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 …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG  ≥`̀ jô`̀ Ø`̀ dG  ó```̀ cCG
 ä’ÉëdG  Oó`̀Y  »a  IOÉ`̀jõ`̀dG  ¿CG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 ø««°VÉªdG  ø«YƒÑ°SC’G  ∫ÓN  ¢Shô«Ø∏d  áªFÉ≤dG
 ∫ƒ°UƒdG ≥Ñ°ùj ºd IójóL äÉjƒà°ùe ≈dEG â∏°Uh
 ¢†©H »a áªFÉb ádÉM 750`dG õLÉM á«£îàe É¡«dEG
 ΩGõàd’G  Ωó`̀Y ≈`̀dEG  ´É`̀Ø`̀JQ’G Gò`̀g Oƒ©jh ,ΩÉ``̀jC’G
 á«FÉbƒdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dÉ`̀H  AGQƒ`̀°`̀TÉ`̀Y  º`̀°`̀Sƒ`̀e  AÉ``æ``KCG
 IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G  äGAGô``LE’Gh

.á«æ©ªdG äÉ¡édG øY
 πªëàH  Ωƒ«dG  ÖdÉ£e ™«ªédG  ¿CG  ≈dEG  √ƒfh
 ºgô°SCGh º¡°ùØfCG ájÉªMh á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdG
 äGOÉ`̀°`̀TQE’G  πμH  ΩGõ`̀à`̀d’G  ôÑY  áaÉc  ™ªàéªdGh
 ä’ÉëdG  OGó``̀YCG  π«∏≤àd  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdGh
 QÉ°ûàfG  ≈æëæe  í«£°ùJ  »a  áªgÉ°ùªdGh  áªFÉ≤dG
 hCG  ¥ô`̀Y  ø«H  ¥ô`̀Ø`̀j  ’  ¢Shô«ØdÉa  ;¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 »a ™«ªédG ôaÉ°†J ÖLƒà°ùj Ée ,Ögòe hCG øjO
 ¢†Øîd ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ó«≤àdGh ΩGõàd’G
 ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ™ªàéªdG  »a  QÉ°ûàf’G  ä’ó©e

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U
 ¬`̀fCG ≈`̀∏`̀Y »`̀Ñ`̀£`̀dG »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG Oó`̀°`̀Th
 ¿CG  GQGô`̀μ`̀Jh  GQGô``̀e  É`̀fó`̀cCG  áëFÉédG  á`̀jGó`̀H  òæe

 ™ªéàdG  Ωó`̀Yh  á«FÉbƒdG  äGAGô``LE’É``H  ΩGõ`̀à`̀d’G
 á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ôWÉîe  Öæéàd  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG  π`̀°`̀†`̀aCG  ƒ`̀g
 á«ª∏©dG ≥FÉ≤ëdG ≈dEG ∂dP »a óæà°ùfh ,¢Shô«ØdÉH
 á«ª°SôdG  á«FÉ°üME’G  äÉfÉ«ÑdGh  äGô°TDƒªdGh

.á«dhódGh á«∏ëªdG
 á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG  äÉ``̀«``̀FÉ``̀°``̀ü``̀ME’G  ¿CG  ±É```̀ °```̀VCGh
 Aó`̀H  ò`̀æ`̀e  äÉ©ªéàdG  ÖÑ°ùH  É`̀YÉ`̀Ø`̀JQG  äô``¡``XCG
 äÉÑ°SÉæªdG  »`̀a  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ¢Shô«Ø∏d  …ó°üàdG
 AÉæKCG  äÉ©ªéàdG  ¿CG  ’EG  ,á«æjódGh  á«YÉªàL’G
 ä’ÉëdG  ´É`̀Ø`̀JQG  »a  âÑÑ°ùJ  AGQƒ°TÉY  º°Sƒe
 ó«≤àdG  ΩóY  ÖÑ°ùH  ábƒÑ°ùe  ô«Z  äÉjƒà°ùe  ≈dEG
 ≥ah  É¡©°Vh  ºJ  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H
 ±É``̀bhC’G  IQGOEG  ™`̀e  á«©ªàée  á`̀cGô`̀°`̀Th  IOGQEG
 á«dhDƒ°ùªdG ≥∏£æe øe ºJBÉªdG AÉ°SDhQh ájôØ©édG
 ,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ¢UôëdÉH á«æWƒdG
 ä’ÉëdG »dÉªLEG  øe ø««æjôëÑdG  áÑ°ùf â¨∏H PEG
 ó©H  ¬«∏Y  âfÉc  ÉªY  ∞©°†dG  øe  ôãcCG  áªFÉ≤dG
 IójóédG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  â¨∏H  PEG  ,ô£ØdG  ó«Y
 ,á`̀dÉ`̀M 5568 ô`̀£`̀Ø`̀dG  ó`̀«`̀Y ø`̀e ø`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG  ó`̀©`̀H
 ø«M  »a  ,%37  É¡æe  ø««æjôëÑdG  áÑ°ùf  â¨∏Hh
 Qhô`̀e  ó`̀©`̀H  Ió`̀jó`̀é`̀dG  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  ä’É``̀ë``̀dG  â¨∏H

 áÑ°ùf â¨∏H ,ádÉM 7451 AGQƒ°TÉY øe ø«YƒÑ°SCG
 É kYÉØJQG  πãªj  Ée  ƒgh  ,%82  É¡æe  ø««æjôëÑdG
 ,ø«àÑ°SÉæªdG  ø«H  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  %34  áÑ°ùæH
 ä’ÉëdG OGóYCG  »a É kYÉØJQG äGô°TDƒªdG âæ«H Éªc
 ;AGQƒ°TÉY  º°Sƒe  ó©H  AÉ°ùædGh  ∫ÉØWCÓd  áªFÉ≤dG
 ádÉM 1480h AÉ°ùæ∏d áªFÉb ádÉM 2787 â¨∏H PEG

.∫ÉØWCÓd áªFÉb
 ¿CG ≈`̀∏`̀Y »`̀Ñ`̀£`̀dG »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG Oó`̀ °`̀ Th
 ájƒdhCG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U
 ±ôX  …CG  âëJ  É¡«a  ¿hÉ¡àdG  Öéj  ’h  á`̀ª`̀FGO
 ¿CÉ°ûdG  ÜÉë°UC’ ´Éªà°S’G Öéjh ,±hô¶dG øe
 áë°üdG  IQÉ°ùîa  ;º¡JÉª«∏©àH  ΩGõàd’Gh  »Ñ£dG
 á°UÉNh  ,A»°T  É¡°Vƒ©j  ’  ìGhQC’G  IQÉ°ùNh
 »a  áYÉæe  π``bC’G  äÉÄØdG  ¬H  ôKCÉàJ  ´É`̀Ø`̀JQ’G  ¿CG
 ƒ`̀gh ,ø`̀ °`̀ù`̀ dG QÉ``̀Ñ``̀ch ∫É```Ø```WC’G ø``̀e ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 OGó`̀YCG  OÉ``̀jORGh  ä’É`̀ë`̀dG  QÉ°ûàf’  ô£N  ô°TDƒe
 ™«ªL  ∞JÉμJ  IQhô°V  ≈dEG  G kô«°ûe  ,ø«£dÉîªdG
 G kó`̀MGh  ÉØ°U  ±ƒbƒdGh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d

(3¢U π«°UÉØàdG)

:≥dÉÿGóÑY »∏Y Öàc
 ¢ù«FôdG  ,»HóH  »fóªdG  ¿Gô«£dG  áÄ«g  ¢ù«FQ  Ωƒàμe  ∫BG  ó«©°S  øH  óªMCG  ï«°ûdG  ∞°ûc
 äÉ¡Lh  øe  %100  ≈dEG  É¡JÉeóN  IOÉYEG  á∏bÉædG  á«f  øY  ,äGQÉ`̀eE’G  ¿Gô«W  áYƒªéªd  ≈∏YC’G
 ΩÉY ∞«°U ∫ƒ∏ëH ,â°ùdG äGQÉ≤dG »a áæjóe 143 ≈dEG …CG ,áëFÉédG πÑb Ée º¡Wƒ£N áμÑ°T
 ≈∏Y …ó°ùédG  óYÉÑàdG  ´ƒ°Vƒe ™°†N :zè«∏îdG QÉÑNCG{  ™e …ô°üM AÉ≤d  »a ∫Ébh .2021
 ¬fCG  ≈dEG  áWÉ°ùÑH ™«ªédG π°UƒJ øμdh ,ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y ád qƒ£e äÉ°ûbÉæªd IôFÉ£dG øàe
 ø«H  z19-ó«aƒc{  ∫É≤àfG  ∫ÉªàMG  ≈∏Y  IócDƒe  ájƒb  πF’O  ¿B’G  ≈àM  óLƒj  ’  ,É«∏ªY  ¢ù«d
 óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CG í°VhCGh .ájÉ¨∏d á∏«Ä°V ôWÉîªdÉa ,IôFÉ£dG øàe ≈∏Y ÜÉcôdG
 ¿Éch  ,äÉYÉ£≤dG  ™«ªL  »a  á«dƒª°ûdGh  ºéëdG  å«M  øe  ábƒÑ°ùe  ô«Z  äÉHGô£°VG  çóMCG
 AÉëfCG ™«ªL »a ájƒédG äÓbÉædG øe ójó©dG ™°Vh Ée ,GôKCÉJ ôãcC’G zôØ°ùdGh áMÉ«°ùdG{ ´É£b
 ÉªH ,ájô°ûÑdG ÉgOQGƒe ≈∏Y äÓjó©J AGôLEG ≈dEG á∏bÉædG äô£°VG ó≤a ,áÑ©°U ∫GƒMCG »a ºdÉ©dG

.á∏eÉ©dG iƒ≤∏d Ö°SÉæªdG ºéëdG §Ñ°V ∂dP »a
 (ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 É«fÉ£jôHh øjôëÑdG ø«H Iô°TÉÑªdG É¡JÓMQ ±ÉæÄà°S’ á«fÉ£jôÑdG ájƒédG •ƒ£îdG ácô°T §£îJ
 RhÉéàd  ¿É«©°ùj  øjò∏dG  øjó∏ÑdG  ø«H  IQÉéàdGh áMÉ«°ùdG  ácôM ¢TÉ©fEG  ±ó¡H πÑ≤ªdG  ô¡°ûdG  ájGóH  »a
 ácô°T  â∏°UGh  PEG  ôØ°ùdG  ¥ƒ°S  »a  á°ùaÉæªdG  øe  ójõj  ¿CG  ∂dP  ¿CÉ°T  øeh   .19-ó«aƒc  ¢Shô«a  á`̀eRCG
 ¿óæd hôã«gh »dhódG øjôëÑdG …QÉ£e ø«H IOhóëe äÓMQ π«¨°ûJ ,á«æWƒdG á∏bÉædG ,è«∏îdG ¿Gô«W
 ±ÉæÄà°S’  §£îf  ÉæfEG{  :á«fÉ£jôÑdG  ájƒédG  •ƒ£îdG  º°SÉH  çóëàe  ∫Ébh  .á«°VÉªdG  Qƒ¡°ûdG  ∫ÓN
 ¿ƒμj ób ∂dP ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ôHƒàcCG øe »fÉãdG øe GQÉÑàYG ¿óæd ≈dEG øjôëÑdG øe Iô°TÉÑªdG äÓMôdG
 ¿hDƒ°Th á«LQÉîdG IQGRh ™e á≤«Kh IQƒ°üH πª©f øëfh ,IóFÉ°ùdG ±hô¶dG ≈∏Y AÉæH ô««¨à∏d á°VôY

.zá«eƒμëdG íFGƒ∏dÉH ΩGõàd’G ¿Éª°†d ådƒæeƒμdG

AGQƒ°TÉY äÉ©ªéJ ÖÑ°ùH ÉfhQƒc äÉHÉ°UEG »a ábƒÑ°ùe ô«Z IOÉjR
º°SƒªdG ó``©H ø««æjôëÑdG ø``e á``ªFÉ≤dG ä’É``ëdG á``Ñ°ùf »``a É``YÉØJQG ٪82
A»°T É``¡°Vƒ©j ’ ìGhQC’Gh á``ë°üdG IQÉ``°ùN :»``Ñ£dG »``æWƒdG ≥``jôØdG

:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d äGQÉeE’G ¿Gô«W áYƒªéªd ≈∏YC’G ¢ù«FôdG

2021 ∞«°U ∫ƒ∏ëH zäGQÉeE’G ¿Gô«W{ äÉ¡Lh ™«ªL IOƒY
 ∞```fCÉà°ùJ  á``«fÉ`£jô`ÑdG  •ƒ```£``î``dG
ô```HƒàcCG 2 ø```jô`ëÑdG ≈``dEG É``¡`JÓ`MQ

 áfÉ«°üdG Ö``∏W á``eóN ø``«°TóJ
∂`«`∏`ªàdG  ≥`≤°û`d  kÉ`«`fhô`à`μ`dEG
 øjó«Øà°ùªdG ø«æWGƒª∏d É«fhôàμdEG áfÉ«°üdG Ö∏W áeóN ¿Éμ°SE’G IQGRh â≤∏WCG
 áeõëd ’Éªμà°SG ,»fhôàμdE’G É¡©bƒe ∫ÓN øe áàbDƒªdG ≥≤°ûdGh ∂«∏ªàdG ≥≤°T øe
 á«fhôàμdE’G  É¡à°üæe  ≈∏Y É¡æ«°TóJ  »a  IQGRƒdG  âYô°T  »àdG  á«∏YÉØàdG  äÉeóîdG
 ÉªHh  ,IQGRƒ`̀dGh  ø«æWGƒªdG  ø«H  π°UGƒàdG  π«¡°ùàd  ,»°VÉªdG  ƒ«fƒj  ô¡°T  ™∏£e

.áHƒ∏£ªdG IOƒédG ≥«≤ëJh RÉéfE’G áYô°S »a º¡°ùj
 áeóîdG √òg ¿CG áØ«∏N ∫BG OƒªM øH ódÉN ï«°ûdG ¿Éμ°SE’G IQGRh π«ch ócCGh
 »ªbôdG  ∫ƒëàdÉH  áØ∏μªdG  áæé∏dG  ¬à©°Vh  …òdG  »æeõdG  èeÉfôÑdG  QÉWEG  »a  »JCÉJ
 á£N ¿CG ≈dEG Égƒæe ,á«fhôàμdEG äÉeóN ≈dEG É«éjQóJ IQGRƒdG äÉeóN πc πjƒëàd
 É¡≤«Ñ£J ≈∏Y ∞μ©j á∏eÉ°T ôjƒ£J áeƒ¶æe øª°V »JCÉJ IQGRƒdÉH »ªbôdG ∫ƒëàdG
 …QGOE’Gh »eóîdG πª©dG ôjƒ£àd ¬aGógCG ójóëJh ¬∏«μ°ûJ ºJ ¢ü°üîàe πªY ≥jôa
 äÉeóîdG  á°UÉNh  ,ø«æWGƒªdG  ™e  πª©dG  äGAGô`̀LEG  ôjƒ£Jh  π«¡°ùàd  IQGRƒdÉH

.øjó«Øà°ùªdG ™e Iô°TÉÑªdG
 ÆÓHE’G  ∂«∏ªàdG  ≥≤°T  áeóN øe ø«©Øàæª∏d  í«àJ  IójóédG  áeóîdG  ¿CG  ø«Hh
 ≈∏Y §¨°†dGh »fhôàμdE’G ™bƒªdG IQÉjR ∫ÓN øe ,É«fhôàμdEG áfÉ«°üdG äÉÑ∏W øY
 ,á«æμ°ùdG ¬à≤°Th ™Øàæª∏d á«°üî°ûdG äÉfÉ«ÑdG øjhóJ ºK øeh ,áfÉ«°üdG Ö∏W QÉ«N
 ¿CG ≈∏Y ,É¡àfÉ«°U OGôªdG ä’Éë∏d Qƒ°üdG ¥ÉaQEGh áHƒ∏£ªdG áfÉ«°üdG äÉ¶MÓeh
 ¢Sóæ¡ªdGh  ¢üàîªdG  ∫hÉ≤ªdG  ™e  ô°TÉÑªdG  ÖWÉîàdÉH  »fhôàμdE’G  ΩÉ¶ædG  Ωƒ≤j

.áHƒ∏£ªdG áfÉ«°üdG AGôLE’ á«fÉμ°SE’G á≤£æªdG áfÉ«°üH ∞∏μªdG
 ∂∏àd á«fÉãdG á∏MôªdG ô«aƒJ ó¡°ûà°S á∏Ñ≤ªdG á∏«∏≤dG ™«HÉ°SC’G ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 AóÑdG  äCÉJQG  IQGRƒdG  ¿CÉH  Gó«Øe ,á«æμ°ùdG  äGóMƒdG  áfÉ«°U πª°ûJ »àdG  ,áeóîdG
 ,Égôjƒ£Jh áeóîdG  º««≤àd  á«ÑjôéJ á∏Môªc ∂«∏ªàdG  ≥≤°ûd  áeóîdG  ∂∏J  ô«aƒàH

