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 »e  áî«°ûdG  IQƒàcódG  äó`̀cCG
 ¢ù«FQ ÖFÉf »Ñ«à©dG ¿Éª∏°S âæH
 øjôëÑdG  ó`̀¡`̀©`̀e  AÉ``̀æ``̀eCG  ¢ù∏ée
 ó¡©ªdG  ¢UôM  á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d
 ™e QGƒ```̀ë```̀dGh π``°``UGƒ``à``dG ≈`̀∏`̀Y
 á«ªjOÉcC’Gh  á«°SÉ«°ùdG  ÖîædG
 èeGôH  ™°Vh  π`̀LC’  á«©ªàéªdGh
 IQOÉbh  ádÉ©a  ájƒYƒJh  á«ÑjQóJ
 ø«ë°TôàªdG äÉ©∏£J ≥«≤ëJ ≈∏Y
 ájó∏ÑdGh  á«HÉ«ædG  äÉHÉîàfÓd
 ø«æWGƒªdG »Yh õjõ©Jh ,áeOÉ≤dG
 Iô«°ûe  ,á`̀«`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G  á«∏ª©dÉH
 §£N  ™°VƒH  ó¡©ªdG  ΩÉ`̀«`̀b  ≈``̀dEG
 ºYO  è`̀eGô`̀H  ¥Ó```WE’  ádÉ©a  πªY
 ,kGôμÑe  º¡ÑjQóJh  ø«ë°TôàªdG
 ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG ±Gó``````̀gCG ≥`̀≤`̀ë`̀j É``̀ª``̀Hh

 ,»μ∏ªdG  Ωƒ°SôªdG  É`̀gOó`̀M  »àdG
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  ájDhô∏d  Gò«ØæJh
 »°SÉ«°ùdG  »`̀Yƒ`̀dG  ô°ûf  á«ªgCÉH
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  á«WGô≤ªjódGh
 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG äÉ``̀Ä``̀a ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ø`̀ «`̀ H

.»æjôëÑdG
 ´ÉªàLG ΩÉ`̀à`̀N »`̀a  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 ´hô`̀°`̀û`̀e  ∫ƒ``̀M  ∫hC’G  õ`̀«`̀cô`̀à`̀dG
 äÉHÉîàfÓd  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG
 ¬`̀eÉ`̀bCG  …ò``̀dG  ,á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dGh  á«HÉ«ædG
 ácQÉ°ûªH  ,¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  ó¡©ªdG
 AÉ°†YCGh  ø«dhDƒ°ùªdG  øe  áÑîf
 ÜGƒ``̀ æ``̀ dGh iQƒ``̀°``̀û``̀dG »`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ø«∏ãªeh  á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀ª`̀dGh
 ø«HQóªdGh  »fóªdG  ™ªàéªdG  øY
 ø````«````«````eÓ````YE’Gh AGô`````̀Ñ`````̀î`````̀dGh

.ø«≤HÉ°S ø«ë°Tôeh
 Ωó```̀b ´É````̀ª````̀à````̀L’G ∫Ó```````̀Nh

 QÉμaC’G  øe  áYƒªée  ¿ƒcQÉ°ûªdG
 »æWƒdG  èeÉfôÑdG  ∫ƒM  AGQB’Gh
 ájó∏ÑdGh  á«HÉ«ædG  äÉHÉîàfÓd
 ø«°Vô©à°ùe ,ó¡©ªdG ¬eób …òdG
 º¡J  »àdG  á«ÑjQóàdG  äÉ`̀LÉ`̀ë`̀dG
 ¥ô``̀Ø``̀dGh Ö``̀NÉ``̀æ``̀dGh í`̀°`̀Tô`̀à`̀ª`̀dG
 ,Égò«ØæJ  äÉ``̀«``̀ dBGh  á`̀«`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G
 á«ª∏©dG  ¢ù°SC’G  ™e  ≥aGƒàj  ÉªHh
 π`̀ª`̀©`̀dG á``©``«``Ñ``Wh á`̀ë`̀«`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  »°SÉ«°ùdG
 ádÉ©a  ácQÉ°ûe  ≥«≤ëJ  á`̀«`̀ª`̀gCGh
 ≈`̀∏`̀Y AGƒ```̀°```̀S äÉ``̀HÉ``̀î``̀à``̀f’G »```̀a
 hCG  á«°SÉ«°ùdG  äÉ«©ªédG  ó«©°U

.ø«∏≤à°ùªdG
 øe  G kOó``̀Y  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ¢ûbÉfh
 á∏ãªàªdG  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  QhÉ`̀ë`̀ª`̀ dG
 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀ dG ™`````bGh π`̀«`̀∏`̀ë`̀J »```a
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  á«HÉîàf’G
 á«ÑjQóàdG  äÉLÉ«àM’G  áaô©eh
 äÉbƒ©e  ó`̀jó`̀ë`̀Jh  ,á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dGh
 IQGOEG  »a  ø«≤HÉ°ùdG  ø«ë°TôàªdG
 AGƒ``°``S á``«``HÉ``î``à``f’G äÓ``̀ª``̀ë``̀dG
 á«°SÉ«°S  hCG  á«eÓYEG  hCG  á«fGó«e
 á`̀aô`̀©`̀e Ö``̀fÉ``̀L ≈````̀ dEG ,É``̀gô``̀«``̀Zh
 áeóîà°ùªdG  πFÉ°SƒdGh  èeGôÑdG
 á`̀ «`̀ª`̀gCÉ`̀ H ø``̀«``̀Ñ``̀NÉ``̀æ``̀dG á``̀«``̀Yƒ``̀à``̀d
 á`̀°`̀SGQOh  ,á«°SÉ«°ùdG  ácQÉ°ûªdG
 ôjƒ£J  ≈`̀dEG  êÉàëJ  »àdG  •É≤ædG
 ∫ƒNódG πÑb ø«ë°TôàªdG π«gCÉJh

.»HÉîàf’G ∑ôà©ªdG ≈dEG
 ôjóªdG  âë°VhCG  ;É¡ÑfÉL øe
 á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©ªd  …ò«ØæàdG
 ¿É``ª``jEG IPÉ``̀à``̀°``̀S’G ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ó¡©ªdG  á`̀jDhQ  ¿CG  ,»MÉæL  π°ü«a
 ø«ë°Tôàe  OGó``̀YEG  πÑ≤à°ùªdG  »a
 π`̀ª`̀©`̀ dG AGô````````̀KEG ≈``̀∏``̀Y ø````̀jQOÉ````̀b

 ÉªH  »`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀ dGh  »`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ´hô°ûªdG ±GógCG ≥≤ëJ »a º¡°ùj
 ÖMÉ°U Iô°†ëd πeÉ°ûdG …ƒªæàdG
 ≈°ù«Y ø`̀H  ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 á«©ªàéªdG ácGô°ûdG CGóÑe ≥«≤ëJh
 äGô``̀Ñ``̀î``̀ dG ø````e IOÉ```̀Ø```̀à```̀ °```̀S’Gh
 πª©dG º«gÉØe õjõ©J »a á«æWƒdG
 á«∏°UGƒàdG  äGQÉ¡ªdGh  »fÉªdôÑdG
 áμ∏ªªd  á«æWƒdG  á`̀ jDhô`̀ dG  øª°V

.øjôëÑdG
 ¬``̀fCG ≈```̀ dEG »`̀MÉ`̀æ`̀L â``̀g qƒ``̀fh
 Gòg  äÉ«°UƒJ  º`̀gCG  á°SGQO  ºà«°S
 èeGôH  »`̀a  É¡≤«Ñ£Jh  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 ™e ,äÉHÉîàf’ÉH á°UÉîdG ÖjQóàdG
 äÉ«dÉ©ØdG  ™e  π°UGƒàdG  QGôªà°SG
 ≈∏Y  ´ÓWÓd  áØ∏àîªdG  á«æWƒdG
 »àdG  äÉMôà≤ªdGh  äGóéà°ùªdG

.É¡æe IOÉØà°S’G øμªj
 ¿CG  »```MÉ```æ```L  â````̀aÉ````̀°````̀VCGh
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀j ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG
 á«ª°SôdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ∞∏àîe  ™``e
 á«æWƒdG  äÉ«dÉ©ØdGh  á`̀«`̀∏`̀gC’Gh
 »`̀a á``̀∏``̀YÉ``̀Ø``̀dG äÉ``«``°``ü``î``°``û``dGh
 ,IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò`̀g  øª°V  ™ªàéªdG
 è``eGô``Ñ``dG ô``jƒ``£``J ≈````̀ dEG kÉ`̀ «`̀©`̀ °`̀S
 á«YƒàdGh  á«ÑjQóàdG  äÉ«dÉ©ØdGh
 ≥«≤ëJ QÉWEG  »ah ,ôªà°ùe πμ°ûH
 ≈dEG  k’ƒ°Uh ,á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG
 »WÉ©àdG  »a  õ«ªe  í°Tôàe  OGó`̀YEG
 »HÉîàf’G  πª©dG  ™`̀e  »`̀HÉ`̀é`̀jE’G
 É`̀ª`̀Hh ,á`̀«`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G äÓ``ª``ë``dGh
 IÉ`̀«`̀ë`̀dG ≈`̀∏`̀Y kÉ``̀HÉ``̀é``̀jG ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀æ`̀j
 áμ∏ªe  É¡°û«©J  »àdG  á«WGô≤ªjódG
 ádÓéd ôgGõdG ó¡©dG »a øjôëÑdG

.ióØªdG ∂∏ªdG
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 ó``¡©dG »``dhh AGQRƒ``dG ¢``ù«FQh ∂``∏ªdG
¬≤«≤°T IÉah »a »μjôeC’G ¢ù«FôdG ¿hõ©j
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 ,ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG  IÉ°SGƒeh ájõ©J á«bôH ióØªdG OÓÑdG
 ¬≤«≤°T  IÉ`̀ah  »a  ∂`̀dPh  ,á≤jó°üdG  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ¢ù«FQ

.ÖeGôJ äôHhQ
 ¢ù«Fô∏d  ¬JÉ°SGƒeh  ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  øY  á«bôÑdG  »a  ¬àdÓL  ônÑYh

.AGõ©dG ø°ùMh ôÑ°üdG π«ªL ¬Jô°SC’h ó«≤Ø∏d áªMôdG É«LGQ ,»μjôeC’G
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh
 ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG IÉ°SGƒeh ájõ©J á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ
 ¬≤«≤°T  IÉ`̀ah  »a  ∂`̀dPh  ,á≤jó°üdG  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ¢ù«FQ

.ÖeGôJ äôHhQ
 ¢ù«Fô∏d  ¬JÉ°SGƒeh  ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  øY  á«bôÑdG  »a  √ƒª°S  ôÑYh 

.AGõ©dG ø°ùMh ôÑ°üdG π«ªL ¬Jô°SC’h ó«≤Ø∏d áªMôdG kÉ«LGQ ,»μjôeC’G
 »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U å©Hh
 á«bôH  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 äÉj’ƒdG  ¢ù«FQ  ÖeGôJ  ó`̀dÉ`̀fhO  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈`̀ dEG  IÉ°SGƒeh  ájõ©J

.ÖeGôJ äôHhQ ¬≤«≤°T IÉah »a ∂dPh ,á≤jó°üdG á«μjôeC’G IóëàªdG
 ¢ù«Fô∏d  ¬JÉ°SGƒeh  ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  øY  á«bôÑdG  »a  √ƒª°S  Üô`̀YCGh

 .AGõ©dG ø°ùMh ôÑ°üdG π«ªL ¬Jô°SC’ É«LGQ ,»μjôeC’G

 ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ Å``æ``¡``j OÓ```̀ Ñ```̀ dG π```gÉ```Y
∫Ó`̀ ≤`̀ à`̀ °`̀ S’G iô``̀ cò``̀ H ¿ƒ``̀ HÉ``̀ é``̀ dG
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 ÉÑªjófhCG  ƒ¨fƒH  »∏Y  ¢ù`«FôdG  á``eÉîa  ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,ióØªdG  OÓÑdG

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á«fƒHÉédG á``jQƒ¡ªédG ¢ù``«FQ

 ¿ƒÄæ¡j ó¡©dG »dhh AGQRƒdG ¢ù«FQh ∂∏ªdG
∫Ó≤à°S’G  iôcòH  á«°ù«fhófE’G  IOÉ«≤dG
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 ¢ù«FQ  hOhó`̀jh  ƒcƒL  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,ióØªdG  OÓÑdG

 .√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,É«°ù«fhófEG ájQƒ¡ªL
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh
 ¢ù```«FQ hOhójh ƒcƒL ¢ù«FôdG á`eÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,AGQRƒdG ¢ù«FQ

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,É«°ù«fhófEG ájQƒ¡ªL
 á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH ,AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

.É«°ù«fhófEG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ÖFÉf ø«eCG ±hô©e ó«°ùdG ≈dEG
 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc
 áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 ∂dPh  ,É«°ù«fhófEG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  hOhó`̀jh  ƒcƒL  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈dEG

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc
 ø«eCG ±hô©e ó«°ùdG ≈dEG á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G

.É«°ù«fhófEG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ÖFÉf

 AÉ≤∏dG  ájôØ©édG  ±É`̀bhC’G  IQGOEG  äó≤Y
 »a  á«æ«°ùëdG  ÖcGƒªdGh  ºJBÉª∏d  …ƒæ°ùdG
 ,¢ùeG  ìÉÑ°U  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äÉ¶aÉëe
 250 Qƒ°†ëH ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY
 Ö`̀cGƒ`̀ª`̀dG  »≤°ùæeh  º`̀JBÉ`̀ª`̀dG  ø`̀e  kÉ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e
 á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG äÉ``¡``é``dG »`̀∏`̀ã`̀ª`̀e á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀Hh
 Qƒ°†ëH  ∂dPh  AGQƒ°TÉY  º°Sƒªd  kGOGó©à°SG
 »¶aÉëe  ÜGƒ`̀fh  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  ÖFÉf
 ≥jôØdG  ø`̀e  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh  ™``̀HQC’G  äÉ¶aÉëªdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG
 ájôØ©édG  ±É```̀bhC’G  ¢ù«FQ  øªK  ó`̀bh
 äÉ¡«LƒàdG  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  í`̀dÉ`̀°`̀U  ø`̀H  ∞`̀°`̀Sƒ`̀j
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd áªFGódG
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh
 ÖMÉ°Uh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
 ΩÉªàg’ÉH  ,AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 º°Sƒe  Éª«°S  ’  ,á«æjódG  ôFÉ©°ûdG  ájÉYôH
 Iõ`̀¡`̀LCG  ¬eó≤J É`̀e  π`̀«`̀dO  ô`̀«`̀Nh ,AGQƒ`̀°`̀TÉ`̀Y
 Ohóëe  ’  º``YO  ø`̀e  É¡JÉ°ù°SDƒeh  á`̀ dhó`̀ dG
 ƒëædG  ≈∏Y  kÉjƒæ°S  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀g  AÉ«ME’

.π°†aC’G
 iôcP AÉ«ME’ q¿EG ∂°T ’{ :ídÉ°üdG ∫Ébh
 áª«¶Y áfÉμe (´) ø«°ùëdG ΩÉeE’G OÉ¡°ûà°SG
 ÉæfGóLh  »a  áXƒØëe  ,™«ªédG  ¢SƒØf  »a

 äOÉàYG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  q¿CGh  ,∫RC’G  òæe
 á«æjódG áÑ°SÉæªdG √òg AÉ«MEG ≈∏Y Ωó≤dG òæe
 q¿CG  ’EG  ,Iõ«ªe  äÉ«dÉ©ah  º°SGôªH  á∏«∏édG
 AÉL ,ójó°ûdG ∞°SCÓdh ΩÉ©dG Gòg »a ™°VƒdG
 É¡dÓ¶H â≤dCG á«ªdÉY áëFÉL ±hôX πX »a
 ∞∏àîe »a áeÉ©dG IÉ«ëdG »MÉæe áaÉc ≈∏Y

.øjôëÑdG áμ∏ªe É¡æeh ºdÉ©dG ∫hO
 Oƒ¡éd  √ô`̀jó`̀≤`̀J  ø`̀Y  ídÉ°üdG  Üô```̀YCGh
 ÖMÉ°U IQRGDƒ````̀eh ,á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  äGQOÉ``̀Ñ``̀eh
 »æWƒdG ≥jôØdGh ,ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG

 óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  á°SÉFôH  (19
 ¢ù∏éªdG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø`̀H
 äGQGRƒdG  áaÉc  ácQÉ°ûªHh  ,áë°ü∏d  ≈∏YC’G
 áaÉch áë°üdG IQGRh Éª«°S ’ ,äÉ°ù°SDƒªdGh
 Oƒ¡°ûªdG  ºgQhód  »Ñ£dG  ´É£≤dG  »Ñ°ùàæe
 ø«æWGƒªdG  áaÉc  áeÓ°Sh  áë°U  ájÉªM  »a
 øe  IOÉ`̀ °`̀TEÉ`̀H  â«¶M  »`̀à`̀ dGh  ,ø«ª«≤ªdGh

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
 Oƒ¡L ájôØ©édG ±ÉbhC’G ¢ù«FQ øªKh 
 m±Gô°TEÉH É¡Jõ¡LCG ∞∏àîeh á«∏NGódG IQGRh
 ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  ø`̀e  á``̀ HhDhO  á©HÉàeh
 ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ
 IQGRƒ∏d á°ü∏îªdG á«æWƒdG Oƒ¡édÉH Gó«°ûe
 øeC’G  ô«aƒJh  QGô≤à°S’G  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a
 äGõéæªdGh  äÉÑ°ùàμªdG  ájÉªMh  ¿É`̀eC’Gh
 ¬H  Ωƒ`̀≤`̀J  …ò``̀dG  ô«ÑμdG  Qhó```̀dGh  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 äÉjôjóªdGh  äÉ¶aÉëªdGh  IQGRƒ`̀dG  Iõ¡LCG
 »a  »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’Gh  á«æeC’G
 áë°Uh  ø`̀eCG  ßØM  »a  á∏YÉØdG  áªgÉ°ùªdG

.™«ªédG áeÓ°Sh
 ¢ù∏éªdG  Oƒ¡éd √ôjó≤J  øY ÜôYCG  Éªc
 ï«°ûdG  á°SÉFôH  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G
 á©HÉàªdGh  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  øªMôdGóÑY
 ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  ôjRh  ¿ód  øe  Iôªà°ùªdG
 »∏Y  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ±É`̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G
 IOÉÑ©dG QhO ájÉYQ »a ,áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
 ≈∏Y  ¢UôëdGh  á«æjódG  ôFÉ©°ûdG  ∞∏àîeh
 »©«Ñ£dG  É¡∏μ°ûH  É¡JOƒ©d  πÑ°ùdG  πc  áÄ«¡J

.âbh ÜôbCG »a
 ≈dEG  ájôØ©édG  ±É``̀bhC’G  ¢ù«FQ  É`̀YOh
 √ò`̀g á``̀eÉ``̀bE’ Oƒ`̀¡`̀©`̀ª`̀dG ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG ï`̀«`̀°`̀Sô`̀J
 πFÉ°SƒdG  ™«ªL QÉªãà°SÉH Iõjõ©dG  ôFÉ©°ûdG
 á`̀dƒ`̀¡`̀°`̀Sh ô`̀°`̀ù`̀j π`̀μ`̀ H á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG á`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG
 áeÓ°Sh áë°Uh øeCG ≥≤ëj ÉªHh ¿ÉæÄªWGh
 ΩGõ``̀à``̀d’G á`̀«`̀ª`̀gCG ≈`̀∏`̀Y kGOó``°``û``e ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 øY IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dGh §`̀HGƒ`̀°`̀†`̀dÉ`̀H
 »Ñ£dG  ≥jôØdG  Éª«°S  ’  á«ª°SôdG  äÉ¡édG
 IQGOEG{h  .É```fhQƒ```c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d
 ôªà°ùe π°UGƒJ »a âfÉc ájôØ©édG ±ÉbhC’G
 πÑ°S  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  ™e
 πX  »a  AGQƒ°TÉY  º°Sƒªd  π`̀ã`̀eC’G  AÉ`̀«`̀ME’G
 ôWÉ°ûf  ..á`̀æ`̀gGô`̀dG  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG
 äÉ©∏£àdG  äGP  äÉ«æ«°ùëdGh ºJBÉªdG  äGQGOEG

 ±hô`̀¶`̀dG  q¿CG  ’EG  ,áÑ°SÉæªdG  √ò`̀g  AÉ`̀«`̀MEÉ`̀H
 á°SQÉªe  á`̀Hƒ`̀©`̀°`̀U  â`̀°`̀Vô`̀a  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 äÉ«£©ª∏d kÉ≤ah OÉà©ªdG ƒëædG ≈∏Y ôFÉ©°ûdG

.zá«ë°üdG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG  q¿CG  ≈````dEG  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  QÉ```̀°```̀TCGh
 ìÉéf  ≈∏Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG  π`̀c  …ó`̀Ñ`̀J  á«ª°SôdG
 âbh ¿EÉa QÉWE’G Gòg »ah ,AGQƒ°TÉY AÉ«MEG
 ¬«°†à≤j  É`̀e  Ö°ùM  ¿ƒμ«°S  Ö«£îdG  å`̀H
 ™e  OÉà©ªdÉc  áÑ°SÉæªdGh  áÑ£îdG  ´ƒ°Vƒe
 ,åÑ∏d  »æ≤àdG  QOÉμdGh  ,ºJCÉªdG  IQGOEG  óLGƒJ
 äÉ©∏£J ™e á«ª°SôdG äÉ¡édG ÜhÉéJ kÉæªãe
 ¿ƒμj  ¿CG  ≈∏Y ¿CÉ°ûdG  Gòg »a ºJBÉªdG  »∏ãªe
 ≥ahh åÑdG âbh äƒ°üdG äGôÑμe ΩGóîà°SG
 ó«≤à∏d  ™«ªédG  ø«YGO  ,á«YôªdG  §HGƒ°†dG
 ≥jôØdG  É¡«∏Y  ó``cCG  »àdG  §HGƒ°†dG  áaÉμH
 äÉ©ªéàdG  ø`̀Y  OÉ`̀©`̀à`̀H’G  Éª«°S  ’  ,»Ñ£dG

.AÉHƒdG QÉ°ûàfG »a Iô«ÑμdG É¡JQƒ£îd
 ≈∏Y  ¬àª∏c  ΩÉ`̀à`̀N  »`̀a  ídÉ°üdG  ó``̀cCGh  
 Gò`̀g  AÉ`̀ «`̀MEG  ìÉ`̀é`̀f  ≈``̀ dEG  Ωõ``̀Y  π`̀μ`̀H  ™∏£àdG
 iôcòa  ,áMÉàªdG  πFÉ°SƒdG  πμH  º°SƒªdG
 »a  ¬∏dG  ¿PEÉ``̀H  áXƒØëe  kÉ`̀ª`̀FGO  ,AGQƒ`̀°`̀TÉ`̀Y
 áî°SGQh  kÉÑ©°Th  kIOÉ`̀«`̀b  øjôëÑdG  ¿Gó``Lh

.ø«æ°ùdG ôe ≈∏Y
 ìƒ`̀à`̀Ø`̀ª`̀dG QGƒ```̀ë```̀dG ó``≤``Y ,∂````̀ dP ó``©``H
 ™«ªédG  Üô`̀YCGh  ,ºJBÉªdG  AÉ°SDhQ  ácQÉ°ûªH
 »a  º¡°ùj  ÉªH  ø`̀eB’G  AÉ«MEÓd  º¡©∏£J  øY
 øμªe âbh ´ô°SCG  »a á∏MôªdG √òg RhÉéJ

 kGOGô``̀aCG  ™ªàéªdG  Oƒ¡L  ∞JÉμJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e
.äÉ°ù°SDƒeh

 ø``̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö`̀FÉ`̀f ó```cCG ,¬`̀à`̀¡`̀L ø`̀e
 AÉ«MEG  ≈∏Y  á«∏NGódG  IQGRh  ¢UôM  ΩÉ©dG
 ™«ªé∏d  »ë°Uh øeBG  πμ°ûH  áÑ°SÉæªdG  √òg
 á«ë°üdG  ±hô``̀¶``̀ dG  π``̀X  »``̀a  kÉ`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀N
 »a  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  á«ªgCGh  áægGôdG
 Égƒæe ,¿ƒfÉ≤dG  ò«ØæJh ΩÉ©dG  ΩÉ¶ædG ßØM
 ájôM  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢`̀Uô`̀M  ≈``̀dEG
 ™«ªé∏d ádƒØμªdG ,á«æjódG ôFÉ©°ûdG á°SQÉªe
 QÉWEG  »ah OÓÑdG  »a á«YôªdG  ó«dÉ≤à∏d  kÉ≤ah

.¿ƒfÉ≤dG
 á«æjódG  äÉÑ°SÉæªdG  º«¶æJ ¿CG  ±É°VCGh
 õjõ©J  »`̀a  º¡°ùj  á«ë°Uh  á`̀æ`̀eBG  áÄ«H  »`̀a
 áμ∏ªe  É¡H  ™àªàJ  »àdG  ájQÉ°†ëdG  IQƒ°üdG

.øjôëÑdG
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  äQÉ`̀°`̀TCG  ,É`̀gQhó`̀Hh
 ƒ°†Y  ,áë°üdG  IQGRƒ``̀H  á`̀«`̀dhC’G  ájÉYô∏d
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG
 »Yh  ≈∏Y  øgGôj  »ë°üdG  ´É£≤dG  ¿CG  ≈`̀dEG
 AÉ«MEG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  Éª«°S  ’  ,™ªàéªdG
 ƒ∏ãªe  í`̀°`̀VhCG  Éª«a  ,AGQƒ`̀°`̀TÉ`̀Y  áÑ°SÉæe
 ó«≤àdGh  äÉ©ªéàdG  ∞bh q¿CG  »Ñ£dG  ≥jôØdG
 ôKC’G  ¬d  ájRGôàM’Gh  á«ë°üdG  §HGƒ°†dÉH
 ∞JÉμJ  ø«∏eBG  ,äÉHÉ°UE’G  π«∏≤J  »a  ô«ÑμdG
 ÉªH  á∏MôªdG  √ò`̀g  RhÉéàd  ™«ªédG  Oƒ¡L

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ¢ùμ©æj

äÉ¶aÉëªdG ™«ªL »a á«æ«°ùëdG ÖcGƒªdGh ºJBÉª∏d …ƒæ°ùdG AÉ≤∏dG ó≤©J zájôØ©édG{

OÉà©ªdÉc á``Ñ°SÉæªdGh áÑ£îdG ´ƒ``°Vƒe ¬«°†à≤j É``e Ö°ùëH Ö``«£îdG åH â``bh
™«ªé∏d »ë°Uh ø``eBG πμ°ûH áÑ°SÉæªdG √ò``g AÉ«MEG π«¡°ùJ :ΩÉ``©dG øeC’G ¢``ù«FQ Ö``FÉf

 õ``«``cô``J ´É```̀ª```̀ à```̀LG º``̀à``̀à``̀î``̀j zá``̀ «``̀ °``̀ SÉ``̀ «``̀ °``̀ ù``̀ dG á``̀ «``̀ ª``̀ æ``̀ à``̀ dG{
äÉ``̀ HÉ``̀ î``̀ à``̀ fÓ``̀ d »```̀ æ```̀ Wƒ```̀ dG è```̀ eÉ```̀ fô```̀ Ñ```̀ dG ´hô```̀ °```̀ û```̀ e ∫ƒ``````̀M

 ôjRh  ∑QÉÑªdG  ô°UÉf  øH  πFGh  ¢Sóæ¡ªdG  πÑ≤à°SG
 ô°üe ájQƒ¡ªL ô«Ø°S ¬ÑàμªH AÉªdGh AÉHô¡μdG ¿hDƒ°T
 óªà©ªdGh  ¿ÉÑ©°T  óªMCG  óªëe  ô°SÉj  ó«°ùdG  á«Hô©dG
 ôjRƒdG  ÖMQ  AÉ≤∏dG  ájGóH  »ah  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód
 øe  ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  §`̀Hô`̀j  ÉªH  kGó«°ûe  ô«Ø°ùdÉH
 »a ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  ÉgRõ©j Iõ«ªàe Ió«Wh äÉbÓY

.ájƒªæàdG ä’ÉéªdG ≈à°T
 ä’Éée  »a  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°S  á°ûbÉæe  ºJ  Éªc
 ó«©°U  ≈∏Y  áaô©ªdG  π≤fh  ÜQÉéàdGh  äGôÑîdG  ∫OÉÑJ
 ø«H ¿hÉ©àdG ôjƒ£Jh äGQó≤dG AÉæHh AÉªdGh AÉHô¡μdG
 »a á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªLh øjôëÑdG áμ∏ªe

.∫ÉéªdG Gòg

 »àdG  ™jQÉ°ûªdG  º`̀gG  á°ûbÉæe  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  º`̀Jh
 ájDhQ ™e ≈°TÉªàj ÉªH AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g É¡H Ωƒ≤J
 2030  á«æWƒdG  É¡à«é«JGôà°SGh  ájOÉ°üàb’G  áμ∏ªªdG

.»fÉμ°ùdGh »fGôª©dG ƒªædG äÉÑ∏£àe ≥≤ëj ÉªHh
 √ôμ°T  øY  …ô°üªdG  ô«Ø°ùdG  Üô`̀YCG  ¬ÑfÉL  ø`̀eh
 OGó©à°SG ócCGh ∫ÉÑ≤à°S’G ≈∏Y ∑QÉÑªdG ôjRƒ∏d √ôjó≤Jh
 AÉHô¡μdG äÉYÉ£b »a ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG õjõ©àd kÉªFGO √OÓH
.ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG äÉ©∏£Jh ídÉ°üe Ωóîj ÉªH AÉªdGh
 Ö«WCG øY AÉªdGh AÉHô¡μdG ¿hDƒ°T ôjRh ÜôYCG Éªc
 ¬eÉ¡e  AGOCG  »`̀a  ìÉéædGh  ≥«aƒàdG  ô«Ø°ù∏d  ¬JÉ«æªJ
 §`̀HGhô`̀dG  õjõ©Jh  º`̀YO  »`̀a  º¡°ùj  ÉªH  á«°SÉeƒ∏HódG

.áaÉc ä’ÉéªdG »a »FÉæãdG ≥«°ùæàdGh Iõ«ªàªdG

 õjõ©J  ≈`̀dEG  ±ó¡J  Iƒ£N  »a
 äÉeƒ∏©ªdG  πc  ∫Éªμà°SGh  ≥«KƒJ
 »àdG  ±É````̀bhC’Gh  óLÉ°ùªdG  ∫ƒ`̀M
 ±É````̀ bhC’G  IQGOEG  É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y  ±ô`̀°`̀û`̀J
 øH  ó°TGQ  .O  ï«°ûdG  ø°TO  ,á«æ°ùdG
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  …ô`̀LÉ`̀¡`̀dG  óªëe
 Ö«côJ  ´hô°ûe  ,á«æ°ùdG  ±É`̀bhC’G
 πμd  á`̀«`̀cò`̀dG  á«Øjô©àdG  äÉ`̀Mƒ`̀∏`̀dG
 å«M  ,øjôëÑdG  óLÉ°ùeh  ™eGƒL
 IOÉ``̀YEG  á≤HÉ°ùdG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Ó``N  º`̀J
 äÉeƒ∏©ªdG  π`̀ c  ≥`̀«`̀Kƒ`̀Jh  ô°üM
 ±É```̀ bhC’Gh  óLÉ°ùªdÉH  á≤∏©àªdG

.øjôëÑdG áμ∏ªªH
 Égôª©H äÉMƒ∏dG √òg õ«ªàJh
 É¡àehÉ≤eh  πjƒ£dG  »`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G
 âªJ å`̀«`̀M ,á`̀«`̀NÉ`̀æ`̀ª`̀dG π`̀eGƒ`̀©`̀∏`̀d
 »∏£eh ΩhÉ≤e ¿ó©e øe É¡àYÉæ°U

.ádRÉY ájÉªM á≤Ñ£H
 ≈∏Y á``Mƒ``∏``dG  …ƒ`̀à`̀ë`̀J  É`̀ª`̀c
 º°SÉH  á≤∏©àªdG  äÉeƒ∏©ªdG  áaÉc
 ïjQÉJh ìÉààa’G  ïjQÉJh óé°ùªdG
 ø«æ°ùëªdG  AÉª°SCGh  AÉæÑdG  IOÉ`̀YEG
 óLÉ°ùªdG  √òg  GƒæH  øjòdG  ΩGôμdG

.øjhÉæ©dGh
 AGƒàMG  ´hô°ûªdG  õ«ªj  Éªeh
 øμªj  (Oƒ`̀cQÉ`̀H)  õeQ  ≈∏Y  áMƒ∏dG
 ≈∏Y …ƒàëj å«M ,∞JÉ¡dÉH ¬ë°ùe
 óé°ùªdÉH  á≤∏©àªdG  äÉeƒ∏©ªdG  πc
 IOÉ````̀YEGh AÉ``̀°``̀û``̀fE’G ø``̀e É`̀«`̀î`̀jQÉ`̀J
 øjòdG  ø«fPDƒªdGh  áªFC’Gh  ,AÉæÑdG

.¿GPC’Gh áeÉeE’G ÖLGƒH GƒeÉb
 á°Sóæ¡dG º°ù≤d õeôdG í«àj Éªc
 ï`̀jQÉ`̀J ≈`̀∏`̀Y ´Ó```̀W’G á`̀fÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dGh
 ôÑY  óé°ùª∏d  áfÉ«°üdGh  AÉ°ûfE’G
 º`̀¡`̀JGQÉ`̀jR ∫Ó``̀N ¢`̀UÉ`̀N è`̀eÉ`̀fô`̀H

.á«fGó«ªdG
 Gò``̀g  ¿CG  ô```cò```dÉ```H  ô```̀ jó```̀Lh
 á©aódG  IQƒ`̀cÉ`̀H  ôÑà©j  ø«°TóàdG
 å«M  ,Góé°ùe  20  πª°ûj  ≈``dhC’G
 πª°ûj ≈àM iôNCG äÉ©aO Égƒ∏àà°S
 ™eGƒédGh óLÉ°ùªdG  πc  ´hô°ûªdG
 ±ÉbhC’G  ∂dòch  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 »a  IQGOE’G  É¡«∏Y  ±ô`̀°`̀û`̀J  »`̀à`̀dG

.á≤M’ á∏Môe
 IQGOE’G  ôjóe  ø«°TóàdG  ô°†M
 øe  Oó`̀Yh  Qƒ`̀f  ∞°Sƒj  ¢Sóæ¡ªdG

.IQGOE’G »dhDƒ°ùe

…ô``̀°``̀ü``̀ª``̀dG ô``̀ «``̀ Ø``̀ °``̀ ù``̀ dGh AÉ```̀Hô```̀¡```̀μ```̀dG ô``````̀ jRh
ø`̀jó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG ø`̀ «`̀ H ∑ô`̀ à`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ dG ¿hÉ``̀©``̀ à``̀ dG ¿É`̀ ã`̀ ë`̀ Ñ`̀ j

óLÉ°ùª∏d á``«còdG äÉ``Mƒ∏dG ø°TóJ á``«æ°ùdG ±É``bhC’G
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ó«ªëŸG ó«ª

 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  AÉ≤d  Éæ©HÉJ  ¢ùeC’ÉH
 ,GOGƒL √AGógEGh z»∏Y óªëe{ ∞«ØμdG πØ£dÉH óªM
 »JCÉJ ,á©«aQ á«fÉ°ùfEG áàØd »a ,πØ£dG º∏ëd É≤«≤ëJ
 ¢Uôëj  …ò`̀dG  ºjôμdGh  Ö«£dG  è¡æ∏d  GQGôªà°SG
 ï«°SôJh  ,á«fÉ°ùfE’G  º«≤dG  õjõ©J  »a  √ƒª°S  ¬«∏Y
 ó«dÉ≤àdGh  äGOÉ``̀©``̀dG  ô`̀°`̀û`̀fh  ,Ió`̀«`̀ª`̀ë`̀dG  ¥Ó```̀NC’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  π`̀gCG  É¡«∏Y  πÑL  »àdG  ,á∏«°UC’G
 πμ°ûH  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  πª©dG  Qƒ`̀°`̀U  RGô```̀HEGh  ,áÑ«£dG

