســـبات 
الدينية، وبعد االجتماع المشـــترك الذي 
عقـــد أمس بين رئيـــس المجلس األعلى 
للصحـــة رئيس الفريق الوطني للتصدي 
لفيـــروس كورونا الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة ورئيس 
األوقـــاف الجعفريـــة يـــوس ف الصالح، 
بإعـــادة  الســـماح  علـــى  التوافـــق  تـــم 
باإلجـــراءات  وااللتـــزام  المآتـــم،  فتـــح 

االحترازية التالية:
فقـــط  للرجـــال  المآتـــم  فتـــح  يقتصـــر 
المتطعميـــن  علـــى  الحضـــور  ويقتصـــر 
فقـــط )بعد 14 يوما مـــن الجرعة الثانية 
للتطعيـــم(، علـــى أال يتجـــاوز الحضـــور 
۳۰ % مـــن الطاقـــة االســـتيعابية داخل 
المآتـــم، وأال يكـــون بيـــن الحضـــور مـــن 
هم من كبار الســـن )60 ســـنة وما فوق(، 
وأصحاب األمـــراض المزمنة. كما يجب 
االلتـــزام بلبس الكمامات وترك مســـافة 
مترين بيـــن الحاضرين على أال تتجاوز 
مدة القـــراءة 45 دقيقـــة، وأن يتم فتح 

المأتم نصف ساعة قبل القراءة.
أســـماء  تســـجيل  المأتـــم  إدارة  وعلـــى 
الموجوديـــن وعـــدم الســـماح للمواكـــب 
خارج المأتم، وأن يتم مســـح األســـطح 

ومقابـــض األبـــواب قبـــل وبعـــد انتهـــاء 
المناســـبة الدينية بالمناديـــل المعقمة أو 
المـــاء والصابون إن أمكـــن، واالحتفاظ 
التطهيـــر  بأوقـــات  خـــاص  بســـجل 
لألســـطح، وأن يتم توفير معقمات لليد 
عند األبواب والتأكد من أن يكون مطهر 
األيدي يحتوي على ۷۰ % من الكحول 
وتوزيـــع المناديـــل الورقيـــة فـــي أنحاء 

المأتم ووضعها في أماكن بارزة.
وطالب المجتمعون بإزالة جميع برادات 
الميـــاه وثالجـــات المياه وعدم الســـماح 
بتوزيـــع المأكـــوالت أو المشـــروبات في 
المأتم، وتوفير ســـالل مهمالت ونفايات 
ويجـــب  للمـــس  الحاجـــة  دون  تعمـــل 
التخلـــص من النفايات بشـــكل مســـتمر، 
وإغالق دورات المياه وأماكن الوضوء، 
قبـــل  مشـــرعة  المأتـــم  أبـــواب  وجعـــل 
وبعد المناســـبة الدينية لتســـهيل عملية 

الدخول والخروج.
إقامـــة  منـــع  علـــى  التوافـــق  تـــم  كمـــا 
أو  البيـــوت  فـــي  الدينيـــة  المناســـبات 
المآتـــم غير المرخصـــة، وأن يكون فتح 
المآتـــم تحت إشـــراف ورقابـــة األوقاف 
الجعفرية للتأكد من اتباع االشتراطات 
المجتمعـــون  أكـــد  وختامـــا  الصحيـــة. 
أنه ســـيتم إغـــالق المأتم الـــذي ال يلتزم 
باالشـــتراطات الصحية والتنظيمية، ما 

يمثل خطرا على الصحة العامة.

ضوابط الفتتاح المآتم بشهر رمضان
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اليـــوم... أول أيــــام الشهــــر الفضيــــل
ــوف الــمــســلــمــيــن ــفـ “اإلســـــامـــــي” يـــهـــنـــئ: الـــلـــهـــم وّحــــــد صـ

أعلن المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية أن اليوم الثالثاء هو أول أيام شهر 
رمضان المبارك.

وصدر عن المجلس بيان بهذه المناسبة فيما يلي نصه:

“الحمـــد للـــه الـــذي شـــرفنا باإلســـالم، ومن 
علينـــا بصيـــام شـــهر رمضـــان، الـــذي أنـــزل 
للنـــاس وبينـــات مـــن  القـــرآن هـــدى  فيـــه 
الهـــدى والفرقـــان، والصالة والســـالم على 
ســـيدنا ونبينـــا محمـــد وعلى آلـــه وصحبه 
ذوي التقـــى واإليمـــان، وبعـــد، فحيـــث إن 
دخـــول شـــهر رمضـــان ال يثبـــت شـــرًعا إال 
برؤيـــة الهـــالل أو بإكمـــال عـــدة شـــعبان، 
واتباًعـــا لهدي رســـول هللا صلى هللا عليه 
وآلـــه وســـلم، فقـــد اجتمعت هيئـــة الرؤية 
الشـــرعية المكونـــة من أصحـــاب الفضيلة 
القطـــان،  عبـــدهللا  بـــن  عدنـــان  الشـــيخ 
يعقـــوب  بـــن  فريـــد  الدكتـــور  والشـــيخ 
المفتـــاح، والشـــيخ الدكتـــور إبراهيـــم بـــن 
راشـــد المريخي، والشـــيخ راشد بن حسن 

بمبنـــى  االجتماعـــات  بقاعـــة  البوعينيـــن، 
اإلســـالمية،  للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس 
مســـاء هذا اليوم االثنين ليلة الثالثاء 12 
أبريل 2021م، وحيث إنه لم يتقدم للهيئة 
أحـــد يدلـــي بشـــهادته، إال أنـــه ثبت شـــرًعا 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية رؤيـــة هالل 
شـــهر رمضان في هذه الليلة بشـــهادة عدد 
مـــن الشـــهود العـــدول، وعليه فـــإن الهيئة 
قـــد قررت أن يكـــون يوم غـــٍد الثالثاء 13 
من شـــهر أبريل 2021م، هو أول أيام شهر 
رمضـــان المبـــارك لعـــام 1442هــــ، ويجـــب 

صيامه، وهللا ولي التوفيق”.

هيئة الحكم بالرؤية

الشيخ عدنان بن عبدهللا القطان 

الشيخ د. فريد بن يعقوب المفتاح 
الشيخ د. إبراهيم بن راشد المريخي 

الشيخ راشد بن حسن البوعينين
للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  واغتنـــم 
اإلسالمية هذه المناســـبة السعيدة، ليرفع 
إلـــى عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
واألسرة المالكة الكريمة، وشعب البحرين 

الوفـــي، وإلى العالـــم العربي واإلســـالمي، 
أجمل التهاني وأطيب التبريكات، سائلين 
المولـــى جـــل وعـــال أن يهـــل هـــذا الشـــهر 
بالخيـــر  المســـلمين  المبـــارك علـــى جميـــع 
كلمتهـــم  يجمـــع  وأن  والبـــركات،  واليمـــن 
علـــى ما فيـــه الخير والصـــالح، وأن يوحد 
صفوفهـــم، ويوفـــق الجميـــع لصيـــام هـــذا 
مـــن  ويجعلنـــا  وقيامـــه،  الفضيـــل  الشـــهر 
عتقائـــه، آميـــن، وصلـــى هللا علـــى ســـيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المنامة - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

تفاعل كبير للمشاركة بجائزة خليفة بن سلمان القرآنية
الــتــقــديــم ــق  ــل غ أبـــريـــل  و16  ــس...  ــ ــ أم ــة  ــاي ــغ ل ــوا  ــل ــج س  510

حققـــت جائـــزة صاحـــب الســـمو الملكي 
االميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
القرآنيـــة تفاعـــال كبيرا، حيـــث فاق عدد 
المشـــاركين 500 مشـــارك ومشاركة في 
مختلف فئات الجائزة، التي تقام برعاية 
كريمـــة مـــن ســـمو الشـــيخة لولـــوه بنت 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة وبتنظيم 

وإشراف من جمعية النور للبر.
 وأوضحـــت رئيســـة جمعيـــة النـــور للبر 
رئيســـة اللجنة الدائمة للجائزة الشيخة 
لميـــاء بنت محمد بن خليفـــة آل خليفة 
أن التســـجيل في جائزة صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
مـــن  الرابـــع  فـــي  بـــدأ  القرآنيـــة  خليفـــة 
شـــهر أبريـــل الجـــاري، وقد بلـــغ مجموع 
المسجلين في فروع الجائزة لغاية يوم 

االثنيـــن 12 أبريل 510 مشـــاركين منهم 
273 من الذكور و237 من اإلناث، حيث 
بلـــغ عـــدد المشـــاركين فـــي فـــرع حفـــظ 
القران الكريم كاماًل 120 مشارًكا، وفرع 
حفظ عشرة أجزاء 112 مشارًكا، وفرع 
حفـــظ ثالثـــة أجـــزاء 133 مشـــارًكا، أما 
فرع حســـن الصـــوت والمحـــاكاة فـ145 

مشارًكا.
 وأضافت رئيســـة جمعية النـــور للبر أن 
 16 لغايـــة  يســـتمر  للجائـــزة  التســـجيل 
أبريـــل الحالـــي على أن تبـــدأ التصفيات 
خـــالل الفتـــرة مـــن 10 إلـــى 20 رمضان، 
بلجان تحكيم متخصصة في كل فروع 
الجائزة بعضوية نخبة من المتخصصين 
فـــي المســـابقات القرآنيـــة من المشـــايخ 
والقـــراء من الجنســـين، والتي ســـتكون 

عبر تقنيات االتصال تنفيًذا لإلجراءات 
االحترازية من فيروس كورونا.