.á«æμ°ùdG äGóMƒdG áfÉ«°U πª°ûàd É¡ª«ª©J ºàj ¿CG ≈∏Y

(2¢U π«°UÉØàdG)

 ≈``dEG  QÉ``æjO ¿ƒ``«`∏e 17 π```jƒ`ë`J
…QÉédG 15 ø``jó«Øà°ùªdG äÉ``HÉ°ùM

 ¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  øH  π«ªL  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀jRh  ∞°ûc

 äGóYÉ°ùªdG  äÉeóN  øe  øjó«Øà°ùªdG  ø«æWGƒª∏d  á≤ëà°ùªdG  ≠dÉÑªdG  πjƒëJ  øY

 ≈dEG π°üJ á«dÉªLEG áª«≤H ,…QÉédG ôÑªàÑ°S 15 ïjQÉàH º¡JÉHÉ°ùM ≈dEG á«YÉªàL’G

.á©ÑàªdG áª¶fC’Gh ô«jÉ©ªdG ≥ah ∂dPh ,»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 17

 ,»YÉªàL’G ¿Éª°†dG IóYÉ°ùe 2020 ôÑªàÑ°S ô¡°ûd äGóYÉ°ùªdG √òg πª°ûJh

 ∫óH) øμ°ùdG IhÓY ÖfÉL ≈dEG ,ábÉYE’G ¢ü°üîeh ,(AÓ¨dG IhÓY) »dÉªdG ºYódGh

 ™aQ  øY …ó≤ædG  ¢†jƒ©àdG  ¿CG  Éë°Vƒe ,¿Éμ°SE’G  IQGRh  É¡aô°üJ  »àdG  (QÉéjE’G

 15 »a á©aO ±ô°U ºJ PEG  ,ô¡°TCG  3 πc á©aO ™bGƒH ¬aô°U ºàj Ωƒë∏dG  øY ºYódG

 ºàj  ±ƒ°ùa  á«dÉàdG  á©aódG  ÉeCG  ,(ôÑªàÑ°Sh ,¢ù£°ùZCGh ,ƒ«dƒj)  ô¡°TCG  øY ƒ«dƒj

.(ôÑª°ùjOh ,ôÑªaƒfh ,ôHƒàcCG) øY πÑ≤ªdG ôHƒàcCG 15 »a É¡aô°U

 (124)`d  »æjôëH  QÉæjO  ∞dCG  (485)h  ø«jÓe  9  ±ô°U  ºà«°S  ¬fCG  ±É°VCGh

 ÉeCG  ,(AÓ¨dG  IhÓ`̀Y)  »dÉªdG  ºYódG  øe  Ió«Øà°ùe  á«æjôëH  Iô°SCG  (598)h  ÉØdCG

 ÉØdCG 16 »dGƒM ºgOóY ≠∏H ó≤a »YÉªàL’G ¿Éª°†dG øe øjó«Øà°ùªdG ≈dEG áÑ°ùædÉH

 »æjôëH QÉæjO  ∞dCG  (597)h ¿ƒ«∏e ≠∏Ñe πjƒëJ ºà«°Sh ,GOôah Iô°SCG  (784)h

 …hP øe (267)h ÉØdCG 12 ábÉYE’G ¢ü°üîe øe ó«Øà°ùj ø«M »a ,º¡JÉHÉ°ùM ≈dEG

 ≥∏©àj Éª«ah ,»æjôëH QÉæjO ∞dCG  (228)h ¿ƒ«∏e ¬àª«b »dÉªLEG  ≠∏ÑªH ,ábÉYE’G

 (45) É¡æe  ó«Øà°ù«°ùa  ¿Éμ°SE’G  IQGRh πÑb  øe ±ô°üJ »àdG  øμ°ùdG  ∫óH  IhÓ©H

.»æjôëH QÉæjO ∞dCG (549)h ø«jÓe 4 áª«≤H ,É°üî°T (393)h ÉØdCG

(2¢U π«°UÉØàdG) .Ωƒàμe ∫BG óªMCG ï«°ûdG |

 ∞`̀ fCÉ`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ J zè``̀«``̀∏``̀î``̀dG ¿Gô```̀ «```̀ W{
ó`̀æ`̀¡`̀dG ≈````̀ dEG Iô`̀ °`̀ TÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG É``̀¡``̀JÓ``̀MQ
(2¢U π«°UÉØàdG)

««



 Iƒ£îdÉH  á«æWh  äÉ«dÉ©a  äOÉ°TCG
 Iô°†M  πÑb  ø`̀e  áYÉé°ûdG  á«îjQÉàdG
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 »àdGh  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 É kfÉeCG  ôãcCG  πÑ≤à°ùe  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùJ
 Üƒ©°T  π`̀μ`̀d  G kQÉ``````̀gORGh  G kQGô``≤``à``°``SGh
 »a  º¡°ùà°S  É¡fCG  ≈`̀dEG  ø«àa’  ,á≤£æªdG
 Ió`̀YGh  ájOÉ°üàbG  ¥É``̀ aBGh  ¢Uôa  ≥∏N
 ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ø``̀e »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀H Rõ``̀©``̀Jh
 á«ªæàdG  ≥«≤ëàd  G kõ``μ``Jô``e  É`̀¡`̀Ø`̀°`̀Uƒ`̀H

 .áeGóà°ùªdG
 áØ«∏N  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ó```cCGh
 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  ô``̀jRh  áØ«∏N  ∫BG
 É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  äGƒ£îdG  ¿CG  »æWƒdG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 áμ∏ªe  è¡f  ócDƒJ  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 ΩÓ°ùdÉH  ΩGõàd’G  »a  âHÉãdG  øjôëÑdG
 ¬dÓN  øe  ≥∏£æJ  »é«JGôà°SG  QÉ«îc
 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG ô```̀WCG

.»dhódG ¿hÉ©àdGh á≤£æªdÉH
 ¿EG »`̀Ø`̀ë`̀°`̀U í`̀jô`̀°`̀ü`̀J »``̀a ∫É```̀bh
 ∫ÓN  øe  áYÉé°ûdG  á«îjQÉàdG  Iƒ£îdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG
 ¢Uôa ≥∏N »a º¡°ùà°S π«FGô°SEG ádhOh
 »dÉàdÉH Rõ©Jh IóYGh ájOÉ°üàbG ¥ÉaBGh
 G kõ`̀μ`̀Jô`̀e  É¡Ø°UƒH  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG  á«∏ªY  ø`̀e

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ≥«≤ëàd
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô``jRh  Oó`̀°`̀Th
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  »`̀æ`̀Wƒ`̀dGh
 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀H ΩGõ````̀à````̀ d’G ≈``̀∏``̀Y á``°``ü``jô``M
 ™«ªédG  ìƒªW  »Ñ∏J  ájƒ«M  ™jQÉ°ûe
 ,É¡Ñ©°Th  áμ∏ªª∏d  π°†aCG  πÑ≤à°ùe  ƒëf
 øjôëÑdG  ¬H  ™àªàJ  Ée  πX  »a  á°UÉNh
 ≈∏Y QOÉb ∂°SÉªàeh Qƒ£àe OÉ°üàbG øe
 π©éJ  »àdG  ±hô¶dG  ™«ªL  »a  ƒªædG
 ™jQÉ°ûªd  áÑ°üN  É`̀ k°`̀VQCG  áμ∏ªªdG  ø`̀e

.áª¡e ájQÉªãà°SG
 ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ójGR ócCGh
 á«ªgCG  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG
 §`̀°`̀ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  »`̀a  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG  ≥«≤ëJ
 ,π«FGô°SEG  ™`̀e  ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿Ó```YEGh
 á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀ dG Iƒ``̀£``̀î``̀dG ≈`````̀dEG É``̀ kgƒ``̀æ``̀e
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  áYÉé°ûdGh
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG

.ióØªdG OÓÑdG
 …QÉéàdG  ÖfÉédÉH  ≥∏©àj  Éª«ah
 »îjQÉàdG  RÉéfE’G  Gòg  ¿EG  »fÉjõdG  ∫Éb
 ,§`̀°`̀ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  »`̀a  ΩÓ°ù∏d  ™`̀aGó`̀dG
 »a  º¡°ù«°Sh  ,äÉbÓ©dG  ÜGƒHCG  íàØ«°S
 ájQÉéJ ácôM ƒëf áeó≤àe ≥aCG ≥«≤ëJ
 ,á«ªdÉ©dG  äÉcô°ûdG  ø`̀e  ôÑcG  Oó`̀Y  ™`̀e
 AÉNôdGh  ø`̀eC’Gh  QGô≤à°S’G  øe  ójõjh

.á≤£æªdG »a
 ¿Ó`̀YEG ∫Ó`̀N ø`̀e :Ó`̀FÉ`̀b ±É`̀°`̀VCGh
 ∫DhÉØàdG  ¿EÉa  π«FGô°SEG  ™e  ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ
 ≥«≤ëJ  ƒëf  …QÉéàdG  ´É£≤dG  Oƒ°ùj
 ä’ÉéªdG  øe  ójó©dG  »a  ôÑcG  ¿hÉ©J
 ,á«MÉ«°ùdGh  á«LƒdƒæμàdGh  á«YÉæ°üdG
 »a  á©bƒàe  Iô`̀«`̀Ñ`̀c  Iô`̀Ø`̀W  çó`̀ë`̀à`̀°`̀Sh
 ≥∏N  ƒëf  ¬LƒàdGh  ,ájQÉéàdG  ácôëdG

.ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG øe ójõe
 ¿CG  ≈∏Y  ôjRƒdG  Oó°T  ΩÉàîdG  »ah
 ≈∏Y AÉæH É¡JGQGôb òîàJ øjôëÑdG áμ∏ªe
 É¡ëdÉ°üeh  á«Hô©dGh  á«æWƒdG  É¡àHGƒK

.á«é«JGôà°S’Gh á«æeC’G
 óªM ∂`̀∏`̀ª`̀dG õ`̀cô`̀e Ö``̀MQ √Qhó```̀H
 RÉéfE’ÉH  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©à∏d  »ªdÉ©dG

 ™«bƒàH  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd  »`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG
 áeÉbEGh π«FGô°SEG  ádhO ™e ΩÓ°S á«bÉØJG
 ,øjó∏ÑdG  ø«H  á∏eÉc  á«°SÉeƒ∏HO  äÉbÓY
 »àdG Ió``̀FGô``̀dG Iƒ`̀£`̀î`̀dG √ò`̀¡`̀H G kó`̀«`̀°`̀û`̀e
 ÖgP  øe  ±ôMCÉH  ïjQÉàdG  Égô£°ù«°S
 ø«H  ΩÉFƒdGh  ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJ  π«Ñ°S  »a
 ≈∏Y á≤£æªdG äÉ©ªàéeh Üƒ©°T ™«ªL

.º¡ÑgGòeh º¡fÉjOCG ±ÓàNG
 á`̀jDhô`̀dÉ`̀H É`̀ k«`̀dÉ`̀Y õ`̀cô`̀ª`̀dG OÉ``̀ °``̀TCGh
 øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG ÖMÉ°üd áÑbÉãdG
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ôãcCG  πÑ≤à°ùªd  º`̀FGó`̀dG  ¬àdÓL  ™∏£Jh
 ,ô°ûÑdG  »æH  ™«ªéd  É kbGô°TEGh  GQÉ``gORG
 á∏«Ñf á«fÉ°ùfEG º«b ≈∏Y ∂dP »a G kóæà°ùe
 ΩGôàMGh  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  É¡°SÉ°SCG
 á«æjódG  äÉ`̀jô`̀ë`̀dGh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M

 .»aÉ≤ãdG ´ƒæàdGh
 ø«H ΩÓ°ùdG á«bÉØJG ¿CG õcôªdG ócCGh
 áÑ≤M ºLôàJ π«FGô°SEGh øjôëÑdG áμ∏ªe
 ∞∏àîªdG ôNB’G ±ô£dG πÑ≤J øe IójóL
 äÉ`̀aÓ`̀î`̀dÉ`̀H ≈`̀∏`̀ Ñ`̀M á`̀ë`̀Ø`̀°`̀U …ƒ````̀Wh
 ÉªH ,§°ShC’G ¥ô°ûdG »a äÉHGô£°V’Gh
 πeÉ°Th  ∫OÉ`̀Y  πM  ≈`̀dEG  π°UƒàdG  Ωóîj
 »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G  »æ«£°ù∏ØdG  ´Gô`̀°`̀ü`̀∏`̀ d
 ≥«≤ëJ øe »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ø«μªJh

.áYhô°ûªdG ¬ÑdÉ£eh ¬bƒ≤M πeÉc
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∑QÉ``̀H  ,¬à¡L  ø`̀e
 ¢ûjÉ©à∏d »ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG õcôe AÉæeCG
 áØ«∏N øH ódÉN ï«°ûdG QƒàcódG »ª∏°ùdG
 á«æjôëÑdG  Iƒ`̀£`̀î`̀dG  √ò``̀g  áØ«∏N  ∫BG
 º«¶©dG  π°†ØdG  Oƒ©j  »àdGh  áYÉé°ûdG
 ìÓ`̀°`̀UE’G á`̀ aO ó`̀FÉ`̀b ≈``̀dEG É`̀gRÉ`̀é`̀fEG »`̀a
 ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY π°†aCÓd ô««¨àdGh
 G kójôa É kLPƒªf ∫Gõj ’h ¿Éc ÉªdÉ£d …òdG
 ô«°üf ô«Nh á«fÉ°ùfE’G ÉjÉ°†≤dG Iô°üæd
 »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ÇOÉÑªd

.ºdÉ©dGh á≤£æªdG Üƒ©°T ™«ªL ø«H
 áμ∏ªe  ¿CG  ó``dÉ``N  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ó````̀ cCGh
 ∫CÉ`̀J  º`̀d  ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H  øjôëÑdG
 ºYód  ¢ù«ØædGh  »dÉ¨dG  ∫ò`̀H  »a  G kó¡L
 É¡H  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dGh  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG
 ßØëj …òdG »ª∏°ùdGh ∫OÉ©dG πëdG ≈dEG
 ,»æ«£°ù∏ØdG  Ö©°û∏d  ádOÉ©dG  ¥ƒ≤ëdG
 øe AõL …CG º°†d äÉ££îe …CG ∞bƒJh
 ¬«YÉ°ùe  ºYóJh  ,á«æ«£°ù∏ØdG  »°VGQC’G
 É¡àª°UÉYh  á∏≤à°ùªdG  ¬``à``dhO  º«≤«d

.∞jô°ûdG ¢Só≤dG
 õcôªd ΩÉ©dG ø«eC’G äócCG ,ÉgQhóH
 »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©à∏d  »ªdÉ©dG  óªM  ∂∏ªdG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿CG  ,ô`̀ «`̀ ª`̀ dG  á`̀«`̀ª`̀°`̀S
 áfRGƒàªdGh  áæ«°UôdG  É¡à«°SÉeƒ∏HóH
 ïjQÉà∏d  äÉ`̀¶`̀ë`̀d  á`̀HÉ`̀à`̀c  ≈```̀dEG  ≈©°ùJ
 Iô°üæd  Ö¡àd  ÜôëdG  øe  Oƒ≤Y  AÉ¡fEGh
 ¢Uôa  â°ü∏≤Jh  É``̀gó``̀eCG  ∫É``̀W  á«°†b
 ¢ûjÉ©à∏d  É°VQCG  ¿ƒμJ  ¿CGh  ,É¡LGôØfG
 ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  »`̀a  Gó`̀jó`̀L  Ó```̀eCGh  »ª∏°ùdG
 ¿CG  ≈∏Y  IOó°ûe  ,πeÉ°Th  ∫OÉY  πM  ≈dEG
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉ©d  Iójó°ùdG  ájDhôdG
 QhódG  ¢ùμ©j  ºjƒb  ΩÓ°S  QÉ°ùe  πμ°ûJ
 º«b ô`̀°`̀û`̀f »``̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀∏`̀d  …QÉ`̀ °`̀†`̀ë`̀ dG
 ,Üƒ©°ûdG  ø«H  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG
 ¥GôYC’G äÉÄe â qª°V ¢VQCG  øe É kbÓ£fG
 áÑëªH  É¡«∏Y  ∞``FGƒ``£``dGh  ¿É`````̀ jOC’Gh