.…QÉ°†M
 ºjôμJ  øeGõàj  ¿CG  ™dÉ£dG  ø°ùM  ø`̀e  ¬∏©dh
 ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S
 IõFÉéH ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG
 (íæªdG ∫Éée »a ájôîØdG ájOÉ«≤dG ΩÉ©dG á«°üî°T)
 ±OÉ°ü«°S …òdG »fÉ°ùfE’G πª©∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG ™e
 áμ∏ªe  ΩÉªàg’  Gó«cCÉJ  »JCÉ«d  ,ΩOÉ≤dG  AÉ©HQC’G  Ωƒj
 π°UGƒàe  πμ°ûH  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  π`̀ª`̀©`̀dÉ`̀H  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.ôªà°ùeh
 Iô°†M  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  âàÑKCG  ó`̀bh
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 É¡àjÉYQ  √É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 ±hô¶dG ∞∏àîe »a ,»fÉ°ùfE’G πª©dÉH É¡eÉªàgGh
 áKÉZE’Gh  ¿ƒ©dGh  IóYÉ°ùªdG  ºjó≤Jh  ,∞bGƒªdGh
 ,õ««ªJ ¿hO øe ,âëH »fÉ°ùfEG ≥∏£æe øe ™«ªé∏d
 ï°SGôdG ôeC’G ƒgh ,á«°ùæL hCG ¢ùæéd QÉÑàYG ’h
 GôNDƒe ∂dòc ≈∏éJh ,Ωó≤dG òæe øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢UôM  »a
 äÉ°UƒëØdG AGôLEGh ,ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN ™«ªédG
 øe ™«ªé∏d »î°ùdG ºYódGh êÓ©dG ºjó≤Jh á«Ñ£dG

 .AÉæãà°SG ¿hO
 ≈∏Y ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀ dG ¢``̀Uô``̀ë``̀dG ∂```̀ dP ≈````̀ dEG  ±É`̀ °`̀†`̀ j
 á«ªæàdG  ±GógCÉH  ¬£HQh »fÉ°ùfE’G  πª©dG  QÉªãà°SG
 á°SÉFôH  IôbƒªdG  áeƒμëdG  Oƒ¡L ôÑY ,áeGóà°ùªdG
 ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ÖMÉ°Uh  ,¬∏dG  ¬¶ØM  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
 ájƒªæJ  áHôéJ  ∂∏Jh  ,¬∏dG  ¬¶ØM  AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 ÖfÉéH  ,Iõ«ªàe  á«æjôëH  ìÉéf  á°übh  ,Ió``̀FGQ
 áμ∏ªe  »a  ≥jô©dG  »∏gC’G  …ô«îdG  πª©dG  ïjQÉJ

 á©°UÉf áëØ°Uh ábô°ûe áeÓY ó©j …òdG ,øjôëÑdG
.¬Ñ©°Th ¬JOÉ«bh øWƒdG Gò¡d

 »a  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ôªãà°ùJ  ¿CG  ≈æªJCG  ºch
 πª©∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ`̀«`̀dG  áÑ°SÉæe  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYC’Gh  Oƒ¡édG  RôÑJ  »μd  »fÉ°ùfE’G
 ƒª°S IOÉ«≤H øjôëÑdG  ≥jôa ¬eób Éeh ,á«æjôëÑdG
 áëFÉéd  …ó°üàdG  »`̀a  äGRÉ`̀é`̀ fEG  ø`̀e  ó¡©dG  »`̀dh
 âæ∏YCG  ó`̀b  IóëàªdG  º``̀eC’G  ¿CG  á°UÉNh  ,É`̀fhQƒ`̀c
 πª©∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dÉH  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g  á«dÉØàMG{  ¿CG
 ∫É£HC’ÉH AÉØàMÓd á∏ªM ø«°TóàH ¿ƒμà°S »fÉ°ùfE’G
 øjôNB’G IóYÉ°ùªd º¡°ùØfCG GƒØbh øjòdG ø««≤«≤ëdG
 õcôJh ,±hô¶dG ≈°ùbCG πX »a ºdÉ©dG ´É≤H πc »a
 »fÉ°ùfE’G ∫ÉéªdG »a ø«∏eÉ©dG ™aój Ée ≈∏Y á∏ªëdG
 ,É¡àjÉªMh ¢ùØfC’G ¿ƒ°U »a º¡dÉªYCG á∏°UGƒe ≈dEG
 áHƒ©°Uh  ,øeC’G  ÜÉ«Zh  ,´Gô°üdG  øe  ºZôdG  ≈∏Y
 »àdG ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dGh ,ø`̀«`̀LÉ`̀à`̀ë`̀ª`̀dG  ≈```̀dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀ dG

.z(19 -ó«aƒc) áëFÉéH π°üàj Éª«a º¡°Vôà©J
 πª©j ¿CG »æWƒdG øjôëÑdG ≥jôa ≈∏Y ìôàbCGh
 ™bƒe  »a  á«æjôëÑdG  ìÉéædG  ¢ü°üb  ≥«KƒJ  ≈∏Y
 áÑ°SÉæªH  ΩÉ≤J  »àdG  á∏ªëdG  ôÑY  ,IóëàªdG  º`̀eC’G
 á∏ªM  Ωó≤à°S  PEG  ,»fÉ°ùfE’G  πª©∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG
 ø«∏eÉ©d  áª¡∏e  á«°üî°T  É°ü°üb{  IóëàªdG  ºeC’G
 ºjó≤J  »`̀a  ¿ƒ∏ª©j  øªe  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  ∫ÉéªdG  »`̀a
 GOƒ¡L  ¿ƒdòÑjh  (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  áëFÉéd  êÓ`̀©`̀dG
 AÉØ©°†∏d  AGò¨dG  áMÉJEG  øY  Ó°†a  ,É¡æe  ájÉbƒ∏d
 AÉ°ùæ∏d  á`̀fƒ`̀eCÉ`̀e  ø``cÉ``eCG  á``̀MÉ``̀JEGh  ,ø«LÉàëªdG
 ;…OÉ°üàb’G  ¥Ó``̀ZE’G  Iôàa  AÉ`̀æ`̀KCG  »`̀a  äÉ«àØdGh
 .záëFÉédG  √òg  πX  »a  ájÉYôdG  äÉeóN  ô«aƒJh
 øjôëÑdG ≥jôa ¬«a Ωób ô«Ñch ™°SGh ∫Éée Gògh
 äGRÉéf’Gh áª¡∏ªdG ¢ü°ü≤dG øe ójó©dGh ô«ãμdG
 ,É«ªdÉY É¡≤«KƒJ ºàj ¿CG ÖLGƒdG øe »àdG ,IóFGôdG

.É«dhO É¡H AÉØàM’Gh
 áëfÉ°S á°Uôa »fÉ°ùfE’G πª©∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG
 »àdG  á«fÉ°ùfE’G  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äGQOÉÑe  RGô`̀HE’
 áeƒμëdG Oƒ¡Lh ióØªdG ∂∏ªdG ájDhQ ôÑY ,â≤≤ëJ
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ™jQÉ°ûeh  èeGôHh  ,IôbƒªdG
 øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
 πª©∏d  π°UGƒàªdGh  ≥jô©dG  ïjQÉàdG  ôÑYh  ,óªM

.»∏gC’G …ô«îdG

malmahmeed7@gmail.com

ÉgQÉªãà°SG Öéj ..á«fÉ°ùfEG áÑ°SÉæe

 »fÓHƒàdG  ø°ùM  QƒàcódG  ó`̀cCG
 iƒ°ü≤dG  á`̀jÉ`̀æ`̀©`̀dG  Ió```Mh  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ¿CG  »`̀Ñ`̀£`̀ dG  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ™`̀ª`̀é`̀ª`̀H
 ó«aƒc{  É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  …ó`̀ë`̀J
 Ωõ©H  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG  ÖLƒà°ùj  z19
 RhÉéàd  á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG  ≥ah
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ìÉéæH áëFÉédG
 äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’G á«ªgCG É kë°Vƒe
 »æWƒdG  ≥jôØdG  πÑb  øe  IQOÉ°üdG
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’É``̀Hh  »Ñ£dG
 á¡LGƒªd  áμ∏ªªdG  É¡H  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG
 √QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø``̀e ó``̀ë``̀dGh É``̀fhQƒ``̀μ``̀dG
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  º¡°ùj  ÉªH

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
 iƒ°ü≤dG  ájÉæ©dG  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 ΩÉ`̀J  πμ°ûH  ™ªàéªdG  á`̀ª`̀jõ`̀Y  ¿CÉ``̀ H
 øe  Rõ©«°S  ¢Shô«ØdG  á¡LGƒe  »a
 QÉ°ùëfG »dÉàdÉHh äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdG

 ≈`̀ dEG G kô`̀«`̀°`̀û`̀e ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG
 äGAGôLE’ÉH Oôa πc ΩGõàdG IQhô°V
 á«FÉbƒdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G
 á«æ©ªdG  äÉ¡édG  πÑb  øe  Ióªà©ªdG
 øe ≥`̀∏`̀≤`̀dG ø``Y OÉ`̀©`̀ à`̀ H’G á`̀ «`̀ª`̀gCGh
 ¬ÑÑ°ùj  ób  Éªd  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G
 º«∏©J  IQhô`̀°`̀Vh  ,á«°ùØf  QÉ``KBG  øe
.¢Shô«ØdG ™e ∞ q«μàdG á«Ø«c OGôaC’G
 z»`̀fÓ`̀Hƒ`̀à`̀dG{ Qƒ`̀à`̀có`̀dG Oó``̀Lh
 ΩGõ``̀ à``̀ d’G IQhô```̀°```̀V ≈````̀ dEG ¬``̀ Jƒ``̀YO
 øe  ájÉbƒ∏d  á«ë°üdG  äGOÉ`̀°`̀TQE’É`̀H
 ≈∏Y  G kó`̀cDƒ`̀e  ,¢Shô«ØdÉH  á`̀HÉ`̀°`̀UE’G
 Oôa  πc  ¬H  Ωƒ≤j  …òdG  QhódG  á«ªgCG
 QÉ°ûàfG  ø`̀e  óëdG  »`̀a  á°ù°SDƒe  hCG
 ø«H  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ™«ªL ≥«Ñ£àH  ™ªàéªdG  OGôaCG  áaÉc
 äÉª«∏©àdGh  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG
 IQGRƒdG  øe  Qó°üJ  »àdG  ájOÉ°TQE’G

 »a á`̀∏`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dGh ,¿CÉ``̀°``̀û``̀dG Gò``̀g »``̀a
 ø«H  á°UÉNh  QhGõàdG  øY  ´Éæàe’G
 äÉ©ªéàdG  øY  OÉ©àH’Gh  äÓFÉ©dG
 óYÉÑàdG ô«jÉ©ªH ΩGõàd’Gh ,á«∏FÉ©dG
 á«dÉªàMG  π«∏≤àd  ∂dPh  .»YÉªàL’G
 øe ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  å`̀«`̀M ihó``©``dG  π`̀≤`̀f
 ’  ó`̀b  ø`̀e  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀H  ø«HÉ°üªdG
 ¢Shô«Ø∏d  ¢VGôYCG  …CG  º¡«∏Y  ô¡¶J

.ihó©∏d øjô°TÉf ¿ƒfƒμjh
 QGô``ª``à``°``S’G ≈````̀ dEG ¬````Lh É``ª``c
 óæY  É k°Uƒ°üNh  äÉeÉªμdG  AGóJQÉH
 ¢`̀VGô`̀eCG  º¡jód  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCG  á∏HÉ≤e
 QÉÑc  øe  hCG  áæeÉc  á«ë°U  ±hôXh
 ô£î∏d  ô``̀ã``̀cCG  ø`̀«`̀°`̀Vô`̀©`̀ª`̀dG  ø`̀°`̀ù`̀dG
 .Ió``̀MGƒ``̀ dG Iô```̀°```̀SC’G QÉ````̀WEG π```̀NGO
 »àdG  ájQhô°†dG  íFÉ°üædG  ´ÉÑJGh
 É¡d Iƒ`̀Yó`̀ dG IQGRƒ```̀ dG Oó`̀é`̀J É`̀ª`̀FGO
 í£°SC’G  º«≤©J  á«∏ª©H  QGôªà°SÓd

 Iô°TÉÑe  ø`̀jó`̀«`̀dG  π`̀°`̀ù`̀Zh  º«≤©Jh
 ,á`̀Kƒ`̀∏`̀ª`̀dG í`̀£`̀°`̀SC’G á`̀°`̀ù`̀eÓ`̀e ó`̀©`̀H
 ¿CG  PEG  ó`̀«`̀dÉ`̀H  ¬`̀Lƒ`̀ dG  ¢`̀ù`̀ª`̀d  Ωó```̀Yh
 ó«dÉH  ∞`̀fC’Gh  ø«©dGh  ¬LƒdG  ¢ùªd
 ,ihó©dG  ∫É≤àfG  πFÉ°Sh  øe  ôÑà©j

 á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H √ƒ```̀f ∂```̀ dP ≈````̀dEG á``̀aÉ``̀°``̀VEG
 Qó≤H  ∫õæªdG  »a  çƒμªdÉH  ΩGõàd’G
 IQhô°†∏d  êhô``î``dGh  ´É£à°ùªdG
 äÉeÉªch  á©æbC’G  AGó``̀JQG  ™e  §≤a
 ÉYO ∂dòc .áeÉ©dG øcÉeC’G »a ¬LƒdG
 ∫ÓN  ø`̀e  áaÉ¶ædÉH  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  ≈``̀dEG
 øjó«dG  π°ù¨H  ΩGõàd’ÉH  QGôªà°S’G
 πμ°ûH  kGó`̀ «`̀L  ¿ƒ`̀HÉ`̀°`̀ü`̀dGh  AÉ`̀ª`̀dÉ`̀H
 ΩGóîà°SG  ≈∏Y  ¢UôëdG  ™e  …QhO

.QGôªà°SÉH øjó«dG º≤©e
 ¢`̀VGô`̀eC’G  …QÉ°ûà°SG  ó°TÉfh
 Qƒ¡X  ∫É`̀M  »`̀a  ¬`̀ fCG  ≈`̀ dEG  ájQó°üdG
 ∫É°üJ’G  ¢üî°T  …CG  ≈∏Y  ¢VGôYCG
 IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdG  ´ÉÑJGh  444`H
 ≥«Ñ£J ºà«°S ¬fCG GócDƒe ,¿CÉ°ûdG Gò¡H
 ¬H  ≈°UƒªdG  »LÓ©dG  ∫ƒcƒJhôÑdG
 óë∏d ¢ü«î°ûàdGh êÓ©dG å«M øe

.ihó©dG QÉ°ûàfG øe

ÉfhQƒμd …ó°üàdG äGAGôLEÉH ΩGõàd’G á«ªgCG ≈∏Y Oó°ûj á«fÉª∏°ùdÉH ziƒ°ü≤dG ájÉæ©dG{ ¢ù«FQ

.»fÓHƒàdG ø°ùM .O |

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG ∑QÉ°T
 IQGRh  π«ch  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H
 ¢ù«FQ  á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG õ``cô``e AÉ``̀ æ``̀ eCG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 á«dhódGh á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d
 á°ù∏L  »``a  zäÉ```̀°```̀SGQO{  á`̀bÉ`̀£`̀ dGh
 øª°V  ,á«∏YÉØJ  á«HÉÑ°T  á«°TÉ≤f
 Ωó≤àªdG …OÉ«≤dG èeÉfôÑdG äGQOÉÑe
 ΩÉ©∏d  ΩÉ`̀≤`̀j  …ò``̀dG  ,zçƒ``̀ j  ƒ`̀Ñ`̀jÉ`̀g{
 ácGô°ûH  ,»``dGƒ``à``dG  ≈`̀∏`̀Y  »`̀fÉ`̀ã`̀dG
 ¿hDƒ°T  IQGRh  ø«H  á«é«JGôà°SG
 IQGOE’G ó¡©eh ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG
 ,zäÉ`̀°`̀SGQO{  õcôeh  (ÉÑ«H)  áeÉ©dG

.»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ∂dPh
 ï`̀ «`̀ °`̀ û`̀ dG Qƒ````à````có````dG ó````````̀ cCGh
 ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó``̀ª``̀MCG  ø``̀H  ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y
 ø«μªJ  ádCÉ°ùe  ¿CG  ,¬àcQÉ°ûe  ∫ÓN
 πªY  Iƒb  ≈dEG  º¡∏jƒëJh  ,ÜÉÑ°ûdG
 äÉjƒdhCG  IQGó°U  »a  »JCÉJ  ,AÉæHh
 ºYódG  πc  ≈≤∏Jh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M ø``̀e á``̀jÉ``̀Yô``̀dGh
 ≈°ù«Y  ø``̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG

 ¿É`̀gô`̀ dG  ¿CG  ¬`̀à`̀dÓ`̀L ó``cDƒ``j  å`̀«`̀M
 ,πªYh  π``̀eCG  ábÉ£c  ÜÉÑ°ûdG  ≈∏Y
 ƒg  »æWƒdG  ¿CÉ°ûdG  »a  º¡cGô°TEGh
 º`̀gOGó`̀YEG º`̀J É`̀e ≈àe ,í``̀HGQ ¿É`̀gQ
 ≈∏Y  º¡ÑjQóàH  ,º«∏°ùdG  OGó````YE’G
 ∫ÉéªdG  í°ùah  ,ádhDƒ°ùªdG  IOÉ«≤dG
 PÉîJGh ™æ°U á«∏ªY »a º¡àcQÉ°ûªd

.QGô≤dG
 á«LQÉîdG IQGRh π«ch QÉ°TCGh
 ¿CG  ≈```̀dEG  AÉ``̀æ``̀eC’G  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ø`̀«`̀μ`̀ª`̀à`̀d ó``̀ª``̀M ∂``̀∏``̀ª``̀dG Iõ````FÉ````L{
 á«ªæàdG  ±Gó``̀gCG  ≥«≤ëàd  ÜÉÑ°ûdG
 »a  É`̀ kLPƒ`̀ª`̀f  ôÑà©J  zá`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ∫ƒ`̀M ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀H AÉ`̀Ø`̀à`̀M’G
 º¡JÉbÉW  QÉªãà°SG  ±ó¡H  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG
 QÉμàH’Gh  ´Gó``HE’G  πeÉY  ∂jôëJh
 ôjƒ£àdG  ∑ôëe  º¡Ø°UƒH  ,º¡jód
 GPEG  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,äÉ©ªàéªdG  »a
 12 Ωƒj ÜÉÑ°ûdÉH πØàëj ºdÉ©dG ¿Éc
 øjôëÑdG ¿EÉa ,ΩÉY πc øe ¢ù£°ùZCG

.Ωƒj πc º¡H πØàëJ
 ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  ∫Ébh
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ¿EG  :óªMCG  øH

 ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H
 ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG
 »a  πãªdGh  êPƒªædG  Ωó≤j  ÜÉÑ°ûdG
 »a  ¢ù«d  »HÉÑ°ûdG  πª©dG  IOÉ```jQ
 π«gCÉJh  á`̀cGô`̀°`̀T  äGQOÉ``Ñ``e  ∫É`̀é`̀e
 ºjó≤J É°†jCG ÉªfEGh ,Ö°ùëa ÜÉÑ°ûdG
 ÜÉÑ°ûdG  áªjõY  πjƒëJ  »a  Ihó≤dG
 óàªJ  å«M  ,Iô`̀gÉ`̀H  äÉMÉéf  ≈``dEG
 ¬dÉªYCGh  ájOÉjôdG  √ƒª°S  äGRÉéfEG

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe ≈dEG ájOÉ«≤dG
 ¢SÉ°SCG  ƒg  º∏©dG  ¿CG  í°VhCGh
 »g  É«LƒdƒæμàdGh  ,É«LƒdƒæμàdG
 ƒg êÉàfE’Gh ,êÉàfEÓd ºgC’G Iõ«côdG
 ∑Éæg ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,á«ªæàdG ôgƒL
 ÜÉÑ°ûdG QÉªãà°S’ ºeC’G ø«H kÉbÉÑ°S
 á«∏ªY  »``̀a  á`̀ ∏`̀gDƒ`̀ª`̀ dG  QOGƒ```̀μ```̀dGh
 .QÉ`̀μ`̀à`̀H’Gh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 IQOÉÑe ¥Ó`̀WG ºJ ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ±GógC’  »æjôëÑdG  »ª∏©dG  õcôªdG
 IQGRƒd  ™HÉàdG  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 ≥Ñ°Sh ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T
 ÜÉÑ°ûdG áª°UÉY áeÉæªdG QÉ«àNG ∂dP
 á«HôY áª°UÉY ∫hCÉc 2015 »Hô©dG

 πX  »a  ,™«aôdG  ±ô°ûdG  Gòg  ∫ÉæJ
 IõFÉL  :É¡æe  ,ábÓîdG  É¡JGQOÉÑe
 ´Gó`̀HEÓ`̀d  á«ªdÉ©dG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf
 ¥hó`̀æ`̀°`̀U ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀Jh ,»`̀HÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 øe ø«HƒgƒªdGh øjôμàÑªdG ájÉYôd
 èeÉfôH  ¥ÓWEGh  ,A¢ûædGh  ÜÉÑ°ûdG
 èeÉfôÑdG äGQOÉÑe ióMEÉc (¢Uôa)
 »HÉÑ°ûdG  ´É£≤dG  ôjƒ£àd  »æWƒdG
 ,2030 ÜÉÑ°T áæjóeh ,»°VÉjôdGh
 ,ÜÉÑ°û∏d  »dhódG  ôªJDƒªdG  áeÉbEGh
 »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG »`̀HÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ¿É`̀Lô`̀¡`̀ª`̀ dGh

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógC’
 »`̀MÓ`̀°`̀UE’G  è`̀¡`̀æ`̀dG  ¿CG  ó```̀cCGh
 πgÉY  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô°†ëd
 ¢`̀SÉ`̀°`̀SC’G ≈``̀°``̀SQCG ió`̀Ø`̀ª`̀dG OÓ`̀Ñ`̀ dG
 ∑Ó`̀à`̀eGh  ,áaô©ªdG  AÉæÑd  º«∏°ùdG
 ¬JQób  â`̀Ñ`̀KCGh  ,á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG  á«æ≤àdG
 äÉ©∏£àdG  ÜÉ©«à°SG  ≈∏Y  á≤FÉØdG
 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏Jh
 á«©bGƒH  πÑ≤à°ùªdG  í`̀eÓ`̀e  º`̀°`̀SQ
 á`̀dhó`̀dG  õ`̀FÉ`̀cQ  õjõ©àd  ,á`̀«`̀∏`̀YÉ`̀ah

.ájô°ü©dG á«fóªdG

á`̀ cGô`̀ °`̀ T :zäÉ`````̀ °`````̀ SGQO{ õ``̀ cô``̀ e AÉ```̀ æ```̀ eCG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ e ¢``ù``«``FQ
ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG äÉ````̀ jƒ````̀ dhCG IQGó```̀ °```̀ U »```̀a »```̀JCÉ```̀J ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀û``̀dG

 á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG iô`̀ Ñ`̀μ`̀ dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG â`̀ª`̀μ`̀M
 ¬à≤jó°Uh  …ƒ«°SBG  ≈∏Y  äGƒæ°S  5  øé°ùdÉH
 π°ùZ  á«°†b  »`̀a  QÉ`̀æ`̀jO  ±’BG  5  Éª¡ªjô¨Jh
 Üô≤j  Ée  OQ  áªμëªdG  Éª¡àeõdCG  Éªc  ,∫Gƒ``̀eCG
 Éª¡d ácƒ∏ªe ∫GƒeCG  ájCG  hCG  QÉæjO ∞dCG  30 øe
 OÓÑdG øY kÉ«FÉ¡f ÉªgOÉ©HEÉHh ,≠∏Ñª∏d ájhÉ°ùe

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ ó©H
 ¢SÓàNG  áª¡àH  ÉæjOoCG  ób  ¿Éª¡àªdG  ¿Éch
 ácô°T  ø`̀e  QÉ`̀ æ`̀ jO  ∞```̀dCG  200  ø`̀e  Üô`̀≤`̀j  É`̀ e
 Éª¡°ùÑëH ºμM Qó°Uh É¡H ¿Óª©j ÉfÉc áMÉ«°S
 ,áHƒ≤©dG  ò«ØæJ  Ö≤Y  OÓÑdG  øY  ÉªgOÉ©HEGh
 ±ô°U  øY  âØ°ûc  á«æeC’G  äÉjôëàdG  ¿CG  ’EG
 Éªc  ,Gó`̀≤`̀f  ≠∏ÑªdG  ø`̀e  ô«Ñc  Aõéd  ø«ª¡àªdG

 ≈dEG  äÓjƒëJh  á«μæH  äÉ«∏ªY  Ió`̀Y  É`̀jô`̀LCG
 óFGƒY ≈∏Y á«Yhô°ûªdG AÉØ°VEG ¢Vô¨H øjôNBG

.º¡aQÉ©eh º¡HQÉbCG ôÑY á°ù∏àîªdG ∫GƒeC’G
 πjƒëJ äÉ«∏ªY AGôLEÉH  º¡àªdG  ±ôàYGh
 Ö∏W  PEG  √Qó°üe  AÉØNE’  ¢ù∏àîªdG  ∫ÉªdG  øe
 ∫GƒeC’G  πjƒëJ  ¬FÉbó°UCG  óMCGh  ¬à≤«≤°T  øe
 ¬°ùØf øY äÉ¡Ñ°ûdG OÉ©HE’ √ó∏H »a ¬HÉ°ùM ≈dEG
 ,∫GƒeC’G ∂∏J Qó°üe º∏©J ¬à≤«≤°T øμJ ºd Éª«a
 ¬à∏«eR  âfÉc  á«fÉãdG  áª¡àªdG  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe
 ÉeÉb PEG áªjôédG »a ¬©e âcôà°TGh πª©dG »a
 á°UÉN  äÉ«æà≤e  AGô°T  ≈∏Y  ∫Gƒ`̀eC’G  ±ô°üH
 »a  º¡JÉHÉ°ùëd  á«μæH  äÓjƒëJ  Ió`̀Yh  º¡d

.ºgó∏H

 QÉæjO  ∞`̀ dCG  13  §≤a  ¢ù∏àNG  ¬`̀fCG  º`̀YRh
 â∏°üëJ  Éªæ«H  ±’BG  6  ≈`̀∏`̀Y  ƒ`̀g  π°üëJ
 É¡æe AGõLCG πjƒëàH ÉeÉb ±’BG 7 ≈∏Y á«fÉãdG
 á«°ùª°T äGQÉ¶fh äÉYÉ°S ¬H Éjôà°TG »bÉÑdGh
 Éªæ«H ,á«ªdÉ©dG á«dÉ¨dG äÉcQÉªdG øe ¢ùHÓeh
 hCG  √ó∏H  ≈dEG  ádƒëªdG  ≠dÉÑªdG  áª«b  ôcòàj  ºd
 á«fÉãdG  áª¡àªdG  äô`̀bCG  Éª«a  ,»μæÑdG  √ó«°UQ

.∫hC’G ¬H ±ôàYG Ée ¿ƒª°†ªH
 ø« nª¡àªdG  ≈```dEG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  äó`̀æ`̀°`̀SCG  Éª«a
 ≈``dEG ô`̀jÉ`̀æ`̀j ø``e Iô`̀à`̀Ø`̀dG ¿ƒ`̀°`̀†`̀Z »``a É`̀ª`̀¡`̀fCG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe øeCG  IôFGóH  2019 ¢ù£°ùZCG
 áªjôL ó`̀FGƒ`̀©`̀H  É`̀¶`̀Ø`̀à`̀MGh É`̀«`̀Ø`̀NCGh É``jô``LCG
 ÉjôLCG  ¿CÉ`̀H  É¡æe  á∏°üëàe  É¡fCÉH  Éª¡ª∏Y  ™e

 äÉHƒë°Sh  äÓ`̀jƒ`̀ë`̀Jh  äÉ``̀YGó``̀jEG  äÉ«∏ªY
 øe  IóFÉ©dG  á«dÉªdG  ≠dÉÑªdG  ≈∏Y  äÉjôà°ûeh
 É¡«∏Y  »æéªdG  ácô°ûdG  ∫Gƒ```̀eC’  É¡°SÓàNG
 AÉØNEG  Góª©J  ºK  øeh  É¡H  ¿Óª©j  ÉfÉc  »àdG
 ÉfÉ©à°SG  ¿CÉ``̀H  ó`̀FÉ`̀©`̀dG  ∂``̀dP  Qó`̀°`̀ü`̀eh  á©«ÑW
 äÉ«∏ªY  ¢†©ÑH  ΩÉ«≤∏d  á«ædG  »æ°ùM  øjôNBÉH
 É¶ØàMGh  Éª¡æY  á¡Ñ°ûdG  OÉ©HE’  äÓjƒëàdG
 ∂dP  ø`̀e  É¡FGô°ûH  É¡«∏Y  Ó°üëJ  ä’ƒ≤æªH
 11  ∫ƒ`̀Mh  ∫hC’G  º¡àªdG  ´OhCG  ¿CÉ`̀ H  óFÉ©dG
 ,QÉæjO ∞dCG 21 á«fÉãdG âYOhCG Éª«a QÉæjO ∞dCG
 OóY  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  IQÉ«°S  ∫hC’G  iôà°TGh
 ô«Z  ∫Gƒ``̀eC’G  Qó°üe  AÉ`̀Ø`̀NE’  äÉ«æà≤ªdG  øe

.´hô°ûªdG

 ¬``̀à``̀≤``̀jó``̀°``̀Uh  …ƒ````«````°````SB’  äGƒ```̀ æ```̀ °```̀ S  5  ø``̀ é``̀ °``̀ ù``̀ dG
É`̀ª`̀¡`̀ ∏`̀ª`̀Y ø````e É``̀ ¡``̀ °``̀ SÓ``̀ à``̀NG ó``̀ ©``̀ H ’Gƒ`````````̀eCG Ó``̀°``̀ù``̀Z

 á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG âdóÑà°SG
 Éªàj  º`̀d  ø«HÉ°ûd  áæ°S  ¢ùÑëdG  áHƒ≤Y
 èeGôH  Qƒ°†ëH  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG  Éª¡eÉY
 É`̀ª`̀¡`̀à`̀fGOEG ó`̀©`̀H ,Ö``̀jQó``̀à``̀dGh π`̀ «`̀gCÉ`̀à`̀ dG
 äGƒÑY Éª¡JRÉ«Mh ô¡ªéJ »a ∑Gôà°T’ÉH
 áªμëªdG  â`̀ dÉ`̀ b  å`̀«`̀M  ,±ƒ``Jƒ``dƒ``ª``dG
 ø«ª¡àªdG  ø`̀°`̀S  á`̀KGó`̀M  ≈``̀dG  Gô`̀¶`̀f  ¬``̀fG
 ºdh  Iô°ûY  á°ùeÉîdG  GRhÉ`̀é`̀J  øjò∏dG
 Éªc  ,ÉªgôªY  ø`̀e  Iô°ûY  áæeÉãdG  Éªàj
 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  É`̀ª`̀¡`̀≤`̀ë`̀H  π`̀ª`̀©`̀J  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG  ¿CG
 ∫óÑà°ùJh  á∏jóÑdG  ô«HGóàdGh  äÉHƒ≤©dG
 π«gCÉàdG èeGôH Qƒ°†ëH ¢ùÑëdG áHƒ≤Y

.ÖjQóàdGh
 õ`̀cô`̀e  ≈````̀ dEG  OQh  ó``̀ b  ÆÓ```̀H  ¿É````̀ch
 áYƒªée  ΩÉ`̀«`̀≤`̀H  ó«Øj  ™`̀jó`̀Ñ`̀dG  á`̀Wô`̀°`̀T
 ¥Ó`̀ZEÉ`̀H  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ≈∏Y ø`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ø`̀e
 äÉØ∏îeh äÉjhÉëdÉH á«∏NGódG ´QGƒ°ûdG
 å«M  ,™`̀Ñ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀HCG  á≤£æªH  ÜÉ`̀°`̀û`̀NC’G

 ºJh  ¿ÉμªdG  ≈`̀dEG  á«æeCG  á`̀jQhO  â¡LƒJ
 OGƒe  Éª¡JRƒëHh  ø«ª¡àe  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG

.á©bGƒdG »a áeóîà°ùe
 ¬«≤∏àH  ø«ª¡àªdG  ó```̀MCG  ±ô``̀à``̀YGh
 ¬æe  Ö∏£j  ∫hC’G  º¡àªdG  ø`̀e  ’É`̀°`̀ü`̀JG
 Üô≤dÉH ¬≤«≤°T á≤aôH ô¡ªéJ »a êhôîdG
 ™Ñ«°UƒHCG  á≤£æªH  ô°†îdG  óé°ùe  øe
 ≥∏Zh Ö¨°ûdG ∫ÉªYCÉH ΩÉ«≤dG ≈∏Y É≤ØJGh
 π©ØdÉHh  áeÉª≤dG  äÉjhÉëH  ´QGƒ`̀°`̀û`̀dG
 Gƒ©°Vhh  á©bGƒdG  ¿Éμe  ≈`̀ dEG  Gƒ¡LƒJ
 á°UÉN  ,´QÉ°ûdG  áÑbGôªH  ΩÉ`̀bh  ,ΩÉã∏dG
 øe  Üô≤dÉH  áWô°T  äÉ``̀jQhO  óLƒJ  ¬`̀fCG
 óMCG  ™ª°S  ICÉéa  ¬fCG  ’EG  ,ô¡ªéàdG  ¿Éμe
 zGƒHôgG  -  GƒHôgG{  ∫ƒ≤j  øjô¡ªéàªdG
 ≈∏Y  ™`̀bh  ≈àM  ÉYô°ùe  ¢†côdÉH  ΩÉ≤a
 ∫ÉLQ πÑb øe ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG ºJh ¢VQC’G
 ô¡ªéàdG »a ∑QÉ°T ¬fCG ÉØ«°†e ,áWô°ûdG

.ÉÄ«°T ¬æe ó°ü≤j øμj ºdh CÉ£îdÉH

 á©bGƒdG  Ωƒj ¬fCÉH  ôNBG  ±ôàYG  Éª«a
 óæY  AÉ`̀≤`̀∏`̀ dG  ô``̀Ñ``̀cC’G  ¬≤«≤°T  ø``e  Ö`̀∏`̀W
 óMCG  ¬©e  ô°†ëj  ¿CGh  ô°†îdG  óé°ùe
 ¿ÉμªdG  ≈`̀ dEG  ¬LƒJ  π©ØdÉHh  ¬FÉbó°UCG
 ¬æe  Ö∏Wh  ¬≤jó°U  á≤aôH  ¬«∏Y  ≥ØàªdG
 ™e åjóë∏d ∞bƒJh ´Éæb AGóJQG ¬≤«≤°T
 ¢†cQ  AÉ`̀æ`̀K’G  ∂∏J  ≈`̀ ah  ô``̀NBG  ¢üî°T
 GƒHôgG ¬d ∫Ébh ôNB’G ¢üî°ûdGh ¬≤«≤°T
 ¢†Ñ≤dG  º`̀J  ¿CG  ≈``dEG  ô``̀NB’G  ƒ`̀g  ¢†côa
 »a  º¡fCG  º¡«dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh  .º¡«∏Y
 á¶aÉëªdG øeG IôFGóH 2020 ôjGôÑa 13
 ∫É©à°TÓd  á∏HÉb  IƒÑY  GhRÉM  á«dÉª°ûdG
 IÉ«M  ¢†jô©J  »a  É¡eGóîà°SG  ó°ü≤H
 Éªc  ,ô£î∏d  áeÉ©dG  ∫Gƒ```̀eC’Gh  ¢SÉædG
 π≤ædG  π`̀FÉ`̀°`̀Sh  Gó`̀ª`̀Y  ô£î∏d  Gƒ`̀°`̀Vô`̀Y
 ó`̀MCG  ¥Ó`̀ZEÉ`̀H  º¡eÉ«≤H  ∂``̀dPh  á°UÉîdG
 ¥ƒHÉ£dGh äÉØ∏îªdG á£°SGƒH ´QGƒ°ûdG

.äÉ≤«≤ëàdÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y

..Éª¡æ°S ô¨°U ≈dEG Gô¶f

±ƒJƒdƒe IRÉ«Mh ô¡ªéàdÉH ø«fGóªd ¢ùÑëdG øe ’óH π«gCÉàdG èeGôH Qƒ°†M

 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ´QÉ°T ≈∏Y AÉæÑdG äÉØ∏îªH á∏ªëe áæMÉ°T QƒgóJ
:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc

 áæMÉ°ûdG QƒgóJ ôKEG (óM’G) ¢ùeCG ô¡X á£°Sƒàe äÉHÉ°UE’ »æjôëH ¢Vô©J
.¿Éª∏°S øH áØ«∏N ´QÉ°T ≈∏Y ÉgOƒ≤j »àdG

 á∏ªëe  áæMÉ°T  Oƒ≤j  ¿Éc  ÉHÉ°T  ¿CG  ≈dEG  çOÉë∏d  á«dh’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh
 ´QÉ°T  ≈∏Y ¢ùeCG  ô¡X øe ∞°üædGh Iô°ûY á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  »a  AÉæÑdG  äÉØ∏îªH
 óMCG »a π∏N çóM ICÉéah óªM áæjóe ≈dG …ODƒªdG √ÉéJ’G »a ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 áæMÉ°ûdG  äQƒgóJh  IOÉ«≤dG  á∏éY  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ¬fGó≤a  »a  ÖÑ°ùJ  äGQÉ`̀W’G
 ºJ  á£°Sƒàe  äÉHÉ°UEÉH  ≥FÉ°ùdG  Ö«°UCGh  ´QÉ°ûdG  §°Sh  »a  É¡àdƒªM  äôKÉæJh

.Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH áæMÉ°ûdG äQô°†J Éª«a ,≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ÉgôKCG ≈∏Y ¬∏≤f
 ô«°S  π«¡°ùàH  ÉgOGôaCG  ΩÉbh  IóéædG  áWô°T  çOÉëdG  ´ƒbh  Qƒa  ô°†M  óbh
 »©«Ñ£dG  É¡©°Vh  ≈dG  áæMÉ°ûdG  IOÉYEG  ºJh  QhôªdG  áWô°T  ø«M  ≈dEG  äGQÉ«°ùdG
 ,´QÉ°ûdG  øe  AÉæÑdG  äÉØ∏îe  ádGREÉH  ájó∏ÑdG  ∫ÉªY  ΩÉbh  ´QÉ°ûdG  øe  É¡àMGREGh

 .¬HÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG äÉ¡édG âëàa Égó©Hh

 »``a  äÉ```Ñ`KE’G  Oƒ¡````°T  »Yóà``°ùJ  á``ªμëªdG
á«HÉgQE’G z…Qƒ```ã``dG ¢Sô``ëdG{ á``«`∏N á``«°†b

 á«°†b ô¶f á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG π°UGƒJ
 ¢Sôë∏d  á©HÉJ  Éª¡àe  54  º°†J  á`̀«`̀HÉ`̀gQEG  á«∏N
 π«LCÉJ  áªμëªdG  äQô`̀b  å«M  ,»`̀fGô`̀jE’G  …QƒãdG
 ,º¡JOÉaEG  ´Éª°ùd  ¢ù£°ùZCG  23  á°ù∏L  ≈dEG  á«°†≤dG
 …QƒãdG  ¢SôëdG  äGOÉ«b  ¿CG  äÉjôëàdG  âØ°ûc  PEG
 π«μ°ûJ  ≈∏Y  â∏ªY  É«HÉgQEG  ∞æ°üªdGh  »`̀fGô`̀jE’G
 ¢ù∏ée  ∫hO  ±ó¡à°ùJ  á«HÉgQEG  ájOƒ≤æY  ÉjÓN
 ó©H  ∂``dPh  ,øjôëÑdG  É¡æeh  »é«∏îdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 »a  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  äÉ«°û«∏ªdG  ≈∏Y  ¬à°†Ñb  ∞©°V
 ádhÉëe ≈dEG óª©a ,øª«dGh ÉjQƒ°Sh ¿ÉæÑdh ¥Gô©dG
 »a  OóL  AÉ°†YCG  ó«æéJ  ≥jôW  øY  √ÉjÓN  AÉ«MEG
 π`̀NGO  á`̀«`̀HÉ`̀gQEG  äÉ«∏ªY  ò«ØæJ  ¢Vô¨H  øjôëÑdG

.áμ∏ªªdG
 É¡«∏Y  â©∏WG  »àdG  á«°†≤dG  ¥GQhCG  øe  ø«ÑJh
 »`̀dB’G  ±Gô°üdG  ¥ô`̀M  á©bGh  ¿CG  zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{
 ióMEG âfÉch »°VÉªdG ΩÉ©dG øe ôÑªaƒf »a â©bh
 ±Gó¡à°SG QÉWEG »a É¡d §«£îàdG ºJ »àdG äÉ«∏ª©dG
 ájƒ«ëdG  ™bGƒªdGh  áμ∏ªªdG  »a  áeÉ©dG  äBÉ°ûæªdG
 ¢SôëdG  äGOÉ`̀«`̀b  äCGó``H  PEG  ,ΩÉ`̀©`̀dG  π≤ædG  πFÉ°Shh
 øe  ôãcCG  ™e  äGAÉ≤dh  äÉYÉªàLG  ó≤Y  »a  …QƒãdG
 ºJ  øjôëÑdG  êQÉ`̀N  É«HÉgQEG  Gô°üæYh  ÉHQÉg  15

 »dÉªdG  πjƒªàdÉH  º`̀gOGó`̀eEG  ≈∏Y  ¥É`̀Ø`̀J’G  É¡dÓN
 º¡JÉ££îe  ò«Øæàd  »à°ùLƒ∏dGh  »æØdG  º`̀Yó`̀dGh
 äBÉ°ûæªdG  ¢†©H  ±Gó¡à°SGh  áμ∏ªªdG  »a  á«HÉgQE’G

.øeC’G äGƒb äGõcôªJh á«æeC’Gh ájOÉ°üàb’G
 ≈dEG  ø«ª¡àªdG  øe  Oó`̀Y  ôØ°ùd  Ö«JôàdG  ºJ  PEG
 ájôμ°ùY  äÉ``jQhó``H  º`̀¡`̀bÉ`̀ë`̀dEGh  ¿Gô````jEGh  ¥Gô`̀©`̀ dG
 º¡Ø«∏μJ  ºJh  á«HÉgQEG  äÉª«¶æJ  IOÉ«≤d  º¡∏«gCÉJh
 á«∏NGódG IQGRƒd á©HÉàdG äBÉ°ûæªdG ó°UQh áÑbGôªH
 AÉ°ûfEGh á«£ØædGh ájOÉ°üàb’Gh á«æeC’G äBÉ°ûæªdGh
 IóY øcÉeCG ≈∏Y É¡©jRƒJh ájô°ùdG ¿RÉîªdG øe OóY
 ÖjQóàdGh äGôéØàªdGh áë∏°SC’G º∏°ùàd áμ∏ªªdG »a
 äGƒÑ©dG ´QR á«Ø«ch IójóL ô°UÉæY ÜÉ£≤à°SG ≈∏Y
 §ØædG  èjQÉ¡°U  ô«°S  •ƒ£N  áÑbGôeh  IôéØàªdG
 ,á«fhôàμdE’G  §FGôîdG  ≈∏Y  äÉ«KGóME’G  ójóëJh
 ió`̀MEG  »``̀dB’G  ±Gô°üdG  ±Gó¡à°SG  á«∏ªY  â`̀fÉ`̀ch
 øY  äÉjôëàdG  âØ°ûc  Éª«a  ,á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  º¡JÉ«∏ªY
 ºJh ,áeÉ©dG  äÉÑcôªdG  ±Gó¡à°SÉH  äÉª«∏©J  º¡«≤∏J
 ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  AÉ≤dEG  ≈dEG  ’ƒ°Uh  äÉjôëàdG  ∞«ãμJ
 ∫ÉM  ø«°ùÑ∏àe  á«HÉgQE’G  áYÉªédG  AÉ°†YCG  øe  OóY
 ácô°ûd á©HÉJ ΩÉY π≤f áÑcôe ±Gó¡à°SG »a º¡Yhô°T

.™jóÑdG ´QÉ°ûH ÉgQhôe AÉæKCG äÓ°UGƒe

áª°UÉ©dG »a ø«JQÉ«°S ±ÓJEÉH º¡àe ≈∏Y ¢†Ñ≤dG
 á`̀jô`̀jó`̀e ΩÉ``̀Y ô`̀jó`̀e ìô`̀°`̀U
 á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG á`̀¶`̀ aÉ`̀ë`̀e á``̀Wô``̀°``̀T
 âæμªJ  á`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG  á`̀Wô`̀°`̀T  ¿CÉ``̀ H
 áeÉ©dG  IQGOE’G  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 øe  á«FÉæédG  á``dOC’Gh  åMÉÑª∏d
 ,(ÉeÉY 41) ¢üî°T ≈∏Y ¢†Ñ≤dG
 ø«JQÉ«°S  ±Ó``̀JEÉ``̀H  ¬`̀eÉ`̀«`̀b  ô```KEG
 »a  ≥WÉæªdG  ióMEÉH  ø«àØbƒàe

 ¬fCG í°VhCGh .áª°UÉ©dG á¶aÉëe
 ¢Vô©J  √OÉ`̀Ø`̀e  ÆÓ`̀H  »≤∏J  Qƒ`̀a
 πÑb øe óª©àe ±ÓJE’ ø«JQÉ«°S
 êÉ`̀LR  ô°ùc  »`̀a  πãªJ  ∫ƒ¡ée
 ,äGQÉ`````̀WE’G ±Ó````̀ JEGh ò`̀ aGƒ`̀ æ`̀ dG
 ÉgQhO  ájôjóªdG  áWô°T  äô°TÉH
 ¿hÉ©àdÉHh ,…ôëàdGh åëÑdG »a
 ºJ á«FÉæédG åMÉÑªdG áWô°T ™e

 ¢†Ñ≤dGh  QƒcòªdG  ájƒg  ójóëJ
 ÖÑ°ùdG  ¿CG  ø«ÑJ  å`̀«`̀M  ,¬`̀«`̀∏`̀Y
 .»°üî°T  ±Ó`̀N  ƒg  ∂`̀dP  AGQh
 áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe QÉ°TCGh
 ºJ  ¬`̀ fCG  ≈`̀ dEG  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`````̀LE’G  PÉ`̀î`̀JG
 áHÉ«ædG  ≈```̀dEG  á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀dG  á``̀dÉ``̀ME’

 .áeÉ©dG



»fÉãdG záª°UÉ©dG á°ùeÉN{ »bƒØàe πØM áeÉbE’ á``Øãμe äGOGó©à°SG  :Ωƒ∏°ùdG Ö``FÉædG
á``«HôàdG  IQGRh  äÉ``ã©H  øª``°V  …ô``°ûÑdG  Ö``£dG  á``°SGQO  ≈``dEG  í``ªWCG  :Iô``FGódG  ≈``∏Y  ≈``dhC’G

 á`̀ «`̀ ∏`̀NGó`̀ dG  IQGRh  äó``°``ü``M

 ™`̀aô`̀d è``̀eÉ``̀fô``̀H π``̀ °``̀†``̀aCG{ Iõ``̀ FÉ``̀L

 ,z2019  ΩÉ©d  ø«ØXƒªdG  äÉjƒæ©e

 ≥``̀jô``̀a á``̀ cQÉ``̀ °``̀ û``̀ e ∫Ó`````̀N ∂```````dPh

 ájô°ûÑdG  OQGƒª∏d  ™HÉàdG  IOÉ©°ùdG

 ¿É`̀μ`̀e »``̀a IOÉ`̀©`̀°`̀ù`̀dG Iõ``̀FÉ``̀L{ »``̀a

 É¡Yƒf ø`̀e  ≈````dhC’G  »``̀gh zπ`̀ª`̀©`̀dG

 »àdG  ,§`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  »a

 »`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀ °`̀S’G  õcôªdG É¡ª¶f

 »a  óFGôdG  zRóæjÉe  ∫ƒHÉæ«à°SÉ°S{

 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ∫É`̀é`̀e

 á≤£æe  »a  á«°ù°SDƒªdG  áeGóà°S’Gh

 ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥ô°ûdGh  è«∏îdG

.É«≤jôaEG

 π«cƒdG  QÉ°TCG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh

 ó«ª©dG  ájô°ûÑdG  OQGƒª∏d  óYÉ°ùªdG

 ≥«≤ëJ  ¿CG  ≈dEG  ø«eCG  ¬∏dGóÑY  ∫OÉY

 π°†ØH AÉ`̀L »`̀dhó`̀dG RÉ`̀é`̀fE’G Gò`̀g

 øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  ºYO

 á«∏NGódG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY

 QGôªà°S’G  ≈dEG  á«eGôdG  ¬JÉ¡«LƒJh

 »`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀e äGQó```````b ô``̀jƒ``̀£``̀J »```̀a

 º¡JAÉØc ™aQ »a º¡°ùj ÉªH IQGRƒdG

 ,π`̀ª`̀©`̀dG ∫É`̀é`̀e »``̀a º`̀¡`̀à`̀«`̀LÉ`̀à`̀fEGh

 ï«°û∏d  Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdÉH  Égƒæe

 áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY  ø`̀H  ô°UÉf

 è`̀eGô`̀Ñ`̀d  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  π`̀ «`̀ch

 ÉHô©e  ,ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  §£Nh

 πª©dG  ≥jôØd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY

 Gò`̀g  ≥«≤ëJ  »``a  º`̀¡`̀°`̀SCG  ø``e  π``̀ch

.»dhódG RÉéfE’G

 Iõ``̀FÉ``̀L{ è``̀eÉ``̀fô``̀H Ω qô````̀c ó```̀bh

 ¬JQhO »a zπª©dG ¿Éμe »a IOÉ©°ùdG

 ôÑY º«bCG  …òdG  πØëdG  ∫ÓN áãdÉãdG

 zΩhhR{  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  áeƒ¶æªdG

 äÉ°ù°SDƒªdG  »`̀HO  »`̀a  äó≤Y  »àdG

 ΩGõàd’G  äÉ`̀LQO  ≈∏YCG  â≤≤M  »àdG

 É¡«ØXƒe  áë°Uh  äÉjƒæ©e  AGREG

 GõFÉa 19 ¿ÓYEG  ºJ PEG  ,á≤£æªdG »a
 á«eƒμM  á°ù°SDƒe  65  ≈dEG  ¿ƒªàæj
 äÉÄa  â°S  øª°V  ∂``dPh  ,á`̀°`̀UÉ`̀Nh

.áØ∏àîe
 äÉ°ù°SDƒe  èeÉfôÑdG  »£¨jh
 äÉcô°ûdG ´É£bh ,»eƒμëdG ´É£≤dG

 ,ºéëdG  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,iôÑμdG  äÉ°ù°SDƒªdGh
 »àdG  ,á`̀«`̀ë`̀Hô`̀dG  ô`̀«`̀Z  äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG
 ÉbÓ£fG  á«HÉéjE’G  ô°ûf  ≈∏Y  πª©J
 zø«ØXƒªdG  OÉ©°SEG{  ¿CÉH  É¡fÉªjEG  øe

.AGOC’G á«dÉY äÉ°ù°SDƒe ≥∏îj
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 øjôëÑdG …Oô¨e øe OóY ôÑY
 ióMEG ¬«∏Y âeóbCG Éªd º¡°†aQ øY
 äÉª°ùéªd  ô«°ùμJ  øe  äGó«°ùdG
 ,á«æjódG  äGó≤à©ªdG  ióMEG  ¢üîJ
 …OôØdG  ±ô°üàdG  Gòg  ¿CG  øjócDƒe
 ,»æjôëÑdG  ™ªàéªdG  ≈∏Y  π«NO
 äÉLÉà°TÉ¡dG  ø`̀e  GOó``̀Y  Gƒ`̀æ`̀°`̀TOh
 ó∏H øjôëÑdG{ É¡æe ∂dP ócDƒJ »àdG

.z™«ªédG
 óªMCG  øH  ódÉN  ï«°ûdG  Öàch
 ∂∏ªdG  ádÓL  QÉ°ûà°ùe  áØ«∏N  ∫BG
 ô«°ùμJ  :á«°SÉeƒ∏HódG  ¿hDƒ°û∏d
 ™ÑW  ø`̀e  ¢ù«d  á`̀«`̀æ`̀jó`̀dG  Rƒ``̀eô``̀dG
 ºæJ  áªjôL  »`̀gh  ,øjôëÑdG  π`̀gCG
 ,á`̀°`̀Vƒ`̀aô`̀eh á`̀∏`̀«`̀NO á`̀«`̀gGô`̀c ø`̀Y
 ¿ÉjO’G πc â°ûjÉ©Jh âÑbÉ©J Éæ¡a

 ΩÉb  ø`̀eh  ,Üƒ©°ûdGh  ∞FGƒ£dGh
 äOô```̀Zh .É``æ``e ¢`̀ù`̀«`̀d Ö``jô``Z É`̀¡`̀H
 áμ∏ªe{  á`̀∏`̀FÉ`̀b  áØ«∏N  ∫BG  á`̀Ñ`̀LÉ`̀K
 á°SQÉªe  á`̀jô`̀M  â∏Øc  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¿ÉjOC’G  ∞∏àîªd  á«æjódG  ôFÉ©°ûdG
 ´ƒæàdG ¿EGh ,πjƒ£dG É¡îjQÉJ ôÑY
 ádhO  É¡æe  π©L  »aÉ≤ãdGh  »æjódG
 äGQÉ°†ëdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  áëàØæe
 π©L É``̀e  ,iô``````̀NC’G  äÉ``̀aÉ``̀≤``̀ã``̀dGh
 ºdÉ©dG  »a  ∫hó`̀dG  »bÉÑH  É¡JÉbÓY
 ΩGôàM’G ≈∏Y á«æÑe áÑ«W äÉbÓY

.z¿hÉ©àdGh á≤ãdGh
 É`̀jQÉ`̀e  z≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y  ΩCG{  â`̀Ñ`̀≤`̀Yh
 á``°``ù``°``SDƒ``ª``dG á``̀°``̀ù``̀«``̀FQ …Qƒ``````̀N
 IócDƒe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG
 í°U ...ó`̀¡`̀ °`̀TG É``̀fG :É`̀¡`̀dƒ`̀≤`̀H ∂``̀dP

 »a  »eC’  »à∏FÉY  ,áî«°ûdG  ∂fÉ°ùd
 áæ°S  100  øe  ôãcCG  òæe  øjôëÑdG
 ,1950  òæe  ¬ªMôj  ¬∏dG  …ó`̀ dGhh
 ìÉàØfGh  á«fÉ°ùfEG  Iƒ```NCGh  ¿É``̀eCG
 º°SGƒb  Éæjódh  É°†©H  Éæ°†©H  ≈∏Y
 ßØM  .±ÓàNG  øe  ôãcG  ácôà°ûe

 .ÉÑ©°Th IOÉ«b øjôëÑdG ¬∏dG
 óªëdG :ó«ªëªdG óªëe Öàch
 ≈dG  π°Uh  øjôëÑdG  Ö©°T  ¿G  ¬∏d
 ’  ƒ¡a  ,»`̀Yƒ`̀dG  ø`̀e  Iô«Ñc  á``̀LQO
 QÉ©°ûc íeÉ°ùàdGh ¢ûjÉ©àdG ≥Ñ£j
 ™bGƒdG ™e É°ûjÉ©àe íÑ°UG πH §≤a
 IAÉ°SG ¢†aôj ,ó≤à©e πc ΩGôàMÉH
 ,á«°ùæL hG áfÉjO …C’ ¢üî°T …G
 hG  ∫hDƒ°ùe  …G  IAÉ`̀°`̀SG  ¢†aôjh

 .á«æjôëH áØFÉW …C’ ÖFÉf

äGó≤à©ªdG ó``MCG äÉª°ùée ô``«°ùμàH äGó``«°ùdG ióMEG ΩÉ``«b ¿ƒ°†aôj ¿hOô``¨e
π``jƒ£dG É``¡îjQÉJ ô``ÑY á``«æjódG ôFÉ©``°ûdG á``°SQÉªe á``jôM â``∏Øc ø``jôëÑdG :Gƒ``dÉb

 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ø`̀cô`̀ dG ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG ó```cCG
 áØ«∏N  ∫BG  óªëe  ø`̀H  óªM  ï«°ûdG
 ¿hDƒ°ûd  ΩÉ©dG  øeC’G  ¢ù«FQ  óYÉ°ùe
 Oƒ¡édG  ¿CG  ,Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  äÉ«∏ª©dG
 äÉjôjóe  É¡H  ™∏£°†J  »àdG  á«æeC’G
 Iôªà°ùe ,á«∏NGódG IQGRh äGQGOEGh
 äGAGô````LE’Gh  ô«HGóàdG  PÉ`̀î`̀JG  »`̀a
 ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀ dG ¿É`̀ ª`̀ °`̀†`̀ d á```̀jRGô```̀à```̀M’G
 á`̀eÉ`̀©`̀dG ø``̀cÉ``̀eC’G »``a »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ájQÉéàdG  äÉ©ªéªdGh  äÓëªdGh
 øe É°UôM ¬fCG  ÉØ«°†e ,πMGƒ°ùdGh
 ó≤a  ™«ªédG  áeÓ°S  ≈∏Y  IQGRƒ``̀ dG
 ™jRƒàH  äÉjôjóªdG  áWô°T  äQOÉ`̀H
 ø«ØdÉîªdG  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀Lƒ`̀dG  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀c
 ájƒYƒàdG  äÓ`̀ª`̀ë`̀dG  ∫Ó``̀N  ∂``̀ dPh
 óYÉÑàdG áaÉ≤K ô°ûæd Égò«ØæJ ºJ »àdG
 AGó``̀JQÉ``̀H ΩGõ```̀à```̀d’Gh »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ,áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »a  ¬LƒdG  áeÉªc
 »àdG  äÉØdÉîªdG  ´ƒªée  ≠∏H  å«M
 »a äÉ`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG á`̀Wô`̀°`̀T É`̀¡`̀Jó`̀°`̀UQ
 IQGRh  äGQGOEGh  áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe
 òæe ∂dPh áØdÉîe 21646 á«∏NGódG

.QGô≤dG ≥«Ñ£J AóH
 áWô°T  ájôjóe  ¿CÉ`̀ H  í`̀°`̀VhCGh
 ÉgQhO  äô°TÉH  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG
 ∞∏àîe »a óLGƒàdG ∫ÓN øe »æeC’G
 ´QGƒ`̀ °`̀û`̀ dÉ`̀ c á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ≥`̀WÉ`̀ æ`̀e
 ájQÉéàdG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’Gh  äÉ©ªéªdGh
 á«FÉbƒdG äGAGôLE’G PÉîJG ºJ å«M
 »àdG  äÉ©ªéàdG  ó°V  ájRGôàM’Gh
 øcÉeC’G  »a  ¢UÉî°TCG  5  øY  ójõJ
 ™e  ,¥Gƒ`̀°`̀SC’Gh  πMGƒ°ùdÉc  áeÉ©dG
 ≥«Ñ£àH ΩGõàd’G á«ªgCG ≈∏Y ó«cCÉàdG
 óYÉÑàdÉH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äGQGôb

 ,¬LƒdG  áeÉªc  AGóJQGh  »YÉªàL’G
 á`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG á`̀Wô`̀°`̀T äô`̀°`̀TÉ`̀H å`̀«`̀M
 ô«Z  áØdÉîªd  á«fƒfÉ≤dG  É¡JGAGôLEG
 áØdÉîe  4694  §Ñ°†H  ø«eõà∏ªdG
 PÉîJGh  ¬LƒdG  áeÉªc  AGó`̀ JQG  Ωó`̀Y
 ≈∏Y  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀∏`̀d  AGô``````LEG  1470
 ÖfÉL ≈dEG Gòg ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG

.ájƒYƒJ á∏ªM 412``H ΩÉ«≤dG
 øeC’G  ¢ù«FQ  óYÉ°ùe  ±É°VCGh
 ÖjQóàdGh  äÉ«∏ª©dG  ¿ƒÄ°ûd  ΩÉ©dG
 áª°UÉ©dG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe ¿CG
 á≤∏©àªdG äGAGôLE’G øe GOóY äòØf
 ô`̀«`̀aƒ`̀Jh ΩÉ`̀¶`̀ æ`̀ dGh ø````̀eC’G ß`̀Ø`̀ë`̀H
 ób »`̀à`̀ dG Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh äÉ`̀eó`̀î`̀ dG
 ócCÉàdG ºJ å«M ,Qƒ¡ªédG É¡LÉàëj
 äGQGô≤dG ò«ØæàH ™«ªédG ΩGõàdG øe

 äÉeÉMOR’G ÖæéàH ∂dPh IQOÉ°üdG
 ®ÉØëdGh äÉeÉªμdG AGóJQÉH ó«≤àdGh
 äQôMh  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ≈∏Y
 áØdÉîe  3553  á`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG  á`̀Wô`̀°`̀T
 äòîJGh ,¬LƒdG áeÉªc AGóJQG ΩóY
 óYÉÑàdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d AGôLEG 339
 á∏ªM  553  ò«ØæJh  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

.Qƒ¡ªé∏d á¡Lƒe ájƒYƒJ
 á`̀jô`̀jó`̀e Oƒ``̀¡``̀L QÉ`````̀WEG »```̀ ah
 É`̀gQhOh  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  áWô°T
 ΩÉ¶ædGh  ø``̀eC’G  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  »`̀a
 á«FÉbƒdG  äGAGô``LE’G  ò«ØæJh  ΩÉ©dG
 ó≤a  ,ÉfhQƒc  áëFÉéd  ájRGôàM’Gh
 ≈∏Y ®ÉØë∏d AGôLEG 1077 PÉîJG ºJ
 5471 ôjôëJh »YÉªàL’G óYÉÑàdG
 ,¬LƒdG  áeÉªc  AGó`̀JQG  ΩóY  áØdÉîe

 944  `H  ájôjóªdG  áWô°T  âeÉb  Éªc
 ∞∏àîe  »a  á«fGó«e  ájƒYƒJ  á∏ªM

.á¶aÉëªdG ≥WÉæe
 á`̀Wô`̀°`̀T á``̀jô``̀jó``̀e â``̀eÉ``̀b É`̀ ª`̀ c
 Ió``©``H á``̀«``̀Hƒ``̀æ``̀é``̀dG á``̀¶``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dG
 ßØëd  á«fƒfÉbh  á«æeCG  äGAGô```̀LEG
 ™°Vh  »`̀a  â∏ãªJ  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dGh  ø``̀eC’G
 ™`̀jRƒ`̀J ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀J á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀à`̀e á`̀£`̀N
 óLGƒJ  ∞«ãμJh  á«æeC’G  äÉjQhódG
 AÉ«MC’G  »a  ™ªàéªdG  áeóN  áWô°T
 á«YƒàdÉH  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  á`̀«`̀æ`̀μ`̀°`̀ù`̀dG
 ôÑY  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ≥«≤ëàd
 ó°UQh  ,ájƒYƒJ  á∏ªM  359  ò«ØæJ
 »àdGh áeÉªμdG AGóJQG ΩóY äÉØdÉîe
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الأوقاف اجلعفرية تعقد اللقاء ال�صنوي للماآمت مب�صاركة اجلهات الر�صمية.. ال�صالح:

وقت بث اخلطيب �صيكون ح�صب ما يقت�صيه مو�صوع اخلطبة
اللقاء  اجلعفرية  االأوقاف  اإدارة  عقدت 

يف  احل�سينية  واملواكب  للماآمت  ال�سنوي 

عرب  اأم�س،  �سباح  البحرين  مملكة  حمافظات 

تقنية االت�سال املرئي، بح�سور 250 م�سارًكا 

من املاآمت ومن�سقي املواكب، ومب�ساركة ممثلي 

عا�سوراء،  ملو�سم  ا�ستعداًدا  الر�سمية  اجلهات 

وذلك بح�سور نائب رئي�س االأمن العام ونواب 

حمافظي املحافظات االأربع واأع�ساء من الفريق 

الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا.

وقد ثّمن رئي�س االأوقاف اجلعفرية يو�سف 

بن �سالح ال�سالح التوجيهات الدائمة حل�سرة 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  املفدى،  البالد  عاهل 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  االأمري 

االأمري  امللكي  ال�سمو  املوقر، و�ساحب  الوزراء 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

الوزراء،  لرئي�س جمل�س  االأول  النائب  االأعلى 

�سيما  ال  الدينية،  ال�سعائر  برعاية  باالهتمام 

مو�سم عا�سوراء، وخري دليل ما تقدمه اأجهزة 

الدولة وموؤ�س�ساتها من دعم ال حمدود الإحياء 

هذه املنا�سبة �سنوًيا على النحو االأف�سل.

ذكرى  الإحياء  اأّن  �سك  »ال  ال�سالح:  وقال 

عظيمة  مكانة  )ع(  احل�سني  االإمام  ا�ست�سهاد 

يف نفو�س اجلميع، حمفوظة يف وجداننا منذ 

القدم  اعتادت منذ  البحرين  االأزل، واأّن مملكة 

اجلليلة  الدينية  املنا�سبة  هذه  اإحياء  على 

الو�سع  اأّن  اإال  مميزة،  وفعاليات  مبرا�سم 

ظل  يف  جاء  ال�سديد،  ولالأ�سف  العام  هذا  يف 

ظروف جائحة عاملية األقت بظاللها على جميع 

مناحي احلياة العامة يف خمتلف دول العامل، 

ومنها مملكة البحرين«.

جلهود  تقديره  عن  ال�سالح  واأعرب 

ومبادرات احلكومة املوقرة، وموؤازرة �ساحب 

الوطني  والفريق  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

)كوفيد  كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الطبي 

حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  برئا�سة   )19

االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

واملوؤ�س�سات  الوزارات  ومب�ساركة  لل�سحة، 

منت�سبي  وكل  ال�سحة  وزارة  �سيما  ال  كافة، 

حماية  يف  امل�سهود  لدورهم  الطبي  القطاع 

�سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني كافة، والتي 

حظيت باإ�سادة من منظمة ال�سحة العاملية.

جهود  اجلعفرية  االأوقاف  رئي�س  وثّمن 

باإ�سراف  اأجهزتها  وخمتلف  الداخلية  وزارة 

اأول ال�سيخ را�سد  ومتابعة دوؤوبة من الفريق 

م�سيًدا  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

باجلهود الوطنية املخل�سة للوزارة يف احلفاظ 

على اال�ستقرار وتوفري االأمن واالأمان وحماية 

املكت�سبات واملنجزات الوطنية، والدور الكبري 

واملحافظات  الوزارة  اأجهزة  به  تقوم  الذي 

للدفاع  العامة  واالإدارة  االأمنية  واملديريات 

املدين يف االإ�سهام الفاعل يف حفظ اأمن و�سحة 

و�سالمة اجلميع.

املجل�س  جلهود  تقديره  عن  اأعرب  كما 

ال�سيخ  برئا�سة  االإ�سالمية  لل�سوؤون  االأعلى 

واملتابعة  خليفة،  اآل  حممد  بن  عبدالرحمن 

وال�سوؤون  العدل  وزير  لدن  من  امل�ستمرة 

علي  بن  خالد  ال�سيخ  واالأوقاف  االإ�سالمية 

العبادة  دور  رعاية  يف  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

على  واحلر�س  الدينية  ال�سعائر  وخمتلف 

تهيئة كل ال�سبل لعودتها ب�سكلها الطبيعي يف 

اأقرب وقت.

اإىل  اجلعفرية  االأوقاف  رئي�س  ودعا 

ال�سعائر  التعاون املعهود الإقامة هذه  تر�سيخ 

التقنية  الو�سائل  جميع  با�ستثمار  العزيزة 

ومبا  واطمئنان،  و�سهولة  ي�سر  بكل  احلديثة 

م�سدًدا  اجلميع،  و�سالمة  و�سحة  اأمن  يحقق 

والتوجيهات  بال�سوابط  االلتزام  اأهمية  على 

ال�سادرة عن اجلهات الر�سمية ال �سيما الفريق 

وقال:  كورونا،  لفريو�س  للت�سدي  الطبي 

توا�سل  يف  كانت  اجلعفرية  االأوقاف  »اإدارة 

اإىل  للو�سول  الر�سمية  اجلهات  مع  م�ستمر 

ظل  يف  عا�سوراء  ملو�سم  االأمثل  االإحياء  �سبل 

اإدارات  ن�ساطر  الراهنة.  اال�ستثنائية  الظروف 

املاآمت واحل�سينيات ذات التطلعات باإحياء هذه 

فر�ست  اال�ستثنائية  الظروف  اأّن  اإال  املنا�سبة، 

املعتاد  النحو  ال�سعائر على  �سعوبة ممار�سة 

وفًقا للمعطيات ال�سحية«.

الر�سمية  اجلهات  اأّن  اإىل  ال�سالح  واأ�سار 

تبدي كل احلر�س على جناح اإحياء عا�سوراء، 

ويف هذا االإطار فاإن وقت بث اخلطيب �سيكون 

ح�سب ما يقت�سيه مو�سوع اخلطبة واملنا�سبة 

كاملعتاد مع ح�سور اإدارة املاأمت والكادر التقني 

مع  الر�سمية  اجلهات  جتاوب  مثمًنا  للبث، 

اأن  على  ال�ساأن  هذا  يف  املاآمت  ممثلي  تطلعات 

البث  وقت  ال�سوت  مكربات  ا�ستخدام  يكون 

ووفق ال�سوابط املرعية، داعني اجلميع للتقيد 

بجميع ال�سوابط التي اأكد عليها الفريق الطبي، 

خلطورتها  التجمعات  عن  االبتعاد  �سيما  ال 

الكبرية يف انت�سار الوباء.

على  كلمته-  ختام  -يف  ال�سالح  واأكد 

املو�سم  اإحياء هذا  اإىل جناح  بكل عزم  التطلع 

دائًما  عا�سوراء  فذكرى  املتاحة،  الو�سائل  بكل 

قيادًة  البحرين  اهلل يف وجدان  باإذن  حمفوظة 

و�سعًبا ورا�سخة على مر ال�سنني.

مب�ساركة  املفتوح  احلوار  عقد  ذلك،  بعد 

تطلعهم  عن  اجلميع  واأعرب  املاآمت،  روؤ�ساء 

هذه  جتاوز  يف  ي�سهم  مبا  االآمن  لالإحياء 

املرحلة يف اأ�سرع وقت ممكن، من خالل تكاتف 

جهود املجتمع اأفراًدا وموؤ�س�سات.

االأمن  رئي�س  نائب  اأكد  جهته،  من 

اإحياء  على  الداخلية  وزارة  حر�س  العام 

للجميع،  و�سحي  اآمن  ب�سكل  املنا�سبة  هذه 

الراهنة  ال�سحية  الظروف  ظل  يف  ا  خ�سو�سً

النظام  حفظ  يف  املجتمعية  ال�سراكة  واأهمية 

العام وتنفيذ القانون، الفًتا اإىل حر�س مملكة 

البحرين على حرية ممار�سة ال�سعائر الدينية 

يف  املرعية  للتقاليد  وفًقا  للجميع  املكفولة 

البالد ويف اإطار القانون.

يف  الدينية  املنا�سبات  تنظيم  اأن  واأ�ساف 

بيئة اآمنة و�سحية، ي�سهم يف تعزيز ال�سورة 

احل�سارية التي تتمتع بها مملكة البحرين.

للرعاية  امل�ساعد  الوكيل  اأ�سارت  بدورها، 

االأولية بوزارة ال�سحة ع�سو الفريق الوطني 

القطاع  اأن  اإىل  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

�سيما  ال  املجتمع،  وعي  على  يراهن  ال�سحي 

فيما  عا�سوراء،  منا�سبة  اإحياء  على  القائمني 

اأو�سح ممثلو الفريق الطبي اأّن وقف التجمعات 

واالحرتازية  ال�سحية  بال�سوابط  والتقيد 

اآملني  االإ�سابات،  تقليل  يف  الكبري  االأثر  له 

تكاتف جهود اجلميع لتجاوز هذه املرحلة مبا 

ينعك�س على �سحة و�سالمة اجلميع.

ا�صتدعاء امراأة اأتلفت بع�ض حمتويات حمل جتاري

»النيابة« ت�صتجوب متهمة بتك�صري جم�صمات يف اأحد املحاّل باجلفري

تداولته  م�سّور  مقطع  على  تعقيًبا 

التوا�سل  و�سائل  ح�سابات  بع�س 

االجتماعي، �سرح مدير عام مديرية �سرطة 

حمافظة العا�سمة باأن �سرطة املديرية قامت 

التعرف  بعد  عاًما(   54( امراأة  با�ستدعاء 

على هويتها، وذلك اإثر قيامها عمًدا باإتالف 

مبنطقة  جتاري  حمل  حمتويات  بع�س 

التي  املج�سمات  من  عدد  وتك�سري  اجلفري، 

تخ�ّس اإحدى الديانات.