واختتمـــت رئيســـة جمعيـــة النـــور للبر - 
رئيسة اللجنة الدائمة للجائزة تصريحها 
بدعوتها لجميع طـــالب وطالبات مراكز 

تعليم القرآن الكريم في مملكة البحرين 
والمنتســـبين إليه للمشاركة في الجائزة 
ومتابعـــة  اإللكترونـــي  التســـجيل  عبـــر 
االنســـتغرام  عبـــر  الجائـــزة  حســـاب 

.p.Khalifa.Quran.award@

المنامة - جمعية النور للبر

ذكرى خليفة بن سلمان في رحاب رمضان والقرآن
Û  ترتفع الكفوف بالدعاء في أول أيام شــهر رمضان  المبارك في بالدنا

الغاليــة مملكــة البحريــن، ونحن وكل بــالد العالم العربي واإلســالمي، 
نتأّهــب بــكل شــوق ولهفــة وســعادة ونعمــة الســتقبال هــذا  الشــهر 
الفضيــل، نســأل هللا جــّل وعــال أن يســملنا إياه ويســلمنا فيــه ويعيده 
علينــا وبالدنــا وكل بــالد المســلمين وكل األوطــان فــي خيــر وســالم، 
ونرفع أجمل التهاني المعطرة بأطيب الدعوات إلى مقام عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، وإلى ولــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، وإلــى شــعب البحريــن الكريم داعين المولــى العلي القدير 
أن يمنَّ على قيادتنا وبالدنا وشعبنا بالخير والنهضة والتقدم واألمن 

واألمان.
Û  هــذا هــو الشــهر العظيــم أقبــل علينا، وكم هــو رائع هذا الشــهر بأيامه 

ولياليه في “البحرين”، بشــهادة كل من عاش على هذه األرض، حتى 
مــن غيــر المســلمين مــن أتبــاع الديانــات األخــرى، ومنذ القــدم، تتمّيز 
بالتراحــم والمحبــة والتواصــل فــي  القلــوب  التــي تجمــع  باألجــواء 
نموذج متفرد عن ســائر الدول، ولهذا فقد جمعتنا مجالس “شــيوخنا” 
منــذ ســنين طويلة في ليالي الشــهر الفضيــل وجمعتنا مجالس أهالي 
كورونــا،  جائحــة  قبــل  هنــا  والحديــث  المناطــق،  كل  مــن  البحريــن 
وســتعود إن شــاء هللا في القادم من الســنوات بعد انقضاء الجائحة، 
وتعــود بــركات هــذه المجالــس، وهــذا العــام، هــو أول رمضــان يغيــب 
فيــه عنــا المغفــور له بإذن هللا تعالي فقيد الوطن الراحل الكبير ســمو 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة طيب هللا ثــراه، الذي رّســخ في 
هذا المجتمع مناقب وآثار كريمة طيبة وسيبقى حاضًرا في دعواتنا 
وصلواتنــا وأعمالنــا وفــي إهــداءات محبيــه فــي هــذا الشــهر الملــيء 

بالرحمات والغفران والنعم.
Û  وبودي أن أعّبر عن الثناء والتقدير لمبادرة جائزة خليفة بن ســلمان 

القرآنيــة الرمضانيــة فــي دورتهــا األولــى برعايــة كريمة من  الرئيســة 
الفخريــة لجمعيــة النــور للبــر ســمو الشــيخة لولــوة بنــت خليفــة بــن 
سلمان آل خليفة، وكما قالت رئيسة الجمعية ورئيسة اللجنة الدائمة 
للمســابقة الشــيخة لميــاء بنــت محمــد آل خليفة، فالهدف هــو تكريم 
خدمــة القــرآن الكريــم وأهلــه ومنتســبيه مــن الحفــاظ والحافظــات 
بمراكــز تعليــم القــرآن الكريم بمملكــة البحرين، وتشــجيع األبناء على 

اإلقبال على كتاب هللا حفًظا وتدبًرا.
Û  ،هــذا وجــه من الوجوه المباركة التــي كان فقيد الوطن يحرص عليها

وقد أشرت في مقال سابق إلى صدور أمر ملك البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة، بإنشــاء وقف خيري باســم المغفور 
لــه بــإذن هللا تعالى صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان 
آل خليفة طيــب هللا ثــراه؛ لإلنفــاق علــى األعمال الخيريــة في جميع 
أوجه الخير، األمر الذي أشاع فرًحا غامًرا بالوفاء واإلجالل والعرفان 
فــي قلــوب أهــل البحريــن، وال ريــب، فــإن هذا األمــر الملكي الســامي 
يتالقى مع دعم ومســاندة جاللته المشــهودة لكل األعمال اإلنســانية 
ا سواًء داخل البحرين أم خارجها. التي يوليها جاللته اهتماًما خاصًّ

Û  فــي ظــل الجائحــة، نعيــش ظروًفــا اســتثنائية، وحــريٌّ بنــا أن نرســخ
قيــم الترابــط والتكافــل االجتماعــي، وتأتــي في مقدمتهــا، وفق هذه 
الظــروف، أن نواصــل االلتــزام بإجــراءات الفريــق الوطنــي لمكافحــة 
كورونا حفاًظا على سالمة الوطن وأهله وكل من يعيش على أرضه، 
فكل صور التكافل والخير قابلة للتحقق وفق اإلجراءات االحترازية 

في هذا الشهر الفضيل.. ومبارك عليكم جميًعا شهر هللا األعظم.

عادل المرزوق

تسميـة الجوامع خالل الشهــر الفضيــــل
ــه الــــمــــلــــكــــي الــــســــامــــي ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ بــــــنــــــاء عـ

بنـــاًء علـــى التوجيه الملكي الســـامي 
بشـــأن  الملـــك  جاللـــة  مـــن  الصـــادر 
إعـــادة فتـــح الجوامـــع ألداء شـــعيرة 
قـــدوم  وبمناســـبة  الجمعـــة،  صـــالة 
شـــهر رمضان المبـــارك، أعلنـــت إدارة 
األوقاف السنية عن تحويل عدد من 
المســـاجد إلـــى جوامع بصفـــة مؤقتة 
خـــالل شـــهر رمضـــان المبـــارك؛ وذلك 
ألداء شعائر صالة الجمعة فيها، بدًءا 
مـــن أول جمعة من رمضان 16 أبريل 

.2021

وقالـــت إدارة األوقـــاف الســـنية إنـــه 
“يمكن لإلخوة المصلين القاطنين في 
تلـــك المناطـــق التوجه إلـــى الجوامع 
الرسمية والمســـاجد المؤقتة؛ لتأدية 
شعائر صالة الجمعة، مؤكدين عليهم 
االلتزام التام باالشـــتراطات الصحية 
الطبـــي  الوطنـــي  بالفريـــق  الخاصـــة 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا؛ حفاًظـــا 
على ســـالمة وصحـــة الجميع، داعين 
الجميـــع  مـــن  يتقبـــل  أن  تعالـــى  هللا 

صالح األعمال”.
مجلـــس  وأعضـــاء  رئيـــس  ورفـــع 

إدارة  ومنتســـبو  الســـنية  األوقـــاف 
األوقـــاف الســـنية إلـــى مقـــام عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 

بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، وإلى شـــعب البحرين الوفي، 
والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات  أســـمى 
بمناســـبة قـــدوم هذا الشـــهر الفضيل، 
داعيـــن هللا أن يجعلـــه شـــهر عطـــاء 
األمتيـــن  علـــى  يعيـــده  وأن  وبركـــة، 
العربيـــة واإلســـالمية بالخيـــر واليمِن 

والبركات.

)التفاصيل على الموقع اإللكتروني(

المنامة - بنا

“شؤون القرآن” تعتمد 39 مسابقة قرآنية محلية
الملك ــة  ــال ــم قــيــادة ج ــدع ب تــحــظــى  ــة  ــط ــش األن ــان: جــمــيــع  ــط ــق ال

صــرح الوكيــل المســاعد للشــؤون اإلســالمية محمــد القطــان بــوزارة العــدل 
والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف بــأن إدارة شــؤون القــرآن الكريــم اعتمــدت 
أخيرا عدًدا من المســابقات القرآنية المحلية، ويأتي ذلك في ظل قيام قســم 
المســابقات القرآنيــة التابــع إلدارة شــؤون القرآن الكريم منــذ عامين بإصدار 
دليــل موحــد ينظــم عمل المســابقات القرآنية المحلية، والتــي وصلت إلى 39 
مســابقة قرآنية، إذ ســاهم الدليل في تنوع فروع المسابقات بما يخدم جميع 

فئات المجتمع.

شـــؤون  إدارة  أن  القطـــان:  وأضـــاف 
القـــرآن الكريم اعتمدت منذ العام 2020 
وحتى اليوم، 9 مسابقات محلية، وهي: 
مسابقة إبراهيم طالب القرآنية، مسابقة 
الهدايـــة القرآنيـــة للتـــالوة، مســـابقة ابن 
الجـــزري اإلســـالمية القرآنيـــة، مســـابقة 
جعفر الصادق القرآنية، مسابقة المغفور 
له بإذن هللا تعالى الشيخ محمد بن حمد 
بـــن عبدهللا آل خليفة القرآنية، مســـابقة 
فليتنافس التنافســـون، مســـابقة الشيخ 
الرميحـــي، مســـابقة  بـــن جبـــارة  أحمـــد 

المغفـــور له صالح أحمد بوعنق القرآنية، 
جائـــزة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 

القرآنية.
وأوضـــح أن هذه المســـابقات تهدف إلى 
تشجيع الناشئة على اإلقبال على تالوة 
القـــرآن الكريـــم تـــالوًة وحفًظـــا، فضـــاًل 
عـــن التنافس فـــي حفظ القـــرآن الكريم 
تربيـــة  النـــشء  تربيـــة  فـــي  واإلســـهام 
إيمانيـــة ترتكـــز على قيم القـــرآن الكريم 

وفضائله.

للشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  وأشـــاد 
اإلسالمية بالدعم المستمر الذي تحظى 
بـــه جميـــع البرامـــج واألنشـــطة المتعلقة 
بخدمة القرآن الكريـــم وحفاظه ومراكز 
تعليـــم القـــرآن الكريـــم مـــن ِقبـــل قيـــادة 
الملـــك  البـــالد صاحـــب الجاللـــة  عاهـــل 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، مـــن خالل 
رعايـــة عـــدد مـــن المســـابقات القرآنيـــة 

المحلية والدولية، حتى أصبح للبحرين 
ســـمعة طيبة فـــي مجال القـــرآن الكريم، 
وأصبحت تشارك في تحكيم المسابقات 
القرآنيـــة الدوليـــة، وُيحـــرز ممثلو مملكة 
البحرين مراكز متقدمة في المســـابقات 

القرآنية الدولية.
ولفت إلى أن قســـم المســـابقات القرآنية 
لتقييـــم  ميدانيـــة  بزيـــارات  يقـــوم 
المســـابقات القرآنيـــة المحليـــة، إذ يتـــم 
والتـــي  المتميـــزة  المســـابقات  تكريـــم 
عاليـــة،  أداء  مؤشـــرات  علـــى  تحصـــل 
مشـــيًرا إلى أن هذه المســـابقات ستشهد 
ســـنوًيا بـــال شـــك تطـــوًرا ملموًســـا مـــن 
حيث األقســـام والفـــروع والحرص على 

استهداف فئات جديدة في المجتمع.
اســـتجابًة  قائـــاًل:  القطـــان  واختتـــم 
للمتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا 
)كوفيـــد 19(، فـــإن مراكـــز تعليـــم القرآن 
الكريم التابعة للوزارة، تنظم مســـابقاتها 

وتكرم الفائزين فيها عن بعد.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

محمد القطان



 أكــد رئيــس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبد هللا 
آل خليفــة أّن قانــون الضمــان الصحــي يمثل بوابة مشــروع الضمان الصحي 
الوطنــي الــذي يهــدف إلى توفيــر المتطلبات الصحيــة للمواطنيــن والمقيمين 

وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مملكة البحرين.

وخـــال لقـــاء أمـــس عن بعد رؤســـاء 
أعـــرب  المحليـــة  الصحـــف  تحريـــر 
رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة عن 
عظيـــم الشـــكر والتقديـــر إلـــى مقـــام 
عاهـــل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، علـــى الدعـــم الامحـــدود 
وتوجيهاتهمـــا  الصحـــي  للقطـــاع 
الكريمـــة الدائمة لارتقـــاء بالخدمات 
الصحيـــة فـــي مملكتنـــا الغالية حتى 
أصبحت الخدمـــات الصحية مفخرة 
وطنيـــة وتجربـــة نجـــاح يشـــار إليهـــا 

بالبنان خال فترة جائحة “كورونا”.
وأكـــد أّن برنامـــج الضمـــان الصحـــي 
يســـعى إلـــى تقديم خدمـــات صحية 
وحســـن  عاليـــة  جـــودة  ذات  فعالـــة 
علـــى  للحصـــول  المـــوارد  اســـتخدام 
حقـــوق  وكفالـــة  النتائـــج  أفضـــل 
المريـــض وأهمهـــا حقـــه فـــي اختيـــار 
الفرصـــة  وإتاحـــة  الخدمـــة،  مقـــدم 
للقطـــاع الخـــاص لتقديـــم الخدمـــات 
كشـــريك  والتكميليـــة  األساســـية 
للقطـــاع العام، فضاً عن تطوير نظام 
وتشـــجيع  والترخيـــص،  الحوكمـــة 
علـــى  للحصـــول  الخدمـــة  مقدمـــي 
شـــهادات االعتماد الوطنية والدولية 
حتـــى يتم التنافس فيمـــا بينهم على 

جودة الخدمات المقدمة.
بـــن عبـــدهللا   ونـــّوه الشـــيخ محمـــد 
آل خليفـــة إلى أن الخطــــة الوطنيــــة 
للصحـة لمملكـة البحريـن التـي أقرهـا 
خارطـــــة  تمثـــل  الـــــوزراء  مجلـــــس 
القطـــــاع  فـــــي  للتغييــــر  الطريـــــق 
الصحــــي حتى العام 2025. وتهـدف 
هذه الخطــــة إلــــى تحقيــــق الجــــودة 
الصحيــــة  الخدمــــات  تقديــــم  فــــي 
واســــتدامتها،  تمويلهـــا  وضمــــان 
وتوفيــــر المــــوارد والبنيــــة التحتيــــة 
البشـرية الازمــــة وضمـان حوكمتهـا، 
بمــــا يحقــــق أهـــداف برنامــــج عمــــل 
رؤيـــة  فـــي  جــــاء  ومــــا  الحكومــــة 

البحرين 2030.

 وذكر أن من أبرز أهداف هذه الخطة 
تطبيــــق نظـام ضمــــان صحـي شـامل 
يهـدف الـى تحسـين تقديــم خدمــات 
ومســـــتدامة،  متكاملـــــة،  صحيـــــة 
وذات جـــــودة عاليـــــة، باالســـــتخدام 
وجعلــــه  المتاحــــة،  للمــــوارد  األمثـــل 
قــــادًرا علـى تجــــاوز التحديـات التـي 
يواجهــــا القطـاع الصحـي فـي الوقـت 
النمــــو  فــــي  والمتمثلــــة  الحاضــــر، 
يترتــــب  ومــــا  المتســــارع  الســــكاني 
عليـه مــــن وضــــع ديمغرافـي يتطلـب 

زيـادة فـي الصـرف علـى الخدمـات.
 وبشـــأن آخـــر مســـتجدات المشـــاريع 
تحت مظلة الضمان استعرض الشيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة أبـــرز 
المبادرات المندرجة تحت المشروع، 
ومـــن أبرزها مبادرة التســـيير الذاتي 
حيـــث  األوليـــة،  الصحيـــة  للرعايـــة 
تعتبر الرعايـــة الصحية األولية حجر 
فـــي  الصحيـــة  للخدمـــات  األســـاس 
مملكة البحرين، وهي نقطة االتصال 

األولى للفرد بالرعاية الصحية. 
ويأتي مشروع التسيير الذاتي ليعزز 
هذه المبادئ بخلـــق منظومة للصحة 
ا من قبل مجلس  األولية، مسيرة ذاتيًّ
األمنـــاء وإدارة الرعاية األولية، تقدم 
خدمات صحية متكاملة ومستدامة، 
وتعمل بعدالة وكفاءة وجودة عالية. 
ويهـــدف المشـــروع إلى دعـــم النظام 
الصحي القائم علـــى الرعاية األولية، 
وزيـــادة حرية االختيار، واالســـتفادة 
مـــن فوائـــد “طـــب األســـرة” ونهجـــه 
الشـــامل، كما ويهدف إلى اســـتقالية 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة، والتركيز 
والوقايـــة  الصحـــة  تعزيـــز  علـــى 

وتحسين الجودة. 
أن  الصـــدد  هـــذا  فـــي  وأوضـــح   
دراســـة مفصلـــة ُوضعت عـــن الوضع 
الحالـــي لخدمـــات الرعايـــة الصحيـــة 
األوليـــة كما تـــم إعداد اســـتراتيجية 
متكاملـــة، والتي تـــم إقرارها من قبل 
مجلـــس الـــوزراء والمجلـــس األعلـــى 
الرعايـــة  أمنـــاء  ومجلـــس  للصحـــة 
وضعـــت  وقـــد  األوليـــة.  الصحيـــة 
هـــذه االســـتراتيجية التصـــور الفعلي 
للمنظومـــة المســـتقبلية، من ســـاعات 
فـــي  الفحـــص  ومنهجيـــة  العمـــل، 
المختبـــر المركـــزي، وتأســـيس مراكز 
الحـــاالت العاجلـــة، والخط الســـاخن، 
وخطـــة التوظيـــف والحوافـــز، وآلية 
تمويـــل الخدمـــات مـــن خـــال نظـــام 

نصيب الفرد.
التطبيـــق  علـــى  الفريـــق  عمـــل  كمـــا 
المبدئي لمشروع اختر طبيبك، الذي 
يهدف إلى تعزيـــز دور طبيب العائلة 
للفرد، واألســـرة، والمجتمـــع. وقد تم 
تعييـــن رئيـــس تنفيـــذي بنهايـــة عـــام 
2020 وذلك لتطبيق التســـيير الذاتي 
والفصل المؤسســـي للصحـــة األولية 

عن وزارة الصحة.
مـــن جانـــب آخر، أكـــد الشـــيخ محمد 

بـــن عبـــد هللا بـــأن التســـيير الذاتـــي 
يهـــدف  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
إلـــى توفير الدعـــم والتهيئـــة الازمة 
الحكوميـــة  المستشـــفيات  لتمكيـــن 
مـــن أخـــذ القـــرارات إلدارة شـــؤونها 
التشـــغيلية مـــن قبل مجلـــس أمنائها 