.ø«æ°ùdG ôÑY ΩÉFhh
 ¥ôëªdG  á¶aÉëe  ßaÉëe  ™``̀aQh
 »YÉæªdG  …óæg  øH  ≈°ù«Y  øH  ¿Éª∏°S
 ¥ôëªdG »dÉgCG øe A’hh ó«jCÉJ äÉ«bôH
 »eÉ°ùdG ΩÉ≤ªdG ≈dEG ÉgGôbh É¡fóe áaÉμH

 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ¿ƒØ≤j  á¶aÉëªdG  »dÉgCG  áaÉc  ¿CG  GócDƒe
 ™e  ó```MGh  π``̀LQ  á`̀ Ø`̀ bhh  Gó```̀MGh  ÉØ°U
 ≥«≤ëJ  »`̀a  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  Oƒ`̀¡`̀Lh  »YÉ°ùe
 ó«©°üdG  ≈∏Y ø««æWƒdG  øeC’Gh  ΩÓ°ùdG

.»dhódGh »ª«∏bE’G
 ô£°ù«°S ïjQÉàdG ¿CG ßaÉëªdG ócCGh
 áμ∏ªe  ∞``̀ bGƒ``̀ e  Ö```̀gP  ø``̀ e  ±hô``̀ë``̀ H
 Iô«°ùe  »a  ióØªdG  É¡μ«∏eh  øjôëÑdG
 ø«H »NBÉàdGh »æjódG íeÉ°ùàdGh ΩÓ°ùdG

.¥GôYC’G áaÉc
 ¿CG »``̀dÉ``̀gC’Gh ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ô`̀Ñ`̀à`̀YGh
 äÉ«bÉØJ’Gh  áªjôμdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò`̀g
 ¥ƒ`̀≤`̀M ¿É`̀ª`̀ °`̀V »``̀a º`̀¡`̀°`̀ù`̀J á``̀«``̀dhó``̀dG
 ≥«≤ëJh  ,≥«≤°ûdG  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG
 Gòμg  ¿CGh  ,á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG  »`̀a  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G
 AÉª¶©dG  ø`̀e  ’EG  Qó`̀°`̀ü`̀J  ’  äGQOÉ``̀Ñ``̀e
 ábOÉ°U á∏ãeCGh áª«¶Y ø«eÉ°†e πªëJh

.áÑëªdGh ΩÓ°ùdG πFÉ°Sôd
 áæjóe  »`̀dÉ`̀gCG  ¿CG  ßaÉëªdG  ó``̀cCGh
 áªjó≤dG  áª°UÉ©dGh  OGó```̀LC’Gh  AÉ```HB’G
 ø«æ°ùdG  äGô°ûY  òæe  Ghô£°S  ≈`̀ dhC’Gh
 Ωƒ«dGh  ,á«eƒ≤dGh  á«Hhô©dG  ∞bGƒªdG
 Iô«°ùe OÉØMC’Gh IójóédG ∫É«LC’G ó«©J
 á«æWƒdG º¡ØbGƒe ôÑY ºgOGóLCGh º¡FÉHBG
 ≈∏Y  É¡dÓN  øe  Gƒ≤ØJG  »àdG  áaô°ûªdG
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M QGôb ºYO
 ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJ  ≈``̀dEG  »`̀eGô`̀ dG  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG  π``̀LQ  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  ≈`̀∏`̀Y  ø«≤∏£e

.áæ«°UôdG áªμëdGh
 ¬`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀J ß``aÉ``ë``ª``dG º``̀à``̀à``̀NGh
 É©«ªL  ¥ôëªdG  π`̀gCG  ¿CG  ≈∏Y  ó«cCÉàdÉH
 É¡dÉLQh  ÉgAÉ°ùf  Égô«Ñch  Égô«¨°U
 ¿ƒØ≤jh  ¿ƒªYój  ÉgGôbh  É¡fóe  áaÉμH
 ∂∏ªdG  ádÓL  äGQGôb  ∞∏N  GóMGh  ÉØ°U

.ióØªdG
 º«gGôHEG  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ó`̀cCGh
 ¢ù∏éª∏d  ΩÉ``̀©``̀dG  ø``̀ «``̀ eC’G  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫ BG
 ∞bGƒe  ¿CG  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G
 ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 áî°SGQh  áàHÉK  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y
 á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  º`̀YO  ó«©°U  ≈∏Y
 Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG ¥ƒ``̀≤``̀M ≈``∏``Y á``¶``aÉ``ë``ª``dGh

.≥«≤°ûdG »æ«£°ù∏ØdG
 º«gGôHEG  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  QÉ°TCGh
 áeÉbEG  ≈∏Y  ¥É`̀Ø`̀J’G  ¿CG  ≈``dEG  áØ«∏N  ∫BG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H á«°SÉeƒ∏HO äÉbÓY
 á«îjQÉJ  Iƒ£N  ó©j  π«FGô°SEG  á`̀ dhOh
 ¥ô°ûdG  á≤£æe  »a  ΩÓ°ùdG  ∫ÓMEG  √ÉéJ
 »a  º¡°ùJ  áª¡e  Iƒ£N  »gh  ,§°ShC’G

.»∏«FGô°SE’G »æ«£°ù∏ØdG ´GõædG AÉ¡fEG
 º«gGôHEG  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ó`̀cCGh
 áμ∏ªªd áî°SGôdG ∞bGƒªdG ¿CG  áØ«∏N ∫BG
 ø«£°ù∏a  á«°†b  É`̀ehO  ™°†J  øjôëÑdG
 ó«cCÉàdG  ∫ÓN  øe  É¡JÉjƒdhCG  áeó≤e  »a
 øe  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ø«μªJ  ≈∏Y
 ¿CG É`̀ kæ`̀«`̀Ñ`̀e ,á`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¬`̀bƒ`̀≤`̀M π`̀«`̀f
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  ¢UôM
 πeÉ°ûdGh  ∫OÉ`̀©`̀dG  ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJ  ≈∏Y
 øjôëÑdG  äÉeÉ¡°SEG  ó°ùéj  á≤£æªdG  »a
 ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG á``aÉ``≤``K ô`̀°`̀û`̀f »``̀ a á``jƒ``«``ë``dG

.ºdÉ©dG »a »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdGh
 øH  áØ«∏N  ø`̀H  »∏Y  ï«°ûdG  ó``̀cCGh
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG
 ¬ª°SÉH  ,Ωó≤dG  Iôμd  »æjôëÑdG  OÉëJ’G
 OÉëJ’G IQGOEG ¢ù∏ée AÉ°†YCG øY áHÉ«fh

 ,áaÉc  á«æjôëÑdG  Ωó≤dG  Iôc  »Ñ°ùàæeh
 ÖMÉ°U  Iô°†M  áªμëd  ≥∏£ªdG  √ó«jCÉJ
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 ≈dEG  äOÉb  »àdGh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 »a  á∏ãªàªdG  á«îjQÉàdG  Iƒ£îdG  PÉîJG

.π«FGô°SEG ádhO ™e ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG
 øH  áØ«∏N  ø`̀H  »∏Y  ï«°ûdG  ∫É``̀bh
 á«îjQÉàdG  Iƒ£îdG  ¿EG  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG
 ¥ô°ûdG á≤£æe »a ΩÓ°ùdG ≥«≤ëàd »JCÉJ
 øjôëÑdG  ¿CG  ≈```dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,§``̀ °``̀ShC’G
 íeÉ°ùàdGh ΩÓ°ùdG ≈dEG  QGôªà°SÉH á«YGO

.¢ûjÉ©àdGh
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  í``̀°``̀VhCGh
 ±ƒbh  Ωó≤dG  Iôμd  »æjôëÑdG  OÉëJ’G
 ádÓéd  áª«μëdG  IOÉ«≤dG  ∞∏N  OÉëJ’G
 ,áÑbÉãdG  ¬àdÓL  á`̀jDhQh  ióØªdG  ∂∏ªdG
 áμ∏ªªd  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  IOÉ``̀«``̀b  É`̀ k«`̀ dÉ`̀Y  É`̀ kæ`̀ª`̀ã`̀e
 ºXÉ©àJ  á«îjQÉJ  á∏Môe  »a  øjôëÑdG
 äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y äÉ``jó``ë``à``dG É`̀¡`̀«`̀a

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G
 áμ∏ªe  Iƒ``̀£``̀N  ¿CG  ≈````̀ dEG  â``̀Ø``̀dh
 ∞«ãμJ  QÉ```̀WEG  ø`̀ª`̀°`̀V  »`̀ JCÉ`̀ J  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 QÉÑàYGh ,∫OÉY πM ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d Oƒ¡édG
 ´GõædG AÉ¡fE’ É«é«JGôà°SG G kQÉ«N ΩÓ°ùdG
 ∫OÉY  πμ°ûH  »∏«FGô°SE’G  »æ«£°ù∏ØdG
 Ö©°ûdG  ¥ƒ≤M  øª°†j  ÉªHh  ,πeÉ°Th
 ™e  É k≤aGƒJ  ∂`̀dPh  ,≥«≤°ûdG  »æ«£°ù∏ØdG
 ádGóY  ≈∏Y  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ¢UôM
 ≥ëdÉH  ∂°ùªàdGh  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG
 ¬à∏é°S kÓ«°UCG É ké¡f ¬fƒμH ,»æ«£°ù∏ØdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 øH  »∏Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀MCG  ï«°ûdG  ó```cCGh
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 øY á`̀HÉ`̀«`̀fh ¬`̀ª`̀°`̀SÉ`̀H ,¥ô`̀ë`̀ª`̀ dG …OÉ```̀f
 AÉ°†YCGh  IQGOE’G  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  áaÉc
 ,á°†jô©dG √ô«gÉªLh …OÉædG »Ñ°ùàæeh
 ÖMÉ°U  Iô°†M  áªμëd  ≥∏£ªdG  √ó«jCÉJ
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 ≈dEG  äOÉb  »àdGh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 ,π«FGô°SEG  ádhO  ™e ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿ÓYEG
 ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢`̀Uô`̀M  ó`̀«`̀cCÉ`̀Jh
 πëH  ∂°ùªàdGh  ∫OÉ©dG  ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJ
 á«æ«£°ù∏ØdG  á`̀dhó`̀dG  á`̀eÉ`̀bEGh  ø«àdhódG

.á∏≤à°ùªdG
 ≈∏Y  ¥ôëªdG  …OÉ`̀f  ¢ù«FQ  Oó°Th
 ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«b ∞∏N ∞≤j …OÉædG ¿CG
 IOÉ«b  Éæªãe  ,áÑbÉãdG  ¬`̀à`̀jDhQh  ióØªdG
 á∏Môe  »`̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd  ¬`̀à`̀dÓ`̀L
 É¡«a  ºXÉ©àJh  ábódÉH  º°ùàJ  á«îjQÉJ
 »ª«∏bE’G  ø«jƒà°ùªdG  ≈∏Y  äÉjóëàdG
 ™àªàj É``e  ó``cDƒ``j  É``e  ƒ``̀gh ,»```dhó```dGh
 áμæMh á`̀Ñ`̀bÉ`̀K  á````̀jDhQ ø``̀e  ¬`̀à`̀dÓ`̀L ¬``̀H
 á`̀≤`̀ «`̀bOh á``̀ «``̀YGh IAGô``````̀bh á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S
 ≈∏Y  …ôéj  É`̀eh  »°SÉ«°ùdG  πÑ≤à°ùª∏d
 âbƒdG  »`̀a  Gó«°ûe  ,á`̀«`̀dhó`̀dG  áMÉ°ùdG
 ádGóY  ó«cCÉJ  ≈∏Y  ¬àdÓL  ¢UôëH  ,¬JGP
 ≥ëdÉH  ∂°ùªàdGh  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG
 ¬à∏é°S  π«°UCG  è¡f  ƒgh  ,»æ«£°ù∏ØdG
 øe ô`̀«`̀ã`̀c »`̀ a ¬`̀æ`̀Y äô`̀ Ñ`̀Yh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áë∏°üe  »a  Ö°üjh  á«dhódG  πaÉëªdG

.ÉgQÉgORGh ÉgQGô≤à°SGh á≤£æªdG øeCG
 ¿CG ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG …OÉ``̀ f ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó```̀cCGh
 É`̀gOƒ`̀≤`̀j »``à``dG á`̀æ`̀«`̀°`̀Uô`̀dG á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 è`̀¡`̀f Rõ``̀©``̀ J ió``̀Ø``̀ª``̀dG ∂``̀∏``̀ª``̀dG á``̀ dÓ``̀L
 øe  ,™«ªédG  ™`̀e  ¢ûjÉ©àdGh  ìÉ`̀à`̀Ø`̀f’G
 Éeh  »æjôëÑdG  Ö©°ûdG  ™``̀bGh  ≥∏£æe
 §HGôJh  »©ªàée  ∂°SÉªJ  øe  √ó¡°ûj
 ¥Gô`̀YC’G  ∞∏àîe  ø«H  »æWƒdG  ¬é«°ùf

 RÉéfE’G  Gòg  ¿CG  ≈dEG  Égƒæe  ,äÉfÉjódGh
 ∫É«LCÓd π°†aCG πÑ≤à°ùe »a πeC’G »£©j
 A»°†e  ó¡Y  ≈`̀ dEG  ™∏£àJ  »àdG  á∏Ñ≤ªdG

.™«ªé∏d
 ¢ù«FQ  »``̀fhQRÉ``̀c  ô`̀«`̀gR  OÉ``̀°``̀TCGh
 »°VÉjôdG  áeÉæªdG  …OÉ`̀f  IQGOEG  ¢ù∏ée
 ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  ™«ªL  º°SÉHh  ¬ª°SÉH
 Iô°†M  á`̀jDhQh  áªμëH  …OÉædG  IQGO?G
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 á«eGôdG  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 á«∏ªY  ≈``̀dEG  á`̀«`̀eGô`̀dG  Oƒ¡édG  ™`̀aO  ≈``̀dEG
 √ó«jCÉJ  Gó`̀cDƒ`̀e  ,á≤£æªdG  »`̀a  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG
 ádhO  ™e  ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿Ó`̀YE’  ≥∏£ªdG
 √ÉéJ  á«îjQÉJ  Iƒ£N  »gh  ,π«FGô°SEG
 ¥ô`̀°`̀û`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e »``̀a ΩÓ``°``ù``dG ∫Ó````̀MEG

.§°ShC’G
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  ¿CG  »`̀fhQRÉ`̀c  ó``̀cCGh
 »àdG  áÑbÉãdG  á``jDhô``dG  ∂∏àªj  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 É«∏©dG  ídÉ°üªdG  áeóN  ≈∏Y  ¢ùμ©æà°S
 ø`̀eC’G  õjõ©J  »a  º¡°ùJ  Éªe  ,Éæàμ∏ªªd
 AÉ`̀ª`̀æ`̀dG ô`̀gÉ`̀¶`̀e ô`̀°`̀û`̀fh QGô``≤``à``°``S’Gh
 á«îjQÉàdG  á∏MôªdG  πX »a ,QÉ`̀gOR’Gh
 ≈∏Y äÉ``̀jó``̀ë``̀à``̀dG  »``̀ a  º`̀XÉ`̀©`̀à`̀J  »``̀à``̀dG
 G kô«°ûe  ,»dhódGh  »ª«∏bE’G  ø«jƒà°ùªdG
 ºFGódG  π«°UC’G  øjôëÑdG  è¡f  ¿CG  ≈`̀ dEG
 øjôëÑdGh  ,¢ûjÉ©àdGh  ìÉ`̀à`̀Ø`̀f’G  ƒ`̀g
 A’ƒ`̀dG  ó¡Y  »a  ¿É``̀eC’Gh  ΩÓ°ùdG  ø`̀Wh

.á∏«°UC’G á«æWƒdG ìhôdGh AÉªàf’Gh
 ø`̀ª`̀Mô`̀ dGó`̀Ñ`̀Y ï`̀ «`̀ °`̀ û`̀ dG OÉ````̀°````̀TCGh
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀H
 ádÓL QGô≤H áªéædG …OÉf IQGOEG ¢ù∏ée
 AÉ`̀ °`̀SQE’ ¬`̀JGƒ`̀£`̀N »`̀a ió`̀Ø`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 äGƒ£Nh  á≤£æªdG  »a  ΩÓ°ùdG  óYGƒb
 QÉ«îc ,πeÉ°Th ∫OÉY ΩÓ°S ≈dEG π°UƒàdG
 áμ∏ªe  äGƒ£îH  ó«°ûjh  .»é«JGôà°SG
 »a  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG  ô°ûf  π«Ñ°S  »`̀a  øjôëÑdG