اتخاذ  حالًيا  جاٍر  اأنه  اإىل  واأ�سار 

االإجراءات القانونية املقررة، متهيًدا الإحالة 

املذكورة اإىل النيابة العامة.

نيابة  رئي�س  �سالح  حممد  �سرح 

العامة  النيابة  بتلقي  العا�سمة  حمافظة 

�سالح،  النبيه  �سرطة  مركز  من  بالًغا 

باأحد  جم�ّسمات  بتك�سري  امراأة  قيام  عن 

املحال مبنطقة اجلفري.

العامة  النيابة  با�سرت  وقد 

عليها  عر�سها  فور  املتهمة  ا�ستجواب 

والفيديو  ال�سهود  باأقوال  وواجهتها 

بتك�سري  بقيامها  اعرتفت  اإذ  امل�سّور، 

االإتالف  تهم  توجيه  فتم  املج�ّسمات،  تلك 

العمد والتعدي على اإحدى امللل واالإهانة 

ملة،  اأهل  لدى  لرمز مو�سع متجيد  علًنا 

وذلك متهيًدا الإحالة الق�سية اإىل املحكمة 

املخت�سة.

ل »بوفيهات« يف املطاعم.. واللتزام بلب�ض الكمامات عند الدخول واخلروج
�سارة جنيب:

اأ�سدرت وزيرة ال�سحة فائقة ال�سالح قراًرا ب�ساأن تعديل بع�س 

اال�سرتاطات ال�سحية الواجب تطبيقها يف املطاعم واملقاهي الحتواء 

ومنع انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد 19(؛ وذلك يف حال 

ال�سماح للمطاعم بتقدمي خدماتها لزبائنها يف �سبتمرب القادم.

وبح�سب القرار، يجب اأن تلتزم جميع املطاعم واملقاهي باقت�سار 

تقدمي  ومنع  طاوالتهم،  على  للعمالء  وامل�سروبات  االأطعمة  تقدمي 

»البوفيه«. كما ن�س القرار على اأن »يجب على جميع العمالء ارتداء 

الكمامات اأثناء الدخول واأثناء اخلروج من واإىل املطعم اأو املقهى، وال 

ي�سمح بدخول من ال يلتزمون بهذا ال�سرط«. 

بتقدمي  للمطاعم  �سمحت  التن�سيقية  اللجنة  اأن  بالذكر  اجلدير 

خدماتها للزبائن يف امل�ساحات اخلارجية بدًءا من الثالث من �سبتمرب 

القادم، ويف داخل املطعم بدًءا من 23 �سبتمرب القادم.

خليفة بن علي اطلع على نتائج م�صروع الكامريات الأمنية 

مرحلة ثانية لعمليات التطهري الحرتازية يف »اجلنوبية«

بن  علي  بن  خليفة  ال�سيخ  �سمو  تراأ�س 

اجلنوبية  املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة 

تقنية  عرب  ُبعد«  »عن  االأمنية  اللجنة  اجتماع 

ال�سباط  من  عدد  بح�سور  املرئي،  االت�سال 

االأع�ساء من ممثلي خمتلف االإدارات االأمنية.

حمافظ  �سمو  اأكد  االجتماع،  م�ستهل  ويف 

املحافظة اجلنوبية موا�سلة اجلهود يف اتخاذ 

الوقائية  والتدابري  االحرتازية  االإجراءات 

االأمني، وذلك تنفيًذا لتوجيهات  الدور  لتعزيز 

اآل خليفة  اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل  الفريق 

وزير الداخلية، مبيًنا �سموه اأن املحافظة تقوم 

االحرتازية  االإجراءات  من  العديد  مبتابعة 

االأمنية  اجلهات  خمتلف  مع  التعاون  وتعزيز 

يف  والوقائية  التوعوية  احلمالت  تنظيم  يف 

خمتلف مناطق املحافظة.

واأ�ساد �سموه بجهود االإدارة العامة للدفاع 

من  وذلك  ال�سالمة،  متطلبات  تعزيز  املدين يف 

خالل التعاون امل�سرتك مع املحافظة اجلنوبية 

التطهري وا�سعة  العديد من حمالت  تنظيم  يف 

النطاق على خمتلف مناطق املحافظة مب�ساركة 

اللجنة  ا�ستمرار  �سموه  موؤكًدا  متطوًعا،   240

من  الرامية  جهودها  موا�سلة  يف  االأمنية 

عرب  االحرتازية  التطهري  حمالت  تنفيذ  خالل 

املرحلة الثانية، وذلك بالتعاون والتن�سيق مع 

االإدارات االأمنية لرت�سيخ مفهوم الوعي االأمني 

واملجتمعي.

نتائج  على  �سموه  اطلع  اآخر،  جانب  من 

التي  امليدانية  والزيارات  املبادرات  �سل�سلة 

متابعة  ب�ساأن  اجلنوبية  املحافظة  اتخذتها 

اأو�ساع �سكن العمالة املخالفة عرب و�سع اآلية 

موجًها  م�ساكنهم،  يف  العمالة  كثافة  لتخفيف 

ملعاجلة  الالزمة  التدابري  اتخاذ  اإىل  �سموه 

خمتلف  مع  والتن�سيق  بالتعاون  اأو�ساعهم 

االإدارات االأمنية واجلهات املعنية.

وقد اطلع �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن 

اجلنوبية  املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة 

االأمنية  الكامريات  م�سروع  جناح  نتائج  على 

املوزعة يف خمتلف مناطق املحافظة اجلنوبية، 

املجتمعي  االأمن  تعزيز  يف  امل�سروع  اأ�سهم  اإذ 

والوعي االأمني.

لالإدارة  البارزة  اجلهود  �سموه  ثّمن  كما 

ال�سالمة  تعزيز  يف  ودورهم  للمرور  العامة 

املرورية يف مناطق املحافظة واإبراز املبادرات 

التثقيفية، وذلك ل�سمان �سالمة املواطنني.

من جانب اآخر، �سددت اللجنة االأمنية على 

والتدابري  االحرتازية  االإجراءات  جميع  اتخاذ 

التباعد  وحتقيق  التجمعات  كتخفيف  الالزمة 

اأفراد  و�سالمة  اأمن  ل�سمان  وذلك  االجتماعي، 

املجتمع كافة، بال�سراكة والتن�سيق مع خمتلف 

اجلهات ذات ال�سلة.

من جهتهم، اأ�ساد احل�سور بالدور البارز 

بن  علي  بن  خليفة  ال�سيخ  �سمو  يوليه  الذي 

املحافظة اجلنوبية،  اآل خليفة حمافظ  خليفة 

االإجراءات  لكل  ومتابعة  حر�س  من 

باالإ�سافة  امل�ستويات،  اأعلى  وفق  االحرتازية 

ال�ستمرار  املجتمعية  ال�سراكة  تعزيز  اإىل 

التي تن�سب يف  االأمنية والتوعوية  املبادرات 

واملواطنني  لالأهايل  وال�سالمة  االأمن  حتقيق 

واملقيمني.

ارتكب جرميته ب�صبب خالف �صخ�صي.. مديرية �صرطة املحافظة:

توقيف �صخ�ض اأتلف �صيارتني متوقفتني يف اإحدى مناطق العا�صمة

حمافظة  �سرطة  مديرية  عام  مدير  قال 

متكنت،  املديرية  �سرطة  اإن  العا�سمة 

للمباحث  العامة  االإدارة  مع  بالتعاون 

�سخ�س  على  القب�س  من  اجلنائية،  واالأدلة 

�سيارتني  باإتالف  قيامه  اإثر  عاًما(،   41(

مبحافظة  املناطق  اإحدى  يف  متوقفتني 

العا�سمة.

مفاده  بالغ  تلقي  فور  اأنه  واأو�سح 

قبل  من  متعمد  الإتالف  �سيارتني  تعر�س 

جمهول متثل يف ك�سر زجاج النوافذ واإتالف 

دورها  املديرية  �سرطة  با�سرت  االإطارات، 

�سرطة  مع  وبالتعاون  والتحري،  البحث  يف 

املذكور  هوية  حتديد  مت  اجلنائية  املباحث 

ذلك  ال�سبب وراء  اأن  تبنّي  اإذ  والقب�س عليه، 

�سخ�سي. هو خالف 

واأ�سار مدير عام مديرية �سرطة حمافظة 

االإجراءات  اتخاذ  مت  اأنه  اإىل  العا�سمة 

القانونية الإحالة الق�سية اإىل النيابة العامة.
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حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:

تقدم رئي�س جلنة املرافق العامة والبيئة 

مبجل�س الن�اب النائب حمد الك�هجي مبقرتح 

نيابي باإعفاء اأ�شرة املت�فى املنتفع من اإحدى 

التي  املبالغ  جميع  من  االإ�شكانية  اخلدمات 

مهما  االإ�شكانية،  اخلدمات  عن  ذمته  ت�شغل 

اخلدمة  اأق�شاط  واإ�شقاط  االأ�شرة،  �شكل  كان 

دون  ا�شتثناء،  ودون  مبا�شرة  االإ�شكانية 

االأق�شاط  بقية  ال�رثة  من  اأحد  يتحّمل  اأن 

اإىل  يهدف  املقرتح  اأن  م�ؤكًدا  االإ�شكانية، 

واحلفاظ  البحرينية  االأ�شرة  على  التخفيف 

على متا�شكها.

جانب  اإىل  النيابي،  املقرتح  على  ووقع 

الن�اب زينب  الك�هجي، كل من  النائب حمد 

اإ�شحاقي،  وعلي  قمرب،  وعمار  عبداالأمري، 

واأحمد الدم�شتاين. 

املقرتح  اأن  اإىل  املقرتح  مقدم  واأ�شار 

ممثلة  امل�قرة،  احلك�مة  قيام  يف  يتلّخ�س 

يف وزارة االإ�شكان، باإ�شدار القرارات الالزمة 

الإعفاء اأ�شرة املت�فى املنتفع من اإحدى اخلدمات 

االإ�شكانية من جميع املبالغ التي ت�شغل ذمته 

عن اخلدمة االإ�شكانية، مهما كان �شكل االأ�شرة 

التي تركها املت�فى، م��شًحا اأن النظام واالآلية 

املعم�ل بها حالًيا تعفي االأ�شرة من هذه املبالغ 

اأرملة  اإذا ترك  ما  يف حالتني فقط؛ هما حالة 

ويتامى من ابن قا�شر اأو اأكرث، واحلالة الثانية 

ما اإذا ترك ابًنا قا�شًرا اأو اأكرث، ويف غري هذه 

املتعلقة  املبالغ  ب�شداد  االأ�شرة  تلتزم  احلاالت 

باخلدمة االإ�شكانية.

اأ�شرة  اإعفاء  عدم  اأن  الك�هجي  وذكر 

املت�فى املنتفع من اإحدى اخلدمات االإ�شكانية 

اىل  ي�ؤدي  ذمته  ت�شغل  التي  املبالغ  بقية  من 

االأ�شرة،  تتحملها  جديدة  مالية  اأعباء  اإ�شافة 

وتك�ن مرهقة لها، خا�شة اأن لديها التزامات 

العامل  اأن  اإىل  م�شرًيا  اأخرى،  واأ�شرية  مالية 

باأكمله الي�م يعي�س ظرًفا اقت�شادًيا ال ي�شمح 

عليها  يق�ى  ال  جديدة  مالية  اأعباء  باإ�شافة 

امل�اطن من ذوي الدخل املحدود.

احلايل  النظام  اأن  اإىل  الك�هجي  ولفت 

يخلق حالة من التمييز غري املربر بني اأ�شكال 

 77 املادة  عليه  ن�شت  كما  البحرينية  االأ�شر 

نظام  ب�شاأن   2015 ل�شنة   909 القرار  من 

االإ�شكان، والذي و�شع حالتني فقط يتم االإعفاء 

االأق�شاط  لتتحمل  احلاالت  باقي  وترك  منها 

املتبقية دون م�ش�غ قان�ين اأو منطقي. 

به  املعم�ل  احلايل  النظام  اأن  واأو�شح 

و�شع حالتني فقط لالإعفاء، وحدد اأن ُت�شجل 

ملكية امل�شكن با�شم اأ�شرة املت�فى، ولذلك فاإن 

وابن  اأرملة  وج�د  حالة  يف  االإعفاء  حتديد 

اأو  قا�شر  ابن  ترك  بحالة  اأو  اأكرث  اأو  قا�شر 

اأكرث، يدخل االأ�شرة يف م�قف واإ�شكال اأ�شري 

يهّدد متا�شكها، ومن هذا املنطق تقدمنا ب�شم�ل 

االإعفاء جلميع الفئات دون اأي ا�شتثناء.

من  الكثري  فيه  احلايل  النظام  اأن  وبنّي 

النق�س، اإذ اإنه يهّدد متا�شك االأ�شرة البحرينية 

بعد وفاة معيلها ويدخلها يف خالفات، وهذا 

ما ي�شتدعي االإعفاء، م�شيًفا اأن ا�شتثناء بقية 

احلاالت ي�شع اأ�شحاب الطلبات االإ�شكانية من 

اأبناء املت�فى يف م�شكلة بني اإكمال ما تبقى مما 

على  واحل�ش�ل  املت�فى  والدهم  ذمة  ي�شغل 

طلبات اإ�شكانية خا�شة بهم، اإ�شافة اإىل م�شكلة 

املادة اخلام�شة  اأن  ال�رثة. واأو�شح  مع بقية 

من الد�شت�ر ت�ؤكد اأن االأ�شرة اأ�شا�س املجتمع، 

ال�طن، يحفظ  الدين واالأخالق وحب  ق�امها 

اأوا�شرها  ويق�ي  ال�شرعي،  كيانها  القان�ن 

وقيمها، ويحمي يف ظلها االأم�مة والطف�لة، 

ويرعى الن�سء، ويحميه من اال�شتغالل. 

 لتحقيق مبداأ ا�ستقاللية هذا القطاع وتطويره.. قانون نيابي:

اإن�ساء وزارة للتعليم العايل منف�سلة عن »الرتبية«
فاطمة �شلمان:

خالد  النائب  وهم  الن�اب  من  عدد  تقّدم 

�شلمان،  عبدالنبي  الع�شريي،  ه�شام  ب�عنق، 

ي��شف زينل، حممد عي�شى باقرتاح برغبة ب�شاأن 

اإن�شاء وزارة للتعليم العايل.

مقدمي  ابرز  اأحد  ب�عنق  خالد  النائب  واأكد 

»ن�شعى  قائالً:  املقرتح  مربرات  اأهم  املقرتح 

وزارة  باإن�شاء  املعني  املقرتح  هذا  خالل  من 

التعليم  قطاع  تط�ير  اجل  من  العايل  للتعليم 

العاملية  التغريات  ي�اكب  مبا  اململكة  يف  العايل 

ب�شمعة  االرتقاء  جانب  اىل  املجال  هذا  يف 

التعليمية  البحريني وم�ؤ�ش�شاته  العايل  التعليم 

حتقيق  وكذلك  التعليمية،  ال�شياحة  لت�شجيع 

وم�ؤ�ش�شات  الدولية  واملنظمات  امل�ؤ�ش�شات  ثقة 

جاذبة  جهة  اململكة  جلعل  اجلامعية  التقييم 

لال�شتثمار التعليمي.

خطط  ل��شع  جاء  املقرتح  هذا  ان  واأ�شاف 

العايل  التعلم  لقطاع  وا�شحة  ا�شرتاتيجية 

لت�شري عليه امل�ؤ�ش�شات االأكادميية مبا يت�شق مع 

عايل  لتعلم  وال��ش�ل   ،2030 البحرين  روؤية 

العمل  �ش�ق  متطلبات  يلبي  عالية  ج�دة  ذي 

على  املتزايد  الطلب  وخدمة  امل�شتدامة  والتنمية 

اململكة  خارج  او  دخل  �ش�اء  اجلامعي  التعليم 

الفاعل  العلمي  البحث  وحتفيز  ت�شجيع  واأخرًيا 

واالقت�شاد  التنمية  قطاع  على  يتعك�س  مبا 

التعليم  م�ؤ�ش�شات  بت�شنيف  واالرتقاء  ال�طني 

يليق  مبا  منها  واخلا�شة  احلك�مية  اجلامعي 

ب�شمعة وت�جهات اململكة ك�جهه للتعليم العايل.

اأ�شار ب�عنق اىل انه مت اال�شناد ل�زارة  كما 

الرتبية والتعليم مهمة اال�شراف على اجلامعات 

جهة  غياب  ظل  يف  ا  خ�ش��شً عملها  وتنظيم 

ا�شرافية مبا�شرة ووا�شحة لهذا القطاع التعليمي 

العايل  التعليم  قان�ن  �شدور  مت  حتى  املهم 

ان�شاء  من  تبعه  وما   2005 العام  ابريل  يف 

وت�شكيل  العايل  التعليم  ملجل�س  العامة  االمانة 

ي�شرف على و�شع  الذي  العايل  التعليم  جمل�س 

ال�شيا�شات التعليمية مل�ؤ�ش�شات التعليم العايل.

من  عقدين  يقارب  ما  مرور  بعد  ووا�شل 

يف  اخلا�س  اجلامعي  التعليم  بداية  من  الزمن 

اخلا�شة  اجلامعات  من  العديد  وافتتاح  اململكة 

الالزم  من  اأ�شبح  احلك�مية  اجلامعات  بجانب 

ال�شحيحة وان�شاء  بال�ش�رة  القطاع  تنظيم هذا 

تك�ن  العايل  بالتعليم  تعنى  هيئة  اأو  وزارة 

منف�شلة عن وزارة الرتبية والتعليم التي ت�شرف 

كاملدار�س  التعليمية  القطاعات  من  العديد  على 

احلك�مية واخلا�شة واملعاهد التعليمية.

واأ�شار اىل ان الف�شل بني ال�زارتني من �شاأنه 

وو�شع  العايل  التعليم  ا�شتقاللية  مبداأ  حتقيق 

خطط وا�شحة لهذا القطاع املهم والذي بات رافدا 

ال�شياحة  مفه�م  تفعيل  عرب  ال�طني  لالقت�شاد 

التعليمية مبا يت�شق مع روؤية البحرين 2030 

االعتماد  من  للتح�ل  وطنًيا  اإطاًرا  متثل  التي 

اال�شتثمار  اىل  النفطي  واال�شتثمار  املدخ�ل  على 

التي حتقق  واالخرتاعات  ال�طن  ب�ش�اعد  العلم 

النم� ال�طني اال�شتثماري واالرتقاء بال�ش�شياحة 

ناجح  وطني  كا�شتثمار  اجلامعية  التعليمية 

فالتعليم العايل والبحث العلمي يف اأغلب بلدان 

واأهدافها  بت�جهاتها  م�شتقلة  م�ؤ�ش�شة  العامل 

الق�انني  وت�شريع  �شن  يتيح  مما  اخلا�شة 

اجلامعية لتتالئم مع متطلبات الع�شر واخلطط 

اال�شرتاتيجية مع اال�شراف على عدة اهداف منها 

العلمي  بالبحث  واالهتمام  التعليم  خمرجات 

با�شتقطاب  اجلامعية  التعليمية  وال�شياحة 

ومتكني  االبتعاث  و�شروط  الدوليني  الطلبة 

ودعم م�ؤ�ش�شات التعليم العايل للقيام ب�اجباتها 

وم�ش�ؤولياتها.

دمج  امل�شجع  غري  من  باأنه  ب�عنق  ووجد 

وزارة الرتبية والعليم مع وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي كما ه� متبع حالًيا فكل وزارة 

باأف�شل  للخروج  متخ�ش�س  جبار  حتتاج جلهد 

فرتة  يف  االأهداف  جناح  على  والرتكيز  النتائج 

االإجراءات اخلدماتية  زمنية معق�لة مع ت�شهيل 

والتخ�ش�شية  اجلامعية  ال�شهادات  كمعادلة 

البحث  اأخالقيات  املهم الرتكيز على  اأنه من  كما 

العلمي وخمرجاته من م�ؤ�ش�شات التعليم العايل 

وذلك بالن�شر يف جمالت عاملية حمكمة معرتف 

فيها مع فر�س الرقابة مبنع االختال�شات الفكرية 

اأكادميية  م�ؤ�ش�شة  الأي  البحثي  النتاج  اإن  حيث 

يعد اأحد امل�ؤ�شرات الدالة على تقدمها ومتيزها يف 

�شلم الت�شنيفات العاملية وياأتي هنا دور وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي يف الرقابة وو�شع 

اآليات البحث العلمي املعتمد وترجمة الت��شيات 

اىل واقع علمي وكذلك تنمية الظروف احلا�شنة 

للم�شروعات ال�شغرية وت�فري م�ؤ�ش�شات داعمة 

لتح�يل  القطاع اخلا�س  اإ�شراك  املمكن  لها ومن 

البح�ث اإىل �شناعات حملية منتجة.

الع�شريي ه�شام  عي�شى زينلحممد  يو�شف  بوعنق خالد  �شلمان عبدالنبي 

حمد الكوهجي 

للتخفيف على الأ�سرة واملحافظة على متا�سكها.. مقرتح نيابي:

اإ�سقاط اأق�ساط الإ�سكان بعد الوفاة مبا�سرة

امللك الداعم الأول للعاملني يف ال�سفوف الأمامية ملواجهة كورونا.. ال�سلوم:

»الدعم احلكومي« اأ�سهم يف اإنعا�ش القت�ساد وتخفيف اأعباء املواطنني
ال�شل�م  �شباح  اأحمد  النائب  اأ�ــشــاد 

مبجل�س  واالقت�شادية  املالية  اللجنة  رئي�س 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بت�جيهات  الن�اب 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

وجميع  والتمري�شية  الطبية  الك�ادر  بتكرمي 

بذل�ا  والذين  االأمامية  ال�شف�ف  العاملني يف 

ال�شحي  اال�شتقرار  حتقيق  يف  كبرية  جه�ًدا 

ك�رونا. جائحة  ومكافحة 

الت�جيهات  اأن  ال�شل�م  النائب  واأكــد 

املالية  احلزمة  باإطالق  ال�شامية  امللكية 

دينار  مليار   4.3 بلغت  والتي  واالقت�شادية 

و�شاهمت  االقت�شاد،  اإنعا�س  يف  �شاهمت 

البحرينيني  رواتب  على  املحافظة  يف  كذلك 

يف  وامل�شجلني  اخلا�س  القطاع  يف  العاملني 

احلزم  اإىل  باالإ�شافة  االجتماعية،  التاأمينات 

املجاالت  لتدعم  جاءت  والتي  االأخرى  املالية 

االأعباء  من  التخفيف  يف  وت�شاهم  كافة 

امل�اطنني. على  املعي�شية 

وذكر اأن تثبيت االأطباء امل�ؤقتني اأ�شهم يف 

الفر�شة  لهم  واأعطى  املهم،  امللف  هذا  اإنهاء 

اأكمل وجه،  على  دورهم  الكافية يف ممار�شة 

للجائحة  الت�شدي  يف  جه�دهم  اأ�شهمت  وقد 

على  وح�شل�ا  اململكة  منها  ا�شتفادت  والتي 

للقيام  اأهلهم  والــذي  والتدريب  الدعم  كل 

بكل جدية واجتهاد. مبهامهم 

العالية  ــات  ــان ــك االإم اأن  اإىل  ونـــ�ه 

واخلــا�ــشــة  احلــكــ�مــيــة  للم�شت�شفيات 

يف  كذلك  �شاهمت  املتط�رة  والتقنيات 

ب�شكل  ودعمها  لالأنظار  ا  حمًطّ اململكة  جعل 

اململكة  م�قع  تعزيز  يف  �شي�شهم  مت�ا�شل 

العالجية. ال�شياحة  على خارطة 

للفريق  ال�ا�شعة  النجاحات  اإن  وقال 

االأمامية  ال�شف�ف  يف  والعاملني  الطبي 

منع  يف  �شاهمت  قد  ك�رونا  جائحة  مل�اجهة 

اتباع  اأهمية  على  والتاأكيد  املر�س،  انت�شار 

املعنية  اجلهات  من  ال�شادرة  االإر�ــشــادات 

االقت�شادي. الن�شاط  وع�دة  عليه  للتغلب 

امل�قر  ال�زراء  اأن جمل�س  بالذكر  اجلدير 

به  تقدم  الذي  برغبة  االقــرتاح  على  وافق 

االأطباء  ت�ظيف  ب�شاأن  ال�شل�م  اأحمد  النائب 

فعلًيا  الرغبة  هذه  لتحقق  وذلك  العاطلني، 

تبنتها  التي  واخلط�ات  املبادرات  خالل  من 

ومن  العاطلني  االأطباء  لت�ظيف  احلك�مة 

االأطباء  وت�ظيف  تدريب  برنامج  اأهمها 

ال�زراء. الذي اعتمده جمل�س  العاطلني 

م�افقة  اأن  ال�شل�م  النائب  واأو�ــشــح 

جمل�س ال�زراء امل�قر ه� تاأكيد على التعاون 

تعمل على  والتي  امل�قرة  مع احلك�مة  املثمر 

درا�شة كل الطلبات املرف�عة من قبل الن�اب، 

�شتعمل  للمقرتح  الفعلية  اال�شتجابة  واأن 

ال�شابة  البحرينية  الطاقات  ت�ظيف  على 

الكاملة  الفر�شة  واإعطائهم  الطبي  املجال  يف 

احلبيبة. مملكتنا  خلدمة 

ال�شلوم  اأحمد 

العمل بني ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية لإيجاد قوانني جديدة.. الذوادي:

تداول العمالت الرقمية بال تنظيم رقابي يفتح جمالً لغ�سيل الأموال

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:

قال النائب الدكت�ر عبداهلل الذوادي اإن تداول 

العمالت الرقمية يف مملكة البحرين وكثري من دول 

املنطقة بال نظام وال ح�كمة وبعيدة عن االأنظمة 

وغ�شيل  ال�ش�داء  لل�ش�ق  جماالً  تفتح  الرقابية 

عالية  فيها  اال�شتثمارية  املخاطر  اأن  كما  االأم�ال 

جًدا، وي�جد انت�شار لل�شركات ال�همية واالحتيال 

يف التداول مما ي�شع �شغار امل�شتثمرين واملبتدئني 

يف هذا املجال عر�شة خل�شائر كبرية وال ي�جد ما 

يحميهم وهي م�شاألة معقدة جًدا حتتاج اإىل كثري 

من ال�عي وغطاء ت�شريعي لتنظيمه.

ال�شلطتني  بني  العمل  اأهمية  اإىل  واأ�شار 

التنفيذية والت�شريعية على اإيجاد م�شاريع بق�انني 

جديدة لتك�ن هناك رقابة على م�شتجدات القطاع 

الرقمية  العمالت  بتداول  ي�شمح  وتنظيم  املايل 

ب�شكل اآمن، والت�شديد على ال��شطاء املاليني الذين 

يعمل�ن بدون ترخي�س ويخالف�ن ق�انني مملكة 

اإطالق  العاملي يف  الت�شارع  باأن  م�ؤكًدا  البحرين، 

عمالت رقمية وبطرق خمتلفة يجب اأن يك�ن لها 

من  على  عق�بات  وج�د  ت�شمن  �شارمة  ق�انني 

يخالف االأنظمة يف التداول الرقمي لتعزيز اجله�د 

ال�طنية يف مكافحة غ�شيل االأم�ال والق�شاء على 

الرقابة  عن  بعيًدا  تعمل  والتي  االأ�ش�د  ال�ش�ق 

وخالًفا للق�انني يف كل دول العامل والتي حتارب 

جرائم غ�شيل االأم�ال والتي تعترب عم�دًيا فقرًيا 

للمنظمات االإرهابية وجتارة املخدرات.

وقال الذوادي اإن تكن�ل�جيا »البل�ك ت�شن« 

لها اأهمية كبرية يف عملية التداول واأمن املعامالت 

الرقمي،  التعدين  عمليات  خالل  من  الرقمية 

الت�شفري، واالإجماع من قبل اجلميع على ال�شبكه 

على  و�شدد  ومعتمدة.  �شحيحة  املعاملة  باأن 

اأهمية كبرية يف  اي�شا ميثل  ال�شيرباين  االأمن  اأن 

حتقيق االأمن وال�شرية واخل�ش��شية اثناء دخ�ل 

اإمكانية كبرية الخرتاق  احل�شابات نظًرا ل�ج�د 

و�شرقة احل�شاب مبن�شة التداول.

ال  البحرين  اأن  من  الرغم  على  باأنه  وذكر 

تتعامل بالعملة الرقمية »بتك�ين« اإال اأنها قامت 

برتخي�س اأول �شركة اأجنبية متخ�ش�شة يف تقدمي 

االأو�شط  ال�شرق  العمالت االفرتا�شية يف  تقنيات 

وتقدم من�شة لتبادل العمالت االفرتا�شية ل�شراء 

العمالت  من  وغريها  البيتك�ين  وتخزين  وبيع 

الرقمية على رغم املخاطر التي ت�اجه اال�شتثمار 

يف  ال�شريعة  والتقلبات  الرقمية  العمالت  يف 

اإن  اإىل  العملة، الفًتا  بقيمة  االرتفاع واالنخفا�س 

االنت�شار العاملي لفريو�س ك�رونا »ك�فيد-19« 

خالف الت�قعات ومل يكن هناك انتعا�ًشا لعملية 

يف  انهياًرا  االأ�ش�اق  �شهدت  بل  »بيتك�ين« 

امل�ؤ�ش�شات  لقيام  نظًرا  اجلاري  العام  من  مار�س 

للدوالر  الرقميه  عمالتها  بت�شييل  اال�شتثمارية 

وارتفاع يف ن�شبة بيع العمالت مما ت�شبب اأخف�س 

�شعرها لزيادة ن�شبة العر�س.

البناي يهنئ نا�سر بن حمد 

حل�سوله على �سخ�سية العام القيادية

اللجنة  رئي�س  البناي  عمار  النائب  هّناأ 

مبجل�س  االإن�شان  حلق�ق  الدائمة  الن�عية 

الن�اب، �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

ممثل جاللة امللك لالأعمال االإن�شانية و�ش�ؤون 

رئي�س  ال�طني  االأمن  م�شت�شار  ال�شباب 

املجل�س االأعلى لل�شباب والريا�شة، مبنا�شبة 

العام  ح�ش�ل �شم�ه على »جائزة �شخ�شية 

�شمن  املنح«  جمال  يف  الفخرية  القيادية 

لعام  الرابع  املانحة  م�ؤمتر وجائزة اجلهات 

الرفيع  ال�طني  الدور  على  واأكد   .2020

ل�شم�ه، من خالل اجله�د اجلبارة، والروؤية 

مبختلف  باالإجنازات  تكللت  التي  احلكيمة، 

متمثلة  املا�شية  ال�شن�ات  خالل  املجاالت 

اإىل  اإ�شافة  واالإن�شاين،  ال�شبابي،  القطاع  يف 

منظ�مة االأمن ال�طني. 

كان  نا�شر  ال�شيخ  اأن  اإىل  البناي  ولفت 

ال�شاب  قدرات  رفع  على  يحر�س  ومازال 

خالل  من  القطاعات  مبختلف  البحريني 

الدعم الكبري والالحمدود الذي ي�ليه �شم�ه 

لل�شباب، لالرتقاء بامل�شت�ى الفكري والعلمي 

والثقايف واالقت�شادي.

الذوادي عبداهلل 

البناي عمار 

فوؤاد احلاجي: اإجراءات البحرين 

الحرتازيـــــة فــي عا�ســـوراء ا�ستثنـــائية

ف�ؤاد  ال�ش�رى  جمل�س  ع�ش�  ثّمن 

به  حتظى  الذي  امل�شتمر  الدعم  احلاجي 

ح�شرة  من  الكرمية  ال�شيعية  الطائفة 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

املفدى مل��شم عا�ش�راء،  البالد  خليفة عاهل 

ل�شن�ات  جذوره  ميتد  الدعم  هذا  اإن  وقال 

العائلة  من  واأجداده  اآبائه  عهد  من  ط�يلة 

املالكة الكرمية.

الذي  الريادي  الدور  حاجي  واأكد 

مظلة  حتت  اجلعفرية  االأوقاف  به  ت�شطلع 

وزارة العدل وال�ش�ؤون االإ�شالمية واالأوقاف 

ب�شكل  تعمل  التي  ال�زارات  باقي  وبجه�د 

حتقيق  اأجل  من  بالنهار  الليل  ومتد  دوؤوب 

اأعلى معايري ال�شالمة، وبني اأن هذه اجله�د 

البلد  م�شلحة  يف  ت�شب  واملدرو�شة  املثمرة 

وامل�اطن على حد �ش�اء، م��شًحا بعد النظر 

اتخذتها  التي  االحرتازية  اخلطط  يف جميع 

املطبقة  النظرة  اإن  حاجي  وقال  اململكة، 

واالأ�شمل  االأبعد  النظرة  هي  البحرين  يف 

والتي  البلد  م�شلحة  لتحقيق  واالأعمق 

احل�شينية  ال�شعائر  اإقامة  على  حتر�س 

بي�شر و�شال�شة.

البحرين  اأهل  اأن  حاجي  واأ�شاف 

ال�شعائر  باإقامة  خا�شة  بعالقة  يتمتع�ن 

االأوقاف  بعمل  م�شيًدا  عام،  كل  واإحيائها 

اإحيائها  ل�شمان  وال�ا�شح  الدائم  اجلعفرية 

وفق اأعلى معايري ال�شالمة.

ال�طني  الفريق  بجه�د  حاجي  واأ�شاد 

�شاحب  بقيادة  ك�رونا  فريو�س  ملكافحة 

ال�شم� امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

الذي كان وال يزال م�شرب  ال�زراء  ملجل�س 

التدابري  بخ�ش��س  العاملية  واالإ�شادة  املثل 

جه�د  عن  ف�شالً  اتخذت،  التي  الن�عية 

�شمان  اإىل  اأدت  التي  الكبرية  الطبي  الكادر 

يف  اجلائحة  بدء  منذ  االإمكان  قدر  ال�شالمة 

حاجي  واعترب  الي�م،  حتى  املا�شي  فرباير 

اأن جميع التدابري التي اتخذت كانت تدابري 

اأجمع،  للعامل  و�شفافة  ومدرو�شة  وا�شحة 

وه� مدعاة فخر واعتزاز.

فوؤاد  احلاجي
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 مرسوم ملكي بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة 
التطرف ومكافحة اإلرهاب وتمويله وغسل األموال

     تحديث الجهود الوطنية دوريًا في مجال محاربة التطرف ومكافحة اإلرهاب
صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى مرسوم رقم )50( لسنة 2020 
بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف 
ومكافح��ة اإلره��اب وتمويله وغس��ل 

األموال، جاء فيه:
المادة األولى:

ُتنش��أ لجن��ة تس��مى )لجن��ة محاربة 
التط��رف ومكافحة اإلره��اب وتمويله 
وغسل األموال(، وُيشار إليها فيما بعد 
ل برئاسة وزير  بكلمة )اللجنة(، وتشكَّ

الداخلية وعضوية كل من:
1- وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية 

واألوقاف.
2- وزير الخارجية.

3- وزير المالية واالقتصاد الوطني.
4- وزير شؤون اإلعالم.
5- وزير شؤون الدفاع.

6- محافظ مصرف البحرين المركزي.

7- رئيس جهاز المخابرات الوطني.
8- رئيس األمن العام.

9- نائب األمين العام لمجلس الدفاع 
األعلى.

ويتول��ى المركز المش��ترك لمكافحة 
اإلره��اب ب��وزارة الداخلية أمانة س��ر 
اللجنة وكاف��ة األعم��ال اإلدارية لها، 

وأية مهام أخرى توكل إليه منها.
المادة الثانية:

تختص اللجنة بدراسة كافة المسائل 
التطرف ومكافحة  المتعلقة بمحاربة 
اإلرهاب وتمويله وغسل األموال، ولها 

على األخص القيام باآلتي:
1- اقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد 
الجه��ود الوطنية العام��ة ومراجعتها 
وتحديثه��ا دوري��ًا في مج��ال محاربة 
التط��رف ومكافحة اإلره��اب وتمويله 

وغسل األموال.
األف��راد  وإدراج  تصني��ف  اقت��راح   -2

اإلره��اب  قوائ��م  عل��ى  والكيان��ات 
الوطنية.

3- تقيي��م مخاط��ر الفك��ر المتطرف 
واإلرهاب وغسل األموال.