وإداراتها المعينة. 
 وفـــي هـــذا اإلطـــار، فقد تـــم االنتهاء 
مـــن تحليل الوضـــع الراهن للخدمات 
الصحيـــة المقدمة في المستشـــفيات 
الحكوميـــة والرعايـــة الصحيـــة فـــي 
مملكـــة البحريـــن، كمـــا تـــم االنتهـــاء 
لمجمـــع  اســـتراتيجية  وضـــع  مـــن 
الســـلمانية الطبـــي ويتـــم العمل على 
االعـــداد للتطبيـــق. وتمـــت الموافقـــة 
علـــى اســـتراتيجية التســـيير الذاتـــي 
للمستشـــفيات الحكوميـــة والتـــي تم 
إقرارهـــا مـــن قبـــل مجلـــس الـــوزراء 
الموقـــر والمجلـــس األعلـــى للصحـــة 
الصحيـــة  الرعايـــة  أمنـــاء  ومجلـــس 
الرئيـــس  تعييـــن  تـــم  كمـــا  األوليـــة. 
التنفيـــذي للمستشـــفيات الحكوميـــة 
لتطبيـــق  وذلـــك   2020 عـــام  بنهايـــة 
التســـيير الذاتي والفصل المؤسســـي 

عن وزارة الصحة.
 أمـــا المبـــادرة األخرى فهي تأســـيس 

المركـــز الوطني للمعلومـــات الصحية 
وإدارة المعرفـــة )حكمة( والذي يعنى 
بتوفير بيانات دقيقة آنية ومناســـبة 
لمقدمـــي الخدمـــة ومتخـــذي القـــرار، 
فـــي  والمشـــاركة  المعرفـــة  وتوليـــد 
مجال التخطيط والتدريب والجودة 
واقتصاديـــات الصحـــة، والتمكن من 
اتخاذ قـــرارات مبنية علـــى الحقائق، 
وذلـــك لتحقيـــق أفضـــل المخرجـــات 
الصحيـــة لمتلقي الخدمـــات الصحية 
خـــال  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
االســـتعمال األمثل للبيانـــات والذكاء 
مبيًنـــا  مبتكـــر،  بشـــكل  االصطناعـــي 
أنـــه تـــم االنتهـــاء مـــن وضـــع النظـــم 
االلكترونيـــة التابعـــة لنظـــام الضمان 
الصحـــي وجاري العمل على التطبيق 
التدريجي. كما تم االنتهاء من اعداد 
الخطة اإلســـتراتيجية إلنشـــاء مركز 

“حكمة”. 
أما بشـــأن صندوق الضمـــان الصحي 
)شـــفاء( والـــذي يعنـــى بنظـــام تمويل 
رعاية صحية مســـتدامة فـــي مملكة 
البحريـــن وأداء المهام المحددة وفًقا 
لقانـــون الضمان الصحـــي، حيث فإن 
الصنـــدوق يقـــوم بالتعاقد مع مزودي 
الخدمة لشراء الخدمات حسب الرزم 

الصحيـــة المحددة. فقد تـــم االنتهاء 
الوضـــع  حـــول  دراســـة  اعـــداد  مـــن 
مـــن  المســـتفادة  والـــدروس  الحالـــي 
تجـــارب الدول األخرى فـــي التمويل 
الصحـــي. كما تم إعداد اســـتراتيجية 

صندوق الضمان الصحي. 
تحديـــد  االســـتراتيجية  وتشـــمل 
النظـــام  فـــي  “شـــفاء”  صنـــدوق  دور 
والمهمـــة  الرؤيـــة  المســـتقبلي، 
واألهداف الرئيســـية، نظـــام التمويل 
المقتـــرح واآلليـــات لضبـــط التكاليف 
إلـــى  باإلضافـــة  االيـــرادات،  وجمـــع 
الجـــدول الزمنـــي إلنشـــاء وتشـــغيل 

الصندوق. 
وفيمـــا يتعلق بمشـــروع التأمين على 
قائـــاً:  أوضـــح  األجانـــب  المقيميـــن 
“يعنى برنامـــج التأمين الصحي على 
خطـــة  بوضـــع  األجانـــب  المقيميـــن 
تضمـــن لجميع المقيمين األجانب في 
مملكـــة البحريـــن تغطيـــة الخدمـــات 
الصحية األساســـية، وذلك من خال 
وضع اســـتراتيجية مناســـبة للســـوق 
والخدمات المقدمة. وتم االنتهاء من 
تصميـــم منظومـــة متكاملـــة للتأمين 
األجانـــب  المقيميـــن  علـــى  اإللزامـــي 

وتحديد أدوار الجهات المعنية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

رئيس “األعلى للصحة”: “الضمان” يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة
الـــعـــام 2025 الــصــحــي حــتــى  الـــقـــطـــاع  لــلــتــغــيــيـــــر فـــي  خـــارطـــــــة طــريـــــق 

منظومة 
متكاملة للتأمين 

اإللزامي على 
المقيمين األجانب

local@albiladpress.com
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“خدمات التطبيب عن بعد” تطوي عامها األول08

2020 ــر  ــب ــم ــس دي ــة  ــاي ــه ن ــى  ــت ح ــارة  ــتـــشـ اسـ ــف  ــ أل  30 ــم  ــدي ــق ت

تحتفل مراكز الرعاية الصحية األولية في 
مملكة البحرين على مرور عام كامل منذ 
بـــدء تدشـــين خدمات التطبيـــب عن بعد 
والـــذي يصادف 12 من ابريـــل، إذ بادرت 
في 12 من ابريل من العام الماضي 2020 
ببدء تدشـــين خدمات التطبيب عن بعد، 
وذلك تماشًيا مع ظروف الجائحة وسعًيا 
منها لتوفير بديل يساهم في استمرارية 
الخدمـــات المقدمـــة للجميع بطـــرق آمنة 
تكفـــل حقـــوق المراجعيـــن وتســـعى إلـــى 
اســـتغالل الوســـائل التكنلوجية المبتكرة 
فـــي تحقيـــق الهـــدف المرجو خـــالل هذه 
الظروف االســـتثنائية التي تمـــر بها دول 

العالم.

وقـــد بـــدأت خدمـــات التطبيـــب عـــن بعد 
الطبيـــة  االستشـــارات  مـــن  كالً  بتوفيـــر 
البسيطة التي ال تتطلب فحص اكلينيكي 
أو تدخـــل عالجي طـــارئ أو عاجـــل، إلى 
جانـــب مناقشـــة نتائـــج التقاريـــر الطبية 
والفحوصات المختبريـــة وكذلك تجديد 
الوصفات الطبية لجميع مرضى األمراض 
المزمنة، وطلب بعض األدوية، كما وفرت 
الخدمة طلب عمـــل بعض التحاليل التي 
تتناســـب مـــع التاريخ المرضـــي للمريض 
وغيرها من الخدمات التي يتم التنســـيق 
لهـــا عبـــر قوانيـــن وأنظمـــة معينـــة تكفـــل 
حقـــوق كل مـــن المراجع ومقـــدم الخدمة 

على حد سواء.

و قد نالـــت خدمة التطبيب عن بعد على 
إعجـــاب العديـــد مـــن المراجعيـــن، وذلك 
ألنها قامت بتســـهيل الوصـــول للخدمات 
الصحيـــة بـــكل يســـر وأمـــان. كمـــا ازداد 
مـــرور  مـــع  الخدمـــة  اســـتقطاب  معـــدل 
الوقـــت، وعليـــه تـــم التوجـــه إلـــى زيـــادة 
أعضـــاء فريـــق العمـــل وســـاعات العمـــل 
بهـــدف توفيـــر فـــرص أكبـــر للمراجعيـــن 

لالستفادة من توفر هذه الخدمة.
وقـــد بلغ عـــدد االستشـــارات المقدمة عن 
طريـــق خدمـــة التطبيـــب عـــن بعـــد حتى 
نهاية ديســـمبر من العـــام 2020 ما يقارب 
29,948 استشارة. وتأتي مميزات تقديم 
فـــي توفيـــر  المتطـــورة  هـــذه الخدمـــات 

العنـــاء والجهـــد والوقـــت للمراجـــع حيث 
يمكنه االســـتفادة من مختلـــف الخدمات 
الصحيـــة والعالجيـــة المقدمـــة من خالل 
االستشـــارات المتوفرة عبـــر التواصل مع 

الطبيب المعالج.
والجديـــر بالذكـــر أن إدارة مراكز الرعاية 
عمـــل  إلـــى  تســـعى  األوليـــة  الصحيـــة 
دراســـة تهـــدف مـــن خاللهـــا إلـــى تطويـــر 
هـــذه الخدمـــة المقدمـــة خـــالل المرحلـــة 
المقبلـــة واســـتمراريتها ضمـــن إطـــار مـــن 
القوانيـــن واألنظمـــة التـــي تكفـــل حقوق 
كل مـــن مقدمـــي ومتلقـــي الخدمـــة على 
حـــد الســـواء، وذلـــك لخدمـــة المواطنين 

والمقيمين في المملكة.