.á≤£æªdG
 …OÉf  ¿CG  øªMôdGóÑY  ï«°ûdG  ócCGh
 IOÉ«≤∏d GójDƒe ∞≤«°S GóHCGh ÉªFGO áªéædG
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd áª«μëdG
 á«îjQÉàdG  äGƒ£îdG  √òg  »a  ióØªdG
 á«∏Ñ≤à°ùªdG  Ió`̀«`̀ °`̀Tô`̀dG  äGƒ``̀£``̀î``̀dGh
 ¿CG  Éæ«Ñe  ,∂`̀∏`̀ª`̀j  É`̀e  π`̀μ`̀H  É`̀¡`̀d  É``ª``YGOh
 É¡JÉbÓYh  IOÉ«°S  äGP  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.É¡JOÉ«°ùH §ÑJôe ¿CÉ°T á«LQÉîdG
 ¢ù«FQ …ô°ShódG ø«°ùM »∏Y ócCGh
 »°VÉjôdG  ™jóÑdG  …OÉæH IQGOE’G  ¢ù∏ée
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿CG  »aÉ≤ãdGh
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 Ió≤àe ájDhQh Gôμa πªëj ióØªdG OÓÑdG
 »a QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëàd  á«YÉ°S
 å«M  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æeh  ºdÉ©dG
 ≥«≤ëJ  ¬«æ«Y  Ö`̀°`̀ü`̀f  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  ™`̀°`̀Vh
 ≈∏Y ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀à`̀dGh í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG
 RõY  ÉªH  »ªdÉ©dGh  »ª«∏bE’G  iƒà°ùªdG
 É k«ªdÉYh  É k«ª«∏bEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áfÉμe
 ΩÓ`̀°`̀ù`̀ dGh ø``̀eCÓ``̀d á````̀MGh É`̀gQÉ`̀Ñ`̀ à`̀YÉ`̀H

.QGô≤à°S’Gh
 Iô°†M Qòf  ó≤d  :…ô°ShódG  ™HÉJh
 ¬°ùØf  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 »a  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG  ô°ûf  π`̀LCG  øe
 á«ªgCG ≈∏Y ó«cCÉàdGh ºdÉ©dG ´É≤H ∞∏àîe
 º©æ«d  ádOÉ©dG  á«fÉ°ùfE’G  ÇOÉ`̀Ñ`̀e  ô°ûf
 QGô≤à°S’Gh  ø``̀eC’Gh  ¢û«©dÉH  ™«ªédG
 äÉ`̀YGô`̀ °`̀ü`̀ dG ¿É``̀μ``̀e ΩÓ``̀°``̀ù``̀dG π`̀ë`̀ «`̀ dh
 ¬àdÓL øe π©L …òdG ôeC’G ,äÉYGõædGh
 êPÉ`̀ª`̀æ`̀dG  ø`̀Y  ø«ãMÉÑ∏d  Éª¡∏e  Gó`̀ FÉ`̀ b
 ΩÓ°ùdG  áYÉæ°U  »`̀a  IRQÉ`̀Ñ`̀dG  á«ªdÉ©dG

.»ªdÉ©dG
 …OÉf  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó`̀ cCGh
 ¿CG ,…ôÑμ©dG º°SÉL óªMCG ≈°ù«Y áæjóe
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 É k«YÉ°S  á`̀eó`̀≤`̀à`̀e  á````̀jDhQh  Gô`̀μ`̀a  π`̀ª`̀ë`̀j
 ºdÉ©dG  »a  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëàd
 ™°Vh  å«M  ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æeh
 ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJ  ¬«æ«Y  Ö°üf  ¬àdÓL
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdGh
 áμ∏ªe áfÉμe RõY ÉªH »ªdÉ©dGh »ª«∏bE’G
 ÉgQÉÑàYÉH  É k«ªdÉYh  É k«ª«∏bEG  øjôëÑdG

.QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdGh øeCÓd áMGh
 Iô°†M  ≈©°ùj  :…ôÑμ©dG  ™`̀HÉ`̀Jh
 πLCG  øe ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ∞∏àîe  »a  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG  ô°ûf
 ô°ûf  á«ªgCG  ≈∏Y  ó«cCÉàdGh  ºdÉ©dG  ´É≤H
 ™«ªédG  º©æ«d  ádOÉ©dG  á«fÉ°ùfE’G  ÇOÉÑe
 πë«dh  QGô≤à°S’Gh  ø``̀eC’Gh  ¢û«©dÉH
 ,äÉYGõædGh  äÉYGô°üdG  ¿Éμe  ΩÓ°ùdG
 Éª¡∏e GóFÉb ¬àdÓL øe π©L …òdG ôeC’G
 IRQÉÑdG  á«ªdÉ©dG  êPÉªædG  øY  ø«ãMÉÑ∏d

.»ªdÉ©dG ΩÓ°ùdG áYÉæ°U »a
 ó°TGQ  øªMôdGóÑY  QƒàcódG  ó`̀cCGh
 …OÉæH  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Ωô°ûîdG
 Iô°†M ¿CG »°VÉjôdGh »aÉ≤ãdG øjôëÑdG
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 πªëj  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 ≥«≤ëàd  á«YÉ°S  áeó≤àe  á``̀jDhQh  Gôμa
 á≤£æeh  ºdÉ©dG  »a  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG
 ¬àdÓL  ™`̀°`̀Vh  å«M  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG
 íeÉ°ùàdGh  ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJ ¬«æ«Y Ö°üf
 »ª«∏bE’G  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ¢ûjÉ©àdGh
 áμ∏ªe  á`̀fÉ`̀μ`̀e  Rõ``©``j  É`̀ª`̀H  »`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dGh
 ÉgQÉÑàYÉH  É k«ªdÉYh  É k«ª«∏bEG  øjôëÑdG

.QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdGh øeCÓd áMGh
 øªMôdGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  ±É``̀°``̀VCGh
 Iƒ`̀£`̀î`̀dG  ¿Ó````YEG  ¿CG  Ωô`̀°`̀û`̀î`̀dG  ó``°``TGQ
 »a  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG  ≥«≤ëJ  √É`̀é`̀J  á«îjQÉàdG
 QGƒ`̀ë`̀ dG á```eÉ```bEGh ,§```̀°```̀ShC’G ¥ô`̀ °`̀û`̀ dG
 ádhOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  äÉbÓ©dGh
 ∫ƒëàdG ≈∏Y »æÑj ¿CG ¬fCÉ°T øe π«FGô°SEG
 ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  »dÉëdG  »HÉéjE’G
 QÉgOR’Gh øeC’Gh QGô≤à°S’G ºYój ¿CGh
 Ö©°ûdG  π«f  øª°†j  ÉªH  á≤£æªdG  »`̀a
 ≥≤ëjh áYhô°ûªdG ¬bƒ≤ëd »æ«£°ù∏ØdG
 É k≤ah á≤£æªdG »a ∫OÉ©dGh ºFGódG ΩÓ°ùdG
 IQOÉ`̀Ñ`̀eh  á`̀«`̀dhó`̀dG  á«Yô°ûdG  äGQGô`̀≤`̀ d

.á«Hô©dG ΩÓ°ùdG
 ¢ù«FQ  ƒ`̀fÉ`̀c  ∫Ó``̀W  ó«°ùdG  ó```̀cCGh
 ¿CG á`̀∏`̀°`̀ù`̀dG Iô`̀μ`̀ d  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG OÉ``̀ë``̀J’G
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ≥«≤ëàd  ≈©°ùJ  Iõ«ªe ájDhQh ôμa  ¬jód
 ™«ªé∏d  QGô≤à°S’Gh  ¿É``̀eC’Gh  ΩÓ°ùdG
 ¬àdÓL  ™°Vh  PEG  ,§`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »a
 íeÉ°ùàdGh  ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJ ¬«æ«Y Ö°üf
 »ª«∏bE’G  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ¢ûjÉ©àdGh
 áμ∏ªe  áfÉμe  Rõ©j  Ée  ƒ`̀gh  »ªdÉ©dGh
 ÉgQÉÑàYÉH  É k«ªdÉYh  É k«ª«∏bEG  øjôëÑdG
 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh ΩÓ`̀°`̀ù`̀ dGh ø``eCÓ``d G kPÓ````e

.™«ªédG ø«H áÑëªdGh
 Iô°†M Qò``̀f  ó`̀≤`̀ d{  :ƒ`̀ fÉ`̀ c  ™`̀ HÉ`̀ Jh
 ¬°ùØf  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 »a  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG  ô°ûf  π`̀LCG  øe
 »a  ¢Uƒ°üîdÉHh  ºdÉ©dG  ´É≤H  ∞∏àîe
 ≈∏Y ó«cCÉàdG ™e ,§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe
 ,á«fÉ°ùfE’G  ÇOÉÑªdG  º`̀gCG  ô°ûf  á«ªgCG

 ø`̀eC’G  πX  »a  ¢û«©dÉH  ™«ªédG  º©æ«d
 ΩÓ°ùdG  πë«dh  ,∫ó`̀©`̀dGh  QGô≤à°S’Gh
 äÉYGõædGh  äÉYGô°üdG  ¿Éμe  ø``̀eC’Gh
 øe π`̀©`̀L …ò````dG ô````̀ eC’G ,äÉ``̀aÓ``̀î``̀ dGh
 êPÉªædG øY ø«ãMÉÑ∏d Éª¡∏e óFÉb ¬àdÓL
 ΩÓ°ùdG  áYÉæ°U  »`̀a  IRQÉ`̀Ñ`̀dG  á«ªdÉ©dG
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  π`̀©`̀Lh  ,»ªdÉ©dG
 ¿ÉeC’Gh  ΩÓ°ù∏d  á«YÉ°ùdG  ∫hódG  áeó≤e

.zºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y
 ¢ù∏ée  AÉ``°``†``YCGh  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó```̀ cCGh
 ¿CG  ô«ëÑdG  ÜÉÑ°T  ø«μªJ  õcôe  IQGOEG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ≥«≤ëJ  ≈`̀ dEG  ≈©°ùjh  ,zΩÓ`̀°`̀ù`̀dG  π`̀LQ{
 »NBÉàdGh  »ªdÉ©dG  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG
 ,¥GôYC’Gh ¿ÉjOC’G  áaÉc  ø«H  íeÉ°ùàdGh
 çóëà«°S  ï`̀jQÉ`̀ à`̀ dG  ¿CG  ≈```̀dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e
 ¬`̀JGƒ`̀£`̀Nh ió`̀Ø`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L ø`̀Y
 ΩÓ°ùdG  Iô«°ùe  »a  IôKDƒªdGh  Ió`̀FGô`̀dG
 ΩÓ°ùdG  πLQ  ¬àdÓL  QÉÑàYÉHh  á«ªdÉ©dG

.áæ«°UôdG áªμëdGh äGQGô≤dGh
 ¿CG  IQGOE’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ±É```̀ °```̀VCGh
 øe ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀j  É`̀e
 øjôëÑdG  QhO  õjõ©àd  Iô«Ñc  Oƒ¡ée
 íeÉ°ùàdG º«b ô°ûf »a ºFGódGh …QƒëªdG
 Ωóîj ÉªH  ∑ôà°ûªdG  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh
 áÑbÉK  Iô¶f  ¬àdÓL  ∂∏àªjh  á«fÉ°ùfE’G
 øjôëÑdG áμ∏ªªd §≤a â°ù«d á«∏Ñ≤à°ùeh
 á«ªdÉ©dGh á«Hô©dG Üƒ©°ûdG áaÉμd ÉªfEGh
 ¬«æ«Y  Ö`̀°`̀ü`̀f  É``̀ª``̀FGO  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  ™`̀°`̀†`̀jh

.»ªdÉ©dG ΩÓ°ùdG ≥«≤ëJ
 ∞°Sƒj  ¢Sóæ¡ªdG  ó«≤©dG  ó```̀cCGh
 ø«μªJ  õcôe  ¢ù«FQ  …ô°ShódG  ìGô`̀L
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿CG  á«°SOÉ≤dG  ÜÉÑ°T
 ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y ø``̀H ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀ dÓ`̀é`̀ dG
 πªëj ió`̀Ø`̀ª`̀ dG  OÓ``̀Ñ``̀dG  π`̀gÉ`̀Y á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 »a  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG  πLCG  øe  á`̀jDhQ
 ¢ûjÉ©àdG  º«b  õjõ©Jh  §°ShC’G  ¥ô°ûdG
 áμ∏ªe á`̀fÉ`̀μ`̀e  ó``cDƒ``j  É`̀ª`̀H  í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh
 ÉgQÉÑàYÉH  É k«ªdÉYh  É k«ª«∏bEG  øjôëÑdG
 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh ΩÓ`̀°`̀ù`̀ dGh ø``eCÓ``d á```̀MGh
 ô°ûf  π``LCG  ø`̀e  IQÉ`̀æ`̀e  øjôëÑdG  ≈≤Ñàd
 ∞∏àîe  »``̀a  QGô``̀≤``̀à``̀°``̀S’Gh  ΩÓ``̀°``̀ù``̀dGh

 ô°ûf  á«ªgCG  ≈∏Y  ó«cCÉàdGh  ºdÉ©dG  ´É≤H
 ™«ªédG  º©æ«d  ádOÉ©dG  á«fÉ°ùfE’G  ÇOÉÑe
 πë«dh  QGô≤à°S’Gh  ø``̀eC’Gh  ¢û«©dÉH
 ,äÉYGõædGh  äÉYGô°üdG  ¿Éμe  ΩÓ°ùdG
 Éª¡∏e GóFÉb ¬àdÓL øe π©L …òdG ôeC’G
 IRQÉÑdG  á«ªdÉ©dG  êPÉªædG  øY  ø«ãMÉÑ∏d

.»ªdÉ©dG ΩÓ°ùdG áYÉæ°U »a
 ∞°Sƒj  ¢Sóæ¡ªdG  ó«≤©dG  ±É°VCGh
 Iƒ£îdG  ¿Ó``̀YEG  ¿CG  …ô`̀°`̀Shó`̀dG  ìGô``̀L
 »a  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG  ≥«≤ëJ  √É`̀é`̀J  á«îjQÉàdG
 ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿ÓYEGh  ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG
 ≈∏Y »æÑj ¿CG ¬fCÉ°T øe π«FGô°SEG ádhO ™e
 ¥ô°ûdG  »a  »dÉëdG  »HÉéjE’G  ∫ƒëàdG
 øeC’Gh  QGô≤à°S’G  ºYój  ¿CGh  ,§°ShC’G
 π«f  øª°†j ÉªH  á≤£æªdG  »a QÉ`̀gOR’Gh
 áYhô°ûªdG  ¬bƒ≤ëd »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG
 »a ∫OÉ``̀©``̀dGh º``FGó``dG ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG ≥`̀≤`̀ë`̀jh
 á«dhódG á«Yô°ûdG äGQGô≤d É k≤ah á≤£æªdG

.á«Hô©dG ΩÓ°ùdG IQOÉÑeh
 ¢ù«FQ ¬∏dG ∫Ée óFGQ ó«°ùdG OÉ°TCGh
 Iƒ£îdÉH  ¥ôëªdG  ÜÉÑ°T  õcôe  ø«μªJ
 ÖMÉ°U Iô`̀°`̀†`̀M π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëàd  ;ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 ¬àdÓL Oƒ`̀¡`̀é`̀H  §``̀°``̀ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  »`̀a
 áë°VGƒdG  √Oƒ`̀¡`̀Lh  ¬à°SÉ«°S  áªμMh
 ΩÉ`̀Fƒ`̀dGh  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh  ΩÓ°ùdG  ∫Ó``̀ME’
 »ªdÉ©dG  iƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀Y  í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh

.ójóëàdG ¬Lh ≈∏Y §°ShC’G ¥ô°ûdGh
 Oƒ¡édG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ¬∏dG  ∫É`̀e  QÉ`̀°`̀TCGh
 ÖMÉ°U Iô°†M É¡H Ωƒ≤j »àdG ácQÉÑªdG
 á«ªgCG  ó`̀cDƒ`̀J  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ∫ƒ°Uƒ∏d  É¡àØYÉ°†eh  Oƒ¡édG  ∞«ãμJ
 QÉÑàYGh  ,πeÉ°T  ΩÓ°Sh  ∫OÉ`̀Y  mπM  ≈`̀dEG
 ´GõædG AÉ¡fE’ É k«é«JGôà°SG G kQÉ«N ΩÓ°ùdG
 ∫OÉY  πμ°ûH  »∏«FGô°SE’G  »æ«£°ù∏ØdG
 á«dhódG á«Yô°ûdG äGQGô≤d É k≤ah πeÉ°Th
 øª°†j  ÉªHh  ,á«Hô©dG  ΩÓ°ùdG  IQOÉÑeh