واألنظم��ة  التش��ريعات  اقت��راح   -4

الخاص��ة بمحاربة التط��رف ومكافحة 
اإلره��اب وتمويل��ه وغس��ل األم��وال، 
والتنس��يق مع الجه��ات المختصة في 

المملكة وأخذ آرائهم حول ذلك.
وترف��ع اللجن��ة تقارير دوري��ة بنتائج 
أعمالها إلى مجل��س الوزراء، تتضمن 
االقتراحات والتوصيات التخاذ ما يراه 

مناسبًا في هذا الشأن.
 المادة الثالثة:

تجتم��ع اللجن��ة بن��اًء عل��ى دعوة من 
رئيس��ها في المكان والزم��ان اللذين 
يحددهما، ويك��ون اجتماعها صحيحًا 
بحض��ور أغلبية األعضاء على أن يكون 

من بينهم الرئيس.
وُتص��در اللجنة قراراته��ا وتوصياتها 
بأغلبي��ة أصوات األعض��اء الحاضرين، 
وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه 

الرئيس.
المادة الرابعة:

للجن��ة - ف��ي س��بيل أداء عملها - أن 
تس��تعين بمن تراه مناس��بًا من ذوي 
تدعوهم  وأن  واالختص��اص،  الخب��رة 
لمناقش��تهم  اجتماعاته��ا  لحض��ور 
لتزويده��ا  أو  آلرائه��م  واالس��تماع 
بالمعلوم��ات الت��ي تراه��ا ضروري��ة 
لمباشرة اختصاصاتها، دون أن يكون 
ألي منه��م الح��ق ف��ي التصويت على 

قرارات اللجنة.
المادة الخامسة:

على ال��وزارات واألجه��زة المعنية في 
المملكة تزويد اللجنة بما تطلبه من 
بيان��ات ومعلوم��ات ودراس��ات الزمة 

لمباشرة أعمالها.
المادة السادسة:

عل��ى رئيس مجلس ال��وزراء والوزراء – 
ُكلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَش��ر 

في الجريدة الرسمية.

جاللة الملك المفدى

 مرسوم ملكي بإعادة تشكيل 
مجلس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى مرسوم 
رقم )48( لس��نة 2020 بإعادة تش��كيل مجلس 

إدارة هيئة تنظيم االتصاالت، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيع��اد تش��كيل مجل��س إدارة هيئ��ة تنظي��م 

االتصاالت على النحو اآلتي:
1- المهندسة مريم أحمد جمعان رئيسًا

2- العميد الركن المهندس محمد عبد اللطيف 
المحمود

3- السيد خالد إبراهيم حميدان
4- الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة

5- السيدة آمال أحمد العباسي
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات.

المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، 
وُيعم��ل به م��ن تاري��خ ص��دوره، وُينش��ر في 

الجريدة الرسمية.

 محافظ الجنوبية: آلية لتخفيف 
كثافة العمالة في مساكنهم

وجه محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
إلى اتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة أوضاع س��كن العمالة المخالفة عبر 
وضع آلية لتخفيف كثافة العمالة في مساكنهم، بالتعاون والتنسيق مع 

مختلف اإلدارات األمنية والجهات المعنية.
جاء ذلك، لدى ترؤسه أمس، اجتماع اللجنة األمنية »عن بعد« عبر تقنية 
االتص��ال المرئي، بحضور عدد من الضب��اط األعضاء من ممثلي مختلف 

اإلدارات األمنية.
وأكد س��موه، مواصل��ة الجهود في اتخاذ اإلج��راءات االحترازية والتدابير 
الوقائية لتعزيز الدور األمني، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول 

الركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة.

وبين س��موه ب��أن المحافظ��ة تق��وم بمتابع��ة العديد م��ن اإلجراءات 
االحترازية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات األمنية في تنظيم الحمالت 

التوعوية والوقائية في مختلف مناطق المحافظة.
وأشاد بجهود اإلدارة العامة للدفاع المدني في تعزيز متطلبات السالمة، 
من خالل التعاون المش��ترك مع المحافظ��ة الجنوبية في تنظيم العديد 
م��ن حم��الت التطهير واس��عة النطاق عل��ى مختلف مناط��ق المحافظة 

وبمشاركة 240 متطوعًا.
وأكد استمرار اللجنة األمنية في مواصلة جهودها الرامية من خالل تنفيذ 
حمالت التطهير االحترازية عبر المرحلة الثانية، بالتعاون والتنس��يق مع 

اإلدارات األمنية لترسيخ مفهوم الوعي األمني والمجتمعي.

 األميرة سبيكة تهنئ جمعان 
بتعيينها رئيسًا لـ»تنظيم االتصاالت«

هنأت صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة 
بن��ت إبراهيم آل خليف��ة قرينة عاه��ل البالد 
المف��دى رئيس��ة المجل��س األعل��ى للم��رأة، 
المهندسة مريم أحمد جمعان عضو المجلس 
األعل��ى للم��رأة بمناس��بة ص��دور المرس��وم 
الملكي السامي لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
بتعيينها رئيس��ًا لمجل��س إدارة هيئة تنظيم 

االتصاالت.
ه��ذا  أن  الملك��ي  الس��مو  صاحب��ة  وأك��دت 
التكلي��ف الس��امي يأتي في إطار ما تش��هده 
الم��رأة البحرينية من دعم وتش��جيع يتس��ق 

مع ما تبذله من جهد حثيث ومس��اع مخلصة 
ومشاركة فاعلة في مسيرة االزدهار والتنمية 
التي تش��هدها مملكة البحرين جنبًا إلى جنب 
م��ع أخيها الرج��ل في مختل��ف ميادين العمل 
واإلنجاز. وأعربت قرين��ة عاهل البالد المفدى 
ع��ن تمنياتها للمهندس��ة جمع��ان التوفيق 
والس��داد في تولي هذه المسؤولية المهمة، 
مشيدًة س��موها بالمس��يرة العملية الحافلة 
بالعطاء المؤثر واإلنجاز المثمر لها، وحرصها 
عل��ى تمثيل المرأة البحريني��ة وتقديم صورة 
مش��رقة لم��ا تس��تطيع أن تحققه كش��ريك 

أساس في بناء نهضة وطنها.

 الملك ورئيس الوزراء 
 وولي العهد يهنئون رئيس 
إندونيسيا بذكرى االستقالل

بع��ث حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، برقية 
تهنئة إلى رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو 
وي��دودو، وذل��ك بمناس��بة ذكرى اس��تقالل 
بالده. وبع��ث صاحب الس��مو الملكي األمير 
خليفة بن س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء، 
برقية تهنئة إلى رئي�س جمهورية إندونيسيا 
جوكو ويدودو، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل 

بالده.
كم��ا بع��ث صاح��ب الس��مو الملك��ي رئيس 
ال��وزراء، برقي��ة تهنئ��ة مماثل��ة إل��ى نائب 

رئي���س جمهورية إندونيسيا معروف أمين.
كما بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العه��د نائب القائد 
األعل��ى النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء، 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إندونيسيا 
جوكو ويدودو، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل 

بالده.
كما بعث صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
نائ��ب القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى نائب 

رئيس جمهورية إندونيسيا معروف أمين.

 الملك ورئيس الوزراء 
 وولي العهد يعزون الرئيس 

األمريكي بوفاة شقيقه
بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المفدى، ببرقي��ة تعزية 
ومواس��اة إلى رئيس الوالي��ات المتحدة األمريكية 

دونالد ترامب، بوفاة شقيقه روبرت ترامب.
وعب��ر جاللت��ه ف��ي البرقية ع��ن خال��ص تعازيه 
ومواساته للرئيس األمريكي، راجيًا الرحمة للفقيد 

وألسرته جميل الصبر وحسن العزاء.
كم��ا بعث صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة 
بن س��لمان آل خليفة رئيس ال��وزراء برقية تعزية 
ومواس��اة إلى رئيس الوالي��ات المتحدة األمريكية 

دونالد ترامب، بوفاة شقيقه روبرت ترامب.

وعب��ر س��موه ف��ي البرقي��ة ع��ن خال��ص تعازيه 
ومواساته للرئيس األمريكي، راجيًا الرحمة للفقيد 

وألسرته جميل الصبر وحسن العزاء.
وبع��ث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائ��ب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء برقية تعزية 
ومواس��اة إلى رئيس الوالي��ات المتحدة األمريكية 

دونالد ترامب، بوفاة شقيقه روبرت ترامب.
وأع��رب س��موه ف��ي البرقية ع��ن خال��ص تعازيه 
ومواس��اته للرئي��س األمريك��ي، وألس��رته جميل 

الصبر وحسن العزاء.

قرينة عاهل البالد المفدى

 »الداخلية« تحصد
جائزة »أفضل برنامج لرفع 

معنويات الموظفين«

حص��دت وزارة الداخلي��ة، جائ��زة »أفض��ل برنامج لرفع 
معنويات الموظفين للعام 2019« خالل مش��اركة فريق 
الس��عادة التابع للموارد البش��رية في »جائزة السعادة 
ف��ي مكان العم��ل« وهي األولى من نوعه��ا في منطقة 
الش��رق األوس��ط، والتي نظمه��ا المركز االس��تراتيجي 
»ساس��تينابول ماين��دز« الرائ��د في مجال المس��ؤولية 
االجتماعية واالس��تدامة المؤسس��ية في منطقة الخليج 
والشرق األوسط وشمال أفريقيا. وأشار الوكيل المساعد 
للم��وارد البش��رية، العمي��د ع��ادل عبداهلل أمي��ن، إلى 
أن تحقي��ق ه��ذا اإلنجاز الدول��ي جاء بفض��ل دعم وزير 
الداخلية الفريق أول الركن الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل 
خليف��ة وتوجيهاته الرامي��ة إلى االس��تمرار في تطوير 
قدرات منس��وبي الوزارة بما يس��هم في رف��ع كفاءتهم 

وإنتاجيتهم في مجال العمل.
ونوه بالمتابعة المس��تمرة لوكيل وزارة الداخلية الشيخ 
ناصر بن عبدالرحمن آل خليف��ة لبرامج وخطط الموارد 
البشرية، معربا عن ش��كره وتقديره لفريق العمل وكل 

من ساهم في تحقيق هذا اإلنجاز الدولي.
وك��ّرم برنامج »جائزة الس��عادة في م��كان العمل« في 
دورت��ه الثالثة خالل الحف��ل الذي أقيم عب��ر المنظومة 
اإللكتروني��ة زوم الت��ي عق��دت ف��ي دبي، المؤسس��ات  
التي حقق��ت أعلى درجات االلت��زام إزاء معنويات وصحة 
موظفيه��ا في المنطقة، حيث تم اإلع��الن عن 19 فائزًا 
ينتمون إلى 65 مؤسس��ة حكومية وخاصة، ضمن س��ت 

فئات مختلفة. 
ويغطي البرنامج مؤسس��ات القط��اع الحكومي، وقطاع 
الش��ركات الصغيرة والمتوس��طة الحجم، والمؤسسات 
الكبرى، إضاف��ة إلى المنظمات غير الربحية، التي تعمل 
على نش��ر اإليجابية انطالق��ًا من إيمانها بأن »إس��عاد 

الموظفين« يخلق مؤسسات عالية األداء.
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»األعلى للصحة«: 35٪ الحد األعلى لربح األدوية المستوردة
مريم بوجيري

أصدر رئي��س المجلس األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة الئحة نظام تسجيل 
األدوية والمس��تحضرات الصيدلية وتحديد أس��عارها 

واإلعالن عنها.
ويتم بموجب القرار رقم 32 لسنة 2020، بحيث تشكل 
من رئي��س ونائب للرئيس يحل محل��ه حال غيابه أو 
قي��ام مانع لديه ويصدر قرار من المجلس بتش��كيلها 
وتعيين مقرر لها من موظفي الهيئة، وتختص اللجنة 
بالبت ف��ي طلبات تس��جيل األدوية والمس��تحضرات 
الصيدلية والتوصية بوضع قيود على صرف أو تسويق 

أي دواء أو مستحضر صيدلي تم تسجيله.
ووفق��ًا لالئحة، يك��ون الحد األقصى للربح المس��موح 
به في االتجار باألدوية المس��توردة من الخارج بنسبة 
مئوية منسوبة لس��عر االس��تيراد، بحيث يكون الحد 
األقصى للربح بنس��بة ال تزيد على 35% لألدوية التي 
تقل أس��عارها ع��ن 20 دينارًا، و يك��ون الحد األقصى 

للرب��ح بنس��بة ال تزيد على 25% لألدوي��ة التي تكون 
أسعارها 20 دينارًا فما فوق.

ويج��ب اإلع��الن عن الس��عر الرس��مي المح��دد للبيع 
للجمهور عن طريق لصق بطاقة خارجية على كل دواء 
أو مس��تحضر صيدلي، ويبين في هذه البطاقة بشكل 
ظاهر هذا الس��عر بالعملة البحريني��ة مكتوبًا بأرقام 

واضحة باللغتين العربية واإلنجليزية.
وتضمنت الالئحة قائمة بأس��ماء أدوية عالج الحاالت 

الطارئة واشتملت على 118 صنفًا دوائيًا.
ويت��م لتس��جيل األدوي��ة والمس��تحضرات الصيدلية 
تقديم طل��ب لتس��جيلها بكافة أش��كالها الصيدلية 
وجمي تركيزاتها وعبواتها حس��ب اإلجراءات المتبعة 
وفق��ًا ألح��كام الالئح��ة كم��ا يتعي��ن عل��ى الجهات 
الصيدلية الحكومية ومصانع األدوية والمستحضرات 
الصيدلي��ة ووكالئه��م التجاريين داخ��ل المملكة أن 
يتقدم��وا بطلبات تس��جيل األدوية والمس��تحضرات 

الصيدلي��ة المصنع محليًا والمس��توردة م��ن الخارج، 
ويجب أن يكون الدواء أو المستحضر الصيدلي مسوقًا 
ومس��جاًل في بلد المنش��أ لمدة س��نة على األقل قبل 
تس��جيله ف��ي المملكة، وفي حالة عدم تس��ويقه في 
بلد المنش��أ يتم توضيح سبب ذلك مع تقديم شهادة 
موثقة بتس��ويقه بنف��س التركيبة ف��ي إحدى الدول 
الت��ي تقبله��ا الهيئة وللجنة اس��تثناء بع��د األدوية 
والمس��تحضرات الصيدلية المهم��ة والضرورية من 

شرط المدة.
وال يجوز قبول طلبات التس��جيل إال بعد اعتماد مواقع 
تصني��ع األدوية أو المس��تحضرات الصيدلية حس��ب 
األس��س المعتمدة ف��ي دول مجلس التع��اون لدول 
الخليج العربية وال يمنع من ذلك تقييم اللجنة لألدوية 
أوالمستحضرات الصيدلية. ويجب تقديم طلب تجديد 
الترخيص بتداول الدواء أو المستحضر الصيدلي خالل 
3 أش��هر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص، وتسري في 

ش��أن طلب التجديد والبت فيه أح��كام القانون وهذه 
الالئحة التي تس��ري في ش��أن طل��ب الترخيص ألول 

مرة.
وفيما يتعلق بآلية اس��تيراد األدوية والمس��تحضرات 
الصيدلي��ة غير المس��جلة، يج��ب الحص��ول على إذن 
الهيئة الس��تيراد األدوية والمس��تحضرات الصيدلية 
غير المسجلة قبل إصدار أمر الشراء، وأن يكون الدواء أو 
المستحضر الصيدلي المطلوب ذا أهمية وال يوجد له 
بديل مسجل متوفر بالمملكة، وأن تكون مسجلة لدى 
اللجن��ة الخليجية المركزية أو ل��دى إحدى دول مجلس 
التع��اون وأن تكون مح��ددة لدى الهيئة أو مس��جلة 
لدى هيئة الدواء والغذاء األمريكية أو الصحة الكندية 
أو هيئ��ة ال��دواء األوروبي��ة أو إحدى ال��دول األوروبية 
الغربية، الدواء السويس��ري، إدارة الدواء األس��ترالية، 
وزارة الصح��ة اليابانية، هيئة الدواء والمس��تحضرات 

الصحية البريطانية.

إلزامية لبس الكمامات لمرتادي المطاعم والمقاهي

»الصحة«: إلغاء »البوفية« بالمطاعم 
واقتصار التقديم على الطاوالت

أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قرارًا يلزم جميع 
العمالء بارتداء الكمامات أثناء الدخول إلى المطاعم 
أو المقاه��ي وأثناء الخروج منها، وال يس��مح بدخول 
من ال يلتزم بهذا الشرط، مع التزام جميع المطاعم 
والمقاه��ي باقتصار تقديم األطعمة والمش��روبات 
للعمالء على طاوالتهم. وكان القرار رقم 58 لس��نة 
2020 بتعديل بعض االشتراطات الصحية المرافقة 
للقرار 51 لس��نة 2020 بش��أن االشتراطات الصحية 
الواج��ب تطبيقها في المطاع��م والمقاهي الحتواء 

ومنع انتشار فيروس كورونا )كوفيد19( المستجد.
ونصت الماد )9( من القرار رقم 51 لسنة 2020، على 

أنه »يجب على جميع العمالء ارتداء الكمامات طوال 
فترة وجوده��م في المطعم أو المقهى -باس��تثناء 
وق��ت األكل والش��رب- ويطلب من أولئ��ك الذين ال 

يلتزمون بهذا الشرط مغادرة المكان فورًا«.
ونصت المادة )11( عل��ى أنه »في حال كان البوفيه 
ضروريًا، يجب أن يك��ون الطعام خلف حاجز وأن يتم 
تقديمه من قبل العاملي��ن فقط. عالوة على ذلك، 
يج��ب تطبيق تدابير التباع��د االجتماعي إذا اصطف 
الضيوف في محطات البوفيه، وينطبق الشيء نفسه 
على محطات تعبئة المش��روبات أو أي محطة خدمة 

ذاتية«.

مريم بوجيري

تشييد مراسي أكواريوم وحديقة 
الحيوانات المائية في »مراسي جاليريا«

أعلن��ت ش��ركة إيج��ل هيل��ز، عن 
م��ع  ثنائي��ة  ش��راكة  تش��كيل 
ش��ركة إعم��ار للترفيه لتش��ييد 
أكواري��وم  مراس��ي  مش��روع 
وحديق��ة الحيوان��ات المائية في 
مجمع مراس��ي جاليري��ا، الوجهة 
المرتقبة للتس��وق وسط مشروع 
مراس��ي البحري��ن، انطالق��ًا من 
لتطوي��ر  الس��اعية  جهوده��ا 
تنب��ض  متكامل��ة  مجتمع��ات 
باالبت��كار والرفاهي��ة وتضم في 
أرجائه��ا منتجات وخدمات رفيعة 
المس��توى. وتم توقي��ع اتفاقية 
تشييد المشروع من قبل الرئيس 
التنفيذي لمجموعة شركات إيجل 
هيل��ز، لو بنغ، والعض��و المنتدب 
لش��ركة إعم��ار العقاري��ة أحم��د 
المطروش��ي، إذ وق��ع كل منهما 
على االتفاقية في مكتبه الخاص.
مراس��ي  إنجازه، س��يكون  وعن��د 
الحيوان��ات  وحديق��ة  أكواري��وم 
المائي��ة مقصدًا مثالي��ًا للتعليم 
بأس��لوب الترفي��ه ف��ي مراس��ي 
جاليريا. وس��يمتد المشروع األول 
من نوعه بالمملكة على مساحة 

26900 قدم مربع، وس��يضم في 
أرجائه ح��وض أكواريوم ِبس��عة 
مائية تبل��غ 360000 لترًا وأكثر 
م��ن 200 ن��وع م��ن األس��ماك. 
وس��يعرض »مراس��ي أكواريوم« 
وحديقة الحيوانات المائية، الذي 
ُتش��رف على تشييده شركة إعمار 
للترفي��ه، تصامي��م ممي��زة ذات 
طابع يوح��ي بالحداث��ة الفارهة، 
وس��يضم في أرجائه نفقًا بطول 
20 قدم��ًا بنظ��ام ع��رض رقمي 
المش��روع  وس��يحتوي  تفاعل��ي. 
بيئي��ة  مناط��ق   4 عل��ى  أيض��ًا 
مختلفة، وهي: منطقة »الغابات 
المطي��رة«، و»خن��دق المحيط«، 
و»الش��عاب  البح��ر«،  و»قنادي��ل 
المرجانية« التي تش��مل »مختبر 

المستقبل«.

وس��يت�ضمن األكواريوم أكثر من 
50 قسمًا فريدًا من نوعه، يعرض 
مئ��ات الحيوان��ات، لمن��ح ال��زوار 
تجربة استثنائية تضاهي تجربة 

أحواض األكواريوم العالمية.
وتس��هم هذه الفرص في تعزيز 
معرف��ة ال��زوار بُط��رق العناي��ة 
بهذه الكائنات، إل��ى جانب فهم 
المزيد عن الحياة المائية وكيفية 
الحف��اظ عليها. وقال��ت الرئيس 
ش��ركات  لمجموع��ة  التنفي��ذي 
إيجل هيلز، لو بنغ: »نعتز بتوقيع 
االتفاقية، والتي تلقي الضوء على 
مس��اعينا الرامي��ة لتأكيد أهمية 
جاليري��ا كعنصر  مراس��ي  وَتميُّز 
أس��اس ف��ي مراس��ي البحري��ن، 
وتس��تعرض أيض��ًا حرصن��ا على 

تقديم مفهوم فريد للترفيه«.

»التنمية السياسية«: برامج لتدريب مترشحي االنتخابات مبكرًا
أك��دت نائب رئيس مجل��س أمناء معهد 
البحرين للتنمية السياسية د.الشيخة مي 
بنت س��لمان العتيبي، وضع خطط عمل 
فعالة إلط��الق برامج دعم المترش��حين 
وتدريبه��م مبك��رًا، وبما يحق��ق أهداف 
المعهد التي حددها المرس��وم الملكي، 
وتنفيذا للرؤية الملكية السامية بأهمية 
نش��ر الوع��ي السياس��ي والديمقراطي��ة 
وحق��وق اإلنس��ان بي��ن مختل��ف فئ��ات 

المجتمع البحريني.
وأك��دت ح��رص المعهد عل��ى التواصل 
والحوار مع النخب السياسية واألكاديمية 
والمجتمعية ألجل وض��ع برامج تدريبية 
وتوعوي��ة فعال��ة وق��ادرة عل��ى تحقيق 
لالنتخاب��ات  المترش��حين  تطلع��ات 
النيابية والبلدي��ة القادمة، وتعزيز وعي 

المواطنين بالعملية االنتخابية.
ج��اء ذل��ك، ف��ي خت��ام اجتم��اع التركيز 
األول ح��ول مش��روع البرنام��ج الوطن��ي 

ال��ذي  النيابي��ة والبلدي��ة،  لالنتخاب��ات 
أقام��ه المعه��د أمس، بمش��اركة نخبة 
من المسؤولين وأعضاء مجلسي الشورى 
والنواب والمجالس البلدية وممثلين عن 
المجتم��ع المدن��ي والمدربي��ن والخبراء 

واإلعالميين ومرشحين سابقين.
وقدم المش��اركون، مجموعة من األفكار 
واآلراء حول البرنامج الوطني لالنتخابات 
النيابي��ة والبلدية ال��ذي قدمه المعهد، 
التدريبي��ة  الحاج��ات  مس��تعرضين 
التي ته��م المترش��ح والناخ��ب والفرق 
االنتخابية وآليات تنفيذها، وبما يتوافق 
مع األس��س العلمي��ة الصحيحة وطبيعة 
العمل السياس��ي في البحري��ن، وأهمية 
تحقيق مش��اركة فعالة ف��ي االنتخابات 
سواء على صعيد الجمعيات السياسية أو 

المستقلين.
وناق��ش االجتم��اع ع��ددًا م��ن المحاور 
األساس��ية المتمثل��ة ف��ي تحلي��ل واقع 

المشاركة االنتخابية في البحرين ومعرفة 
االحتياجات التدريبية والتوعوية، وتحديد 
معوقات المترشحين السابقين في إدارة 
الحم��الت االنتخابي��ة س��واء ميدانية أو 
إعالمية أو سياس��ية وغيره��ا، إلى جانب 
معرفة البرامج والوس��ائل المس��تخدمة 
لتوعي��ة الناخبين في أهمية المش��اركة 
السياس��ية، ودراس��ة النقاط التي تحتاج 
إل��ى تطوير وتأهي��ل المترش��حين قبل 

الدخول إلى المعترك االنتخابي.
فيما أوضحت المدي��ر التنفيذي للمعهد 
إيم��ان جناح��ي، أن رؤي��ة المعه��د في 
المستقبل إعداد مترشحين قادرين على 
والديمقراطي  السياس��ي  العم��ل  إث��راء 
بما يس��اهم في تحقق أهداف المش��روع 
التنموي الشامل لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
البالد المف��دى، وتحقيق مبدأ الش��راكة 
المجتمعي��ة واالس��تفادة م��ن الخبرات 

الوطني��ة ف��ي تعزي��ز مفاهي��م العم��ل 
التواصلية ضمن  والمه��ارات  البرلماني 

الرؤية الوطنية لمملكة البحرين.
ونّوه��ت إل��ى أن��ه س��يتم دراس��ة أهم 
توصيات االجتم��اع وتطبيقها في برامج 

م��ع  باالنتخاب��ات،  الخاص��ة  التدري��ب 
استمرار التواصل مع الفعاليات الوطنية 
المختلف��ة لالط��الع عل��ى المس��تجدات 
والمقترح��ات الت��ي يمك��ن االس��تفادة 

منها.
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الصالح: أهمية االلتزام بالضوابط 
وإنجاح موسم عاشوراء بالوسائل المتاحة

اللق��اء  الجعفري��ة  إدارة األوق��اف  عق��دت 
الس��نوي للمآتم والمواكب الحس��ينية في 
المحافظ��ات أم��س، عب��ر تقني��ة االتصال 
المرئي، بحضور 250 مش��اركًا من المآتم 
ومنس��قي المواك��ب وبمش��اركة ممثل��ي 
لموس��م  اس��تعدادًا  الرس��مية  الجه��ات 
عاش��وراء بحضور نائب رئيس األمن العام 
ونواب محافظي المحافظات األربع وأعضاء 
م��ن الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي 

لفيروس كورونا )كوفيد19(.
وثمن رئيس األوقاف الجعفرية يوسف بن 
صالح الصال��ح التوجيهات الدائمة لحضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة، عاه��ل الب��الد المف��دى، وصاحب 
الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان 
آل خليف��ة رئي��س الوزراء وصاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العه��د نائ��ب القائد األعل��ى النائب 
األول لرئي��س مجلس ال��وزراء، باالهتمام 
برعاية الش��عائر الدينية، ال س��يما موسم 
عاش��وراء، وخي��ر دليل م��ا تقدم��ه أجهزة 
الدول��ة ومؤسس��اتها من دع��م المحدود 
إلحياء هذه المناس��بة س��نويًا عل��ى النحو 

األفضل.
وق��ال الصال��ح: »ال ش��ك إن إلحي��اء ذكرى 
استشهاد اإلمام الحسين )ع( مكانة عظيمة 
ف��ي نفوس الجميع، محفوظ��ة في وجداننا 
منذ األزل، وأن المملكة اعتادت منذ القدم 
عل��ى إحياء هذه المناس��بة الدينية الجليلة 
بمراس��م وفعالي��ات ممي��زة، إال أن الوضع 
في هذا العام ولألسف الشديد، جاء في ظل 
ظ��روف جائحة عالمية ألق��ت بظاللها على 
كافة مناحي الحياة العامة في مختلف دول 
العالم ومنه��ا البحرين. وأعرب الصالح عن 

تقديره لجهود ومبادرات الحكومة، ومؤازرة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد، والفريق 
الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا 
)كوفيد19( برئاسة رئيس المجلس األعلى 
للصح��ة الفري��ق طبيب الش��يخ محمد بن 
عبداهلل آل خليفة، وبمشاركة كافة الوزارات 
والمؤسس��ات، ال سيما وزارة الصحة وكافة 
منتس��بي القطاع الطبي لدورهم المشهود 
في حماية صحة وس��المة كافة المواطنين 
والمقيمي��ن، والت��ي حظي��ت بإش��ادة من 

منظمة الصحة العالمية.
وثم��ن رئيس األوق��اف الجعفري��ة، جهود 
وزارة الداخلي��ة ومختلف أجهزتها بإش��راٍف 
ومتابعة دؤوبة م��ن وزير الداخلية الفريق 
أول الش��يخ راش��د بن عب��د اهلل آل خليفة، 
مش��يدًا بالجهود الوطنية المخلصة للوزارة 
ف��ي الحفاظ على االس��تقرار وتوفير األمن 
والمنجزات  المكتس��بات  واألمان وحماي��ة 
الوطني��ة، وال��دور الكبي��ر الذي تق��وم به 

والمديريات  والمحافظ��ات  ال��وزارة  أجهزة 
األمني��ة واإلدارة العامة للدفاع المدني في 
المس��اهمة الفاعلة في حفظ أمن وصحة 

وسالمة الجميع.
كم��ا أعرب ع��ن تقديره لجه��ود المجلس 
األعلى للشؤون اإلس��المية برئاسة الشيخ 
عبدالرحمن بن محمد آل خليفة والمتابعة 
المس��تمرة من لدن وزير العدل والشؤون 
اإلس��المية واألوقاف الش��يخ خالد بن علي 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، ف��ي رعاي��ة دور 
العبادة ومختلف الشعائر الدينية والحرص 
على تهيئة كل الس��بل لعودتها بش��كلها 

الطبيعي في أقرب وقت.
ودعا رئيس األوقاف الجعفرية إلى ترس��يخ 
التع��اون المعه��ود إلقامة هذه الش��عائر 
العزيزة باس��تثمار جميع الوسائل التقنية 
الحديث��ة ب��كل يس��ر وس��هولة واطمئنان 
وبما يحق��ق أمن وصحة وس��المة الجميع، 
مش��ددًا على أهمي��ة االلت��زام بالضوابط 

والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية 
ال س��يما الفريق الطب��ي للتصدي لفيروس 

كورونا.
وأوض��ح ب��أن »إدارة األوق��اف الجعفري��ة 
كان��ت ف��ي تواصل مس��تمر م��ع الجهات 
اإلحي��اء  س��بل  إل��ى  للوص��ول  الرس��مية 
األمثل لموس��م عاش��وراء في ظل الظروف 
إدارات  نش��اطر  الراهن��ة)..(  االس��تثنائية 
المآتم والحس��ينيات ذات التطلعات بإحياء 
هذه المناس��بة، إال أّن الظروف االستثنائية 
فرض��ت صعوبة ممارس��ة الش��عائر على 

النحو المعتاد وفقًا للمعطيات الصحية«.
وأش��ار الصالح إل��ى أن الجهات الرس��مية، 
تبدي كل الحرص على نجاح إحياء عاشوراء، 
وف��ي ه��ذا اإلطار ف��إن وقت ب��ث الخطيب 
سيكون حسب ما يقتضيه موضوع الخطبة 
إدارة  والمناس��بة كالمعت��اد م��ع تواج��د 
المأتم، والكادر التقني للبث، مثمنًا تجاوب 
الجه��ات الرس��مية م��ع تطلع��ات ممثلي 
المآت��م ف��ي ه��ذا الش��أن عل��ى أن يكون 
اس��تخدام مكبرات الصوت وقت البث ووفق 
الضوابط المرعية، داعي��ن الجميع للتقيد 
بكاف��ة الضوابط التي أك��د عليها الفريق 
الطب��ي، ال س��يما االبتعاد ع��ن التجمعات 

لخطورتها الكبيرة في انتشار الوباء.
وأكد في ختام كلمته على التطلع بكل عزم 
إلى نجاح إحياء هذا الموس��م بكل الوسائل 
المتاحة، فذكرى عاشوراء، دائمًا محفوظة 
بإذن اهلل في وجدان البحرين قيادًة وشعبًا 

وراسخة على مر السنين.

بع��د ذلك، عقد الحوار المفتوح بمش��اركة 
رؤساء المآتم، وأعرب الجميع عن تطلعهم 
لإلحياء اآلمن بما يس��هم ف��ي تجاوز هذه 
المرحلة في أس��رع وق��ت ممكن من خالل 

تكاتف جهود المجتمع أفرادًا ومؤسسات.
م��ن جهته أكد نائب رئي��س األمن العام، 
ح��رص وزارة الداخلي��ة عل��ى إحي��اء ه��ذه 
المناس��بة بش��كل آم��ن وصح��ي للجمي��ع 
خصوصًا في ظل الظ��روف الصحية الراهنة 
وأهمي��ة الش��راكة المجتمعي��ة في حفظ 
النظ��ام الع��ام وتنفي��ذ القان��ون، منوهًا 
إل��ى حرص المملك��ة على حرية ممارس��ة 
الش��عائر الدينية، المكفول��ة للجميع وفقًا 
للتقالي��د المرعي��ة ف��ي البالد وف��ي إطار 

القانون.
وأضاف أن تنظيم المناس��بات الدينية، في 
بيئة آمنة وصحية يسهم في تعزيز الصورة 

الحضارية التي تتمتع بها المملكة.
بدورها، أش��ارت الوكيل المس��اعد للرعاية 
األولية بوزارة الصحة، عضو الفريق الوطني 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا )كوفي��د19( 
الدكت��ورة من��ال العل��وي إل��ى أن القطاع 
الصحي يراهن على وعي المجتمع، ال سيما 
القائمي��ن عل��ى إحياء مناس��بة عاش��وراء، 
فيم��ا أوضح ممثلو الفري��ق الطبي أن وقف 
التجمع��ات والتقي��د بالضواب��ط الصحية 
واالحترازي��ة ل��ه األث��ر الكبي��ر ف��ي تقليل 
اإلصاب��ات، آملي��ن تكاتف جه��ود الجميع 
لتجاوز ه��ذه المرحل��ة بم��ا ينعكس على 

صحة وسالمة الجميع.

وقت بث الخطيب مرتبط بالموضوع والمناسبة
نائب رئيس األمن العام: تسهيل إحياء 

عاشوراء بشكل آمن وصحي للجميع

 الحاجي: المحافظة على األرواح 
جزء ال يتجزأ من الرسالة الحسينية

أكد عضو مجلس الش��ورى فؤاد 
عاش��وراء  قضي��ة  أن  الحاج��ي، 
الحقيقية ه��ي قضية المحافظة 
فإن  وبالتال��ي  اإلنس��ان،  عل��ى 
المحافظة على أرواح الناس جزء 

ال يتجزأ من الرسالة الحسينية.
وثم��ن الدع��م المس��تمر الذي 
تحظ��ى ب��ه الطائفة الش��يعية 
الكريمة من لدن حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل الب��الد المفدى 
لموسم عاش��وراء، مبينًا أن هذا 
الدع��م تمتد ج��ذوره لس��نوات 
طويلة من عه��د آبائه وأجداده 

من العائلة المالكة الكريمة.
وأكد الدور الريادي الذي تضطلع 
به األوقاف الجعفرية تحت مظلة 
وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف وبجهود باقي الوزارات 
التي تعمل بش��كل دؤوب وتمد 
اللي��ل بالنهار من أج��ل تحقيق 

أعلى معايير السالمة.
وبين أن هذه الجه��ود المثمرة 
والمدروس��ة تصب في مصلحة 
البلد والمواطن على حد س��واء، 
موضح��ًا بع��د النظر ف��ي جميع 

الخطط االحترازية التي اتخذتها 
المملكة.

وقال الحاجي إن النظرة المطبقة 
في البحرين ه��ي النظرة األبعد 
لتحقي��ق  واألعم��ق  واألش��مل 
مصلحة البلد والتي تحرص على 
إقامة الش��عائر الحسينية بيسر 

وسالسة.
البحري��ن  أه��ل  أن  وأض��اف 
يتمتعون بعالقة خاصة بإقامة 
ع��ام،  كل  وإحيائه��ا  الش��عائر 
مشيدًا بعمل األوقاف الجعفرية 
الدائم والواضح لضمان إحيائها 

وفق أعلى معايير السالمة.