المنامة - وزارة الصحة

قصيدة مهداة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة حفظه اهلل ورعاه

بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك 1442 هـ

واألوزاِن ــر  ــعـ ــشـ الـ وبــــاســــم  ــي  ــمـ ــاسـ  بـ

ــُه ــ ــروف ــد جـــمـــعـــُت حــ ــ ــٍت قـ ــ ــي ــ ــّل ب ــ ــكـ ــ  وبـ

ــرات بـــذكـــركـــْم ــ ــّي ــ ــن ــ  بـــاســـم الـــقـــوافـــي ال

ــي إلــــــيــــــَك هــــديــــًة ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ  ورفـــــــعـــــــُت أبـ

ــاَن فــي ــمـ ــلـ ــا أبـــــا سـ ــ ــُت بـــاســـمـــك ي ــيـ ــّنـ  غـ

ــا ــهــ ــيــــع حــــروفــ ــمــ ــٍة جــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ  أبــــــيــــــات قـ

 مــن عــّبــق أســمــى الــشــعــر عــْبــق حروفها

 رقـــــراقـــــة الـــكـــلـــمـــات ســـحـــر حـــروفـــهـــا

ــا قـــد ضــّمــنــْت ــرفـ  ونــطــقــُت بــاســمــك أحـ

أنــــشــــدْت مـــــا  إذا  قــــافــــيــــٍة  كـــــــّل   مـــــن 

ــٍم ــمــــوســ ــ ــًة إلــــــيــــــَك ب ــ ــئ ــ ــن ــ ــه  جــــــــــــاءْت مــ

ـــ ــُه الـ ــاتـ ــحـ ــفـ ــٍر عـــــّطـــــرْت نـ ــ ــه ــالِل شــ ــ ــهـ ــ  بـ

بــه إْذ  ــٍر  ــ ــه شــ ــر  ــ ــي وخــ ــام  ــ ــي ــصــ ــ ال  شـــهـــر 

ــهــدى ــمـــات وانـــتـــشـــر ال  عـــّمـــْت بـــه الـــرحـ

ــر بــــه تـــســـمـــو الـــنـــفـــوس وتـــرتـــقـــي ــهـ  شـ

ــّز  الــــخــــالــــق الـــــبـــــّر الــــكــــريــــم ومـــــــن لـــعـ

ــيــــدي ــاســ ــ ــي ي ــ ــنـ ــ ــأّنـ ــ  ولــــــقــــــْد عــــلــــمــــَت بـ

نـــاظـــري ــه  ــ ــوّجـ ــ تـ شــــعــــٌر  ــي  ــ ــاءنـ ــ جـ  إن 

أنــــتــــُم إْذ  ســــــّيــــــدي  يــــــا  ــْم  ــ ــاءكـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ  تـ

ــر حــــّتــــى أّنـــــه ــعــ ــــشــ ــيـــب ال ــطـ ــْم يـ ــكــ ــ ــب  فــ

 ولـــعـــاد يــشــكــو الـــجـــدب حــّتــى لـــو همى

ــاَن ُلـــــــبَّ قـــصـــائـــدي ــمــ ــ ــل ــى أبــــــي ســ ــ ــإل ــ  ف

ــو الـــذي ــو الــقــريــب هـ  فــهــو الــحــبــيــب هـ

ــٍة ــ ــب  أحــــــيــــــا بــــطــــيــــبــــتــــِه ربــــــــــــوع مــــحــ

ــن رونـــــــــق صـــفـــوهـــا ــريـ ــحـ ــبـ ــلـ  وأعــــــــــاد لـ

ــِه ــزمــ ــعــ ــ ــا لــــلــــبــــالد ب ــ ــن  قــــــد شــــــــاد حــــصــ

ــريـــن قـــبـــلـــة راحـــــٍة ــبـــحـ  أضــــحــــْت بــــه الـ

ــّد طـــمـــوحـــهـــا ــ ــحـ ــ يـ ــٍد ال  ــ ــجـ ــ مـ  وديـــــــــــار 

ــْت بـــأهـــلـــيـــهـــا وطـــــــــاب تـــرابـــهـــا ــ ــ ــاب ــ  طــ

 أجـــــــوائـــــــهـــــــا نــــســــمــــاتــــهــــا نـــفـــحـــاتـــهـــا

ــٍة ــعـ ــم يــــا ســــّيــــدي فــــي رفـ ــكـ  دامــــــــْت بـ

ــُم ــكـ ــيـ ــلـ عـ ــد  ــ ــي ــ ــع ــ ي أن  أســـــــــــأل   وهللَا 

 ويـــــــظـــــــّل بــــيــــرقــــكــــم يـــــــــــرفُّ بــــــعــــــّزٍة

 وبـــــكـــــّل حــــــــرٍف قـــــد جـــــــرى بــلــســانــي

 فــــــي لــــــوحــــــٍة مــــــن أجـــــمـــــل األلـــــــــــواِن

ــمــــك أجــــمــــل األلـــــحـــــاِن ــاســ ــ  غــــّنــــيــــُت ب

ــٍة وتـــــهـــــانـــــي ــ ــ ــب ــ ــحــ ــ ــ ــم ــ ــ  مــــــــقــــــــرونــــــــًة ب

ــاِن ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ  لــــــغــــــٍة تــــنــــيــــر مـــــعـــــاقـــــد الـ

ــّر واإلعـــــــــالِن ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ  هـــتـــفـــْت لـــكـــم فـ

ــاِن ــ ــكـ ــ ــّل مـ ـــــكــــ ــا يــــــســــــري بـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ  وعـ

ــمـــق الـــقـــلـــب والــــــوجــــــداِن ــعـ  يــــســــري بـ

ــاِن ــســ ــ ــن بـــنـــي اإلن ــى الـــمـــشـــاعـــر مــ ــمـ  أسـ

اآلذاِن فــــــي  ــر  ــحــ ــســ ــ ــال ــ ك  إيــــقــــاعــــهــــا 

ــراِن ــ ــ ــف ــ ــ ــغ ــ ــ  لـــلـــخـــيـــر والــــــصــــــلــــــوات وال

ــــي ــورانـ ــ ــنـ ــ  أجـــــــــــواء مــــــن عـــــنـــــوانـــــِه الـ

  فـــتـــحـــْت جـــنـــان الـــخـــلـــد والـــــرضـــــواِن

ــرآِن ــ ــ ــق ــ ــ ــال ــ ــ  وبـــــــــه أضــــــــــــاء الـــــــوحـــــــي ب

ــر الــــــــواحــــــــد الــــــــدّيــــــــاِن ــ ــ ــذك ــ ــ ــا ل ــ ــ ــوق ــ  شــ

ــاِن ــ ــ ــاإلذعـ ــ ــ ــون بـ ــ ــ ــك ــ ــ ــاب ال ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــه اسـ ــ ــ  ت

زمـــــــــاِن ألّي  شـــــــعـــــــرًا  أّدخـــــــــــــــْر   لـــــــــْم 

 تــــلــــقــــاء أهــــــــل الــــخــــيــــر واإلحـــــــســـــــاِن

ــــي ــان ــعــ  لـــلـــشـــعـــر أجـــــمـــــل ِحـــــلـــــيـــــٍة ومــ

 لـــــــــــوالك ضـــــــــاع بـــــُلـــــّجـــــة الــــنــــســــيــــاِن

ــٌث وســـــــال الــــمــــاء فــــي الـــكـــثـــبـــاِن ــ ــي  غــ

ــاِن ــ ــي ــ ــب ــ ــت ــ  وإلــــــيــــــه حـــــصـــــرا أجـــــمـــــل ال

ــاِن ــ ــ ــغـ ــ ــ ــى األضـ ــ ــلـ ــ ــو عـ ــمــ ــســ ــ ــه ن ــ ــاللـ ــ ــظـ ــ  بـ

ــانـــي ــبـ ــر مـ ــيــ ــ ــب ــكــ ــ ــّب ال ــ ــحـ ــ ــالـ ــ  وأشـــــــــــاد بـ

 وأظــــــــّلــــــــهــــــــا بــــــــكــــــــرامــــــــٍة وَحـــــــــنـــــــــاِن

ــاِن ــ ــي ــ ــن ــ ــب ــ  وأقــــــــــــام صـــــرحـــــا شـــــامـــــخ ال

والــــــبــــــلــــــداِن األوطـــــــــــــــان  دّرة   بـــــــــْل 

ــِن ــ ــ ــم ــ ــرحــ ــ ــ ــٍق مــــــــن ال ــ ــ ــي ــ ــ ــوف ــ ــ ــت ــ ــ  حـــــــــــدٌّ ب

ــر مـــــنـــــائـــــر اإليــــــــمــــــــاِن ــ ــيـ ــ ــنـ ــ  فـــــِبـــــهـــــا تـ

أذاِن صـــــــوت  ــل  ــ ــث مــ ــٌر  ــ ــطــ ــ وعــ ــٌق  ــ ــبـ ــ  عـ

ــاِن ــ ــنـ ــ ــر كـــــــــّل بـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــا ويـ ــ ــهـ ــ ــي لـ ــ ــ ــوِمـ ــ ــ  يـ

 شــــهــــر الــــــصــــــيــــــاِم بــــصــــحــــٍة وأمــــــــــاِن

ــن رمــــضــــاِن ــ ــي رونــــــــق األجـــــــــــواء مـ ــ  فـ

إليكم مواعيد مراكز الفحص والتطعيم ضد كورونا في رمضان
تم اإلعالن عـــن مواعيد عمل مراكز الفحص المختبري 
“PCR” لفيـــروس كورونـــا والتطعيـــم المضـــاد لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( خـــالل شـــهر رمضـــان المبـــارك، إذ 
ســـتكون مواقيـــت العمـــل فـــي مراكـــز الفحـــص بمركـــز 
البحريـــن الدولـــي للمعـــارض والمؤتمرات ونادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيـــل علـــى فترتيـــن وذلـــك مـــن 
الساعة 8 صباًحا إلى 4 مساًء ومن الساعة 7.30 مساًء 
إلى 2 صباًحا، بينما ستكون في حلبة البحرين الدولية 

)مواقف 8( من الساعة 8 صباًحا إلى 5 مساًء فقط.
كما تستمر الحملة الوطنية للتطعيم خالل شهر رمضان 
الفضيل، إذ سيتم تقديم التطعيم في المراكز المخصصة 
للتطعيمـــات، وهـــي مركـــز البحريـــن الدولـــي للمعارض 
والمؤتمرات ومجمع ســـترة التجاري ومستشفى الملك 
حمـــد الجامعـــي والمستشـــفى العســـكري، يوميـــا مـــن 
الســـاعة 8:00 صباحا وحتى الســـاعة 4:00 عصرا ومن 
الســـاعة 8 مســـاء إلـــى الســـاعة 11 مســـاء، إضافـــًة إلى 
جميع المراكز الصحية التي ســـتعمل يوميا من الساعة 

8:00 صباحا وحتى الساعة 4:00 عصرا.