 .≥«≤°ûdG »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ¥ƒ≤M

≥``«≤ëJ  »``a  º``¡°ùJ  á``YÉé°ûdG  ∂``∏ªdG  äGƒ``£N  :á``«æWh  äÉ``«dÉ©a
á``≤£æªdG Üƒ``©°T πμ``d GQÉ``gORGh GQGô``≤à°SGh É``fÉeCG ô``ãcCG π``Ñ≤à°ùe
á«é«JGôà°S’Gh á``«æeC’G É¡ëdÉ°üeh á«Hô©dGh á«æWƒdG É``¡àHGƒK ≈∏Y AÉæH É¡JGQGôb ò``îàJ ø``jôëÑdG
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 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ó``̀cCG
 ¢Shô«Ø∏d  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY  »a  IOÉjõdG  ¿CG  ÉfhQƒc
 äÉjƒà°ùe  ≈`̀ dEG  â∏°Uh  ø««°VÉªdG  ø«YƒÑ°SC’G  ∫Ó`̀N
 750`dG  õLÉM  É«£îàe  É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  ≥Ñ°ùj  ºd  IójóL
 ≈dEG  ´ÉØJQ’G  Gòg  Oƒ©jh  ,ΩÉ`̀jC’G  ¢†©H  »a  áªFÉb  ádÉM
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdÉH  AGQƒ°TÉY  º°Sƒe  AÉæKCG  ΩGõàd’G  ΩóY
 øe  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’Gh

.á«æ©ªdG äÉ¡édG
 ™«ªédG  ¿CG  ≈``̀ dEG  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  √ƒ``̀fh
 ájÉªMh  á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG  πªëàH  Ωƒ«dG  ÖdÉ£e
 πμH  ΩGõ`̀à`̀d’G  ôÑY  áaÉc  ™ªàéªdGh  º`̀gô`̀°`̀SCGh  º¡°ùØfCG
 ä’ÉëdG  OGóYCG  π«∏≤àd  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  äGOÉ°TQE’G
 QÉ°ûàfG  ≈æëæe  í«£°ùJ  »``a  á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG
 hCG  ø`̀jO  hCG  ¥ô`̀Y  ø«H  ¥ôØj  ’  ¢Shô«ØdÉa  ;¢Shô«ØdG
 ó«≤àdGh ΩGõàd’G »a ™«ªédG ôaÉ°†J ÖLƒà°ùj Ée ,Ögòe
 »a  QÉ°ûàf’G  ä’ó©e  ¢†Øîd  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh  ™ªàéªdG

 .ø«ª«≤ªdGh
 »æWƒdG  ÉæÑLGh  ¿EG  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ∫É`̀bh
 ,ÖLGƒdG  Gò¡H  ôîØfh  ™«ªédG  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ƒg

 ¢`̀UÓ`̀NE’Gh  »fÉØàdG  Qƒ°U  ´hQCG  »`̀a  ≈∏éàj  É`̀e  ƒ`̀gh
 øªeh á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdÉH  á«æWƒdG  QOGƒμdG  πc πÑb  øe
 øe º¡d IófÉ°ùªdG á«Ø∏îdG ±ô¨dÉH QÉ¡ædÉH π«∏dG ¿ƒ∏°üj
 äÉ¡édG πc øe ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á©HÉàeh ó°UQ
 ≈∏Y  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  Oó°Th  .á«∏gC’Gh  á«ª°SôdG
 ΩGõàd’G ¿CG GQGôμJh GQGôe ÉfócCG áëFÉédG ájGóH òæe ¬fCG
 ∫ƒ∏ëdG  π°†aCG  ƒg  ™ªéàdG  ΩóYh  á«FÉbƒdG  äGAGôLE’ÉH
 ∂dP  »a  óæà°ùfh  ,¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G  ôWÉîe  Öæéàd
 á«FÉ°üME’G äÉfÉ«ÑdGh äGô°TDƒªdGh á«ª∏©dG ≥FÉ≤ëdG ≈dEG

.á«dhódGh á«∏ëªdG á«ª°SôdG
 äÉ«FÉ°üM’G  ¿CG  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ±É°VCGh
 AóH  òæe  äÉ©ªéàdG  ÖÑ°ùH  ÉYÉØJQG  äô`̀¡`̀XCG  á«ª°SôdG
 á«YÉªàL’G  äÉÑ°SÉæªdG  »a  á°UÉNh  ¢Shô«Ø∏d  …ó°üàdG
 âÑÑ°ùJ AGQƒ°TÉY º°Sƒe AÉæKCG äÉ©ªéàdG ¿CG ’EG ,á«æjódGh
 ÖÑ°ùH  ábƒÑ°ùe ô«Z äÉjƒà°ùe ≈dEG  ä’ÉëdG  ´ÉØJQG  »a
 ≥ah É¡©°Vh ºJ »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ó«≤àdG ΩóY
 ájôØ©édG  ±É`̀bhC’G  IQGOEG  ™e  á«©ªàée  ácGô°Th  IOGQEG
 ¢UôëdÉH á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG ≥∏£æe øe ºJBÉªdG AÉ°SDhQh
 ø««æjôëÑdG áÑ°ùf â¨∏H PEG ;™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y
 âfÉc ÉªY ∞©°†dG øe ôãcCG áªFÉ≤dG ä’ÉëdG »dÉªLEG øe

 IójóédG áªFÉ≤dG ä’ÉëdG â¨∏H ó≤a ,ô£ØdG ó«Y ó©H ¬«∏Y
 áÑ°ùf â¨∏Hh ,ádÉM 5568 ô£ØdG ó«Y øe ø«YƒÑ°SCG ó©H
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  â¨∏H  ø«M »a ,%37 É¡æe ø««æjôëÑdG
 ádÉM 7451 AGQƒ°TÉY øe ø«YƒÑ°SCG Qhôe ó©H IójóédG
 É kYÉØJQG πãªj Ée ƒgh ,%82 É¡æe ø««æjôëÑdG áÑ°ùf â¨∏H
 âæ«H Éªc ,ø«àÑ°SÉæªdG ø«H áªFÉ≤dG ä’Éë∏d %34 áÑ°ùæH
 ∫ÉØWCÓd  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OGóYCG  »a  É kYÉØJQG  äGô°TDƒªdG
 áªFÉb  ádÉM  2787  â¨∏H  AGQƒ°TÉY  º°Sƒe  ó©H  AÉ°ùædGh

.∫ÉØWCÓd áªFÉb ádÉM 1480h AÉ°ùæ∏d
 áeÓ°Sh áë°U ¿CG ≈∏Y »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG Oó°Th
 ¿hÉ¡àdG  Öéj  ’h  áªFGO  ájƒdhCG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ´Éªà°S’G  Öéjh  ,±hô`̀¶`̀dG  ø`̀e  ±ô`̀X  …CG  âëJ  É¡«a
 IQÉ°ùîa ;º¡JÉª«∏©àH  ΩGõàd’Gh »Ñ£dG  ¿CÉ°ûdG  ÜÉë°UC’
 ¿CG á°UÉNh ,A»°T É¡°Vƒ©j ’ ìGhQC’G IQÉ°ùNh áë°üdG
 øe  ™ªàéªdG  »a  áYÉæe  πbC’G  äÉÄØdG  ¬H  ôKCÉàJ  ´ÉØJQ’G
 ä’ÉëdG QÉ°ûàf’ ô£N ô°TDƒe ƒgh ø°ùdG QÉÑch ∫ÉØWC’G
 ∞JÉμJ  IQhô°V  ≈dEG  G kô«°ûe  ,ø«£dÉîªdG  OGóYCG  OÉjORGh
 G kó`̀MGh  ÉØ°U  ±ƒ`̀bƒ`̀dGh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªL

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d
 ΩGõàd’G  á«ªgCG  ≈`̀dEG  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  √ƒ`̀fh

 ä’ó`̀©`̀e ¢`̀†`̀Ø`̀N π```̀LCG ø``e á``̀jRGô``̀à``̀M’G äGAGô```̀LE’É```̀H
 πμH  ¬``JGP  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  G kó«°ûe  ,™ªàéªdG  »`̀a  QÉ°ûàf’G
 ºJBÉªdGh óLÉ°ùªdG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dGh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 G kójó°T É°UôM GhóHCG øjòdG áØ∏àîªdG äBÉ°ûæªdG πc ∂dòch
 ôÑY ™ªàéªdG OGôaCG πμd áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y ®ÉØëdG ≈∏Y
 äGAGôLE’G πc ≥«Ñ£Jh äGOÉ°TQ’Gh äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’G
 QÉ°ûàfG  øe  óëdG  ¿CÉ°ûH  IòîàªdG  ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh
 øe √hóHCG Ée ≈∏Y º¡d √ôμ°T øY ÉHô©e ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ≈∏Y ¢û«©j øeh ó∏ÑdG √ÉéJ á«æWhh á«©ªàée á«dhDƒ°ùe
 ΩGõàd’G  »a  ºghòM  hòëdG  ™«ªédG  øe  É«æªàe  ,¬°VQCG
 º«≤ªdGh øWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe ™°†j …òdG ∫hDƒ°ùªdG

 .¬æ«Y Ö°üf
 »a  QGôªà°S’G  ¿CG  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  í°VhCGh
 »Ñ∏°S  √ôKCG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  ≥«Ñ£J »a  »NGôàdG
 É¡H OÉ°TCG Iô«Ñc Oƒ¡L øe øjôëÑdG áμ∏ªe ¬à≤≤M Ée ≈∏Y
 áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGóYCG QGôªà°SG ∫ÉM »a ¬fCG Éªc ,™«ªédG
 IOÉ`̀YEG  ƒg  áMhô£ªdG  äGQÉ«îdG  ó`̀MCG  ¿EÉ`̀a  OÉ``jOR’G  »a
 äGóéà°ùªdGh  äÉ«£©ªdG  ≈∏Y  kAÉæH  äGQGô≤dG  á©LGôe
 …ó°üà∏d  á≤HÉ°ùdG  πMGôªdÉH  äGAGô``̀LE’G  ≈`̀dEG  IOƒ©dGh

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød

Ö``gò``e hCG ø``jO hCG ¥ô``Y ø````«```H ¥ô```Ø``j ’ É`````fhQƒ`c ¢``Shô```«```a
ô``£ØdG ó``«Y ó``©H ٪37```H á``fQÉ≤e ٪82 ≈``dEG AGQƒ``°TÉY ó``©H ø``««æjôëÑdG ø``e äÉHÉ``°UE’G áÑ``°ùf ´É``ØJQG

∫É``ØWCÓd  á``dÉM  1480h  AÉ``°ùæ∏d  2787  ≈``dEG  ∫ƒ``°UƒdÉH  AÉ``°ùædGh  ∫É``ØWCÓd  á``ªFÉ≤dG  ä’É``ëdG  OGó``YCG  ´É``ØJQG

.∂∏ªdG ádÓL |



øjódG ∫Éªc ádÉg

!!ô°SÉN ¿ÉgQ

 »a QÉà¡à°S’G ΩóYh ,QòëdG »NƒàH ™ªàéªdG »Yh ≈∏Y ¿ÉgôdG πg
 ,á«dhDƒ°ùªdG øe »dÉ©dG ¢ùëdÉH ™àªàdGh ,ájRGôàM’G äGAGôLE’G ´ÉÑJG

!!?Gô°SÉN ÉfÉgQ ¿Éc
 áëFÉL  πX  »a  ΩÉjC’G  √òg  áMÉ°ùdG  ≈∏Y  Iƒ≤H  OOôàj  ∫GDƒ°ùdG  Gòg
 ø«H  ¢Shô«ØdG  äÉHÉ°UE’  áYõØªdG  ΩÉ``bQC’G  ¿Ó`̀YEG  ó©H  ∂`̀dPh  ,ÉfhQƒc
 Ωƒ∏dÉH »≤∏f ≥HÉ°ùdG  »a Éæc ¿CG  ó©H ,Iô«NC’G IôàØdG  ∫ÓN ø«æWGƒªdG
 ¢†©ÑdG  ¿EG  ≈àM ,IóaGƒdG  ádÉª©dG  ≈∏Y ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfÉH  ≥∏©àj  Éª«a
 ,ÉgOƒLh ø«æ≤J IQhô°†H äGƒ°UC’G âdÉ©Jh ,á∏eÉc á«dhDƒ°ùªdG É¡∏ qªM
 ∫É≤àfG »a »dhC’G áLQódÉH âª¡°SG Ée »g É¡YÉ°VhCGh É¡ahôX ¿CG ºZQ

.É¡æ«H Éª«a ¢VôªdG
 Oó©d GOô£eh GOÉM ÉYÉØJQG óéf PEG  ,∞∏àNG ób ™°VƒdÉa Ωƒ«dG ÉeCG
 É¡à∏«ãe  ≈∏Y  ≥Ñ°ùe  ô«Z  ¥ƒØJ  »a  ø«æWGƒªdG  ø«H  áHÉ°UE’G  ä’É`̀M
 ΩóY  ÖÑ°ùH  á«°VÉªdG  á∏«∏≤dG  IôàØdG  ∫ÓN  ∂dPh  ,IóaGƒdG  ádÉª©dG  ø«H
 äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  ióe »a ¿hÉ¡àdGh ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH  ΩGõàd’G
 ôaGƒJ ióe »a ø¶∏d Ö«îeh ,ájÉ¨∏d ¿õëeh ÖYôe ôeCG ƒg ,á«FÉbƒdG
 áeÓ°Sh øeCG ≈∏Y ®ÉØëdG á«ªgCÉHh ,ôeC’G IQƒ£îH »©ªàéªdG »YƒdG

.™ªàéªdG
 ≠∏Ñe IOÉjR ¿CÉ°ûH áÑZôH ìGôàbÉH ÜGƒædG øe áYƒªée Ωó≤J GôNDƒe
 ±ó¡H ,GQÉæjO øjô°ûY ≈dEG ô«fÉfO á°ùªN øe ΩÉªμdG AGóJQG ΩóY áØdÉîe
 ±ô¶dG ¿ƒc ≈dEG Gô¶f ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYO
 ΩóYh  ,áëFÉédG  √ò`̀g  RhÉéàd  ™«ªédG  ∞JÉμJ  Ö∏£àj  ¬H  ôªf  …ò`̀dG
 iƒà°ùe ¢†ØN »a áªgÉ°ùªdGh á«ë°üdG äGAGôLE’G ≥«Ñ£J »a ¿hÉ¡àdG

.¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G
 IQhô°V  »a  π°VÉaC’G  ÉæHGƒf  äƒ°U  ≈`̀dEG  ÉæJƒ°U  º°†f  PEG  øëfh
 äGAGôLEG PÉîJ’ ¿GhC’G ¿BG ó≤a ,√ÉéJ’G Gòg »a Ö°üJ Iƒ£N …CG PÉîJG
 ,äÉª«∏©àdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G  »`̀a  ¿hÉ¡àdG  äÉHƒ≤Y  ß«∏¨àdh  ,Iƒ°ùb  ô`̀ã`̀cCG
 äGƒ£îdG øe ójó©dG PÉîJ’ â©°Sh ,âahh ÉgQhóH âeÉb ób áeƒμëdÉa
 áeÓ°Sh  ,áeÉ©dG  áë°üdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  âª¡°SCG  »àdG  á«bÉÑà°S’G
 âbƒdG »a ,áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG äôah Éªc ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 áæëªdG  √òg  RhÉéàd  »©ªàéªdG  »YƒdG  ≈∏Y  É°†jCG  ¬«a  âægGQ  …ò`̀dG
 ,É¡°ùØf á«ë°üdG áeƒ¶æªdG ≈∏Y ¿ÉgôdG øe ºgCG ¬fCG É¡æe ÉæX ,áÑ©°üdG

.¿ÉgôdG Gòg äô°ùN É¡fCG hóÑj ∞°SCÓd øμdh
 ΩÉ¶ædGh  áeƒμëdG  â`̀≤`̀gQCG  ób  »©ªàéªdG  »YƒdG  á∏b  ¿CG  ∂°T  ’
 ,Iô«ãc  ¿É«MCG  »a  »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH  ΩGõàdG  ∑Éæg  ó©j  ºdh  ,»Ñ£dG
 Éªe ôãcCG áeƒμëdG π«ªëJ øμªj ’ ºK øeh ,IQôμàªdG äGôjòëàdG ºZQ
 ÉYOQh Iƒ°ùb  ôãcCG  IQƒ°üH ø«ØdÉîªdG  ™e πeÉ©àdG  ≈≤Ñj  ∂dòd  ,πªàëJ
 É¡«a â∏°Uh …ôNCG ∫hO »a çóM Éª∏ãe áKQÉc çhóëd É©æe ,πëdG ƒg