وأش��اد بجهود الفري��ق الوطني 
كورون��ا  في��روس  لمكافح��ة 
صاح��ب  بقي��ادة  )كوفي��د19( 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول 
لمجل��س ال��وزراء ال��ذي كان وال 
ي��زال مض��رب المثل واإلش��ادة 
التدابي��ر  العالمي��ة بخص��وص 
النوعي��ة التي اتخذت، فضاًل عن 
جهود الكادر الطبي الكبيرة التي 
أدت إل��ى ضم��ان الس��المة قدر 
اإلمكان من��ذ ب��دء الجائحة في 

فبراير الماضي حتى اليوم.
واعتبر الحاجي أن جميع التدابير 
التي اتخذت كانت تدابير واضحة 
ومدروسة وشفافة للعالم أجمع، 

وهو مدعاة فخر واعتزاز.
التي  الوقائية  ون��وه بالتدابي��ر 
اتخذته��ا األوق��اف الجعفري��ة، 
وت��رك المجال مفتوح��ًا لتحديد 
أوقات إقامة الشعائر من شأنه 
ضمان إقامتها من جهة وضمان 
الصحة العام��ة من جهة ثانية، 
بما يضم��ن تماس��ك المجتمع 

والمحافظة على األرواح.

 اللظي: على الجميع تحمل
المسؤولية تجاه عائلتهم ووطنهم

المنام��ة  قال��ت رئي��س مرك��ز 
لحقوق اإلنس��ان دينا اللظي، إن 
االحترازية  باإلج��راءات  التهاون 
للتص��دي ومنع انتش��ار فيروس 
س��تكون  )كوفي��د19(  كورون��ا 
نتيجته عكس��ية على االستقرار 
الصح��ي مم��ا يعن��ي اس��تمرار 

الخسائر البشرية واالقتصادية.
ودع��ت الجميع إل��ى العمل على 
تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم 
وااللتزام  ووطنه��م  وعائلته��م 
بتوجيهات فري��ق البحرين الذي 
يعم��ل عل��ى ق��دم وس��اق ف��ي 
الصفوف األمامية لخدمة الوطن 
م��ع  والتواص��ل  والمواطني��ن، 
المنظم��ات اإلقليمية والعالمية 
لكل ما هو جديد ضمن تطورات 

فيروس كورونا )كوفيد19(.
وقال��ت إن االلت��زام بتعليم��ات 
الس��لطات الصحي��ة واجب على 
الجميع م��ن أجل تج��اوز مرحلة 
)كوفي��د19(  كورون��ا  جائح��ة 
وحماي��ة المواطنين والمقيمين 
من اآلثار الخطيرة التي تس��بب 

واإلحص��اءات  الفي��روس  به��ا 
وح��االت  لإلصاب��ات  اليومي��ة 
المخالطة، وأعداد الوفيات التي 
تم تس��جيلها نتيجة مضاعفات 
اإلصاب��ة بالفي��روس وغالبيتها 
االلت��زام  ع��دم  بس��بب  تك��ون 
باإلجراءات االحترازية التي يجب 
أن يتبعها الفرد لحماية نفس��ه 

وعائلته ومحيطه.
الحكوم��ة  أن  إل��ى  ولفت��ت 
التزم��ت بتوفي��ر الدع��م لكافة 

القطاع��ات المتضررة بالتعاون 
التنفيذي��ة  الس��لطتين  بي��ن 
وبتوجيه��ات  والتش��ريعية 
مباش��رة م��ن حض��رة صاح��ب 
ب��ن  حم��د  المل��ك  الجالل��ة 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 
االنعكاس��ات  بمعالجة  المفدى 
االقتصادي��ة الت��ي تس��بب بها 
لفي��روس  العالم��ي  االنتش��ار 
يكون  وقد  )كوفي��د19(،  كورونا 
من الصعوبة مع تراجع إيرادات 
الدول��ة االس��تمرار بوجود دعم 
للقطاع��ات المتض��ررة في ظل 
اس��تمرار الجائحة حت��ى اعتماد 
اللقاح الذي س��وف ينهي معاناة 

العالم.
وأش��ارت إلى أن فري��ق البحرين 
ما زال يعّول على وعي المجتمع 
وأطلقت  الفي��روس،  لمواجه��ة 
حمالت توعوية مستمرة بشكل 
يوم��ي ح��ول كل م��ا ه��و جديد 
تقدي��ر  يج��ب  ذل��ك  وبمقاب��ل 
ه��ذا الجهد الكبي��ر الذي يهدف 

لسالمة الجميع دون استثناء.

دينا اللظي

 العرادي: إحياء »عاشوراء« 
مستمر وفق تدابير احترازية مطلوبة

أكد عضو مجلس الش��ورى علي 
العرادي، أن إحياء موسم عاشوراء 
احترازية  تدابي��ر  وفق  مس��تمر 
مطلوبة من أجل سالمة وصحة 

المواطنين.
وأكد ال��دور الكبير الذي يضطلع 
الوطن��ي للتصدي  الفري��ق  ب��ه 
)كوفي��د19(  لفي��روس كورون��ا 
بقي��ادة صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائ��ب القائد األعلى 
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س 
ال��وزراء، الذي كان ل��ه األثر في 
إدارة جه��ود التص��دي لجائح��ة 
كورونا )كوفيد19( بشكل صحيح 
وعلى أسس كانت محط إشادات 

عالمية عديدة.
وبين أن إدارة األوقاف الجعفرية 
تقوم بمسؤولياتها الوطنية في 

تأمين موس��م عاش��وراء بأعلى 
معايي��ر الس��المة، الس��يما وأن 
أوج��د تضافرًا  الجائح��ة  ظ��رف 
مميزًا وتكام��اًل في الجهود بين 
وبطبيعة  المختلف��ة،  الجه��ات 
الجائح��ة بظاللها  الحال تلق��ي 
عل��ى جمي��ع مناحي الحي��اة بما 
فيها موسم عاش��وراء، بصفتها 
جزءًا ال يتجزأ م��ن مجموعة من 
التي خضعت  الدينية  الش��عائر 

للتدابير االحترازية.
موس��م  إحي��اء  أن  إل��ى  ولف��ت 
عاش��وراء مس��تمر ول��ن يتوقف 
ولك��ن وفق التدابي��ر االحترازية 
أج��ل تحقي��ق  المطلوب��ة م��ن 

سالمة وصحة المواطنين.

علي العرادي

 بردستاني: يجب االلتزام
باإلجراءات االحترازية لموسم عاشوراء

العام��ة  الهيئ��ة  عض��و  أك��د 
ن��ادر  الحس��ينية  للمواك��ب 
االلت��زام  ض��رورة  بردس��تاني 
باإلج��راءات الت��ي ت��م اتخاذها 
لموسم عاش��وراء هذا العام في 
ظل جائحة كورون��ا )كوفيد19( 
والتي أكد عليه��ا أمس مجلس 
إدارة األوق��اف الجعفرية إلحياء 
هذه الذكرى ف��ي طمأنينة عبر 
تقني��ات البث المرئ��ي وإعطاء 
الوق��ت الكافي الذي يليق بهذه 
المناس��بة من خالل ربط وقت 
بث الخطيب بحسب ما يقتضيه 
والمناس��بة  الخطب��ة  موض��وع 
واستخدام مكبرات الصوت وقت 

البث.
الش��كر والتقدير  وأع��رب ع��ن 
وجميع  الطبي  البحري��ن  لفريق 

الطاقم عل��ى جهودهم الجبارة 
المش��هود لها دولي��ًا ولألوقاف 
الجعفري��ة عل��ى ما أب��دوه من 
المآتم والحسينيات،  تعاون مع 
منوهًا بأن اإلجراءات االحترازية 

التي يتم تكريسها هي من أجل 
س��المة الجمي��ع وم��ن منطلق 
النف��س كواجب ش��رعي  حفظ 

يجب العمل به.
وقال: »ال نحصر ذكرى الحسين 
علي��ه الس��الم فقط ف��ي موقع 
كالمأت��م أو الموك��ب ب��ل كل 
القلوب متوجهة في ظل جائحة 
كورون��ا )كوفيد19( إلى األس��ر 
في بيوتها حين تشارك الجميع 
م��ن موقعه��ا ف��ي إحي��اء هذه 
الذك��رى«، داعي��ًا اهلل تعالى أن 
يرفع هذا الوباء والعودة للحياة 
الطبيعي��ة ونع��ود معها خالل 
المقب��ل إلحياء موس��م  الع��ام 
في  بش��كل طبيع��ي  عاش��وراء 
المحقق لس��المة  ضوء االلتزام 

الجميع.

نادر بردستاني
فؤاد الحاجي
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 القرشي: 5 سنوات 
لمتهمين بقضية غسل 

أموال بشركة سياحية
ق��ال رئي��س النيابة أحمد القرش��ي بأن المحكم��ة الكبرى 
الجنائية قد أص��درت حكمها بإدان��ة متهَمين الرتكابهما 
جريمة غسل أموال بالسجن 5 سنوات وبغرامة 5000 دينار 
وبمصادرة األموال موضوع الجريم��ة أو أية أموال مملوكة 
للمتهمين مساوية ألموال الجريمة وبإبعادهما نهائيًا عن 

البالد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة أج��رت تحقيقاتها الموازية للجريمة 
األول��ى الت��ي أدي��ن فيه��ا المتهم��ان )عامالن ف��ي إحدى 
الش��ركات الس��ياحية( بعد أن ت��م إدانتهما الختالس��هما 
أموااًل كان��ت بحيازتهما ومؤتمنين عليها لصالح الش��ركة 
التي يعمالن بها، فباشرت إجراءاتها لتتبع المال المختلس 
بتكلي��ف إدارة التحري��ات المالي��ة للكش��ف ع��ن تعامالت 

المتهمين وبيان أوجه صرف تلك المبالغ المختلسة.
فتمكنت اإلدارة من تحدي��د العمليات التي تمت على تلك 
األم��وال التي من ش��أنها إظهار أن مصدرها مش��روع بأن 
أجريا إيداعات وتحويالت وس��حوبات ومن ثم تعمدا إخفاء 
طبيعته��ا ومصدرها بأن اس��تعانا بآخرين )حس��ني النية( 

بالقيام ببعض عمليات التحويالت إلبعاد الشبهة عنهما.
العام��ة  النياب��ة  بتحقيق��ات  المتهمي��ن  وباس��تجواب 
ومواجهتهما باألدلة فاعت��رف أحدهما تفصياًل بما ارتكبه 
من جرم وبتخطيط ومساعدة من اآلخر، فتم إحالة القضية 

للمحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.

 اتهام امرأة بتكسير
مجسمات وإهانة إحدى الملل

قال رئي��س نيابة محافظ��ة العاصمة محم��د صالح إن 
النياب��ة العام��ة تلق��ت بالغًا م��ن مركز ش��رطة النبيه 
صالح عن قيام امرأة بتكسير مجسمات بإحدى المحالت 

بمنطقة الجفير.
وباش��رت النيابة العامة استجواب المتهمة فور عرضها 
عليها وواجهتها بأقوال الشهود والفيديو المصور والذي 
اعترفت بقيامها بتكس��ير تلك المجس��مات فتم توجيه 
ته��م اإلتالف العم��د والتعدي علن��ًا على إح��دى الملل 
واإلهان��ة علن��ًا لرمز موضع تمجيد ل��دى أهل ملة وذلك 

تمهيدًا إلحالة القضية للمحكمة المختصة.
فيما قال مدير عام مديرية ش��رطة محافظة العاصمة، 
إن ش��رطة المديرية قامت باس��تدعاء ام��رأة )54 عامًا( 
بعد التعرف على هويتها إثر قيامها عمدًا بإتالف بعض 
محتويات محل تجاري بمنطقة الجفير، وتكسير عدد من  
المجس��مات التي تخص إحدى الديان��ات، وذلك تعقيبًا 
عل��ى مقط��ع مص��ور تداولته بعض حس��ابات وس��ائل 

التواصل االجتماعي.

 القبض على شخص
 أتلف سيارتين في »العاصمة«

أك��د مدير عام مديرية ش��رطة محافظ��ة العاصمة، أن 
ش��رطة المديرية تمكن��ت بالتعاون م��ع اإلدارة العامة 
للمباح��ث واألدلة الجنائية من القبض على ش��خص 41 
عام��ًا، إث��ر قيامه بإت��الف س��يارتين متوقفتين بإحدى 

المناطق بمحافظة العاصمة.
 وأوض��ح أنه ف��ور تلقي ب��الغ مفاده تعرض س��يارتين 
إلت��الف متعمد من قب��ل مجهول تمثل في كس��ر زجاج 
النوافذ وإتالف اإلطارات، باشرت شرطة المديرية دورها 
ف��ي البحث والتح��ري، وبالتع��اون مع ش��رطة المباحث 
الجنائية تم تحدي��د هوية المذكور والقبض عليه، حيث 

تبين أن السبب وراء ذلك هو خالف شخصي. 
 وأش��ار إلى أنه ت��م اتخاذ اإلج��راءات القانوني��ة إلحالة 

القضية إلى النيابة العامة.

 »تمكين« تخصص
35 مليون دينار للتدريب ودعم األجور

مريم بوجيري

كش��ف صندوق العمل »تمكي��ن« أن مجموع 
المصروف��ات ضمن ميزاني��ة الصندوق للعام 
2020 بل��غ 120 ملي��ون دين��ار، منه��ا 21.6 
ملي��ون دينار للمش��اريع الداخلية والمصاريف 
للمش��اريع  دين��ار  ملي��ون  و98.5  المتك��ررة 
المعتمدة بما في ذلك التأمين ضد التعطل.

وأش��ار إلى أن ميزانية برنامج تطوير األعمال 
بلغت نحو 17.3 مليون دينار، سيخصص منها 
13.3 مليون دينار ألداء التزامات البرنامج من 
الس��نوات الس��ابقة، على أن يخص��ص المبلغ 

المتبقي 4 ماليين دينار للطلبات الجديدة.
وش��هد الرب��ع الثاني من الع��ام 2019 زيادة 
في عدد الطلبات المس��تلمة للبرنامج بنسبة 
87% بعد فترة إيق��اف البرامج في الربع األول 
من العام نفسه إلعادة هيكلة الخدمات التي 
تقدمها تمكين عب��ر البرنامج، ومن المتوقع 
إيقاف برنام��ج تطوير األعم��ال بحلول يونيو 
2020 ليت��م العم��ل على نس��خة جديدة من 
البرنام��ج ليركز بش��كل أساس��ي عل��ى خدمة 
العمالء وتطوير رأس المال البش��ري بحس��ب 

متطلب��ات واحتياجات المؤسس��ات من خالل 
دمج برنامج تطوير األعمال وبرنامج التدريب 

ودعم األجور كبرنامج موحد.
وأش��ار »تمكي��ن« إل��ى أن برنام��ج التدريب 
ودعم األجور س��جل ميزانية قدرها 35 مليون 
دينار في 2019 تم اس��تخدام 94% منها ألداء 
التزام��ات البرنام��ج من الس��نوات الس��ابقة 
باإلضاف��ة للطلبات الجدي��دة للعام المذكور، 
فيما تم تخصيص 30 ملي��ون دينار لميزانية 
2020 وبل��غ إجمالي المبال��غ المصروفة من 
الميزاني��ة 26.2 مليون دين��ار ألداء التزامات 
البرنام��ج م��ن الس��نوات الس��ابقة، عل��ى أن 
يخصص المبلغ المتبقي البالغ 4 مليون دينار 

للطلبات الجديدة.
وبلغ ع��دد العم��الء المس��تهدفين للبرنامج 
ألفي عميل في الع��ام 2019، بينما كان عدد 
العم��الء الذين تم��ت خدمتهم فعلي��ًا 987 
عمياًل، بس��بب إيقاف البرنامج في الربع األول 
م��ن الع��ام 2019، ويت��م العمل ف��ي الوقت 
الراهن على نسخة جديدة من البرنامج، ليركز 

البرنامج في نس��خته الجديدة بشكل أساسي 
على خدمة العمالء وتطوير رأس المال البشري 
بحس��ب متطلبات واحتياجات المؤسسات من 
خ��الل دمج برنام��ج تطوير األعم��ال وبرنامج 

التدريب ودعم األجور كبرنامج موحد. 
بلغ��ت  التموي��ل،  برام��ج  ميزاني��ة  وبش��أن 
الميزانية المرصودة لعام 2020 حوالي 11.7 
ملي��ون دينار، وتم تخصي��ص 8 ماليين دينار 
لصرفه��ا على التزامات البرامج من الس��نوات 
السابقة، وتتضمن الميزانية مبلغا احتياطيا 
ق��دره 3.7 مليون دينار يأخذ ف��ي االعتبار في 
حال��ة التخلف عن الدفع التي تؤدي إلى التزام 
تمكين بالوفاء بضماناتها التي تعتمد على 
سياس��ة البنوك من حيث حرصهم واتخاذهم 
لكاف��ة اإلج��راءات المتف��ق عليه��ا للمطالبة 
بتلك المتأخ��رات. وتتم حاليًا مراجعة أهداف 
خطط التمويل بالت��وازي مع مراجعة برنامج 
تطوي��ر األعمال في محاولة للحد من التداخل 
بي��ن المنتج��ات والس��ماح لتمكي��ن بخدمة 

العمالء بأفضل طريقه ممكنة.

 »األهلية«: 5 فئات مشمولة 
بمنٍح جزئية قدرها 50٪ من الرسوم

الطلب��ة  ش��ؤون  عمي��د  أك��د 
د.فيص��ل  األهلي��ة  بالجامع��ة 
الش��ويخ اعت��زازه باهتمام عدد 
واس��ع م��ن الطلب��ة المتفوقين 
والمبدعين لاللتح��اق بالجامعة 
األهلي��ة، موضح��ًا أن الجامع��ة 
أتاحت إلى 5 فئات من المجتمع 
االس��تفادة م��ن المن��ح الجزئية 
الت��ي تقدمها الجامع��ة األهلية 
والمحولين  المستجدين  للطلبة 
األول  الدراس��ي  الفص��ل  ف��ي 
الجدي��د  الدراس��ي  الع��ام  م��ن 
للوائ��ح  طبق��ًا   2021/2020
العام��ة  لألمان��ة  األكاديمي��ة 

لمجلس التعليم العالي.
الجامع��ة  أن  الش��ويخ  وبي��ن 
األهلي��ة تقدم باقة واس��عة من 
المن��ح الجزئية الت��ي تبلغ %50، 
حيث يس��تفيد من ه��ذه الباقة 
5 فئات، هم: األيت��ام، وأصحاب 
بالصفوف  والعامل��ون  الهم��م، 
والمبدعون،  وأبنائهم،  األمامية 
س��تكون  فيم��ا  والمتفوق��ون، 
األولوية لألس��بقية خصوصًا في 
برامج الدراس��ات العلي��ا، مؤكدًا 
أن الجامعة تطمح في اس��تقبال 
الباحثي��ن  الطلب��ة  م��ن  ع��دد 
واالنفتاح  واإلب��داع  التمي��ز  عن 
عل��ى تعليم يتصف بالمس��توى 

العالمي.
وذكر أن الجامع��ة األهلية نالت 
بجدارة  المؤسس��ية  االعتمادية 
م��ن مجل��س التعلي��م العال��ي 

وتتصدر قوائم الجودة في األداء 
وهي  واألكاديم��ي،  المؤسس��ي 
من أول��ى الجامعات التي أدرجت 
في اإلط��ار الوطن��ي للمؤهالت، 
قي��ادة  ح��رص  عل��ى  مش��ددًا 
المستمر  التعاون  الجامعة على 
م��ع المؤسس��ات ذات العالق��ة 
وخصوصًا مجلس التعليم العالي 
التربي��ة والتعليم  بقيادة وزي��ر 
التعليم  ج��ودة  وكذل��ك هيئ��ة 

والتدريب.
الجامع��ة  طلب��ة  »إن  وأض��اف: 
تن��وع  ع��ن  يعب��رون  األهلي��ة 
الثقاف��ي  البحرين��ي  المجتم��ع 
واالجتماعي، باإلضافة إلى تميز 
الجامعة اآلخر باحتضانها طلبة 
من جنس��يات متع��ددة من دول 
مجلس التعاون الخليجي والدول 
العربية والجمهورية الفرنس��ية 
والعديد من دول العالم األخرى، 

م��ا ينعك��س إيجابًا عل��ى البيئة 
الجامعية وقيم التسامح والتآلف 
والطلب��ة  أفراده��ا  بي��ن  فيم��ا 
أنفسهم من خالل فرص التفاعل 
واالحتكاك بأنماط متعددة من 
الثقافات واالهتمامات والتجارب 

اإلنسانية.
عم��ادة  أن  الش��ويخ  وأوض��ح 
أرب��ع  تض��م  الطلب��ة  ش��ؤون 
إدارات تخ��دم وتس��اعد الطلب��ة 
في مس��يرتهم الدراس��ية وهذه 

اإلدارات هي القبول والتس��جيل، 
واإلرش��اد والتوجيه، واألنش��طة 
المهنية،  والعالق��ات  الطالبي��ة 
داعي��ًا الطلبة المس��تجدين إلى 
االس��تفادة المثل��ى م��ن نظام 
بالجامعة،  األكاديم��ي  اإلرش��اد 
حي��ث إن المرش��د ي��زود طلبته 
بالمشورة والتوجيه كما ويسهم 
ف��ي ح��ل وتذلي��ل أي عوائق قد 
يتعرض لها الطالب في مسيرته 

األكاديمية.

د. فيصل الشويخ

 »ناس لإلنشاءات«:
11 مليون ساعة عمل دون إصابات

حققت منصة اإلنش��اءات التابعة لشركة 
ناس مؤخ��رًا 11 مليون س��اعة عمل في 
مش��روع تطوي��ر بابك��و دون وق��وع أي 
ح��ادث إصابة مضيعة للوقت، حيث يأتي 
ه��ذا اإلنجاز في أعقاب اإلعالن األخير من 
ش��ركة »بابك��و« عن تحقيقها عش��رين 
ملي��ون س��اعة عم��ل آمنة في مش��روع 

تطوير بابكو.  
ن��اس  لش��ركة  الع��ام  المدي��ر  وق��ال 
للمق��اوالت نايجل هيكت��ور: »لقد حققت 
ش��ركة ناس للمقاوالت س��ابقًا إنجازات 
مماثلة في مش��روع ألبا لتوس��عة الخط 
الس��ادس. لقد ب��دأ العمل في مش��روع 
تطوي��ر بابك��و بع��د فت��رة وجي��زة من 
االنتهاء بنجاح من مش��روع ألبا وفي ظل 
وجود قوة بش��رية تتجاوز 4000 فرد في 
الموق��ع، يع��د هذا إنج��ازًا هائ��اًل لجميع 

العاملين في المشروع«.
وبهذه المناسبة أقامت الشركة حفاًل في 
المقر الرئيس لش��ركة ناس للمقاوالت، 
حي��ث هن��أ عض��و مجل��س إدارة ش��ركة 

ناس والرئي��س التنفيذي لش��ركة ناس 
للمقاوالت غازي ناس اإلدارة المس��ؤولة 
عن اإلنجاز وأق��ر بالتزامهم تجاه الصحة 

والسالمة المهنية.
وتضمنت منصة اإلنشاءات لشركة ناس 
التي س��اهمت في ه��ذا اإلنجاز: ش��ركة 
ناس للمقاوالت ممثاًل بمدير المش��روع 

األول إي��ان جي��ل، ومدير قس��م الخدمات 
الصناعية في ناس جيانفرانكو ستيفاني، 
ومدير قس��م ناس أس��فلت جون باتريك 
مكيني، ومدير العمليات في شركة ناس 
س��كافورم لي روبس��ون، والمدي��ر العام 
لش��ركة ديلم��ون بريكاس��ت وديلم��ون 

للخرسانة جون موترام.

120 مليون دينار مصروفات الصندوق في 2020

405 إصابات بـ»كورونا«.. 
واألحد دون وفيات 

كش��فت إحصائيات وزارة الصحة أمس األحد عن »عدم 
تسجيل أية وفاة بفيروس كورونا )كوفيد19(«، ليستقر 
عدد حاالت الوفاة عند 170 حالة وفاة حتى مساء أمس.

وأعلن��ت وزارة الصح��ة أن »الفحوص الت��ي بلغ عددها 
9669 ف��ي ي��وم أم��س األح��د، 16 أغس��طس 2020، 
أظهرت تس��جيل 405 حاالت قائم��ة جديدة منها 160 
حال��ة لعمالة واف��دة، و241 حال��ة لمخالطين لحاالت 
قائم��ة و4 حاالت قادمة من الخ��ارج، كما تعافت 322 
حالة إضافية ليصل العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية 

إلى 43128«.
وذك��رت أن »عدد الح��االت القائمة تح��ت العناية بلغ 
41 حال��ة، والحاالت التي يتطلب وضعها الصحي تلقي 
العالج بلغت 93 حالة، في حين أن 3496 حالة وضعها 
مس��تقر من العدد اإلجمالي للحاالت القائمة الذي بلغ 
3537 حالة قائمة«. وأجرت الوزارة »972003 فحوص 

طبية«.
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أهل الخيــر

قال رئيس مجل��س إدارة الجمعية 
اإلسالمية الش��يخ د.عبداللطيف آل 
محمود بمناس��بة الي��وم العالمي 
البحري��ن  إن  اإلنس��اني،  للعم��ل 
تعتبر من الدول الرائدة في مجال 
العم��ل اإلنس��اني وس��ط اهتمام 
كبير يوليه حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى للعمل الخيري 
واإلنساني، حتى باتت البحرين من 

الدول السباقة في هذا المجال.
وأوض��ح آل محم��ود »أن الجمعية 
لم��ا  قام��ت بتقدي��م مس��اعدات 
من��ذ  الملي��ون مس��تفيد  يق��ارب 
تأسيس��ها، مؤك��دًا ال��دور المهم 
ال��ذي لعبته الجمعي��ة خالل ال�40 
عام��ًا الماضية في تعزي��ز العمل 
اإلنس��اني والخيري«. وأضاف: »بلغ 
إجمال��ي المس��اعدات التي قدمت 
خ��الل األربع س��نوات األخي��رة 2.6 
مليون دين��ار واس��تفاد منها أكثر 
داخ��ل  مس��تفيد  أل��ف   330 م��ن 
البحرين ضمن إدارة رئيسية واحدة 
وهي إدارة العمل الخي��ري«، مبينًا 
أن »الجمعي��ة عملت على تس��خير 
كاف��ة جهودها في س��بيل تقديم 
لكاف��ة  والمعون��ات  المس��اعدات 
المحتاجي��ن داخل وخارج المملكة، 
وذلك منذ تأسيسها عام 1979 في 
إطار تحقيق أهداف الجمعية بكفالة 
األسر المتعففة ودعم المحتاجين 

محمود  آل  والمعسرين«. وكش��ف 
ع��ن »وجود أكث��ر م��ن 74 وجهة 
إغاثية تكفلها الجمعية اإلسالمية 
ومش��اريعها  اإلنس��اني  بعمله��ا 
الخيرية مما يعزز الوجود البحريني 
ودع��م األخوة األش��قاء ف��ي الدول 
الفقي��رة والمحتاج��ة، وذلك بحفر 
اآلب��ار وبن��اء المالج��ئ والمدارس 
ومراك��ز لرعاية األيت��ام«، موضحًا 
بش��كل  تواك��ب  »الجمعي��ة  أن 
المجتمع  مس��تمر كافة احتياجات 
البحرين��ي وذلك من خ��الل التكيف 
مع كافة التطورات التي تطرأ على 
المملك��ة، األمر الذي ب��دا جليًا في 
تعاط��ي الجمعية مع م��ا مرت به 
البحرين والعالم أجمع من انتش��ار 
فيروس كورونا )كوفيد19(، فقامت 
الجمعية فورًا بإطالق عدة مبادرات 

لدع��م  مب��ادرات  بي��ن  انقس��مت 
المتضررين من أسر وأفراد تضررت 
نتيج��ة ه��ذه الجائحة، واس��تمرار 
الدعم لألس��ر الفقيرة والمتعففة 
المس��جلة لدى الجمعية«، مش��يرًا 
إلى أن »حجم التبرعات في رمضان 
فق��ط ج��اوز 66 ألف دين��ار ذهبت 
لدعم ومس��اعدة أكث��ر من 2476 
مس��تفيدًا، انقس��مت بي��ن دع��م 
م��ادي وعين��ي لألس��ر والمس��نين 
واأليتام المس��جلين ف��ي الجمعية 
اإلسالمية«. ولفت إلى أن »الظروف 
االس��تثنائية الت��ي تم��ر بالب��الد 
وبالعالم أجمع أثرت سلبًا على حجم 
التبرعات التي تقدم للجمعية من 
الشركات والمؤسسات، بالرغم من 
ذلك تبذل الجمعية اإلس��المية كل 

جهدها حتى ال تنقطع المساعدات 
المقدم��ة م��ن الجمعي��ة لألس��ر 
والمتعفف��ة  الفقي��رة  البحريني��ة 
والت��ي تعتم��د عل��ى مس��اعدات 
الجمعي��ة إم��ا بش��كل ش��هري أو 
موسمي«. وختم آل محمود: »هذه 
المس��اعدات المقدم��ة م��ن قب��ل 
الجمعية للمس��تحقين هي ببركة 
تبرع��ات أه��ل الخير والت��ي باتت 
مس��اهماتهم الي��وم ركن��ًا متين��ًا 
تس��تند عليه العشرات من البيوت 
كريم��ة،  حي��اة  لتعي��ش  واألس��ر 
الم��ادي  الع��بء  مخفف��ة عنه��م 
ع��ن األس��ر ذات الدخ��ل المحدود 
خ��الل  خصوص��ًا  والمتوس��ط، 
والمدارس  األعياد  المناسبات مثل 

وشهر رمضان«.

ريتويت

نفحات

 المقهوي: ضرورة دعم جهود 
الجمعيات الخيرية لضمان استمراريتها

طالب عضو مجلس بل��دي المحرق أحمد المقهوي 
بضرورة التعاون اإليجابي م��ع الجهود التي تقوم 
به��ا الجمعي��ات الخيرية ف��ي إيصال المس��اعدات 
لألس��ر المحتاجة، مش��يرًا إلى ضرورة أن يتم ذلك 
من خالل س��ن القوانين والتشريعات التي تضمن 

استمرارية تلك الجهود وليس توقفها.
وأش��ار المقهوي إلى وجود مشروع سيتم تقديمه 
خالل الدور المقبل للمجلس البلدي بحيث يتم جمع 
األسر المنتجة في المنطقة لدعمهم ومساندتهم 

ف��ي كس��ب العيش الكري��م بمش��اركة الجمعيات 
والشركات التي تود المساهمة، مؤكدًا في الوقت 
ذات��ه أن وج��ود الجمعي��ات الخيري��ة ف��ي بعض 
المناط��ق خصوص��ًا بمنطق��ة عراد س��اهمت في 
احتواء الحاالت المحتاجة إلى جانب األيتام واألرامل 
ودعمهم، مش��يرًا إلى أهمية الدعم المستمر لتلك 
الجمعيات س��واء من الجهات الرس��مية أو األهلية 
بحيث تستمر في ديمومة عملها الخيري ومساعدة 

المحتاجين والمتعففين.

محرر صفحة أهل الخير

 أحمد المقهوي

كل األفع��ال اإلنس��انية تنب��ع م��ن واح��دة أو أكث��ر من 
هذه المس��ببات: المصادفة، الطبيعة، اإلك��راه، العادة، 

المنطق، العاطفة، الرغبة.

الشباب والتّطوع 
في ظل جائحة »كورونا«

 12 تاريخ  يص��ادف 
كل  من  أغس��طس 
الش��باب  ع��ام يوم 
تقام  حيث  الدولي، 
ه��ذا  احتفالي��ة 
الوقت  ف��ي  الع��ام 
العالم  يواجه  الذي 
تحدي��ات  أجم��ع 
ئ��ي����ة  س����ت�ث�ن�ا ا
ض���ه�������ا  ت�ف���ر
كورون��ا  ج�ائ�ح���ة 

)ك�وف�ي��د-19(، ول�ع��ل�ه م����ن المناس��ب في هذا 
الي��وم، أن نس��لط الضوء على االس��تجابة الفاعلة 
للش��باب ف��ي مكافحة ه��ذا الوب��اء العالمي، حيث 
اس��تطاعوا في مختلف دول العالم، وبش��كل خاص 
في مملك��ة البحرين، أن يضرب��وا أروع األمثلة في 
التفان��ي والتضحية من أجل حماي��ة مجتمعاتهم 
وبلدانهم، من خالل وقوفهم في الصفوف األمامية 
لمكافح��ة ه��ذه الجائح��ة، ليثبت��وا قدرته��م على 

االرتقاء لمستوى التحديات التي يواجهونها.
لق��د اس��تطاع الش��باب البحرين��ي أن يؤك��دوا على 
اضطالعهم بدور حيوي في العمل التطوعي واإلنساني 
م��ن خالل إقبالهم الكثيف على المبادرة التي أطلقها 
فري��ق البحرين بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العه��د نائب القائد 
األعل��ى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بفتح باب 
التطوع في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، 
حي��ث حظيت المب��ادرة بتس��جيل أكثر م��ن 30 ألف 
متطوع، كما شهدت محافظة العاصمة تسجيل أكثر 
من 300 متطوع من الجنس��ين، والذين شاركوا بكل 
حماسة في مختلف المبادرات التي أطلقتها المحافظة 
لمكافحة هذه الجائحة، بداية من حملة »معًا نهتم« 
الت��ي هدف��ت لتخفي��ف تأثي��رات )كوفي��د-19( قدر 
اإلمكان على المواطنين والمقيمين، من خالل توزيع 
45 أل��ف وجبة وس��لة غذائية على أهال��ي المحافظة 

خالل شهر رمضان المبارك.
كما ش��ارك الشباب المتطوعون في حملة »فينا خير« 
التي أطلقها س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
مستشار األمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة 
الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية، والتي كان��ت محافظة 
العاصم��ة ج��زءًا منها عب��ر توزيعه��ا 517 ألف وجبة 
خالل الش��هر الفضي��ل، وتواصلت جه��ود المحافظة 
بالش��راكة مع الش��باب المتطوع من خالل توزيع 10 
آالف س��لة غذائية ضمن مشروع »غذاؤك في بيتك«، 
الت��ي هدفت لدع��م األس��ر والمواطني��ن البحرينيين 

والمحتاجين والمتضررين من وباء )كوفيد-19(.
كذلك، نظمت محافظة العاصمة دورة عمل إرشادية 
بالتعاون مع وزارة الصحة استهدفت 121 متطوعًا 
من الش��باب، حيث دربته��م على القي��ام بحمالت 
تفتيش��ية لتقيي��م الوضع الصحي ف��ي الصالونات 
ومح��الت الحالقة والتجمي��ل الرجالية والنس��ائية 
للتأك��د من عدم إخاللها باالش��تراطات واإلجراءات 
الصحي��ة، إضاف��ة لذل��ك، ش��ارك المتطوعون في 
عدة حم��الت تعقيم قادته��ا المحافظة لعدد من 
المناطق والش��وارع الحيوية دعمًا للحملة الوطنية 

لمكافحة فيروس كورونا.
إنن��ا ف��ي محافظة العاصم��ة نقدر ونثم��ن جهود 
العمل التطوعي الذي ش��ارك فيه الشباب على نحو 
فعال خالل األزمة الراهنة، ونس��جل إعجابنا بكيفية 
نجاحه��م في التغلب على التحديات بفضل روحهم 
اإليجابية التي س��اعدتهم في دع��م مجتمعاتهم، 
ورس��خت الوع��ي والتضامن والمب��ادرات اإليجابية 
بين الش��باب، متمني��ن لهم التوفي��ق والنجاح في 
صناعة مس��تقبل هذا الوط��ن واألجي��ال القادمة، 
والوصول إلى األه��داف الوطنية وتحقيق طموحات 

أبناء مملكة البحرين.

 هشام بن عبدالرحمن آل خليفة 
محافظ محافظة العاصمة

» اإلسالمية«: مليون مستفيد 
 في الداخل و74 وجهة 

إغاثية في الخارج 
2.4 مليون دينار مساعدات 

خيرية محلية خالل 4 سنوات
 5 مشاريع أساسية 

لدعم األسر المتعففة

 آل محمود: البحرين رائدة في العمل 
الخيري وجهودها اإلنسانية مشهودة

د.عبداللطيف آل محمود

د.ناصر لوري developnl@gmail .com

 بيروتشيما )2(
أهمية إدارة الكوارث والطوارئ الوطنية

يتفق جميع المتخصصين على أن مجال إدارة الطوارئ والكوارث بات علمًا 
مس��تقاًل مبنيًا على أسس مهنية وأكاديمية وخبرات متراكمة لعقود من 
التعليم والممارس��ة، وبات تخصصًا يدرس ف��ي الجامعات الغربية تحت 
مس��مى إدارة الط��وارئ والكوارث واألزمات، وأصبح��ت هناك مهن تندرج 
تحت ه��ذا التخصص، كفني طوارئ، وإخصائي ط��وارئ، ومدير طوارئ... 