المنامة - وزارة الصحة

محمد هادي الحلواجي

مواطنون مطعمون: خالطنا حاالت قائمة... ونتيجتنا سلبية
التطعيـــم ال يقـــي تمامـــا مـــن “كورونـــا”... لكـــن ال عـــوارض “شـــديدة”

أكـــد عـــدد مـــن المواطنيـــن الذيـــن تلقوا 
التطعيمـــات المضـــادة لفيـــروس كورونا 
)كوفيد 19( بأن التطعيمات التي أجيزت 
فـــي مملكـــة البحرين لديهـــا الكفاءة في 
الوقاية من اإلصابة بالفيروس والتقليل 
مـــن األعراض في الحـــاالت القليلة التي 
أصابها الفيـــروس، معربين في حديثهم 
مـــع وكالة أنبـــاء البحرين )بنا( عن ثقتهم 
الكبيـــرة فـــي الجهـــود الوطنيـــة لفريـــق 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بقيـــادة  البحريـــن 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، التي تســـهم 
في تعزيز الصحة العامة وتضمن سالمة 
االلتـــزام  مواصلـــة  مؤكديـــن  المجتمـــع، 
والقـــرارات  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
الصـــادرة عـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصدي لفيروس كورونا بما يســـهم في 
الحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس والقضـــاء 

عليه.

اللقاح أّمن لي الحماية

وقالـــت ربـــاب ميـــرزا الســـماك إنهـــا رغم 
قيامهـــا بعملية زراعة كلى إال أنها بادرت 
بأخـــذ تطعيـــم “ســـينوفارم” الصيني بعد 
موافقة الطبيب المعالج، إذ أكد الطبيب 
ضـــرورة أخـــذ التطعيـــم لحمايتهـــا مـــن 
اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا أو التخفيف 
مـــن حدة أعراضـــه في حالـــة اإلصابة ال 

سمح هللا.
وأشـــارت إلـــى أنها فـــي فبرايـــر الماضي 
خالطـــت والدها الذي تـــم تأكيد إصابته 
بفيروس كورونا، إذ ُأصيب خالل تجمع 
مع أصدقائه، ولكنهـــا لم تصب أو تنتقل 

لها العدوى.
لفريـــق  الوطنيـــة  بالجهـــود  وأشـــادت 
البحريـــن بقيادة صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء في 
التصدي لجائحة فيروس كورونا، داعيًة 
لعدم االســـتماع للشـــائعات والمعلومات 
الخاطئة التي ال تمت للحقيقة بصلة، كما 
أكدت ضـــرورة أخذ التطعيم للمســـاهمة 
فـــي إنهـــاء الجائحـــة دون خســـائر أكثـــر 
فـــي األرواح، فمملكة البحرين بذلت كل 
جهدهـــا لتســـهيل عمليـــة التطعيم حتى 
لكبار الســـن وذوي االحتياجات الخاصة 
ممن يصعب عليهم التنقل، عبر تدشـــين 

التطعيـــم  إلعطـــاء  متنقلـــة  وحـــدات 
المضـــاد لفيـــروس كورونا فـــي منازلهم، 
وذلـــك في إطار الجهـــود الرامية لضمان 
صحـــة وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين 
فـــي مملكـــة البحرين والحد من انتشـــار 

الفيروس.

قصتي خير دليل

تجربتـــه  عـــن  عيســـى  نبيـــل  وتحـــدث 
لمخالطته حالة قائمة وهو أخوه، إذ نقل 
الفيـــروس إلى 16 شـــخصا خـــالل تجمع 
عائلي، مشـــيًرا إلى أنـــه هو وزوجته كانا 
الوحيديـــن اللذين لـــم يصبهما الفيروس 
“ســـينوفارم”  تطعيـــم  أخذهمـــا  بســـبب 
الصينـــي فـــي ينايـــر الماضي، وقـــال إن 
قصتـــه خير دليل علـــى فاعلية التطعيم 
في الحماية وتكوين األجســـام المضادة 

من أجل زيادة المناعة. 
باتبـــاع  االلتـــزام  أهميـــة  علـــى  وشـــدد 
اإلجـــراءات االحترازية مـــن لبس الكمام 
االجتماعـــي  التباعـــد  معاييـــر  وتطبيـــق 
واالبتعاد عن التجمعات بجميع أشـــكالها 
حتى بعد أخذ التطعيم، الفًتا إلى أهمية 
علـــى  التحصيـــن  بموضـــوع  االهتمـــام 
مســـتوى المجتمـــع؛ ألنها مســـؤولية تقع 
على كل فرد يعيش على أرض هذا البلد، 
معبًرا عن شـــكره للجهود الوطنية لفريق 
البحريـــن بقيادة صاحب الســـمو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

زوجي أصيب بعوارض بسيطة

وأعربت فاطمة علـــي عطية عن فخرها 
واعتزازها بكونها مـــن أوائل المواطنين 
الذيـــن بادروا بأخذ التطعيـــم في مملكة 
البحريـــن، مؤكـــدة أهمية أخـــذ التطعيم 
لفئـــة كبـــار الســـن وأصحـــاب األمـــراض 

المزمنـــة والفئـــات األخـــرى؛ ألنهـــم أكثـــر 
عرضـــة لإلصابـــة بمضاعفـــات فيـــروس 

كورونا.
وأكـــدت فاطمـــة كفـــاءة التطعيـــم فـــي 
الوقاية من اإلصابـــة بالفيروس، كما أنه 
يقلـــل من األعراض فـــي الحاالت القليلة 
التي قد أصابها الفيروس، مشيره بقولها 
“لـــوال التطعيـــم لـــكان هللا أعلـــم بحالنـــا، 
ففـــي الشـــهر الماضـــي خالطـــت زوجـــي 
بعد تأكيـــد إصابته بفيروس كورونا بعد 
مخالطتـــه حالـــة قائمـــة أخرى فـــي بيئة 
عملـــه، والحمد للـــه جميع أفراد األســـرة 
أخـــذوا  يتعرضـــوا لإلصابـــة؛ ألنهـــم  لـــم 
التطعيـــم، وحتـــى زوجـــي الـــذي كان قد 
تلقـــى التطعيم كانت أعـــراض الفيروس 

عليه بسيطة”.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا دائًمـــا تنصـــح جميع 
معارفها وعائلتها بوجوب أخذ التطعيم؛ 
ألنه واجب وطني ألهميته في تحصين 
المجتمـــع، إذ كانـــت مملكـــة البحرين من 
الـــدول الســـباقة بتوفيره مجاًنـــا لجميع 

المواطنين والمقيمين.

خالطت حاالت قائمة ولم أصب

وقـــال محمـــد الزعبـــي إنه أخـــذ الجرعة 
الثانية من تطعيم “ســـينوفارم” الصيني 
فـــي ينايـــر الماضـــي مع زوجتـــه، وكانت 
تجربة التطعيم بســـيطة وميســـرة، فقد 
تمـــت العمليـــة فـــي أقـــل مـــن 10 دقائق 
فـــي مركـــز البحريـــن الدولـــي للمعـــارض 
المبـــادرة  أهميـــة  مؤكـــًدا  والمؤتمـــرات، 
المجتمـــع  لتحصيـــن  التطعيـــم  بأخـــذ 

والوقاية من جائحة فيروس كورونا.
وأكـــد فاعلية التطعيم فـــي الحماية من 
اإلصابـــة بفيروس كورونـــا، إذ إنه خالط 
حـــاالت قائمـــة مرتين في نطـــاق العمل، 

ولـــم يصب بالفيروس علـــى رغم إصابة 
عـــدد مـــن زمالئه في العمل، مشـــيًرا إلى 
أن مخالطتـــه للحالـــة الثانيـــة كانت منذ 
أســـبوعين، كمـــا أشـــار إلـــى أن زوجتـــه 
أيًضـــا اســـتطاعت النجـــاة مـــن اإلصابـــة 
بالفيـــروس بعـــد مخالطتهـــا حالـــة قائمة 

أيًضا في موقع عملها.
أخـــذ  أهميـــة  علـــى  الزعبـــي  وشـــدد 
حمايـــة  مـــن  توفـــره  لمـــا  التطعيمـــات 
درجـــة  رفـــع  وكذلـــك  المجتمـــع  ألفـــراد 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية خالل 
التحركات اليومية الضرورية، واالبتعاد 
عن التجمعات العائلية قدر اإلمكان، إلى 
جانب اتباع اإلجـــراءات االحترازية من 
لبـــس الكمـــام وتطبيـــق معاييـــر التباعد 
تتطلـــب  المرحلـــة  فهـــذه  االجتماعـــي، 
عـــدم التهـــاون، وتتطلـــب مـــن الجميـــع 
القيـــام بـــدوره فـــي مواجهـــة الجائحـــة، 
فالمسؤولية المجتمعية تبدأ بالمسؤولية 
الفردية، مشيًدا بالجهود الوطنية لفريق 
البحريـــن بقيادة صاحب الســـمو الملكي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
التـــي أثبتـــت للعالم قـــدرة البحرين على 
مواجهة مختلـــف التحديات بكل كفاءة 

واقتدار.