.ÉgÉÑ≤Y óªëJ ’ á∏Môe ≈dEG ´É°VhC’G
 π∏ªdG  øe  ´ƒæH  ô©°ûJ  äCGó``H  ¢SÉædG  ¿EG  ¢†©ÑdG  ∫ƒ≤j  ób  ,º©f
 ¿CG  ¢†©ÑdG  Qôb  ≈àM  ,∫õæªdÉH  ¢Sƒ∏édG  øeh  ,óYÉÑàdG  øe  ±ô≤dGh
 Gòg  ¿EG  A’Dƒ¡d  ∫ƒ≤f  øëfh  ,¢Shô«ØdG  ™e  á°UÉîdG  ¬à≤jô£H  ¢ûjÉ©àj
 äGô°TDƒªdG πch ,ÓjƒW ∫Gõj ’ QGƒ°ûªdÉa ,GóL GôμÑe AÉL ób Qƒ©°ûdG
 ,Oóëe πμ°T  hCG  ¿Éμe hCG  ¿ÉeR ¬d  ¢ù«d  ø«©∏dG  ¢Shô«ØdG  Gòg ¿CG  ócDƒJ

!!π«∏≤dG ’EG ¬æY º∏©f ’ ,∫ƒ¡ée hóY ™e Ωƒ«dG πeÉ©àf øëæa
!!™«ªédG ¬«©j ¿CG Öéj Ée Gògh
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 ¿ƒfÉb ¿CG õ««ªàdG áªμëe äócCG
 ¢û«àØJ  RÉ`̀LCG  á«FÉæédG  äGAGô``̀LE’G
 É¡«a Rƒéj »àdG ä’ÉëdG »a º¡àªdG
 ádÉM  »a  ¬fCGh  ,ÉfƒfÉb  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG
 RÉ`̀LCG  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  RÉ``̀LCG
 ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  õéj  ºd  ¿EGh  ¬°û«àØJ
 ôØ°SCG  É`̀e  π£Ñjh  ¬°û«àØJ  õéj  º`̀d
 ∂dP  AÉ`̀L  ,¢û«àØàdGh  ¢†Ñ≤dG  ¬æY
 øé°ùdÉH  ÉªμM  É¡°†≤f  äÉ«ã«M  »a
 Éª¡£Ñ°V  ºJ  ø«≤«≤°T  ≈∏Y  áæ°S  15
 OGƒ``̀ª``̀dG ø```e á`̀«`̀ª`̀c É``ª``¡``JRƒ``ë``Hh

.QÉéJ’G áª¡àH ÉæjOCGh IQóîªdG
 øªMôdGóÑY  »`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ∫É```bh
 Ö«Ñ°ùàdG »a Qƒ°ü≤dÉH ™aO ¬fCG º«æZ

 ¿Ó`̀£`̀Hh ´É``̀aó``̀dG ≥`̀ë`̀H ∫Ó`````̀NE’Gh
 √ÓJ  É``eh  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  äGAGô````̀LEG
 øe  ádÉM  ôaGƒJ  Ωó©d  äGAGô``LEG  øe
 ºμM  QÉ`̀°`̀TCG  å«M  ,¢ùÑ∏àdG  ä’É``̀M
 á©bGƒdG  π«°UÉØJ  ¿CG  ≈dG  áLQO  ∫hCG
 äÉ¡édG øe ¿PEG QGó°üà°SG ≈dEG Oƒ©J
 ¬°û«àØJh  ∫hC’G  §Ñ°†d  á«æ©ªdG
 ¢û«àØJ ºJ ádÉëdG ∂∏J AÉæKGh ¬dõæªH
 ¬JRƒëHh  (¬≤«≤°T)  »fÉãdG  º¡àªdG
 É¡fCG  âÑK  áæcGO  IOÉ`̀eh  á«dÉe  ≠dÉÑe
 ¢û«àØJ  º`̀ J  É`̀ª`̀c  ¢û«°ûëdG  IOÉ`̀ª`̀ d
 á«dÉe  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ô`̀ã`̀Yh ¬`̀JQÉ`̀«`̀°`̀S
 óYÉ°ùj »fÉãdG ¿CG äÉjôëàdG âØ°ûch

.IQóîªdG IOÉªdG èjhôJ »a ∫hC’G

 äÉ«ã«M  »`̀a  áªμëªdG  â`̀dÉ`̀bh
 ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJ  ¬`̀fCG  ºμë∏d  É¡°†≤f
 Oôéªd  ¬°û«àØJh  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG

 ¬°û«àØàH ¿hPCÉªdG ∫hC’G ™e √óLGƒJ
 hCG  áªjôédÉH  ¢ùÑ∏J  á`̀dÉ`̀M  ¿hOh
 Éªc  ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG  õ«éJ  ádÉM OƒLh
 á£∏°ùdG  ø`̀e  ¿PEÉ``̀H  ÉfƒfÉb  ±hô`̀©`̀e
 55  ø«JOÉªdG  ¿EG  å«M  á°üàîªdG
 á«FÉæédG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb øe 56h
 »FÉ°†≤dG  §Ñ°†dG  QƒeCÉªd  É`̀JRÉ`̀LG
 hCG  äÉjÉæédÉH  ¢ùÑ∏àdG  ∫Gƒ``̀MCG  »a
 ¢ùÑëdÉH  É¡«∏Y  Ö`̀bÉ`̀©`̀ª`̀dG  í`̀æ`̀é`̀dG
 ¿CG  ô¡°TCG  áKÓK  ≈∏Y  ójõJ  ’  Ióªd
 iòdG  ô°VÉëdG  º¡àªdG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤j
 ¬eÉ¡JG  ≈∏Y  á«aÉc  πF’O  ¬jód  óLƒJ
 RÉM  Gô°VÉM  øμj  ºd  ¿EÉa  áªjôédÉH
 Gô``̀eCG  Qó`̀°`̀ü`̀j  ¿CG  §Ñ°†dG  Qƒ`̀eCÉ`̀ª`̀d

.√QÉ°†MEGh ¬£Ñ°†H
 øe 66 IOÉªdG  ¿CG  ≈dG  äQÉ°TCGh
 »a  º¡àªdG  ¢û«àØJ  õ«éJ  ¿ƒfÉ≤dG
 ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  Rƒéj  »àdG  ä’É`̀ë`̀dG
 ¬£Ñ°V  ¿ƒfÉ≤dG  RÉ`̀LCG  ¿EGh  ,ÉfƒfÉb
 ¿CG  ≈``̀dG  äQÉ``̀°``̀TCGh  ,¬°û«àØJ  RÉ```̀LCG
 áæ«Y  ò``̀NGh  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  º¡àªdG  §Ñ°V
 ¬d  ¢ù«d  ¬JQÉ«°S  ¢û«àØJh  √QGQOEG
 ¿PEG  Oƒ`̀Lh  Ωó©d  ¿ƒfÉ≤dG  √QôÑj  Ée
 ºμëdG  ¢†≤f  »Yóà°ùj  Éªe  ¬£Ñ°†H
 ∫hCG  áªμëe  ≈`̀ dG  á«°†≤dG  IOÉ```̀YEGh
 ∂dòch ,ójóL øe É¡«a ºμëàd áLQO
 Ió`̀Mƒ`̀d  ô````NB’G  ø`̀YÉ`̀£`̀∏`̀d  áÑ°ùædÉH

.ádGó©dG ô«°S ø°ùMh á©bGƒdG

..äGQóîªdG »a QÉéJ’ÉH ¿Góªd áæ°S 15 øé°ùdÉH ºμM ¢†≤f

¢û«àØJ  ¬``æ``Y  ô`̀Ø`̀ °`̀ ù`̀ j  É``̀ e  ¿Ó``̀£``̀H  ó``̀ cDƒ``̀ J  á`̀ ª`̀μ`̀ ë`̀ ª`̀ dG
¬`̀£`̀ Ñ`̀ °`̀V ¿ƒ```̀ fÉ```̀ ≤```̀ dG õ``̀ é``̀ j º````̀d É``̀ ª``̀ dÉ``̀ W º``̀ ¡``̀ à``̀ ª``̀ dG

.º«æZ øªMôdGóÑY »eÉëªdG |

 ø«HÉ°T øé°S áHƒ≤Y õ««ªàdG áªμëe äójCG
 ábô°ùdG  ÉjÉ°†≤H  äÉ`̀«`̀≤`̀Ñ`̀°`̀SC’G  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ø`̀e
 πc  øé°ùH  ,äGQó`̀î`̀ª`̀dG  »`̀WÉ`̀©`̀Jh  √Gô``̀cE’É``̀H
 ábô°ùH Éª¡àfGOE’ ∂dPh ;äGƒæ°S 7 Ióªd Éª¡æe
 á≤£æªH  IOGôH  »a  πeÉY  øe  QÉæjO  200  ≠∏Ñe
 É¡©°Vh  ø«μ°ùH  √ójó¡Jh  ¬`̀gGô`̀cEG  ó©H  óæ°S

.¬àehÉ≤e π°Th ¬HÉgQE’ ¬≤æY ≈∏Y ÉªgóMCG
 É¡H  ≠``∏``HCG  ÉªÑ°ùM  π`̀«`̀°`̀UÉ`̀Ø`̀à`̀dG  ô`̀«`̀°`̀û`̀Jh
 ¬fCG  ≈`̀dEG  áWô°ûdG  õcôe  ¬«∏Y  »æéªdG  πeÉ©dG
 πª©j »àdG  IOGô`̀Ñ`̀dG  »`̀a  G kô`̀é`̀a  √Oƒ``̀Lh ∫É`̀M
 ,¿Éμª∏d  ¿É°üî°T  π`̀NO  ,óæ°S  á≤£æªH  É¡H

 âfÉc É kæ«μ°S êôîjh ¬d ÉªgóMCG ™aóH CÉLÉØJh
 É kÑdÉW  √ójó¡J  ≈dEG  ôNB’G  óªY  Éª«a  ,¬Ñ«L  »a
 ,∫Gƒ`̀eC’G  áfGõN  øY  OÉ©àH’Gh  äƒμ°ùdG  ¬æe
 ≠∏Ñe  ábô°S  øe  ∫hC’G  º¡àªdG  øμªJ  π©ØdÉHh
 QGôØdÉH GP’h zô«°TÉμdG{  »a âfÉc QÉæjO 200

.IOGôÑdG øe
 áWô°ûdG äôLCG ó≤a ÆÓÑdG ∂dP ôKCG  ≈∏Yh
 ºJh ,¿ÉμªdG øe äÉª°üÑdG ™aQ ºJh É¡JÉ≤«≤ëJ
 í°†JG  …òdGh  ,»fÉãdG  º¡àªdG  ájƒ¡d  π°UƒàdG
 √GôcE’ÉH  ábô°S  á«°†b  áeP  ≈∏Y  ¢SƒÑëe  ¬fCG
 ,á©bGƒdG  √ò`̀g  Ωƒ`̀j  äGP  »a  É¡ÑμJQG  á∏KÉªe

 »àdG  ø`̀cÉ`̀eC’G  ôcòàj  ’  ¬``̀fCG  ±ô`̀à`̀YG  …ò``̀ dGh
 ÉÑμJQG  ∫hC’G  º¡àªdG  ¬≤jó°Uh  ¬fEG  PEG  ,É¡bô°S
 äGOGôH IóY øe á∏«∏dG ∂∏àH ábô°S ºFGôL IóY
 äGOGôÑdG  Ébô°S  Éª¡fCGh  ,á≤£æe  øe  ôãcCG  »a
 É v«∏≤Y IôKDƒªdG OGƒªdG ô«KCÉJ âëJ Éª¡fƒc ∫ÉM
 á«dƒëμdG  äÉHhô°ûªdG  øY  kÓ°†a  äGQóîªdGh
 Éfƒμj ºd ¬≤jó°Uh ¬fCÉH ¬à∏©a G kQôÑe ,Iôμ°ùªdG

.Éª¡«Yh »a
 ø«ª¡àªdG âdÉMCG ób áeÉ©dG áHÉ«ædG âfÉch
 π`̀jô`̀HCG  14  ï`̀jQÉ`̀à`̀H  É`̀ª`̀¡`̀fC’  áªcÉëªdG  ≈``̀ dEG
 ∑ƒ∏ªªdGh ø«ÑªdG …ó≤ædG ≠∏ÑªdG Ébô°S 2019

 ,¬«∏Y  ™bGƒdG  √Gô`̀cE’G  ≥jô£H  ¬«∏Y  »æéª∏d
 É¡¡«LƒàH ΩÉbh É kæ«μ°S ∫hC’G º¡àªdG πªM ¿CÉH
 á∏«°SƒdG ∂∏àH ÉæμªJh ¬«∏Y »æéªdG ≥æY ƒëf
 ≠∏ÑªdG  ≈∏Y  AÓ«à°S’Gh  ¬àehÉ≤e  π°T  ø`̀e

.…ó≤ædG
 ø«ª¡àªdG  äÉ«≤Ñ°SCG  áØ«ë°U  äô``̀cPh
 OƒLƒd  ™FÉbƒdG  äGò`̀H  Éª¡æ«H  Éª«a  ácôà°ûe
 áfôà≤e √GôcE’ÉH ábô°S ÉjÉ°†b 3 øY π≤j ’ Ée
 √ò¡d áaÉ°VE’ÉH ,É k©e ÉgÉÑμJQG IOó°ûe ±hô¶H
 OGƒªdG »WÉ©àd IóMGh á©bGh ∂dòch ,á©bGƒdG

.IQóîªdG

 É```bô```°```S  ø```̀ «```̀ HÉ```̀ °```̀ û```̀ d  äGƒ`````̀æ`````̀°`````̀S  7  ø```̀ é```̀ °```̀ ù```̀ dG
√Gô`````cE’É`````H  ó``̀æ``̀ °``̀S  »````̀a  IOGô````````̀ H  ø````̀e  QÉ````̀æ````̀jO  200

 IQGOE’G  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e  ìô`̀ °`̀U
 á```````̀dOC’Gh å``MÉ``Ñ``ª``∏``d á``̀ eÉ``̀ ©``̀ dG
 åMÉÑªdG  áWô°T  ¿CÉ`̀H  á«FÉæédG
 áÄ«g ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG
 äô°TÉH  ób  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ

 Ωƒ≤J  á°ù°SDƒe  ∫É«M  É¡JGAGôLEG
 ΩÉ¶æH  á«dõæªdG  ádÉª©dG  ójQƒàH
 ¿hO ø``̀e  ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀∏`̀ d  äÉ``YÉ``°``ù``dG
 OóY  §Ñ°V  º`̀J  å«M  ,¢ü«NôJ
 ø∏ª©j  äÉØdÉîªdG  äÓeÉ©dG  øe

 ôjóe  QÉ`̀ °`̀TCGh  ,á°ù°SDƒªdG  ió`̀d
 åMÉÑª∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ΩÉ``̀Y
 ºJ  ób  ¬fCG  ≈dEG  á«FÉæédG  á`̀dOC’Gh
 á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G áaÉc PÉîJG

.áeRÓdG

 ∫ÉªdG  ≈∏Y  ™≤J  »àdG  ºFGôédG  øe  ábô°ùdG  ó©J
 IOÉªdG  »a  »æjôëÑdG  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  É¡aô©jh
 ô«¨d  ∑ƒ∏ªe  ∫ƒ≤æe  ∫Ée  ¢SÓàNG  É¡fCÉH  373  ºbQ
 áªjôL  ¿ƒfÉ≤dG  èdÉY  ó≤dh  ,¬μ∏ªJ  á«æH  »fÉédG
 »àdGh 376 ºbQ IOÉªdG »a √GôcE’G ≥jô£H ábô°ùdG
 ábô°ùdG áªjôL »a G kOó°ûe É kaôX √GôcE’G øe â∏©L
 ´ô°ûªdG  ¢üf  å«M  ,áHƒ≤©dG  ÉgÉ°†à≤ªH  â¶∏Z
 ÖbÉ©j{  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  øe  376  ºbQ  IOÉªdG  »a
 hCG √GôcE’G á≤jô£H â©bh GPEG ábô°ùdG ≈∏Y øé°ùdÉH
 ¬æe ¢Vô¨dG ¿ÉcCG AGƒ°S ìÓ°ùdG ∫Éª©à°SÉH ójó¡àdG
 QGôØdG ΩCG  ¬H ®ÉØàM’G ΩCG  ¥hô°ùªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
 GPEG âbDƒªdG hCG óHDƒªdG øé°ùdG áHƒ≤©dG ¿ƒμJh ,¬H
 ΩGó`̀YE’G  áHƒ≤©dG  ¿ƒμJh  ,ìhô`̀L  √Gô`̀cE’G  øY  CÉ°ûf
 äƒe  ≈`̀ dEG  √Gô``̀cE’G  ≈°†aCG  GPEG  óHDƒªdG  øé°ùdG  hCG