إلخ.
وترج��ع أهمي��ة تأس��يس إدارة للك��وارث والط��وارئ إلى تن��وع الكوارث 
المحتمل��ة والمفاجئة التي تواجهنا، بحيث يمك��ن التنبؤ ببعضها مثل 
األعاصي��ر واألمط��ار الموس��مية، ويصعب التنب��ؤ ببعضه��ا اآلخر مثل 

السونامي الجارف، واالنفجارات المفاجئة مثل إنفجار بيروت العظيم. 
ونظ��رًا إل��ى أهمية ه��ذا الموض��وع في العص��ر الحديث فق��د خصصت 
منظمات دولية مؤسس��ات تحت مسميات مختلفة للقيام بهذه المهمة 
الدقيقة، فالرابطة الدولية إلدارة الكوارث »IAEM« مؤسسة غير ربحية، 
هدفها تقديم الدعم ألفضل األساليب إلنقاذ األرواح وحماية الممتلكات، 
وتوفي��ر المعلومات عن كل ما تحتاجه في وق��ت الكوارث، كما أن األمم 
المتح��دة لديها خبرة طولية ج��دًا تقدمها للدول المتض��ررة التي تريد 
بن��اء منظوم��ة إلدارة ومواجه��ة الك��وارث والط��وارئ. وتتن��وع الكوارث 
الموسمية بين األمطار الشديدة والسيول واألمواج العاتية )»السونامي« 
واألعاصي��ر والعواصف الرميل��ة، وموجات الجفاف واله��زات واالنهيارات 
األرضية والحرائق الموسمية، وتعتبر الفلبين بشكل عام المحطة األولى 

لألعاصير كونها في أقصى الشرق في حزام األعاصير. 
إال أن عملي��ة جمع البيانات هي الخطوة األساس��ية األه��م لوضع الحلول 
لمواجه��ة هذه الكوارث، حي��ث إن معظم الك��وارث الطبيعية لها دورات 
منتظمة في العالم، تصل ذروتها ما بين ش��هر مايو وأكتوبر من السنة، 
ففي دول مثل الفلبين وإندونيس��يا لديها بيانات عن الطقس تزيد على 
35 سنة تساعدها على وضع التصورات لمواجهتها، إال أن بعض الكوارث 
يفوق دمارها المعدل المتوقع كما حدث في كارثة تشرنوبل عام 1985، 
حيث أعلنت منطقة الكارثة منطقة منكوبة، وإعصار سونامي اليابان عام 

2011 الذي خلف دمارًا واسعًا، وإعصار يوالند المدمر الذي ضرب الفلبين 
أواخر 2013، ولقي 6300 حتفهم وألحق أضرارًا بقيمة 2 مليار دوالر لهذا 
البل��د اله��ش اقتصاديًا. أن هذه الكوارث غالبًا م��ا تكون مفاجأة وكبيرة 
وعنيف��ة وعلى درجة عالية من التعقيد والتداخل، وتنش��أ عنها حالة من 
الخ��وف والذعر والحي��رة والضعف واإلرب��اك، وتؤدي إلى القل��ق والتوتر 
واألمراض النفسية والعضوية والكس��ور، والتفكك االجتماعي والسلوك 
العدوان��ي كالمظاه��رات والغضب والتخريب، وتحت��اج إلى جهود كبيرة 

للتعافي والعودة إلى الوضع الطبيعي.
إن دور فري��ق الكوارث والطوارئ يمر بعدة مراحل لمواجهة هذا التعقيد 
أهمها االس��تعداد واالس��تجابة والتعاف��ي، وتعتبر مرحلة االس��تعداد 
مرحل��ة مهمة جدًا حيث تش��مل في عضويتها كل أصح��اب العالقة من 
الوزارات والهيئات والمؤسس��ات الرسمية الصحية والنفسية واالتصاالت 
واإلعالم واالقتصاد واألمن والطيران والتخزين وغيرها من المؤسس��ات 
الخاصة ذات العالقة، كما ينصب عملها على التخطيط لكافة االحتماالت 
المتوقعة على االنس��ان وعل��ى البنية التحتية وعل��ى االقتصاد والصحة 
النفس��ية، كما يتم إعداد البرامج التدريبية المس��تمرة لألعضاء لضمان 
المس��تويات المطلوبة، كما تش��مل الخط��ة اإلعالمية تحذير الس��كان 
وتوجيهه��م، إلى جان��ب توفير المخ��ازن لتخزين اإلم��دادات والمعدات 
واس��تقطاب عدد كبير من المتطوعين وقت الحاجة، إن التخطيط الجيد 

يمكن أن يقلل من آثار الكارثة وتسريع عودة األمور إلى طبيعتها.
كم��ا أن مرحلة االس��تجابة تتطلب أن تكون االس��تجابة منظمة بعيدة 
عن العش��وائية وتتس��م باالنضباط والتكييف والتنس��يق العالي، تحت 
إدارة محترفة ومدرب��ة لضمان أفضل النتائ��ج، والتكيف مع المعلومات 
الميدانية بحرفي��ة عالية. إال أن مرحلة التعاف��ي وإعادة اإلعمار تتطلب 
تكات��ف الجميع، وكما تتطلب مخصصات مالية وتبرعات مركزية للفئات 
الضعيف��ة ماليًا، كما تق��دم المؤسس��ات العالمية مث��ل البنك الدولي 

مساعدات للبنية التحتية، واألمور ذات الصلة بالكوارث.
متخصص في الشؤون الخيرية واإلنسانية 
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بين السطور

 عالم األعمال يرتكز على تخصص 
»Business Analytics« تحليل األعمال

لو تأملنا قلياًل حياتنا اليومية س��نالحظ التطورات الرقمية الهائلة 
في كل مكان، ونجد أكبرها يتمثل في عالم األعمال. وعليه فقد ظهر 
في الفترة األخيرة تخصص جديد تعتمده المؤسس��ات أداة لزيادة 
أعمالها وترش��يد قراراتها، من خ��الل بناء قواع��د البيانات وتوفير 
رؤى مس��تقبلية التجاه��ات الصناعة والمس��اهمة في صن��ع القرار 
 Business« بشكل إس��تراتيجي، هذا التوجه يسمى تحليل األعمال

.»analytics
ُيعد تحليل األعمال في الوقت الراهن واحداًَ من أس��رع التخصصات 
تطورًا ونموًا حول العالم كونه مزيجًا مثاليا بين التكنولوجيا وعلوم 

اإلدارة والتسويق واإلحصاء ونظم المعلومات اإلدارية.
فتخص��ص تحليل األعمال يجيب عن األس��ئلة اآلتية في أي عمل أو 
وظيفة: لماذا يحدث هذا؟ ماذا يحدث إذا اس��تمرت هذه االتجاهات؟ 
ماذا س��يحدث بعد ذلك »ما ه��و المتوقع«؟ وما أفضل نتيجة يمكن 

أن تحدث؟
إن المؤسس��ات العالمي��ة اآلن تعتم��د على تحلي��ل األعمال؛ ألنه 

يستفاد منه في عدة مجاالت نعرض على سبيل المثال منها:
الم��وارد البش��رية: إذ يمك��ن أن تس��تفيد من��ه بش��كل كبي��ر من 
خ��الل تحليل إنتاجية الموظفي��ن، وتتبع الروات��ب، ورؤى حول رضا 

الموظفين.
الش��ؤون المالية: يمكن لتحليل األعمال أن يساعد اإلدارات المالية 
من خالل تقدي��م خطط ال تقدر بثمن وقّيم��ة للبيانات المالية؛ إذ 

يساعدها على تتبع الميزانيات الفصلية والسنوية، وتحديد مجاالت 
المشكالت المحتملة قبل أن تتسبب في أي آثار سلبية.

المبيع��ات: يمكن لتحليل األعمال المس��اعدة في زي��ادة المبيعات 
في الش��ركة من خالل توفير مقترحات ل��دورة المبيعات، وتحليالت 
معدالت التحويل المتعمقة، باإلضافة إلى تحليل إجمالي اإليرادات.
التس��ويق: يوف��ر تحلي��ل األعم��ال طريق��ة مالئمة لع��رض جميع 
محتوي��ات الحمالت اإلعالني��ة والترويجية الحالية والس��ابقة، وأداء 
واتجاهات تلك الحمالت والفائ��دة المتوقعة منها، وتفصيل كلفة 

العميل المحتمل وعائد االستثمار، وتحليالت زيارات الموقع.
القي��ادة التنفيذي��ة: تحلي��ل األعمال يس��مح للمؤسس��ات بخفض 
التكاليف من خالل تحس��ين الكفاءة واإلنتاجية، وتحسين المبيعات 
أو الخدمات المقدمة، وكش��ف فرص التحس��ين المس��تمر. ويسمح 
ألعضاء القيادة التنفيذية بقياس نبض المؤسس��ة بس��هولة أكبر 
والتخل��ص من الحاجة إلى االعتم��اد على توقعات غير دقيقة وإزالة 

المناطق الرمادية حول كيفية أداء الشركة.
انظر من حولك وس��ترى أن المؤسس��ات تسعى لزيادة أعمالها من 
خ��الل زيادة قاع��دة البيانات القابل��ة للتنفيذ وتوفي��ر رؤى واضحة 
التجاهات الصناعة، وتس��هيل نم��وذج صنع القرار الموجه بش��كل 
إستراتيجي، وهذا هو التوجه الجديد في عالم األعمال، والذي تبنته 
حديثا جامعة البحرين - كلية إدارة األعمال، إنه تحليل األعمال أو ما 

.»Business Analytics« يسمى

د. عبدالستار العزاوي

»من لبس ثوب 
غير ثوبه«..!!

»التفرنج« ومظاهره اس��تخدمًا لمحارب��ة التخلف واألمية في 
العال��م العربي بع��د الحرب العالمي��ة الثانية وم��ع بدايات 
اس��تقالل الدول العربية. فالتفرن��ج كان يعني حصول المرء 
على قدر من التعليم الجامع��ي ويعطي انطباعًا عن مرونته 
في الجانب االجتماعي ويدل على أنه »عارف و ش��ايف« ويجيد 
لغ��ة أجنبية وهكذا. وأبرز مالمحه الظاه��رة آنذاك هو البدلة 
الت��ي حلت م��كان الجالبية و »الميني ج��وب« الذي حل مكان 

الخمار. 
وكان التفرن��ج عالم��ة من عالم��ات الطبق��ات الحاكمة ومن 
يح��وم حولها ف��ي كثير من ال��دول العربية »حت��ى لو رفعت 
ش��عارات قومية أو بعثية أو غيرها«. فهي الطبقة التي ألقي 
على عاتقها انتشال شعوبها من براثن الجهل والتخلف فكان 
لزام��ًا عليه��ا أن تظهر »تقدمها وتطوره��ا« كي تكون مثااًل 

يحتذي به اآلخرون، أو هكذا كان المراد. 
والي��وم وبعد توقف دام عقود يع��ود التفرنج في مجتمعاتنا 
العربي��ة لك��ن ليس من خ��الل مالمح ونمط حي��اة الطبقات 
الحاكم��ة بل م��ن خالل جماعات منتش��رة ف��ي المجتمع. بل 
بالعك��س، أصبح��ت الطبق��ات الحاكمة كما ه��و واضح أكثر 
تمس��كًا وثقة بالعادات والتقاليد شكاًل ومضمونًا وأكثر قربًا 

لدينها وتعاليمه. 
الي��وم، التفرن��ج يأتي من تح��ت ومن أن��اس »عاديين« في 
محاول��ة غير مبررة إطالقًا لله��روب من واقع مجتمعهم الذي 
تحس��ن كثيرًا جدًا مقارنة بحقب مثل الخمسينات والستينات 
على س��بيل المثال. تفرنج هذا الزمان س��طحي واس��تهالكي 
ومصطن��ع وتق��وده »فاشنيس��تا« أو مش��هور ف��ي التواصل 

االجتماعي. 
عندم��ا تفرنج م��ن س��بقنا، كان تفرنجهم -عل��ى الرغم من 
مس��اوئه الكثي��رة- في��ه قدر م��ن الثقاف��ة والفك��ر والعلم 
الحقيقي المفيد. أما هذه األيام فالتفرنج يقتصر على التعري 
والخالع��ة واقتباس عب��ارات التمرد والحث عل��ى الخروج عن 
الدين واألعراف الحمي��دة. وصدق المثل الذي قال »من لبس 

ثوب غير ثوبه إما تعثر به أو بانت عيوبه«.

عاشوراء.. معًا ضد »كورونا«

عل��ى مدى الس��نوات الماضية كانت أجه��زة الدولة تعمل ليل 
نه��ار لتوفي��ر احتياجات المآتم لموس��م عاش��وراء ف��ي أجواء 
يتكات��ف فيها الجميع إلنجاحه، غير أن هذا العام يختلف الوضع 

إلحياء هذا الموسم.
إن جائحة فيروس كورونا قد أجلت العديد من المناسبات ولعل 
موس��م عاشوراء لهذا العام س��يكون طابعه مختلفًا عن جميع 
األعوام الماضية كونه عامًا اس��تثنائيًا، فإدارات المآتم عليهم 
مس��ؤوليات ضخمة وعلى رأس��ها االلتزام الكام��ل باإلجراءات 
والتوصي��ات الص��ادرة من الفري��ق الطبي لمواجه��ة فيروس 
»كورونا« بأن يكون إحياء هذا الموس��م عن ُبعد، وذلك ضمن 
اإلجراءات االحترازية لمواجهة الفيروس لضمان صحة وسالمة 

المواطنين والمقيمين.
النقط��ة المهمة أن البحرين نجحت إلى اليوم في مكافحة تلك 
الجائح��ة التي آلم��ت العالم غير أن الفري��ق الطبي يعول على 
المواطنين االلتزام بجميع التوصيات واإلجراءات االحترازية وأن 
إحياء موسم عاش��وراء عن ُبعد وعبر تقنيات التواصل الحديثة 
سيسهم بشكل مباشر في الحفاظ على الجهود التي بذلت في 
الفترة الماضية وس��يعزز من سرعة القضاء على هذه الجائحة 

في البالد لتعود الحياة لطبيعتها.
وفي ذات السياق، فإن موسم عاشوراء هو فرصة لتكون القلوب 
مجتمع��ة ف��ي حب الوط��ن، وأن يك��ون هذا الموس��م عنوانه 
االلت��زام بالمس��ؤولية كتقدي��ر للك��وادر الطبي��ة العاملة في 

مكافحة الفيروس، فااللتزام هو خير س��الح لحماية الجميع من 
انتش��ار الفيروس، وأن ثقتنا بأن عاش��وراء هذا العام سيحظى 
ب��ذات االهتمام لدى الدولة بتوفير ما يمكن توفيره من أدوات 
وإج��راءات تضمن عمل المآت��م في تطبيق توصي��ات الفريق 

الطبي.
البحري��ن عل��ى مدى التاري��خ كانت وال ت��زال مث��ااًل للتعايش 
وضامنة لممارسة الشعائر الدينية بكل حرية، وموسم عاشوراء 
يطل علينا هذا العام في ظرف عالمي أثر على الكثير من الدول 
وعطلت وأوقفت أغلب المناس��بات والشعائر الدينية، وبالتالي 
يتطل��ب من الجميع بال اس��تثناء حمل راية تحمل المس��ؤولية 
م��ن خالل إحياء هذا الموس��م عبر التقني��ات الحديثة وااللتزام 
بالتباع��د االجتماعي وه��و الضمان الوحيد م��ن أجل مكافحة 
هذا الفيروس، فكافة قطاعات الدول��ة ومنها الطبية واألمنية 
تعمل كفريق واحد لمواجهة عدونا األول وهو فيروس كورونا، 
وثقتنا كبيرة بأننا س��نجتازه باقت��دار ألن الرهان كان وال يزال 
عل��ى مجتمعنا الواعي المدرك بض��رورة الوقوف جنبًا إلى جنب 
في تطبيق اإلجراءات االحترازية التي أوصى بها الفريق الطبي، 
والق��رارات الصادرة م��ن اللجنة التنس��يقية، برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
نائ��ب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل ورعاه، واقترح أن يكون موس��م عاش��وراء ه��ذا العام تحت 

شعار »عاشوراء.. معًا ضد كورونا«.

فخر وأسطرة

منذ بداية ولعي باألدب في بواكير مراهقتي، كانت تستوقفني 
أبي��ات وقصائ��د الفخر لدى الع��رب، من النبطي إل��ى الفصيح، 
تأثرت ببعضها وظللت أنش��دها سنوات. ومع ذلك كنت أتساءل 
عن أغراض قائليها، إن جاءت بقصد الفخر المجرد أم ألس��طرة 
ش��خوصهم على مد التاريخ، فالفخر المبني على مثالب حقيقية 
إنما هو مستحق، غير أن ذاك الذي يقوم على السفسطة إنما هو 

أسطرة منافية لحقيقة األمور.  
تجرن��ي إلى هذا قصة م��ن روائع التراث العرب��ي، لغالم التقى 
الش��اعر أبا العالء المعري ليس��أله: »من أنت يا شيخ؟« وعندما 
عرف أنه أبو العالء المعري قائل البيت الش��هير »وإني وإن كنت 
األخير زمانه.. آلٍت بما لم يستطعه األوائل«، أجابه أن قوله هذا 
إنما هو قول طيب وثقة بالنفس، وإعالن الكفاءة والقدرة، ولكن 
األوائل قد وضعوا »ثمانية وعش��رين حرفًا للهجاء« كل حرف ال 
ب��د للكالم من��ه ويختل بدونه، فهل يمكن��ك أن تزيد فيه حرفًا 
يحت��اج إليه الناس كبقية الحروف وينتظم الكالم به، فتكون قد 
أتي��ت بما لم تأِت به األوائل؟!! فُذهل أبو العالء المعري مرددًا: 

»واهلل ما عهدُت لي سكوتًا كهذا السكوت من قبل«.
 لقد اختص��ر هذا الغالم كثيرًا مما يجب قول��ه في حياتنا، تجد 
بع��ض الرفاق من حولك يتبجحون بمنجزات ليس��ت ذات قيمة، 
ويلغون مس��اعيك نحو تحقيق أهدافك في لحظة وكأنهم جاؤوا 
بما لم يجئ به بش��ر، يسعون أحيانًا لتدمير أمور عملت سنوات 
على بنائها والتأس��يس لها، ليبنوا بالسفسطة إنجازات وهمية 
وينس��بونها إلى أنفس��هم، فإذا بهم يجاوزون حقيقة الفخر إلى 
األس��طرة. أبو العالء المعري ليس الوحي��د الذي بالغ في الفخر 
بنفس��ه بما يعجز عن��ه في األصل، وال المتش��دق الوحيد بأمور 
تب��دو أحيانًا غير منطقية أو ممكنة، وإنم��ا أمثاله كثيرون على 

مر الزمن.

* اختالج النبض:
إن االنحرافات الصوتية الت��ي أجرتها لهجات العرب وغيرهم ال 
تعد حروفًا جديدة، إنما هي انحرافات ال أكثر. وإن إحداث صوت 
جديد دون إكس��ابه داللة واضح��ة ذات معنى بما ال يفضي إلى 
إث��راء للغة في عدد ومعاني كلماتها، إنما هو نوع من الضجيج 

األبله، ال أكثر وال أقل.

جدلية »الوطن« وجامعة البحرين

أث��ارت صحيف��ة الوط��ن البحريني��ة الموقرة في األي��ام األخيرة 
موضوعًا في غاية األهمية. هذا الموضوع كان يهدف إلى تصحيح 
مس��ار التعليم العالي في البحرين، متمثاًل في معالجة الطريقة 
الخاطئ��ة الت��ي تتعامل معه��ا جامع��ة البحري��ن فيما يخص 

موقعها في ترتيب السلم األكاديمي على الصعيد العالمي.
في الحقيقة، يبدو أن صحيفة الوطن -كما جاء في رد الجامعة- 
ال ته��دف إلى تش��ويه س��معة جامعتنا الوطني��ة أو النيل منها 
والتش��كيك في سمعتها، وما إلى ذلك، وإنما كل ما في األمر أن 
»الوط��ن« تبنت وجهة نظر علمية أخرى ح��ول مقاييس الجودة 

واألداء، والتي ربما غفلت عنها جامعة البحرين.
بعي��دًا ع��ن االتهامات الطائش��ة، فإنن��ا كلنا -ومعن��ا صحيفة 
الوط��ن- نهدف إل��ى أن نرتق��ي بجامع��ة البحري��ن باعتبارها 
جامعتن��ا الوطني��ة العريقة، ك��ي تأخذ أفضل معايي��ر الجودة، 
ا االس��تماتة من  وتحس��ين نمط األداء ف��ي األعوام القادمة، أمَّ
أج��ل الدف��اع المضاد ع��ن النق��د والمؤاخ��ذات المطروحة ضد 
الجامعة، وتشكيل شبكة كبيرة من الجيوش اإللكترونية للتنمر 
على الصحيفة وعلى كل من يكتب في المس��ار المعاكس، فهذا 

األمر ال يليق وال يمكن أن يوصل الجامعة إلى بر األمان.
إضاف��ة إلى كل م��ا ُذكر، فإن هناك كثيرًا م��ن اللغط يدور حول 

أداء جامعة البحرين من حيث إقصائها للكوادر البحرينية بشكل 
سافر، وعدم تشجيع الكفاءات الوطنية الستالم المناصب اإلدارية 

واألكاديمية في الجامعة.
ول��و أردن��ا الذه��اب إل��ى أبعد م��ن ذلك، ف��إن هن��اك بعض 
األكاديميين األجانب ذهبوا صوب »تبييض البحوث«، فقط من 
أجل أن تكون »جامعة البحرين« متقدمة بين الجامعات األخرى 
على الصعيد البحثي لتضع اس��مها متقدم��ة في مواقع قياس 

مستوى األداء.
فعلى س��بيل المث��ال، هن��اك أح��د األكاديميين الش��باب ممن 
يعملون في جامعة البحرين، ويحملون الجنسية اإليطالية، قدم 
في غضون أقل من عامين 110 أبحاث، وهذا ال يمكن أن يتحقق 
ألي أكاديمي عبقري ولو تفرغ للبحث من دون أن ينام أو يأكل أو 
يشرب أو ُيَدِرس. بل إن لدينا أسماء أكاديمية أخرى لديها كمية 

بحوث مشكوك في نسبتها لهم!
نح��ن ال نطالب الجامع��ة أن ترد على صحيف��ة الوطن بمعلقة 
طويل��ة رتيبة، كتبت بانفعالية وتلمي��ع واضحين، إنما نأمل أن 
يس��تفيق أكب��ر رأس فيها ليخل��ص الجامعة الوطني��ة من هذه 
الورطات والمنزلقات الخطرة، ليصحح أوضاع الجامعة الس��لبية 

العميقة، التي أزكمت أنوف الجميع.
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سمو محافظ الجنوبية: أخذ التدابير الكفيلة بحماية المجتمع
ــة الــمــخــالــفــة ــال ــم ــع ــن ال ــك ــف س ــل ــا ســـمـــوه مـــجـــريـــات م ــًع ــاب ــت م

تـــرأس محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي بن خليفـــة آل خليفة، اجتمـــاع اللجنة األمنية 
“عـــن بعد” عبر تقنية االتصـــال المرئي، بحضور عدد 
مـــن الضباط األعضاء من ممثلـــي مختلف اإلدارات 

األمنية.
وفي مستهل االجتماع، أكد سمو محافظ الجنوبية 
مواصلـــة الجهود في اتخاذ اإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة لتعزيـــز الـــدور األمنـــي؛ تنفيـــًذا 
لتوجيهات وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفة، مبيًنا ســـموه أن المحافظة تقوم بمتابعة 
العديـــد من اإلجراءات االحترازيـــة وتعزيز التعاون 
مـــع مختلـــف الجهـــات األمنية في تنظيـــم الحمالت 
التوعوية والوقائية في مختلف مناطق المحافظة.

وأشـــاد ســـموه بجهود اإلدارة العامة للدفاع المدني 
فـــي تعزيـــز متطلبات الســـالمة مـــن خـــالل التعاون 
تنظيـــم  فـــي  الجنوبيـــة  المحافظـــة  مـــع  المشـــترك 
العديـــد مـــن حمـــالت التطهير واســـعة النطـــاق على 
مختلف مناطق المحافظة وبمشاركة 240 متطوعا، 
مؤكًدا ســـموه اســـتمرار اللجنة األمنية في مواصلة 
جهودهـــا الراميـــة من خالل تنفيذ حمـــالت التطهير 
االحترازية عبر المرحلة الثانية، بالتعاون والتنسيق 
مع اإلدارات األمنية لترســـيخ مفهوم الوعي األمني 

والمجتمعي.
مـــن جانـــب آخـــر، اطلع ســـموه علـــى نتائج سلســـلة 
اتخذتهـــا  التـــي  الميدانيـــة  والزيـــارات  المبـــادرات 
المحافظـــة الجنوبيـــة بشـــأن متابعـــة أوضاع ســـكن 
العمالـــة المخالفـــة عبـــر وضـــع آليـــة لتخفيـــف كثافة 
العمالـــة فـــي مســـاكنهم، موجهـــا ســـموه إلـــى اتخاذ 
بالتعـــاون  أوضاعهـــم  لمعالجـــة  الالزمـــة  التدابيـــر 

والتنســـيق مع مختلـــف اإلدارات األمنيـــة والجهات 
المعنية.

واطلـــع محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علي بن خليفة آل خليفة على نتائج نجاح مشـــروع 
الكاميـــرات األمنيـــة الموزعـــة فـــي مختلـــف مناطق 
المحافظة الجنوبية، إذ ســـاهم المشـــروع في تعزيز 

األمن المجتمعي والوعي األمني.
كمـــا أشـــاد ســـموه بالجهـــود البـــارزة لـــإدارة العامة 
للمـــرور ودورهـــم في تعزيـــز الســـالمة المرورية في 
مناطـــق المحافظـــة وإبـــراز المبـــادرات التثقيفيـــة؛ 

لضمان سالمة المواطنين.
مـــن جانب آخر، شـــددت اللجنة األمنيـــة على اتخاذ 

جميـــع اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الالزمـــة 
كتخفيـــف التجمعات وتحقيق التباعـــد االجتماعي؛ 
لضمان أمن وســـالمة أفراد المجتمع كافة، بالشراكة 

والتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة.
من جهتهم، أشـــاد الحضور بالدور البارز الذي يوليه 
محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، من حـــرص ومتابعـــة لجميع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة وفـــق أعلـــى المســـتويات، 
إضافـــة إلـــى تعزيـــز الشـــراكة المجتمعية الســـتمرار 
المبـــادرات األمنيـــة والتوعويـــة التـــي تنصـــب فـــي 
والمواطنيـــن  لألهالـــي  والســـالمة  األمـــن  تحقيـــق 

والمقيمين.

المنامة - وزارة الداخلية

 االستثمار بالكوادر البحرينية فهم أغلى الثروات
سمو ولي العهد: منتسبو برنامج النائب األول أدوا واجبهم الوطني على أكمل وجه

أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة أن األدوار الحيوية 
التي تقوم بها الكوادر الوطنية الشـــابة 
تأتـــي  الشـــاملة  النهضـــة  فـــي مســـيرة 
امتـــداًدا لـــألدوار التـــي قـــام بهـــا اآلباء 
تحقيـــق  فـــي  وســـاهمت  واألجـــداد 
نمـــاء وازدهـــار مملكـــة البحريـــن علـــى 
مـــر التاريخ، وهـــي أدوار رئيســـة لدفع 
عجلة النمـــو والتطويـــر، منوًها بأهمية 
الكـــوادر  فـــي  االســـتثمار  مواصلـــة 
الوطنيـــة وتمكينهـــم باعتبارهـــم أغلى 
ثـــروات الوطن وذلك عبـــر تعزيز البيئة 
لإبـــداع  والداعمـــة  لهـــم  التنافســـية 
واالبتـــكار بمـــا يحقق أهداف المســـيرة 
التنموية الشـــاملة بقيـــادة عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
وقـــال ســـموه إن مســـيرة اليـــوم هـــي 

مالمـــح الغـــد التـــي ترســـمها كفاءاتنـــا 
الوطنيـــة الشـــابة بعملهـــا الـــدؤوب في 
بـــه  يســـهمون  ومـــا  القطاعـــات  جميـــع 
مـــن إنجـــازاٍت ُمحِققـــًة الطموحات تلو 
األخـــرى ما هـــي إال دليـــٌل على أن حب 
الوطـــن ُيقـــاس بالبـــذل والعطـــاء الذي 
يقدمه أبنـــاؤه المخلصين بروح الفريق 

الواحد في كافة الظروف.
أمـــس  ســـموه  لقـــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
منتســـبي الدفعة الخامســـة من برنامج 
النائـــب األول لتنمية الكـــوادر الوطنية 
عن ُبعد، حيث أشـــاد ســـموه بالمستوى 
المهنـــي الذي أظهره المنتســـبون خالل 
فتـــرة انتدابهم وجودة المشـــاريع التي 
قدموهـــا ومخرجاتها الهادفـــة لتطوير 
مســـارات العمل المختلفة، مشـــيًرا إلى 
أن الظـــرف العالمـــي لجائحـــة فيروس 
كورونا )COVID-19( وما استوجبه من 
مضاعفٍة للجهود كان تحدًيا اســـتثنائًيا 
استطاع من خالله منتسبو البرنامج أن 

يعكسوا نماذَج معبرة لحب هذا الوطن 
لمـــا تمتع به المنتســـبون من مســـؤولية 
عالية أســـهمت فـــي تأديتهـــم لواجبهم 
الوطنـــي علـــى أكمـــل وجٍه كجـــزء من 
فريق البحرين ضمـــن الجهود الوطنية 
متمنًيـــا  كورونـــا،  فيـــروس  لمواجهـــة 
لهـــم التوفيـــق والنجـــاح فـــي خططهم 
التطويريـــة  ومشـــاريعهم  ومبادراتهـــم 
بعـــد عودتهـــم إلى جهـــات عملهـــم عبر 
مـــن  اكتســـبوه  مـــا  تطبيـــق  مواصلـــة 
مهارات وخبـــرات خالل فترة انتدابهم 
واســـتمرار تعزيـــز مهاراتهـــم القياديـــة 
علـــى أرض الواقع بما يســـهم في خلق 

فرص تطوير جديدة لهم.
علـــى  القائميـــن  جهـــود  ســـموه  وثّمـــن 
برنامـــج النائـــب األول لتنميـــة الكوادر 
ســـعٍي  مـــن  يبدونـــه  ومـــا  الوطنيـــة 
متواصـــل لتطويـــر البرنامـــج وتزويده 
الحديثـــة  والتقنيـــات  العلـــوم  بآخـــر 
التنمويـــة  المتغيـــرات  يواكـــب  بمـــا 

ويســـهم في تحقيـــق أقصى اســـتفادة 
ممكنـــة لتعزيز كفـــاءة منظومـــة العمل 
الحكومـــي ورفـــع مؤشـــرات أدائها بكل 
القطاعـــات تلبيًة للتطلعات المنشـــودة، 
مؤكـــًدا ســـموه أن البرنامـــج هو فرصة 
نوعيـــة لتنميـــة قدرات الكوادر الشـــابة 
وتعزيز مهاراتهـــم وإثراء خبراتهم في 

كافة المجاالت.
مـــن جانبهـــم، أعـــرب منتســـبو برنامـــج 
النائـــب األول لتنمية الكـــوادر الوطنية 
عن عميق شكرهم وتقديرهم لصاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء علـــى مـــا يوليـــه ســـموه مـــن 
اهتمـــاٍم وحـــرٍص كبير على االســـتثمار 
فـــي الكوادر الوطنية الشـــابة، مؤكدين 
تجديدهم العزم على مواصلة مســـيرة 
العمـــل وتحقيق المنجـــزات بدافع أكبر 
بما يحقق تطلعات سموه نحو مستقبٍل 

أكثر إشراًقا للجميع.

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، مرســـوم رقـــم )48( لســـنة 
2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة 

هيئة تنظيم االتصاالت، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعـــاد تشـــكيل مجلـــس إدارة هيئة 
النحـــو  علـــى  االتصـــاالت  تنظيـــم 

اآلتي:
1 - المهندســـة مريـــم أحمد جمعان 

رئيسًا
2 - العميـــد الركـــن المهندس محمد 

عبد اللطيف المحمود
3 - السيد خالد إبراهيم حميدان

4 - الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد آل 
خليفة

5 - السيدة آمال أحمد العباسي
وتكون مدة العضوية في المجلس 

أربع سنوات.
المادة الثانية:

علـــى رئيس مجلس الـــوزراء تنفيذ 
هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ 
الجريـــدة  فـــي  وُينشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

مرسوم ملكي بإعادة تشكيل 
مجلس إدارة “االتصاالت”

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

هنـــأت قرينة عاهل البـــالد صاحبة 
ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة، المهندســـة 
مريم أحمد جمعان عضو المجلس 
صـــدور  بمناســـبة  للمـــرأة  األعلـــى 
المرســـوم الملكـــي الســـامي لعاهل 
البـــال صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بتعيينهـــا  بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
رئيســـا لمجلـــس إدارة هيئة تنظيم 
االتصاالت. وأكدت صاحبة الســـمو 
الملكـــي رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة أن هـــذا التكليـــف الســـامي 
يأتـــي فـــي إطار مـــا تشـــهده المرأة 
وتشـــجيع  دعـــم  مـــن  البحرينيـــة 
يتسق مع ما تبذله من جهد حثيث 
ومســـاع مخلصة ومشـــاركة فاعلة 
في مسيرة االزدهار والتنمية التي 
تشـــهدها مملكـــة البحرين جنبا إلى 
جنب مع أخيها الرجل في مختلف 

ميادين العمل واالنجاز.

البـــالد  عاهـــل  قرينـــة  وأعربـــت 
للمهندســـة جمعـــان  تمنياتهـــا  عـــن 
بالتوفيق والســـداد فـــي تولي هذه 
المسؤولية المهمة، مشيدًة سموها 
بالمســـيرة العملية الحافلة بالعطاء 
المؤثـــر واالنجاز المثمر لســـعادتها، 
المـــرأة  بتمثيـــل  علـــى  وحرصهـــا 
البحرينية وتقديم صورة مشـــرقة 
لمـــا تســـتطيع أن تحققـــه كشـــريك 

أساسي في بناء نهضة وطنها.

قرينة العاهل تهنئ جمعان بتعيينها 
رئيسا لـ “تنظيم االتصاالت”

المنامة - نادي روتاري سيف البحرين

ســـيف  روتـــاري  نـــادي  اســـتضاف 
البحريـــن يـــوم الثالثـــاء الماضـــي، 
وفـــي اللقاء االعتيادي عبر شاشـــة 
“زوم”، رئيســـة المؤسســـة الخيريـــة 
لحمايـــة الحيوان والبيئة الشـــيخة 
مـــروة بنت عبدالرحمـــن آل خليفة، 
التـــي تحدثت عن مســـتقبل مملكة 

البحرين في االستدامة البيئية.
حضـــر االجتماع ضيوف النادي من 
وكنـــدا  ولبنـــان  واألردن  البحريـــن 
وغيرهـــا مـــن الزمـــالء الروتارييـــن 
الشـــيخة  أثـــرت  إذ  والضيـــوف، 
الجميـــع  عبدالرحمـــن  بنـــت  مـــروة 
بالمعلومات، إضافة إلى التحديات 
البيئيـــة التـــي تؤثـــر مباشـــرة فـــي 
مملكتنـــا خصوًصـــا ودول مجلـــس 

التعاون عموًما.

لقاءهـــا  مـــروة  الشـــيخة  وأنهـــت 
مجيبـــة علـــى العديـــد من األســـئلة 
ألخذهـــا  الوقـــت  يتســـع  لـــم  التـــي 

جميعا.
وشـــكر رئيس النادي أســـامة معين 
الحضـــور جميعـــا، مختتمـــا اللقـــاء 
بعرض الشؤون الداخلية والخاصة 

بأمور النادي.