مرضنا بعوارض خفيفة

وتحدثت بتول السيد ياسين عن كفاءة 
مـــن  الوقايـــة  فـــي  وأهميتـــه  التطعيـــم 
اإلصابـــة بفيـــروس كورونا، مشـــيرة إلى 
أنهـــا بعد حصولهـــا على الجرعـــة الثانية 
مـــن تطعيـــم “ســـينوفارم” الصينـــي فـــي 
ينايـــر الماضـــي مـــع زوجها، اســـتطاعت 
النجـــاة مـــن اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا 
بعد مخالطتها زوجها الذي ســـاهم أخذه 
للتطعيـــم بالتخفيف مـــن األعراض التي 
أصيـــب بهـــا. وأشـــارت إلـــى أن التجربة 
التي مـــرت بها مع زوجها أظهرت كفاءة 
وفعاليـــة التطعيم بالوقايـــة من اإلصابة 
بفيروس كورونا، مشـــيدة بالجهود التي 
يبذلهـــا الفريق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، مؤكـــدًة 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  أهميـــة مواصلـــة 
عـــن  الصـــادرة  والقـــرارات  االحترازيـــة 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا والجهات الرسمية ذات العالقة.

المنامة - بنا
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رمضان شهر البر والعطاء
يمتلـــك اإلســـالم منظومـــة أخالقيـــة متكاملة تشـــتمل على الحلـــم والصبر 
والتسامح، والتواضع، والبذل والعطاء، وغيرها من القيم الرفيعة والمبادئ 
السامية التي ُتسعد البشرية، وُتحقق الشعور بالبهجة الروحية لإلنسان في 
كل جوانب الحياة إذا ما التزم بهذه المنظومة األخالقية العظيمة، وحرص 

على تطبيقها مع نفسه، وأهل بيته، وأصدقائه، وسائر أبناء المجتمع.
واآلن ونحـــن نعيـــش دخـــول شـــهر رمضـــان المبـــارك شـــهر الخيـــر والبـــر 
ِل حياتنا االجتماعية واألسرية؛ ألن المجتمع  واإلحسان ما أحوجنا إلى تأمُّ
بكل شـــرائحه ينتظر من الجميع المزيد من صور العطاء والبذل والسخاء، 
الســـيما عطـــاء المشـــاعر واألحاســـيس والعواطـــف اإلنســـانية النبيلة التي 
نحتاجها جميًعا كي تؤازرنا وقت الشدة، وُتَربِّت على أكتافنا برفٍق ورحمة، 

وُتشِعرنا بالتعاطف والمواساة.
وعندما ُيذكر البذل والعطاء تنصرف أذهان الناس في الغالب إلى الجانب 
المـــادي ومد يـــد العون للفقـــراء والمحتاجين بالصدقات وأوجه اإلحســـان 
المختلفـــة، وهو باٌب واســـع من أبواب البر والخيـــر ويحتاجه الكثيرون وال 
شـــك، ولكن هناك أبـــواب أخرى من العطاء يحتاجها كلٌّ منَّا خالل مســـيرة 
ا! فـــكلٌّ منا يحتاج  حياتـــه حتـــى لـــو كان أغنى النـــاس وأكثرهم ثـــراًء ماديًّ
إلـــى الشـــعور بالحـــب والتقديـــر واالحترام، ودعـــم ومســـاندة اآلخرين من 
حولـــه الســـيما في الوقت الذي تنكســـر فيـــه القلوب وتكـــون الخواطر في 
أمـــس الحاجة إلـــى من يجبر كســـرها، ويعيد إليها الثبـــات واالتزان والثقة 

في النفس.
ومن ُسُموِّ اإلسالم أنه يلمس بدقة حاجة النفوس البشرية، قال تعالى: )َأاَل 
َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيُر(، ومن هنا شرع هذا الدين الرباني أبوابًا 
كثيرة للبذل والســـخاء والعطاء المعنوي التي ال يلتفت إليها كثيرون، رغم 
أنها أكثَر أهمية للناس الســـيما عند الحاجة إليها، فما أجمل ونحن في هذا 
الشـــهر الكريم أن نســـتنهض الهمم ونتســـابق في فعل الخير، ونتنافس في 
أوجه البر المختلفة فنحرص على مسح دمعة حزينة، وَرْسم بسمة مشرقة 
علـــى وجـــه طفل يتيم، أو أرملة مســـكينة، أو شـــيخ عجوز، أو عابر ســـبيل 
أعوزتـــه الحاجة، أو إنســـان موَجع، ومن ال يســـتطيع بـــذل المال، فال يبخل 

ببذل البسمة والكلمة الطيبة، والنصح الرفيق. 
إن الحياة المادية التي نعيشـــها اليوم تســـحق أغلبنا تحت وطأتها، ونجأر 
جميعًا بالشكوى، ونكتفي بالنقد والضيق والتبرم، وال نقدم شيئًا للمجتمع، 
ولعل رمضان فرصة مواتية لنكف عن الصراخ َوُنخفِّف من أنانيتنا، ونبادر 

بتقديم كل صور العطاء والبذل التي تنشر البر والخير بين الناس.

Osailanim@yahoo.com

د. غسان عسيالن

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

للتواصل: 17111483

اآلباء يغزلون مصائر أبنائهم وهم في المهد
“تهنئة”

“بمناســـبة حلـــول شـــهر رمضـــان المبـــارك، أتقـــدم بخالـــص التهانـــي 
والتبريـــكات إلى ســـيدي صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، وإلى ســـيدي صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ 
قيادتنـــا، وأن يعيـــد هـــذه المناســـبة الكريمـــة وأمثالهـــا علـــى شـــعب 
البحريـــن الوفـــي واألمة العربيـــة واإلســـالمية بوافر اليمـــن والخير 

والبركات”.
كثيـــرة  التربويـــة  المشـــاكل  تعالـــج  التـــي  الحديثـــة  النظريـــات  إن 
ومتضاربـــة، لكنهـــا كلها تقريبا، تجمع على أن لـــكل طبيعته الخاصة 
وخلقه الخاص، وأنه يجب أن تتماشى التربية مع هذه الطبعة، أكثر 
مما تجانبها، غير أن أكثر اآلباء يجهلون أو يتجاهلون هذه الحقيقة 
ويفرضـــون علـــى أبنائهـــم نمطـــا تربويـــا موحـــدا.. هـــو النمـــط الذي 
يرضون عنه ويتناســـب مع مزاجهم، فالبعض من أبنائهم ينغلق بعد 

أن كان منبســـطا، والبعض اآلخر ينبســـط بعد انغـــالق، والدليل على 
ذلك، أننا لـــو أتينا بطفلين يتمتعان بالصحة العقلية والفيزيولوجية 
المناسبة وعرضنا أحدهما للضغط والحرمان المتتالي، بينما انفتحنا 
لآلخـــر ولبينا كل رغباته المألوفة، أللفينا أن األول ينطوي على ذاته 
مـــع األيام ويقتل رغباتـــه الواحدة بعد األخرى، بينما ينشـــط الثاني 

وتتسع آفاقه، وتتوضح شخصيته باضطراد.
إذا أغفل اآلباء هذه الحقيقة، وإذا أغفلوا أيضا حقيقة أخرى أدلى بها  «

أحد الفالسفة وهي أن “اآلباء يغزلون مصائر أبنائهم وهم في المهد”، 
أي أنه في السنوات األولى من عمر الطفل والتي يعتبرها اآلباء سابقة 
ألوان التربية تتحدد الخطوط األساسية التي على ضوئها يرسم الطفل 

تاريخه ومستقبله، فإذا أهمل اآلباء فعال هذه الحقيقة من عمر 
الطفل وهم غالبا ما يهملونها على اعتبار أنها مرحلة غريزية، فإنهم 
يفسحون المجال لكي تتكون شخصية الطفل كيفما كان، أو لتكون 
صورة صادقة إلى حد بعيد عن شخصية اآلباء أنفسهم، في حين أن 
واقع الحال يستدعي أن نراقب حركات أطفالنا العشوائية، فنشجع 

الصالح منها، ونقوم المنحرف.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اقترنـــت اإلجـــراءات الخاصة بمكافحة فيـــروس كورونا بقرارات فانوســـية مضيئة 
بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أهمها التوجيهات الملكية السامية لجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة عاهل البـــالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه بفتـــح الجوامع 
والمساجد لجميع الفروض وصالتي الجمعة والتراويح طبًقا لالشتراطات الصحية، 
وهذا التوجيه الســـامي جعل الشـــعب البحريني أكثر ابتهاًجا ومســـؤولية الســـتقبال 

الشهر الكريم.
جميـــل هـــذا االختبار الذي نستشـــعر مـــن خالله مســـتوى الوعي واالهتمـــام من قبل 
المواطنيـــن، والحمـــد للـــه علـــى ما نحـــن فيه من خيـــر ونعمـــة، وفعالً بـــدأت مرحلة 
االستعداد لقدوم شهر الخير والبركات، لذلك أعزائي القراء، أذكركم في هذا المقال 
بــــ “فانـــوس رمضان”؛ وجماليـــة هذه الظاهرة الشـــعبية التي تناقلت جيـــالً بعد جيل 
فـــي العديد مـــن الدول العربيـــة، وأصبحت جزًءا من أساســـيات الفنـــون الفلكلورية 
وارتبطت باالحتفاالت والبهجة والسرور، بل تحول الفانوس إلى قطعة فنية جميلة 