 .z¢üî°T
 ≈∏Y  ™bGƒdG  √Gô`̀cE’G  Qƒ°U  ´ô°ûªdG  Oóëj  ºdh
 ¬fCG  ≈∏Y  √Éæ©e  »a  πªëj  ¿Éc  ¿EGh  ¬«∏Y  »æéªdG
 …òdG ¢üædG ¥É«°S øe Gòg OÉØà°ùjh ,…OÉªdG √GôcE’G
 ∫Éª©à°SÉH ójó¡àdG »a øªμJ √GôcE’G øe √Qƒ°üH ≈JCG
 …OÉªdG √GôcEÓd ΩÉ©dG Ωƒ¡ØªdÉH »æ©j Ée ƒgh ìÓ°S
 É kgôc  ¬«∏Y  »æéªdG  πªëd  ájOÉe  πFÉ°Sh  ΩGóîà°SG
 A»°ûdG ≈∏Y ¬æe ∫ƒ°üëdGh »fÉé∏d ´É«°üf’G ≈∏Y
 √GôcE’G øe ¢Vô¨dG ´ô°ûªdG O qóM Éªc ,¬àbô°S OGôªdG
 ¬H ®ÉØàM’G hCG ¥hô°ùªdG A»°ûdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a

.¬H QGôØdG hCG
 áªjôL  ô°UÉæY  øe  G kô°üæY  √Gô`̀cE’G  QÉÑàY’h
 •hô°ûdG  ¬«a  ôaGƒàJ  ¿CG  Öéj  √Gô`̀cE’É`̀H  ábô°ùdG

:á«JB’G
 ¢üî°T  ≈`̀ dEG  É k¡Lƒe  √Gô``̀cE’G  ¿ƒμj  ¿CG  -1

.¬«∏Y »æéªdG
 ¢üî°T  ≈∏Y  ™bGƒdG  √Gô``̀cE’G  ¿ƒμj  ¿CG  -2

.É vjOÉe ¬«∏Y »æéªdG
 ábô°ùdG  á«∏ª©d  É k≤HÉ°S  √GôcE’G  ¿ƒμj  ¿CG  -3

.ÉgAÉæKCG hCG
 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¢Vô¨H √GôcE’G ¿ƒμj ¿CG  -4
.¬H QGôØdG hCG ¬H ®ÉØàM’G hCG ¬àbô°S OGôªdG A»°ûdG

:√GôcE’ÉH ábô°ùdG áªjôL ¿ÉcQCG 
:…OÉªdG øcôdG :k’hCG

 »`̀fÉ`̀é`̀dG ∑ƒ`̀∏`̀°`̀S »``̀a …OÉ``̀ª``̀dG ø``̀cô``̀dG π`̀ã`̀ª`̀à`̀j
 ábô°ùdG  á«∏ªY  ΩÉªJEG  »a  ájOÉe  πFÉ°Sh  ΩGóîà°SÉH
 ΩGóîà°SÉH  ójó¡àdG  hCG  ìÓ`̀°`̀ù`̀dG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  πãe
 hCG  ¬àcôM  ó««≤J  hCG  ¬«∏Y  »æéªdG  ó°V  ìÓ°ùdG
 ¬∏©éJ  iô`̀NCG  ájOÉe  πFÉ°Sh  ΩGóîà°SG  hCG  ¬Hô°V

.¬JOGQE’ ´É°üæjh »fÉé∏d ¬àehÉ≤e ó≤Øj
 ≥jô£H  ºàJ  ¿CG  áªjôédG  √ò`̀g  »`̀a  Qƒ°üàjh

.á«FÉæédG áªgÉ°ùªdG Qƒ°U øe IQƒ°üc ∑Gôà°T’G
:…ƒæ©ªdG øcôdG :É k«fÉK

 ábô°ùdG  áªjôéd  …ƒ`̀æ`̀©`̀ª`̀dG  ø`̀cô`̀dG  πãªàjh
 á«gÉªH  º∏Y  ≈∏Y  »fÉédG  ¿ƒμj  ¿CG  √GôcE’G  ≥jô£H
 ∑ƒ∏ªe ∫ƒ≤æe ∫Ée ¢SÓàNÉH Ωƒ≤j ¬fCGh ,áªjôédG
 »æéªdG  √Gô`̀cE’  äGhOCGh  πFÉ°Sh  É keóîà°ùe  ô«¨∏d
 çGóMEG  ≈dEG  ¬JOGQEG  ¬éàJ ¿CGh ,√OGôe ≥«≤ëàd ¬«∏Y
 A»°ûdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »gh  áªjôédG  øe  áé«àædG

.¬H QGôØdG hCG ¬H ®ÉØàM’G hCG ¥hô°ùªdG
 ≥jô£H ábô°ùdG áªjôL ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G QóéJh
 IQhô°V  ≈`̀dEG  …ƒæ©ªdG  É¡æcQ  »a  ™°†îJ  √Gô``cE’G

.∂∏ªàdG á«f ƒgh ¢UÉN »FÉæL ó°üb ôaGƒJ
:áHƒ≤©dG 

 äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  øe  376  º`̀bQ  IOÉªdG  â°üf
:»gh ,áHƒ≤©∏d ô«jÉ©e áKÓK ≈∏Y

 ÖJôàJ  ºd  GPEG  øé°ùdÉH  áHƒ≤©dG  ¿ƒμJ  -1
.IÉah hCG ìhôL √GôcE’G ≈∏Y

 hCG ó`̀ HDƒ`̀ª`̀ dG ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG á`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG ¿ƒ`̀μ`̀ J  -2
.ìhôL √GôcE’G øY âéàf GPEG âbDƒªdG

 øé°ùdG  hCG  ΩGó`````YE’G  á`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG  ¿ƒ`̀μ`̀J  -3
.¢üî°T äƒe ≈dEG √GôcE’G ≈°†aCG GPEG óHDƒªdG

ΩÉ``̀©``̀dG ∫É```̀ª```̀dG á``̀bô``̀°``̀S º```̀FGô```̀L

ó```jQƒ```à```d á```̀°```̀ù```̀°```̀SDƒ```̀e §```Ñ```°```V
∞``̀ dÉ``̀î``̀e π``̀ μ``̀ °``̀ û``̀ H á```̀ dÉ```̀ ª```̀ ©```̀ dG

 óªM  ø`̀H  ó`̀ª`̀MCG  ï«°ûdG  åëH
 »a  ,∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  áØ«∏N  ∫BG
 AÉ`̀°`̀SDhô`̀dG ø`̀e Oó``̀Y ™`̀e ¬`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG
 ™jô°ùdG  π≤ædG  äÉcô°ûd  ø«jò«ØæàdG
 ,»`̀Fô`̀ª`̀ dG ∫É``̀°``̀ü``̀J’G á`̀«`̀æ`̀≤`̀J ô`̀Ñ`̀Y
 iƒà°ùªH  AÉ≤JQ’ÉH  á∏«ØμdG  πÑ°ùdG
 π«¡°ùJh AÓª©∏d á«côªédG áeóîdG

.»côªédG ¢ü«∏îàdG äGAGôLEG
 ∫ÓN ∑QÉªédG ¢ù«FQ í°VhCGh
 ¿hôjóªdG  √ô°†M  …òdG  ´ÉªàL’G
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀H ¿hô``̀jó``̀ª``̀dGh ¿ƒ``eÉ``©``dG
 ±hô`̀¶`̀dG π``X »``a ¬```̀fCG ∑QÉ`̀ª`̀é`̀ dG
 º`̀dÉ`̀©`̀dG É`̀¡`̀H ô`̀ª`̀j »`̀ à`̀ dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 øeh  ,É``fhQƒ``c  áëFÉL  á¡LGƒªd
 ácôà°ûªdG á«dhDƒ°ùªdG CGóÑe ≥∏£æe
 äÉcô°ûdGh  ∑QÉªédG  ¿hDƒ`̀°`̀T  ø«H
 á∏ª©d  ø«¡Lh  ¿Óμ°ûJ  ø«à∏dGh
 á«∏ªY  ¿ÓãªJ  ÉªgQÉÑàYÉH  ,IóMGh
 ó≤a ,á«côªédG äGAGôLEÓd á«∏eÉμJ
 π«°UƒJ  »a  ô«NCÉJ  Oƒ`̀Lh  ßMƒd
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’  AÓ`̀ª`̀©`̀dG  ≈``̀ dEG  äÉæë°ûdG

.äÉcô°ûdG πc πÑb øe IOó©àe
 ∑QÉªédG  ¿hDƒ°T  ¿CG  ±É°VCGh
 AÓª©∏d  á`̀«`̀bGó`̀°`̀ü`̀e  π`̀μ`̀H  í`̀°`̀Vƒ`̀J
 AÉ`̀≤`̀JQÓ`̀d ∂``̀ dPh ô`̀«`̀NCÉ`̀à`̀dG ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SCG
 Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H π````̀c π```̀ª```̀©```̀dG IOƒ````̀é````̀H
 ≥∏£æe  øeh  ¬©bƒeh  ¬°UÉ°üàNG
 AÉ°†YCÉc ™«ªédG øe ™bƒàªdG AGOC’G

 .øjôëÑdG ≥jôa »a
 ∑QÉªédG  ¿hDƒ°T  ¿CG  í°VhCGh
 ≈dEG É¡à«é«JGôà°SG ∫ÓN øe ±ó¡J

 ™FÉ°†ÑdG ¢ü«∏îJ äGAGôLEG π«¡°ùJ
 »`̀à`̀dG QÉ``¶``à``f’G Iô`̀ à`̀ a ¢`̀ü`̀«`̀∏`̀≤`̀Jh
 øë°ûdG  »`̀g  π`̀MGô`̀e  Ió``Y  πª°ûJ
 äGAGôLEG  ΩÉªJh äÉcô°ûdG  πÑb  øe
 ø«°ü∏îªdG  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  ¢ü«∏îàdG
 äÉ`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG  ò```̀NCG  øª°†àJ  »`̀à`̀ dG
 É`̀gƒ`̀æ`̀e ,á``«``HÉ``bô``dG äÉ`̀ ¡`̀é`̀ dG ø``̀e
 πc  ô«aƒàH  ∑QÉªédG  ΩÉªàgG  ≈`̀ dEG
 ,AÓª©∏d  äGRÉ`̀«`̀à`̀e’Gh  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 í«àj  …ò``̀dG  π```LB’G  ™`̀aó`̀dG  ΩÉ¶æc
 á«côªédG  Ωƒ°SôdG  ™aO  äÉcô°û∏d
 ≥Ñ°ùªdG  ¢ü«∏îàdG  ΩÉ¶fh  ,Ó`̀LBG
 âbƒdG ácô°ûdG ¢ü∏îe íæªj …òdG
 πÑb äÉ≤aGƒªdG ™«ªL òNC’ »aÉμdG

 ™aódG  ΩÉ`̀¶`̀fh  ,áYÉ°†ÑdG  ∫ƒ`̀°`̀Uh
 øY ∂```̀dPh ó`̀©`̀H ø``Y »`̀ fhô`̀ à`̀μ`̀ dE’G
 á«fhôàμdE’G áeƒμëdG á°üæe ≥jôW
 ,ô`̀«`̀JGƒ`̀a ΩÉ``¶``f ≈````dEG á``aÉ``°``VE’É``H
 øe  IOÉØà°S’G  á«ªgCG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe
 äÓeÉ©ªdG  RÉéfE’  äÉeóîdG  √òg
 IOƒ``é``dGh á`̀Yô`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H á`̀«`̀cô`̀ª`̀é`̀dG

.áHƒ∏£ªdG
 ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG  ¿hDƒ``̀°``̀T  ¿EG  ∫É```̀bh
 ƒ`̀ª`̀æ`̀dG õ``jõ``©``à``d É```̀ª```̀FGO ≈`̀©`̀ °`̀ù`̀J
 äÉ``̀eó``̀N º``̀jó``̀≤``̀Jh …OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G
 ô«°ù«J  ∫ÓN  øe  Iõ«ªàe  á«côªL
 ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``̀ a IQÉ``̀é``̀à``̀ dG á``̀cô``̀M
 π°UGƒàdG  »a  ÉgQGôªà°SG  Gó`̀cDƒ`̀e

 äÓ«¡°ùàdG  πc  ºjó≤Jh  ≥«°ùæàdGh
 »a  áªgÉ°ùªdG  É`̀¡`̀fCÉ`̀°`̀T  ø`̀e  »`̀à`̀dG
 á°SÓ°S  IOÉ````̀jRh  AGOC’G  ô`̀jƒ`̀£`̀J
 ôjó°üàdGh  OGô`̀«`̀à`̀°`̀S’G  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y

.øjôëÑdG áμ∏ªªd
 ¿É`̀jQCG  »∏Y  Üô``YCG  ,¬à¡L  øe
 …O á`̀cô`̀°`̀T Rô``̀a õ`̀cô`̀e ΩÉ``̀Y ô`̀jó`̀e
 øY  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ∫EG  ¢ûJEG
 ∑QÉªédG  ¢ù«Fôd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T
 ºFGódG ∑QÉªédG ¿hDƒ°T ¿hÉ©J ≈∏Y
 πc  π«dòJ  ƒëf  å«ãëdG  »©°ùdGh
 äGAGô``LE’G  §«°ùÑJh  äÉHƒ©°üdG
 ìÉ`̀é`̀æ`̀dG ø``̀e ó`̀jõ`̀ª`̀ dG ≥`̀≤`̀ë`̀j É`̀ª`̀H

 .äÉcô°ûdG ∫ÉªYC’ QÉgOR’Gh

π`̀≤`̀æ`̀dG äÉ``cô``°``T ™``̀ e å`̀ë`̀Ñ`̀j ∑QÉ``̀ª``̀é``̀dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ
»côª`é`dG ¢``ü«`∏`î`à`dG äGAGô```LEG π«`¡`°ùJ ™```jô`°ù`dG

∑QÉ``̀ °``̀ û``̀j …É```̀æ```̀ Ñ```̀ dG Ö```̀ FÉ```̀ æ```̀ dG
á``̀jô``̀jô``̀°``̀ù``̀dG ÜQÉ```̀ é```̀ à```̀ dG »````a
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  áªFGódG  á«YƒædG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  …ÉæÑdG  QÉªY  ÖFÉædG  ∑QÉ°T
-ó«aƒc{  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  »a  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH

 òNC’ áeRÓdG äÉ°UƒëØdG iôLCGh ¢VQÉ©ªdGh äGôªJDƒªdG õcôe ≈dEG  ¬LƒJ PEG  ,z19
 øjôëÑdG  πLCG  øe  »JCÉJ  IQOÉÑªdG  √òg  ¿CG  ÖFÉædG  ócCGh  .ìÉ≤∏dG  øe  ≈`̀dhC’G  áYôédG
 »a  »æWƒdG  ≥jôØdGh  áμ∏ªªdG  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡édG  ™e  ±ƒbƒdGh  ,≈`̀dhC’G  áLQódÉH
 Éæ«∏Y ºàëj Ωƒ«dG »fÉ°ùfE’Gh »æWƒdG ÉæÑLGh ¿CG ÉØ«°†e ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áHQÉëe

.øjôëÑdG áeÓ°S πLCG øe ,ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a ácQÉ°ûªdG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

..…OÉ«°S QGôb
 ôªMCG §N øjôëÑdGh 

 ,áYÉªL  hCG  áYƒªée  hCG  ,ΩÉ`̀¶`̀f  hCG  á``̀dhO  …CG  ≥`̀M  ø`̀e  ¢ù«d
 ,É¡«∏Y  ójGõJ  hCG  ,É¡d  A»°ùJ  hCG  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈∏Y  ∫hÉ£àJ  ¿CG
 Ö©°û∏d  áYhô°ûªdG  ¥ƒ≤ëdGh  ,á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  ºYO  ¢Uƒ°üîH
 ,í°VGhh ï°SGQ ,ÉÑ©°Th IOÉ«b øjôëÑdG áμ∏ªe ïjQÉàa ..»æ«£°ù∏ØdG
 ∂μ°ûj ’h ,Iô«°üHh ô°üH ≈ªYCG  ’EG  ¬Ñéëj ’h ,óMÉL ’EG  √ôμæj ’

.É¡∏gCGh ø«£°ù∏ØH ôLÉàeh ôHÉμe ’EG ¬«a
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe ≈∏Y á«côàdG á«LQÉîdG ójGõJ ¿CG ÉbÓWEG πÑ≤f ’
 ’h ..π«FGô°SEG ™e Iô°TÉÑe äÉbÓY áeÉbEG »a ™«ªédG â≤Ñ°S »àdG »gh
 »æjôëH QGôb ≈∏Y zAƒ°ùdG QÉL{ ¿GôjEG øe ójó¡J »JCÉj ¿CG ÉJÉàH πÑ≤f
 øe äÉbÓY º«≤J »àdG  »gh ,¬«a  Égô«¨d  ’h ¿GôjE’ ¿CÉ°T  ’ ,…OÉ«°S
 äÉYÉªL ∫hÉ£àJ ¿CÉH πÑ≤f ’h ,AÉæãà°SG ÓH ™«ªédG ™e ádhÉ£dG âëJ
 áaƒ°ûμe  IôLÉàe  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈∏Y  äÉª¶æeh  äÉ«©ªLh