“روتاري السيف” يناقش 
االستدامة البيئية في البحرين

الشيخة مروة بنت عبدالرحمن

المنامة -هيئة الكهرباء و الماء

الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
والمـــاء وائل المبارك بمكتبه ســـفير 
ياســـر  العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة 
مملكـــة  لـــدى  والمعتمـــد  شـــعبان 

البحرين.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب الوزير 
بالســـفير، مشـــيًدا بما يربط البلدين 
وطيـــدة  عالقـــات  مـــن  الشـــقيقين 
متميـــزة يعززها التعاون المشـــترك 

في شتى المجاالت التنموية.
ونوقشت ســـبل تعزيز التعاون في 
مجاالت تبادل الخبرات والتجارب 
ونقل المعرفة على صعيد الكهرباء 
والمـــاء، وبنـــاء القـــدرات وتطويـــر 

البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التعـــاون 
وجمهوريـــة مصر العربية الشـــقيقة 

في هذا المجال.
وتـــم أثنـــاء اللقـــاء، مناقشـــة أهـــم 
هيئـــة  بهـــا  تقـــوم  التـــي  المشـــاريع 
يتماشـــى  بمـــا  والمـــاء،  الكهربـــاء 
االقتصاديـــة  المملكـــة  رؤيـــة  مـــع 
 2030 الوطنيـــة  واســـتراتيجيتها 
النمـــو  متطلبـــات  يحقـــق  وبمـــا 

العمراني والسكاني.
مـــن جانبه، أعرب الســـفير المصري 
عن شـــكره وتقديره للوزير المبارك 
علـــى االســـتقبال، وأكـــد اســـتعداد 
بالده دائًما لتعزيز التعاون الثنائي.

تعزيز التعاون بين البحرين 
ومصر بمجال الكهرباء



قـــال رئيـــس األوقـــاف الجعفرية يوســـف 
الصالـــح إن “الجهـــات الرســـمية، تبدي كل 
الحـــرص علـــى نجـــاح إحيـــاء عاشـــوراء، 
وفـــي هذا اإلطار فإن وقـــت بث الخطيب 
موضـــوع  يقتضيـــه  مـــا  حســـب  ســـيكون 
الخطبـــة والمناســـبة كالمعتـــاد مـــع تواجد 

إدارة المأتم، والكادر التقني للبث”. 
وأكـــد التطلع بـــكل عزم إلى نجـــاح إحياء 
المتاحـــة،  الوســـائل  بـــكل  الموســـم  هـــذا 
فذكـــرى عاشـــوراء، دائًما محفوظـــة بإذن 
هللا فـــي وجـــدان البحريـــن قيادًة وشـــعًبا 
مشـــيدا  الســـنين،  مـــر  علـــى  وراســـخة 
بتجـــاوب الجهـــات الرســـمية مـــع تطلعات 
ممثلـــي المآتـــم فـــي هـــذا الشـــأن علـــى أن 
يكـــون اســـتخدام مكبرات الصـــوت وقت 
البـــث ووفـــق الضوابـــط المرعيـــة، داعين 
الجميـــع للتقيـــد بجميـــع الضوابـــط التـــي 
أكدهـــا الفريق الطبي، الســـيما االبتعاد عن 
التجمعـــات لخطورتها الكبيرة في انتشـــار 

الوباء.
جـــاء ذلك في اللقاء الســـنوي الذي عقدته 
األوقاف للمآتم والمواكب الحســـينية في 
محافظـــات مملكة البحريـــن صباح أمس، 
عبر تقنية االتصـــال المرئي، بحضور 250 
مشـــارًكا مـــن المآتـــم ومنســـقي المواكـــب 
الرســـمية  الجهـــات  ممثلـــي  وبمشـــاركة 
اســـتعداًدا لموسم عاشوراء بحضور نائب 
رئيـــس األمن العـــام اللواء عبـــدهللا الزايد 
األربـــع  المحافظـــات  محافظـــي  ونـــواب 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  مـــن  وأعضـــاء 

للتصدي لفيروس كورونا.
وأشاد الصالح بالتوجيهات الدائمة لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة وولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، باالهتمام برعاية الشـــعائر 
الدينية، الســـيما موســـم عاشـــوراء، وخير 

دليل ما تقدمه أجهزة الدولة ومؤسساتها 
هـــذه  إلحيـــاء  محـــدود  غيـــر  دعـــم  مـــن 

المناسبة سنوًيا على النحو األفضل.
وقـــال الصالـــح “ال شـــك أّن إلحيـــاء ذكرى 
مكانـــة  )ع(  الحســـين  اإلمـــام  استشـــهاد 
عظيمـــة فـــي نفـــوس الجميـــع، محفوظـــة 
مملكـــة  وأّن  األزل،  منـــذ  وجداننـــا  فـــي 
البحريـــن اعتـــادت منذ القـــدم على إحياء 
هـــذه المناســـبة الدينيـــة الجليلة بمراســـم 
وفعاليـــات مميـــزة، إال أّن الوضـــع في هذا 
العـــام ولألســـف الشـــديد، جـــاء فـــي ظـــل 
ظـــروف جائحة عالمية ألقت بظاللها على 
مناحـــي الحيـــاة العامة كافة فـــي مختلف 

دول العالم ومنها مملكة البحرين”.
لجهـــود  تقديـــره  عـــن  الصالـــح  وأعـــرب 
الحكومـــة ومـــؤازرة صاحـــب  ومبـــادرات 
السمو الملكي ولي العهد، والفريق الوطني 
CO� )الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
VID 19( برئاســـة رئيـــس المجلس األعلى 

الشـــيخ محمـــد  الفريـــق طبيـــب  للصحـــة 
بن عبـــدهللا آل خليفـــة، وبمشـــاركة جميع 
وزارة  الســـيما  والمؤسســـات،  الـــوزارات 
الصحة ومنتســـبي القطاع الطبي لدورهم 
وســـالمة  صحـــة  حمايـــة  فـــي  المشـــهود 
المواطنيـــن والمقيميـــن كافـــة، إذ حظيت 

بإشادة من منظمة الصحة العالمية.
إلـــى  الجعفريـــة  األوقـــاف  رئيـــس  ودعـــا 
ترســـيخ التعـــاون المعهـــود إلقامـــة هـــذه 
الشعائر العزيزة باســـتثمار جميع الوسائل 
وســـهولة  يســـر  بـــكل  الحديثـــة  التقنيـــة 
وصحـــة  أمـــن  يحقـــق  وبمـــا  واطمئنـــان 
أهميـــة  علـــى  الجميـــع، مشـــدًدا  وســـالمة 
االلتزام بالضوابـــط والتوجيهات الصادرة 
عن الجهات الرسمية السيما الفريق الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونا، مبينا أن “إدارة 
األوقـــاف الجعفريـــة كانـــت فـــي تواصـــل 
مســـتمر مع الجهات الرسمية للوصول إلى 
ســـبل اإلحيـــاء األمثل لموســـم عاشـــوراء 
فـــي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية الراهنة. 
نشـــاطر إدارات المآتم والحســـينيات ذات 
التطلعـــات بإحيـــاء هـــذه المناســـبة، إال أّن 
صعوبـــة  فرضـــت  االســـتثنائية  الظـــروف 
ممارسة الشـــعائر على النحو المعتاد وفًقا 

للمعطيات الصحية”.
بعد ذلـــك، عقد الحوار المفتوح بمشـــاركة 
رؤساء المآتم، وأعرب الجميع عن تطلعهم 
لإلحيـــاء اآلمن بما يســـهم في تجاوز هذه 

المرحلة في أســـرع وقت ممكن من خالل 
تكاتف جهود المجتمع أفراًدا ومؤسسات.
مـــن جهتـــه، أكد نائـــب رئيس األمـــن العام 
هـــذه  إحيـــاء  الداخليـــة  وزارة  حـــرص 
المناســـبة بشـــكل آمـــن وصحـــي للجميـــع 
الصحيـــة  الظـــروف  ظـــل  فـــي  خصوًصـــا 
الراهنـــة وأهمية الشـــراكة المجتمعية في 
حفـــظ النظام العام وتنفيذ القانون، منوها 
إلـــى حـــرص مملكـــة البحرين علـــى حرية 
ممارسة الشعائر الدينية المكفولة للجميع 
وفًقـــا للتقاليـــد المرعيـــة فـــي البـــالد وفي 

إطار القانون.
وأضـــاف أن تنظيـــم المناســـبات الدينيـــة، 
فـــي بيئة آمنـــة وصحية يســـهم في تعزيز 
الصورة الحضارية التـــي تتمتع بها مملكة 

البحرين.
وبدورها، أشارت الوكيل المساعد للرعاية 
الفريـــق  عضـــو  الصحـــة  بـــوزارة  األوليـــة 
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا إلى 
أن القطـــاع الصحـــي يراهـــن علـــى وعـــي 
المجتمـــع، الســـيما القائميـــن علـــى إحيـــاء 
مناســـبة عاشـــوراء، فيمـــا أوضـــح ممثلـــو 
الفريق الطبي أّن وقف التجمعات والتقيد 
بالضوابـــط الصحيـــة واالحترازية له األثر 
الكبيـــر في تقليل اإلصابات، آملين تكاتف 
جهـــود الجميـــع لتجـــاوز هـــذه المرحلة بما 

ينعكس على صحة وسالمة الجميع.

ـــن ـــات الموظفي ـــع معنوي ـــي رف ـــل ف ـــة” األفض “الداخلي
حصدت وزارة الداخلية جائزة “أفضل 
برنامج لرفع معنويات الموظفين للعام 
2019” لـــدى مشـــاركة فريـــق الســـعادة 
التابـــع للمـــوارد البشـــرية فـــي “جائـــزة 
الســـعادة في مكان العمل” وهي األولى 
من نوعها في منطقة الشـــرق األوسط، 
اإلســـتراتيجي  المركـــز  نظمهـــا  التـــي 
“ساستينابول مايندز” الرائد في مجال 
االجتماعيـــة واالســـتدامة  المســـؤولية 
المؤسسية في منطقة الخليج والشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
وبهذه المناســـبة، أشار الوكيل المساعد 
للموارد البشرية العميد عادل أمين إلى 
أن تحقيق اإلنجـــاز الدولي جاء بفضل 
دعم وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة وتوجيهاته 
فـــي تطويـــر  إلـــى االســـتمرار  الراميـــة 
قدرات منســـوبي الوزارة بما يسهم في 

رفـــع كفاءتهـــم وإنتاجيتهـــم في مجال 
المســـتمرة  بالمتابعـــة  منوهـــا  العمـــل، 
لوكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن 
عبدالرحمـــن آل خليفة لبرامج وخطط 
شـــكره  وموجهـــا  البشـــرية،  المـــوارد 
وتقديـــره لفريق العمل وكل من ســـاهم 

في تحقيق هذا اإلنجاز الدولي.

وكّرم برنامج “جائزة السعادة في مكان 
العمل” في دورتـــه الثالثة خالل الحفل 
الذي أقيـــم عبر المنظومـــة اإللكترونية 
“زوم” التي عقدت في دبي، المؤسسات 
التـــي حققـــت أعلـــى درجـــات االلتـــزام 
إزاء معنويـــات وصحـــة موظفيهـــا فـــي 
المنطقـــة، إذ تـــم اإلعـــالن عـــن 19 فائزا 
حكوميـــة  مؤسســـة   65 إلـــى  ينتمـــون 

وخاصة، ضمن 6 فئات مختلفة.
ويغطـــي البرنامـــج مؤسســـات القطاع 
الحكومي، وقطاع الشـــركات الصغيرة 
والمؤسســـات  الحجـــم،  والمتوســـطة 
الكبـــرى، إضافـــة إلـــى المنظمـــات غيـــر 
نشـــر  علـــى  تعمـــل  التـــي  الربحيـــة، 
اإليجابيـــة؛ انطالًقـــا مـــن إيمانهـــا بـــأن 
“إســـعاد الموظفيـــن” يخلق مؤسســـات 

عالية األداء.

المنامة - وزارة الداخلية

الزايد: “الداخلية” 
حريصة على إحياء 
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مرونة في مدة البث بحضور إداريي المأتم 
الصالح: “عاشوراء” محفوظة في وجدان البحرين قيادة وشعبا على مر السنين

جانب من االجتماع  رئيس األوقاف الجعفرية

المنامة - األوقاف الجعفرية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

دشـــن رئيس مجلـــس األوقاف الســـنية 
راشد الهاجري مشروع تركيب اللوحات 
جوامـــع  لجميـــع  الذكيـــة  التعريفيـــة 
ومســـاجد البحرين؛ بهدف تعزيز توثيق 
بشـــأن  كافـــة  المعلومـــات  واســـتكمال 
المســـاجد واألوقاف التي تشـــرف عليها 
إدارة األوقـــاف الســـنية. وتتميـــز هـــذه 
اللوحـــات بعمرهـــا االفتراضـــي الطويل 
ومقاومتهـــا للعوامـــل المناخيـــة، إذ تـــم 
صناعتهـــا مـــن معـــدن مقـــاوم ومطلـــي 
بطبقـــة حماية عازلة، كمـــا تحتوي على 
كل المعلومات المتعلقة باســـم المسجد 
وتاريـــخ االفتتاح وتاريخ إعـــادة البناء 
وأســـماء المحســـنين الذيـــن بنـــوا هـــذه 

المســـاجد. كمـــا تحتـــوي اللوحـــة علـــى 
رمـــز )باركود( يمكن مســـحه بالهاتف، إذ 
يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة 
بالمســـجد تاريخيا من اإلنشـــاء وإعادة 
البنـــاء، واألئمة والمؤذنيـــن الذين قاموا 
بواجـــب اإلمامـــة واألذان. ويتيح الرمز 
االطـــالع  والصيانـــة  الهندســـة  لقســـم 
على تاريخ اإلنشـــاء والصيانة للمسجد 
زياراتهـــم  برنامـــج خـــاص خـــالل  عبـــر 
التدشـــين  هـــذا  أن  يذكـــر  الميدانيـــة. 
يعتبـــر باكـــورة الدفعـــة األولى ويشـــمل 
20 مســـجدا، ويشـــمل المشـــروع جميـــع 
المســـاجد والجوامـــع بمملكـــة البحرين، 
وكذلـــك األوقـــاف التـــي تشـــرف عليهـــا 

اإلدارة في مرحلة الحقة.

أكد عضو مجلس الشورى علي العرادي 
الـــدور الكبيـــر للفريق الوطنـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا بقيـــادة ولـــي العهـــد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، الذي 
كان لـــه األثر فـــي إدارة جهـــود التصدي 
لجائحـــة كورونا بشـــكل صحيـــح وعلى 
أســـس كانـــت محـــط إشـــادات عالميـــة 

عديدة.
الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  أن  وبيـــن   
تقـــوم بمســـؤولياتها الوطنية في تأمين 
موسم عاشوراء بأعلى معايير السالمة، 
الســـيما وأن ظـــرف الجائحة قـــد أوجد 
تضافرا مميـــزا وتكامال في الجهود بين 
الجهات المختلفة، وبطبيعة الحال تلقي 
الجائحـــة بظاللهـــا علـــى جميـــع مناحي 

عاشـــوراء،  موســـم  فيهـــا  بمـــا  الحيـــاة 
بصفتها جزءا ال يتجزأ من مجموعة من 
الشـــعائر الدينية التـــي خضعت للتدابير 
االحترازية، الفتا إلى أن إحياء موســـم 
عاشـــوراء مســـتمر ولـــن يتوقـــف ولكن 
وفق التدابيـــر االحترازية المطلوبة من 
أجل تحقيق سالمة وصحة المواطنين.

“السنية” تدشن اللوحات الذكية للمساجد

العرادي: إحياء “عاشوراء” مستمر وفق تدابير احترازية مطلوبة
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علي العرادي

المنامة - بنا

أعـــرب عضـــو الهيئـــة العامـــة للمواكـــب 
الحســـينية نـــادر بردســـتاني عن الشـــكر 
الطبـــي  البحريـــن  لفريـــق  والتقديـــر 
وجميـــع الطاقم على جهودهـــم الجبارة 
المشهود لها دوليا  ولألوقاف الجعفرية 
علـــى مـــا أبـــدوه مـــن تعـــاون مـــع المآتم 
اإلجـــراءات  بـــأن  ونـــوه  والحســـينيات 
االحترازيـــة التي يتم تكريســـها هي من 
أجل ســـالمة الجميع ومن منطلق حفظ 
النفس كواجب شرعي يجب العمل به.

وأشـــار بردســـتاني إلى ضرورة االلتزام 
باإلجـــراءات التـــي تم اتخاذها لموســـم 
عاشـــوراء هـــذا العـــام فـــي ظـــل جائحة 
كورونـــا والتي أكد عليهـــا مجلس إدارة 
األوقـــاف الجعفرية إلحياء هذه الذكرى 
فـــي طمأنينة عبر تقنيـــات البث المرئي 
يليـــق  الـــذي  الكافـــي  الوقـــت  وإعطـــاء 
بهذه المناســـبة من خالل ربط وقت بث 
الخطيب بحســـب مـــا يقتضيه موضوع 

الخطبة والمناســـبة واستخدام مكبرات 
الصوت وقت البث.

وقال بردســـتاني ال نحصر ذكرى اإلمام 
الحســـين عليه الســـالم فقـــط في موقع 
القلـــوب  كل  بـــل  الموكـــب  أو  كالمأتـــم 
متوجهـــة في ظـــل جائحـــة كورونا إلى 
األســـر فـــي بيوتها حين تشـــارك الجميع 

من موقعها في إحياء هذه الذكرى.

الطائفة الشيعية تحظى بدعم مستمر من جاللة الملك بموسم عاشوراءبردستاني: االلتزام باإلجراءات لموسم عاشوراء تنطلق من حفظ النفس كواجب شرعي
الحاجـــي: المحافظـــة علـــى أرواح الناس جزء ال يتجزأ من الرســـالة الحســـينية

ثمن عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي 
الدعم المســـتمر الذي تحظى به الطائفة 
الشـــيعية الكريمـــة من لـــدن عاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة لموســـم عاشـــوراء، وقال إن 
الدعم تمتد جذوره لســـنوات طويلة من 
عهـــد آبائه وأجـــداده من العائلـــة المالكة 
الكريمـــة. وأكـــد الدور الريـــادي لألوقاف 
العـــدل  وزارة  مظلـــة  تحـــت  الجعفريـــة 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف وبجهود 
باقي الوزارات التي تعمل بشكل دؤوب 
وتمـــد الليـــل بالنهـــار مـــن أجـــل تحقيـــق 
أعلى معايير الســـالمة، وبين أن الجهود 
المثمرة والمدروســـة تصب في مصلحة 
البلد والمواطن على حد سواء، موضحا 

بعد النظر في جميع الخطط االحترازية 
التي اتخذتهـــا المملكة، وقال إن النظرة 
المطبقـــة في البحرين هي النظرة األبعد 
لتحقيـــق مصلحـــة  واألشـــمل واألعمـــق 
البلد والتي تحرص على إقامة الشـــعائر 

الحسينية بيسر وسالسة.
يتمتعـــون  البحريـــن  أهـــل  أن  وأضـــاف 
بعالقة خاصة بإقامة الشـــعائر وإحيائها 
كل عام، مشيدا بعمل األوقاف الجعفرية 
الدائـــم والواضـــح لضمـــان إحيائها وفق 

أعلى معايير السالمة.
وأشـــاد بجهود الفريق الوطني لمكافحة 
فيـــروس كورونا بقيادة ولي العهد نائب 
لمجلـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
الـــوزراء  صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة الـــذي كان 

واإلشـــادة  المثـــل  مضـــرب  يـــزال  وال 
العالميـــة بخصـــوص التدابيـــر النوعيـــة 
التـــي اتخذت، فضـــال عن جهـــود الكادر 
الطبـــي الكبيـــرة التـــي أدت إلـــى ضمـــان 
الســـالمة قدر اإلمكان منذ بدء الجائحة 

في فبرايـــر الماضي حتى اليوم، واعتبر 
حاجـــي أن جميع التدابيـــر التي اتخذت 
كانت تدابير واضحة ومدروسة وشفافة 
للعالم أجمـــع، وهو مدعاة فخر واعتزاز. 
ونـــوه الحاجـــي بالتدابيـــر الوقائية التي 
وتـــرك  الجعفريـــة،  األوقـــاف  اتخذتهـــا 
المجـــال مفتوحا لتحديد أوقـــات إقامة 
الشـــعائر مـــن شـــأنه ضمـــان إقامتهـــا من 
جهـــة وضمـــان الصحـــة العامـــة من جهة 
المجتمـــع  تماســـك  يضمـــن  بمـــا  ثانيـــة، 
والمحافظة على األرواح، وختم حاجي 
تصريحـــه لوكالـــة أنبـــاء البحريـــن بـــأن 
قضيـــة عاشـــوراء الحقيقيـــة هي قضية 
المحافظـــة على اإلنســـان، وبالتالي فإن 
المحافظـــة علـــى أرواح النـــاس جـــزء ال 

يتجزأ من الرسالة الحسينية.

فؤاد الحاجي

المنامة - بنا

العميد عادل أمين

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

للتواصل: 17111483

احترازات صحية قلبوها تضييقا “على الحريات الدينية”
لألســـف خرجت أصـــوات برلمانية في محاولة لخلـــق أرضية للتمزق 
داخـــل المجتمـــع والتحريـــض الواضـــح، وذلـــك عبر تصريحـــات غير 
مســـؤولة بخصـــوص قـــرار الفريـــق الوطنـــي الطبـــي لمكافحـــة وباء 
كورونـــا وإدارة األوقـــاف الجعفريـــة، حيـــث اعتبرت تلـــك األصوات 
تحديد “عشـــرين دقيقة” للبث المباشـــر في عاشـــوراء، تضييقا على 
الحريـــات الدينية وال عالقـــة له باالحترازات الصحيـــة، وال نعلم من 
أيـــن جـــاءوا بمصطلح “تضييـــق على الحريـــات الدينيـــة” والبحرين 
كمـــا يعرفهـــا العالـــم ونعيد ما ذكرنـــاه، بلـــد التعايش والتســـامح، بلد 
فريـــد من نوعه فـــي احتضانه كل المذاهب واألديـــان، وكان ومازال 
واحـــة خضراء للتعايش، وقد يكون البلـــد الوحيد في المنطقة الذي 
تمارس فيه مختلف الطوائف طقوسها الدينية بكل حرية وال تفريق 
بيـــن هـــذا المواطـــن أو ذاك، وهذه أعراف وتقاليد ووشـــائج وروابط 
ممتدة إلى أزمان ســـحيقة، وكل الصـــروح الدينية القت كل الرعاية 
واالهتمـــام مـــن قبل القيادة منـــذ زمن بعيد جدا وهذا مـــا يميز بلدنا 
الـــذي ال يعرف أية إســـاءة أو تمييز على أســـاس االنتمـــاء الديني أو 

االعتقاد أو الممارسة.
الجميع يعلم أن االحترازات بشأن فيروس كورونا مازالت مستمرة، 
وتقـــوم الحكومة بكل ما يتوجـــب عليها لســـالمة المواطن والمقيم، 
ويأتـــي قـــرار المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـالمية بتعليق الصلوات 
في المســـاجد وتعطيل العبادات الجماعية والتجمعات الدينية، أمرا 
طبيعيا ويتناســـب مع ظروف الوضع الصحي في البالد، الســـيما أن 
التجمعـــات الســـبب األكبر في انتشـــار الفيروس، والموقف الشـــرعي 
واضـــح وال لبـــس فيه، كما أن رؤســـاء المآتم متفقون على الســـالمة 
العامـــة للجميـــع، وهـــي فترة اســـتثنائية ومن ثم ســـتعود األمور إلى 
طبيعتهـــا، لكـــن تســـييس المســـألة محاولـــة عابثـــة وتخالـــف الواقع، 
وخروج عن الحدود من عدة أبواب، ومن غير المقبول أبدا استخدام 
الشـــعارات الدينيـــة بهـــدف جذب النـــاس واالنحراف عـــن المضمون 

والحقيقة.
قضية كورونا قلبت عجلة الحياة في كل مكان، ولسنا بحاجة إلى تمارين  «

لغوية واستعراضية زائفة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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أجمع المهتمون بالتربية على ضرورة دمج المبادرات والمشـــاريع 
الرائدة التي تستشـــرف المســـتقبل في المراحل الدراســـية كافة، 
حيـــث تؤســـس هـــذه المبـــادرات لـــدى الناشـــئة األفـــكار والـــرؤى 
لمســـارات الحياة المختلفـــة، وتخرج أجياال تحمـــل الموهبة التي 
تمكنهم من االنخراط بكل يســـر في التخصصات التي يختارونها 

الحقا.
إن ما أكدته القراءات المتعددة في هذا الحقل أن إتاحة الفرصة 
العمـــل  بمجـــاالت  لخـــوض تجـــارب شـــبيهة  الجديـــدة  لألجيـــال 
المتنوعـــة منـــذ الصغر تدعـــم خبراتهم وترتقـــي بمهاراتهم وتمهد 

الطريق أمامهم ليكونوا عناصر فعالة مستقبال.
وهنـــا أذكر مبادرة رائدة أهلت الكثير من المراســـلين في مختلف 
مـــدارس البحريـــن، وتعد األولى من نوعها فـــي المنطقة، فمبادرة 
“مراســـلو مدارس” التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم ســـاهمت 

على مدى 7 سنوات من التدريب والعمل الميداني في استقطاب 
المواهـــب الطالبية في مختلف المجـــاالت التي تتعلق بالصحافة 

واإلذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل االجتماعي وغيرها.
وقد أسســـت هذه المبادرة جيال إعالميا متميزا من خالل تمكين 
الطلبـــة مـــن أساســـيات العمـــل الصحافـــي وتزويدهـــم بالمهارات 
اإلعالمية في العديد من المجاالت مثل صياغة األخبار الصحافية 

والتقديم والمونتاج وأساسيات التصوير.

وهنا البد لنا من وقفة إشادة باستقطاب هذه التجربة الطلبة ذوي االحتياجات  «
الخاصة، حيث عززت “جهود إدماجهم في المجتمع” من خالل مشاركتهم 

زمالءهم في نقل وتغطية الفعاليات داخل وخارج المدارس كاألعياد الوطنية 
ومعارض الكتب والمسابقات والمهرجانات، ما أسهم في تأسيس جيل مؤهل 

لالنخراط في المؤسسات اإلعالمية مستقبال.

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

“مراسلو مدارس”... تنير طريقهم

ســـرقة العثمانييـــن للقســـطنطينية تمثلت بربط الحديث الشـــريف “لتفتحن 
القســـطنطينية، فلنعـــم األميـــر أميرها، ولنعـــم الجيش ذلك الجيـــش”، بأحد 
صعاليكهم القتلة، الذين نســـجوا حوله األســـاطير والبطوالت أال وهو محمد 

السفاح، في تحريف واضح لحديث الرسول الكريم.
المســـلمين  اإلخـــوان  وعبيدهـــم  والعثمانييـــن  الصوفيـــة  وباســـتثناء 
والمســـتتركين، فإن أهل الحديث والتفســـير يؤكـــدون أن المقصود بالفتح، 
هـــو فتح آخـــر ليس على يد صعاليك عثمانيين، وهـــو فتح آخر الزمان على 
يـــد أمير ومعه العرب كما جاء بالحديث الشـــريف “فيخرج إليهم جيش من 
المدينـــة من خيار أهـــل األرض”، وليس صعلوكا عثمانيا ومشـــردين هدفهم 
األول الســـرقة وليـــس نشـــر اإلســـالم، كذلـــك فإن الفتـــح المقصـــود هو فتح 
ليس بحرب كما جاء بالحديث الشـــريف “ويكون فتحها بالتسبيح والتهليل 
والتكبيـــر، ال بكثـــرة العـــدد والعـــدة”، وهـــو ما لم يتحقـــق مع هـــؤالء الرعاع 
وصعلوكهـــم الفاتـــح، حيث دخلوهـــا بحرب وبتمثيل للجثث وقتل لألســـرى 
بحقد عرقي، ألنهم خليط من قبائل مشردة وقطاع طرق ورعاع وسوقة ال 

يحملون أية رحمة وقيم إنســـانية. كذلك فإن فتح القسطنطينية، وبحسب 
حديث الرسول الكريم يعقبه ظهور الدجال وقيام الساعة، لحديث الرسول 
“فتح القســـطنطينية مع قيام الســـاعة”، وهو ما لم يتحقق منذ 600 عام، إال 
إذا قلنا إن الدجال هو فرعون تركيا الذي دمر ســـوريا وليبيا ونهب خيرات 
الصومـــال، واتبع جنته القطريون واإلخوان المســـلمون والمســـتتركون، وإال 
إذا قلنا إن قيام الســـاعة اقترب حينما نرى بلدا يقول عن نفســـه “إســـالميا”، 
وســـلطان يقول عن نفســـه إنه ســـلطان المســـلمين وهم بحســـب دستورهم 
يســـمحون بالمثلية والدعارة القانونية وشـــواطيء العـــراة ومنع حدود هللا 
من تقســـيم الميراث وتعدد الزوجات، وهذا ما لم يفعله على مر التاريخ أي 

حاكم يدعي اإلسالم.
لقد مجد العثمانيون القسطنطينية وأرادوا أن يكون احتاللها فرصة لتدوين  «

بداية تاريخ لهم مليء بالقتل وإخماد حضارات البشرية واستعباد وإهانة أهل 
كل أرض يحتلونها وأولهم أسيادهم العرب، كذلك أرادوا ضرب القدس الشريف 

واألقصى حتى هذه اللحظة بالتمجيد للقسطنطينية وجعلها من مقدسات 
المسلمين، وسرقوا أحاديث للرسول ونسبوها لصعاليكهم. وللسرقات بقية.

tariq
@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

سارقو التاريخ... سرقة القسطنطينية )2(

حتى ال تتكرر المأساة الليبية في لبنان
كانـــت المســـاعدات المدخل األهم لـــدول إقيلمية للنفاذ للســـاحة الليبية 
بعد القضاء على نظام معمر القذافي عام 2011م، إذ تدفق رؤساء دول 
وكبـــار المســـؤولين إلى ليبيـــا لعرض المســـاعدة التي تبين بعـــد ذلك أن 
“بعضهـــا” كان طمًعا في النفط والثروات الليبية وليس حًبا في الشـــعب 
الليبـــي، وهـــو مـــا ســـاهم في ازديـــاد األمـــر ســـوًءا ووصوله إلـــى الحالة 

الراهنة.
ويبـــدو أن لبنـــان يشـــهد اآلن حالة مشـــابهة بعـــد االنفجار المـــروع الذي 
حـــدث بمرفـــأ بيـــروت وأضاف المزيد من الشـــلل علـــى كل أوجه الحياة 
االقتصادية والسياســـية واألمنيـــة، إذ تزامنت معه بوادر إقليمية دولية 
لتقديم المساعدة وظهور “البعض” بمظهر الحريص على مصالح الشعب 
اللبنانـــي والعمل على حمايته من نظامه وطبقته السياســـية وتخليصه 

من انهيار اقتصادي وتخبط سياسي واستياء شعبي.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانـــول ماكرون الالعب األبـــرز وأول من قام 
بزيارة لبنان، بل تفقد أحد شـــوارع بيروت المتضررة من التفجير مشـــًيا 
على األقدام، وظهر وكأنه أحد المسؤولين اللبنانيين أو أحد المرشحين 
لمنصـــب ما، وقـــام بمصافحة المواطنيـــن وتقديم الوعود بالمســـاعدات 
وإرســـال التحذيرات للمســـؤولين وتوجيه النصائح واإلرشـــادات ألجل 
تجاوز تلك المرحلة الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني المغلوب على 

أمره.
مـــا إن انتهـــى ماكرون من زيارتـــه للبنان، إال وأعلنت تركيـــا نيتها القيام 
بزيارة تفقدية إلى لبنان، وهو ما كان من خالل وفد تركي برئاسة فؤاد 
أقطاي نائب الرئيس التركي، أكد هو اآلخر استعداد أنقرة إلعادة إعمار 
مرفأ بيروت والمباني المجاورة له، وأن ميناء “مرسين” التركي سيكون 
فـــي خدمة اللبنانيين حتى ترميم مرفأ بيروت، وزادت أنقرة في كرمها 
باإلعـــالن عن اســـتعدادها لمنـــح الجنســـية للبنانيين التركمـــان الراغبين 

بذلك!
لذا، يجب أن يكون هناك عمل عربي متكاتف لئال يتعقد المشهد في لبنان  «

أكثر، إذ يكفيه ما يعانيه من تدهور وانهيار في صعد مختلفة حولت سحر 
لبنان إلى حسرة يشعر بها كل عربي حزًنا على هذا البلد.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

“مافيا” تهريب الخدم!
أضحت ظروف الحياة الراهنة عند معظم األســـر العربية، ُتحّتم وجود الخادمة 
فـــي البيت بعـــد تزايد أعبـــاء األعمـــال المنزلية وضغوطـــات الحياة المعيشـــية، 
خصوصـــًا مع انشـــغال ُركني األســـرة – الزوج والزوجة – خـــارج البيت من أجل 
توفيـــر لقمة العيش وتلبية احتياجات األســـرة المّلحة، التي بدت الحاجة إليهم 
ماّسة أكثر من أّي وقت مضى، حتى تبّوأت الغالبية منهم منصب “المدّبرة” لكل 
أعمال البيت ومسؤوليات األسرة وتربية األوالد، بعد أْن قدرْت إحصاءات شبه 

رسمية أعدادهم في العالم العربي بأكثر من )3( ماليين من جنسيات مختلفة!
وعلـــى الرغم مـــن أهمية وجود الخادمة في تدبير شـــؤون األســـرة والمنزل، إال 
أّنه في اآلونة األخيرة برزت إلى الســـطح الكثير من القضايا التي باتت مؤرقة 
للعديد من األســـر، والســـّيما مشـــاكل هروبهن من كفالئهن وانتشـــار الغريب من 
القصـــص حـــول ما يقمن به من تصرفات في ظل غياب الوالدين؛ لُتلقي بظاللها 
ســـلبًا علـــى كل مناحـــي الحياة االجتماعيـــة والمادية بعدما ســـّببته من قلٍق في 
ظـــل تزايدهـــا المســـتمر الذي قـــد يرجع )بعضهـــا( إلى طبيعـــة المعاملـــة من ِقبل 
مخدوميهـــن الذين يمنحونهن الحرية المطلقة في اســـتخدام الهاتف والخروج 
للبقاالت وما شابه، أو لسوء المعاملة واإليذاء الجسدي واإلهانات وغيرها، فيما 
يقـــع )أكثرها( في اآلونة األخيرة تحت تأثيـــر العصابات المتخصصة التي تقوم 
بتحريـــض الخادمـــات علـــى الهروب من منـــازل مخدوميهن. وهو ذات الســـياق 
الـــذي تحّدث عنـــه بعض القراء عـــن معاناتهم المتكررة مع )مافيـــا الخدم!( على 
حـــّد توصيفهـــم، بعدما رأوا رأي العين محاوالت إغـــراء هذه العصابات من ذات 
جنســـية الخادمات للهروب والعمل في الفنـــادق أو النوادي الليلية بأجور أعلى، 
وضلـــوع )بعـــض( العامليـــن بمكاتب اســـتقدام الخدم في تســـهيل هروبهن وفق 

حديثهم! 
نافلة: «

يبدو أّن احتواء ظاهرة هروب الخدم ومنع تفاقمها مســـتقبالً، يســـتدعي إيجاد 
قوانيـــن “جزائيـــة” صارمة ُتلزم الطرفين - الكفيل والخادمة - التمســـك بها دون 
االقتصـــار علـــى تســـجيل قضيـــة “هروب”؛ للحـــّد من انتشـــارها وتجّنـــب إقحام 
أطـــراف أخـــرى كـ “مافيا الخدم” بعد أْن اتســـعت رقعتها في اآلونة األخيرة، ِعْبَر 
إلقـــاء الضوء علـــى هذه الظاهرة ومخاطر التســـتر عليهن وتشـــغيلهن، مع إبراز 
مســـبباتها الرئيسية في صورة حمالت توعوية بمختلف وسائل اإلعالم وإظهار 
حجم المشـــكلة ومخاطرها المجتمعية بالتعـــاون مع جهات االختصاص كوزارة 

الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل ومكاتب االستقدام.

jasim.almahari @hotmail.com

د. جاسم المحاري
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