من الديكور العربي في الكثير من البيوت.
وســـؤالي البســـيط هنـــا لمن يســـتعد بزينـــة الفوانيس، عن مـــكان صناعـــة الفوانيس 
الموجـــودة لديـــه ال غيـــر، إن كانـــت اإلجابـــة في مصـــر فقد اقتـــرب من المغـــزى، أما 

إذا كانـــت فـــي مكان آخر فإننـــا نحتاج مقاالً آخـــر حول الموضوع األســـبوع القادم.. 
برجوعـــي إلـــى المراحـــل التاريخيـــة لتطـــور صناعـــة الفانـــوس، وجـــدت أن البدايـــة 
التاريخيـــة كانـــت في مصر وبـــدأت بعلبة من الصفيح توضع بداخلها شـــمعة، بعدها 
تـــم تركيـــب الزجاج مـــع الصفيح وعمل بعض الفتحات التي تجعل الشـــمعة تســـتمر 
في االشـــتعال، ثم بدأت مرحلة أخرى في تشـــكيل الصفيـــح وتلوين الزجاج ووضع 
النقـــوش واألشـــكال، وأخيًرا تطورت صناعة الفانوس حتـــى ظهر نوع جديد يعتمد 

على المصباح والبطارية بدالً عن الشمعة.
هـــذا التاريخ الزاخر القديم، اســـتمر معنا اليوم ونحن فـــي هذا العالم المتغير وعصر 
االنفجـــارات التقنيـــة الرهيبة.. والســـؤال األهم في هذا الموضـــوع ونحن نتكلم عن 
الفانوس وتلك المراحل اإلبداعية التي ساهمت في ابتكار هذا المجسم الرائع، لماذا 
توقفـــت عمليـــة تطويره؟ أال يمكننا إضافة مرحلة إبداعيـــة جديدة لفانوس رمضان 

لنجد نسخة محدثة في مكان الصنع ذاته؟
وهذا ســـؤال للمبتكرين.. ماذا نحتاج كي نحمي حقوق هذا اإلرث والتقليد الجميل 
ونجعلـــه يتنفـــس بروح متجـــددة ويبقى ضـــوؤه من الشـــمعة إلى المصبـــاح إلى...؟ 

وختاًما أتمنى لكم رمضاًنا كريًما.

د. حورية الديري

فانوس رمضان

نواصـــل تتبعنـــا مراحـــل نشـــأة ونمو قطـــاع التجارة فـــي مملكة البحرين فـــي الفترة 
)1916 - 2021م( بمراحله الثالث: األولى )1916 - 1959م( والثانية )1960 - 1975م( 
والثالثـــة )1976 - 1995م(، ونركز اليوم واألســـبوع القادم علـــى المرحلة الرابعة في 
الفتـــرة )1996 - 2021م( والتـــي شـــكلت نقلة كميـــة ونوعية، مســـلطين الضوء على 
أهم مؤشرات النقلة هذه من اتفاقيات حماية وتشجيع االستثمار واتفاقيات تجنب 
االزدواج الضريبي من ناحية، مستعرضين في المقال القادم اتفاقية التجارة الحرة 

FTA مع الواليات المتحدة األميركية من ناحية أخرى.
في ربع القرن األخير )1996 - 2021م( توسعت المملكة في اتفاقيات تجارة حرة مع 
22 بلدًا، ووقعت 34 اتفاقية تشجيع لالستثمار، وتوصلت التفاقيات تجنب االزدواج 
الضريبي مع 41 دولة، وتعزز هذه االتفاقيات التجارة بين البلدان، ألنها تلغي القيود 
والعوائـــق التجاريـــة بيـــن البلدان وتعامـــل الشـــركات األجنبية كشـــركات محلية، ما 
انعكـــس على شـــكل زيادة كبيـــرة في أرقام االســـتيراد والتصديـــر البحرينية، وبنمو 
الـــواردات بنســـبة 48.76 % في )2013 - 2018م(، وســـهلت التدفقات التجارية بين 
الـــدول، وحفزت تدفق االســـتثمارات الواردة وتنمية قطاعـــات الصناعة والخدمات 

الرئيسية وشجعت تبادل الخبرات لخلق فرص عمل وتحفيز النمو. 
وتســـتفيد البحريـــن مـــن اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة المتعـــددة، ولكل منهـــا عالقات 
وفوائـــد فريـــدة، لكـــن جميعها ســـاهمت في نمـــو قطاعـــات متعددة وزيـــادة التجارة 

مـــع البحريـــن، فهناك اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربيـــة الكبرى )GAFTA(، وهي 
منطقـــة تجـــارة حرة عربيـــة تعزز التكامـــل االقتصـــادي والتجارة في العالـــم العربي 
وتزيـــل الحواجـــز التجاريـــة وتزيـــد من التجـــارة داخل المنطقة وتشـــجع المنافســـة 
داخـــل األســـواق المحليـــة، حيـــث بلـــغ إجمالي صـــادرات البحريـــن لمنطقـــة التجارة 
الحـــرة العربيـــة الكبرى أكثر مـــن 4.5 مليارات دوالر أميركي في عـــام )2018م( وفقًا 
لمجلس التنمية االقتصادية EDB، في حين بلغت واردات البحرين 2.8 مليار دوالر 
أميركـــي، وهنـــاك االتفاقية االقتصادية بين دول مجلـــس التعاون الخليجي من قبل 
المجلس األعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر )2001م(، وتسمح هذه 
االتفاقية بمعاملة الشـــركات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي شـــأنهم شـــأن 
األفراد والمؤسســـات المحلية، وســـاعدت هـــذه االتفاقية على إزالـــة جميع الحواجز 
أمام االستثمار والتجارة عبر منطقة الخليج العربي وبلغت في عام )2018م( وحده 
صادرات البحرين عبر هذه االتفاقية أكثر من 3.6 مليارات دوالر أميركي، ووارداتها 

2.6 مليار دوالر أميركي.
االتفاقيـــات أعـــاله فقط، أوصلت إجمالي حجم التبادل التجاري بين البحرين ودول 
العالـــم إلى ما قيمتـــه 13.4 مليار دوالر أميركي محققة فائضـــا تجاريا بلغ 2.6 مليار 
دوالر أميركـــي، حيـــث كان مجمـــوع صـــادرات البحريـــن للخـــارج 8 مليـــارات دوالر 

أميركي، وبلغت وارداتها من الخارج 5.4 مليارات دوالر أميركي.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

نشأة وتطور التجارة في 105 أعوام )3(

كفاكم صداًما!
 فتـــح أحد أعضاء مجلس الشـــورى أخيرا نيرانـــه على النواب، متهما 
إياهـــم بنقـــص الخبرة السياســـية، وبـــأن مقترحاتهم التشـــريعية مجرد 
“مجامـــالت”، ناســـفا جهـــودا برلمانيـــة امتـــدت ألكثر من ثالث ســـنوات 
كاملـــة، هكـــذا بـــكل بســـاطة. وكمـــا ننتقـــد النواب فـــي بعـــض المواقف، 
ألســـباب محددة وواضحة ومعلومة، لكننا نرفض – بالمقابل - الدخول 
فـــي خفايا النفوس، وتحبيـــط المعنويات، وتثبيطها عند الشـــارع العام 
والناخبيـــن، وقضـــم عمل ومســـاعي النواب لخدمة النـــاس، عبر التعبير 

بأصواتهم ونقلها لقبة البرلمان.
نرفـــض تعميم بعض األخطـــاء الفردية، كصورة شـــاملة ألداء المجلس 
وممثلي الشـــعب الذين صوت لهم المواطنون بإرادتهم، وإظهار النواب 
بغير حقيقتهم، واعتبارهم “طوفه هبيطه” للتكسب اإلعالمي أو غيره.
االختـــالف النيابي الشـــوري أمـــر وارد، وظاهرة صحيـــة، طالما كان في 
ســـياق المســـار الصحيح، خدمة للصالح العام، لكن أن يتحول لتراشـــق 
إعالمي في “الكالم المأكول خيره”، فإن المتضرر األكبر هنا هو ســـمعة 

البحرين، خصوصًا على الصعيد الدولي، فكفاكم صداما.

 شـــركات عمالقة تتفاخر بين الحين واآلخر ببيانات ختامية ضخمة 
لألربـــاح، فـــي الوقـــت الـــذي لم نســـمع عن أي مســـعى لمســـاعدة األســـر 
المتعففـــة أو بناء المشـــاريع الخيريـــة أو الوطنية أســـوة بنظيراتها في 
دول المجلس أو حتى العالم، إال بشـــكل محدود وخجول جدًا. حكومة 
البحريـــن منـــذ البدايـــات، ســـهلت الكثيـــر جدًا لعمـــل هذه المؤسســـات، 
والتي بفضلها بعد هللا نمت ثرواتها وتجارتها بشـــكل كبير، فهل نحتاج 

لتشريعات ملزمة باإلنفاق الخيري بهذا الجانب؟

 الظروف المالية وااللتزامات المعيشية ال تعني أن يكره الفرد وطنه 
أو أن يحملـــه أكثر من طاقته، محبة األوطان أمر غير قابل للمزايدة أو 

المساومة، تحت أي ظرف كان.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com
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