.á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤∏d
 ¿Gô``̀jEG  ô`̀HÉ`̀æ`̀eh  zá`̀jô`̀£`̀≤`̀dG  Iô`̀jõ`̀é`̀dG{  IÉ`̀æ`̀b  ø°ûJ  ¿CÉ``̀H  πÑ≤f  ’
 áμ∏ªe  ≈∏Y  É¡eƒég  ,á∏LODƒªdG  äÉYÉªédGh  á«HÉgQE’G  ÜGõ``̀MC’Gh
 ¬æY ™aGóf øWh Gò¡a äƒμ°ùdGh âª°üdG ∞bƒe »a øëfh ,øjôëÑdG
 ádÓL QGôb ™e ∞≤fh ,ôªMCG §N øjôëÑdÉa ,∂∏ªf Ée õYCÉHh ÉæMGhQCÉH
 ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG

.QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ≥«≤ëJ »a É¡FÉ≤°TCG ™e øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡Lh
 äÉ`̀HÉ`̀£`̀î`̀dG ÜÉ`̀ë`̀ °`̀UCG ∞`̀∏`̀N ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀dG ±ô`̀é`̀æ`̀j ¿CÉ```̀H π`̀Ñ`̀≤`̀f ’
 ,áæàØdGh ≈°VƒØdG IQÉKE’ º¡dÓ¨à°SGh º¡eGóîà°SG ºàjh ,äGQÉ©°ûdGh
 •ÉÑME’G  ìhQ  å`̀Hh  ,Ió`̀jGõ`̀ª`̀dGh  ∂«μ°ûàdGh  IAÉ`̀°`̀SE’G  áaÉ≤K  ô°ûfh
 ô°†jh AGôªëdG •ƒ£îdG RhÉéàj ôeCG Gò¡a ,ádhódG ≈∏Y ¢†jôëàdGh

.É«∏©dG øWƒdG áë∏°üªH
 ,¬fCÉ°T  Gò¡a  »æjôëÑdG  …OÉ«°ùdG  QGô`̀≤`̀dG  ¢†aôj  ¿CG  ójôj  ø`̀e
 QGô`̀≤`̀dG  ÜGƒ`̀°`̀U  ™«ªé∏d  ø«Ñà°S  á`̀«`̀©`̀bGƒ`̀dG  á°SÉ«°ùdGh  ï`̀jQÉ`̀à`̀dGh
 ∫hÉ£àj  ¿CÉ`̀H  πÑ≤fh  ,¬æY  âμ°ùf  ¿CG  Qƒ°üàj  øe  øμdh  ,»æjôëÑdG
 ¢ù«d  Gò¡a  ,É¡Ñ©°Th  É¡JOÉ«bh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈∏Y  ójGõjh  A»°ùjh
 ∞«îj  ’  »dÉ©dG  äƒ°üdÉa  ..¬H  πÑ≤f  ødh  ,¬d  íª°ùf  ødh  ,¬fCÉ°T  øe
 ,á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  »a  IójGõªdGh  ,á«aƒμdÉH  IôLÉàªdGh  ,Gó`̀MCG
 ,≥jô©dG  »îjQÉàdG  »æjôëÑdG  ∞bƒªdG  øe  GóMGh  GôÑ°T  ìõMõJ  ød
 á«°†≤∏d ºYGódG ,π«°UC’G É¡Ñ©°Th áÑ«£dG ¢VQC’G ¥ÉªYCG »a ÜQÉ°†dG

.»æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d áYhô°ûªdG ¥ƒ≤ëdGh á«æ«£°ù∏ØdG
 …OÉ«°S  QGôb  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ´RÉæj  ¿CG  óMCG  ≥M  øe  ¢ù«d
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd áÑbÉK ájDhQh ÉYÉé°T ÉØbƒe πãªj
 ô¶æjh ,√ÉYQh ¬∏dG  ¬¶ØM ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH
 ºYGódG  ,âHÉãdG  »æjôëÑdG  ∞bƒª∏d  Gó«cCÉJh  ,øWƒ∏d  É«∏©dG  áë∏°üª∏d
 »æ«£°ù∏ØdG  ´GõædG  AÉ¡fEGh  ,»æ«£°ù∏ØdG  Ö©°û∏d  áYhô°ûªdG  ¥ƒ≤ë∏d
 á«dhódG  äGQGô≤∏d  É≤ah  ,ø«àdhódG  πM  ≈`̀ dEG  ’ƒ°Uh  ,»∏«FGô°SE’G

 .Égô«Zh
 Gò¡d  π«°UC’Gh  ≥jô©dG  ïjQÉàdG  øe  ™HÉf  øjôëÑdG  áμ∏ªe  QGô`̀b
 ,íeÉ°ùJh  ìÉàØfG  øe  Qƒ°ü©dG  ôÑY  ¬H  õ«ªJ  É`̀eh  ,¬Ñ©°Th  øWƒdG
 ,á«°Uƒ°üîdGh  ájOó©à∏d  ΩGôàMGh  ,™«ªédG  ™e  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh
 ,á«Hô©dG  âHGƒãdÉH  ΩGõàd’G  ™e  ,á«fÉ°ùfE’G  ÇOÉÑªdGh  º«≤dG  õjõ©Jh

.É¡æY ∫RÉæàdG øμªj ’ »àdG á«æ«£°ù∏ØdG ¥ƒ≤ëdG ºYOh
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MAX FASHION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (COMMERCIAL)

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  AIRCONDITIONERS MECHANIC

JURONG ENGINEERING LIMITED -
 BAHRAIN S.P.C 

has a vacancy for the occupation of
  WELDER

JURONG ENGINEERING LIMITED - 
BAHRAIN S.P.C 

has a vacancy for the occupation of
  FITTER

SECURITY SOLUTIONS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

RUWAD ALBAHRAIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

BURJ MUSHRAF CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON

ABDULAMIR EBRAHIM YOUSIF DAHNEEM
(MAGNANI 6025 ) 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN

DAR AL-SHIFA MEDICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST

NOORA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR

AL FATEH CLEANING AND MAINTENANCE 
COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR (SITE)

 

AL RAKB AL HOSAINI CONTRUCTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

NATIONAL READYMIX CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR

ABUL FOOD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

NAJMAT AL-HIND RESTOURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER

ALBAQDEER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON

BOLAN TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

EXPRESS FOOD COMPANY LI MITED - 
BRANCH OF A FOREIGN COMPANY
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS)

ABDULAMIR EBRAHIM YOUSIF DAHNEEM 
(MAGNANI 6025 ) 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN

G A AND M S CO
BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

IN & OUT SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

AHMED MANSOOR ALAALI &
SONS REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC (AIR-CONDITIONING)

BLUE GATE ALC AND
REFRIGERATION WORK SHOP 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER

VENUS REST CAR HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC

ASHBEE ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUILDING GLAZIER

ASHBEE ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  ALUMINIUM TECHNICIAN

(GENERAL)

SIT ALSHAM GRILLS & SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

ELIE AND JEAN HAIR PRODUTS
ACCESSORIES PARTNERSHIP CO 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER

GILANI GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

NOOR SPECIALIST HOSPITAL B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY  S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

SOUTHERN PEARLS MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

GENETECH SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

VISTA STARS CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN

JBF BAHRAIN S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SHIFT LEADER

ALI AL ZAKI FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

SMART SCREENING TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  MECHANICAL TECHNICIAN

ALMAYASA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

ISABILA RESTAURANT FOR BIRYANI 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER

NOREEN AKHTAR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

GOOD SHEPHERD CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

KARAK AJMAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

UNIONTECH COMPUTERS AND TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

STILLER AGENCY FOR THE SUPPLY
WORKERS W. L. L 

has a vacancy for the occupation of
  RESTAURANT MANAGER

ABU AMMAR TOWING AND
ROAD SIDE ASSISTANCE 

has a vacancy for the occupation of
  HEAVY VEHICLE DRIVER

SUCCO JUICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

DYNAMO PARTS FOR DYEING CARS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

INJECTORS WORLD GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER

ARMACELL MIDDLE EAST COMPANY S.P. C. 
OWNED BY ARMACELL INTERNAT 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER

MUHAMMAD WAQAS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER

REZHANA DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

HAQ NAWAZ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

KHALID ABDULAZIZ MOHAMMED
ALRUMAIHI /DHAIYA 2 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN

MAQ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER

INCREASE SUGAR CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

ROSE BELY INTERNATIONAL UNITED 
CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER

BAHRAINI CANADIAN FOR
MANUFACTURING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  WELDER

6SPEED CAR CARE ITEMS AND SPARE PART 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

ALHANOOF INTERIORS AND DESIGNS S.P.C OWNED 
BY ADEL HAMAD ABDULRAHMAN HAMAD 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL)

KASHIF LINE BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

MUNDATTU CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER

AROMAX FIRE & SAFETY SYSTEMS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN

HIGH FIVE CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR

GOPIKA BUSINESS SUPPORT ACTIVITIES 
COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT

TECHNOBUILD CONTRACTING  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

DIAPRO TRADING AND CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER

AMEJYS MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY

AHMED SHARIF FURNITURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL)

BIN DARWISH WORKSHOP - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR

COPY CARE GENERAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

CAFE BAZZA  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF

CAFE BAZZA  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)

CAFE BAZZA  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

CAFE BAZZA  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER

FORZA CONTRACTING CO. PARTNERSHIP 
FOR ITS OWNERS FAWZIA ABDEL RA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

IDEA ORGANIZATION CONVENTIONS & 
EVENTS S.P.C 

has a vacancy for the occupation of
  BUILDING ARCHITECT

BEEFIES BURGER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

THE PERFECT DESIGN FOR KITCHENS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

SYED NOOR CONTRACTING & REAL ESTATES 
COMPANY - BAHRAINI PARTNERS 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER

SILVER FILS INTERNATIONAL CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

ABDUL KARIM FADL TRADING S.P.C CO 
OWNED BY ABUDLALKARIM SHAH 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE

TEAM MARKHOR SPC 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

AAFI TECH  SERVICES
BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER

BAIT AL MARAHEB RESTAURANT FOR 
MANDI AND MADFOON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER

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

  WORKER

ISA ALSHEALA DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT

ASDAM TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST

BLUE DRAGON ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

 33639970

ALYA GATE TEXTILES AND TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER

JASSIM ABDULLA JUMA ALRUMAIHI
( SAREH - 9881 ) 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN

RAFFA CONSTRUCTION &
MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  ELECTRICIAN

RAFFA CONSTRUCTION &
MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  QUALITY INSPECTOR

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  AIRCONDITIONERS MECHANIC

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER

CLEVERSO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

BAK-EX BAKERY PRODUCTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  BAKER & CONFECTIONER

LAHORE PALACE MANAGEMENT 
CONSULTANCY CO

BAHRAINI PARTNERSHIP COM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

BU SHANKI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT)

THREE THREADS BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK

THINK BEHAVIOR AND DEVELOPMENT 
CENTER FOR CHILDREN S.P.C

OWNED BY INGY ABDULLA YUSUF ALI REZA 
has a vacancy for the occupation of
  SECRETARY(EXECUTIVE)

ARLA FOODS S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY EQUIPMENT OPERATOR

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

  SALES EXCUTIVE

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

  SALES EXCUTIVE

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

GULF PHARMACIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR

ALMAAMEERI CONTRACTING &
 MAINTENANCE EST 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER

MANNAI ALUMINIUM AND GLASS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT)

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON

Vacanc ies  Ava i la b le

 ôjƒ£J á°SGQód É«fhôàμdEG Éë°ùe ó¡a ∂∏ªdG ô°ùéd áeÉ©dG á°ù°SDƒªdG äôLCG
 áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  ø«H  ájójóëdG  ∂μ°ùdG  §`̀Nh  ójóédG  óªM  ∂∏ªdG  ô°ùL
 Ωóîj ÉªH øjó∏ÑdG Óc øe ø«cQÉ°ûªdG …CGQ ´Ó£à°SG ±ó¡H ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
.ÉfhQƒc áeRCG ÜÉ≤YCG »a ô°ùédG π«¨°ûJ IOÉYEG ™e AGôÑîdGh äÉ°SÉ«°ùdG »©fÉ°U
 øjôaÉ°ùªdG  ±ó¡à°ùJ  »àdG  á∏Ä°SC’G  øe  áYƒªée ≈∏Y ´Ó£à°S’G  πªà°TG
 ¬Yƒf  øe  ∫hC’G  ´Ó£à°S’G  ƒgh  ,Qôμàe  πμ°ûH  ô°ùédG  ¿ƒeóîà°ùj  øjòdG
 »àdG áÑcôªdGh ôaÉ°ùªdG äÉeƒ∏©ªH ≥∏©àªdG ΩÉ©dG …CGôdG ¢SÉ«b ≈dEG ±ó¡j …òdG
 .ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  hCG  øjôëÑ∏d  º¡JQÉjR øe ¢Vô¨dGh É¡fƒeóîà°ùj
 ¿ƒeõà©j  GƒfÉc  GPEG  ÉªY  ø«Ñ«éà°ùªdG  ¿É«Ñà°S’G  ∫CÉ°ùj  ,∂`̀ dP  ≈∏Y  IhÓ`̀Y
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG)  áMôà≤ªdG  äGQÉ£≤dG  áeóN  ΩGóîà°SG
 ô«fÉfO 3^5h »æjôëH QÉæjO 2^5 ø«H ìhGôàj IôcòJ ô©°S §°SƒàªH (¢ùμ©dGh
 ôØ°ùdG  âbh  »dÉªLEG  øY  ô°ùédG  »eóîà°ùe  AÉ°VQ  øY  ∫CÉ°ùj  Éªc  ,á«æjôëH
 »dGƒëH ΩÉeódGh áeÉæªdG  ø«H  ,Iôé¡dGh ∑QÉªédG  πª°ûj  …òdGh ,¬d  §£îªdG

.áYÉ°S ∞°üf πc óMGh QÉ£b §°SƒàªH ,á≤«bO 30
 ôªY QƒàcódG zäÉ°SGQO{ õcôªH ábÉ£dGh ájOÉ°üàb’G äÉ°SGQódG ôjóe ∫Ébh
 ø«H ójóM áμ°S §Nh ójóL ô°ùL AÉæH ¿EG zRƒ«f »∏jO ∞∏L{ á∏«eõ∏d »dó«Ñ©dG
 IOÉjR  ∫ÓN  øe  OÓÑ∏d  á«é«JGôà°S’G  ídÉ°üªdG  Rõ©«°S  ájOƒ©°ùdGh  øjôëÑdG
 ¥ƒ°ùdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ¿CG  ÉØ«°†e  ,øjó∏ÑdG  ø«H  ôØ°ùdGh  IQÉéàdG  ≈∏Y  IQó≤dG
 íæª«°S  ¬fEG  å«M  ,2030  á`̀jDhQ  ≥«≤ëàd  á«ªgC’G  ≠dÉH  ôeCG  ô«ÑμdG  …Oƒ©°ùdG

.IôμàÑªdG ™jQÉ°ûªdG øe ójõªdG áHôéàd ΩRÓdG ¥É£ædG á«æjôëÑdG äÉcô°ûdG
 »àdG á«ÑæLC’G äÉcô°û∏d á«HPÉL ôãcCG øjôëÑdG π©é«°S Gòg ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 ¢ù∏ée ∫hO ¥Gƒ°SCG ≈dEG º¡dƒ°Uh õjõ©àd øjôëÑdG »a ÖJÉμe AÉ°ûfEG ≈dEG ≈©°ùJ

 .»é«∏îdG ¿hÉ©àdG
 ø«dhÉ≤ªdG  á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  ƒ°†Yh  ∫É``ª``YC’G  π``LQ  ó``̀cCG  √Qhó``̀ H
 π°üë«°S  á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóîdGh  IQÉéàdG  ´É£b  ¿CG  ô£e  ΩÉ°ûg  ø««æjôëÑdG

 .á∏Ñ≤ªdG äGƒæ°ùdG »a ø«Yhô°ûªdG øe AÉ¡àf’G OôéªH Iô«Ñc á©aO ≈∏Y

 á«ªgCG  á`̀ °`̀ SGQó`̀ d  ó`̀jó`̀L  í°ùe
ó`̀jó`̀é`̀dG ó`̀ ª`̀ M ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG ô`̀°`̀ù`̀L

!..∞∏àîe IÉ«M Üƒ∏°SCG

 ≈°ùY ∫ƒ≤j ô«ãμdG .2020 ΩÉY ≈∏Y Ωƒ∏dG AÉ≤dEG øY ¢†©ÑdG ∞bƒàj ºd
.ô«N ≈∏Y ΩÉ©dG Gòg »¡àæj ¿CG

 ¥ƒah ,∫ÉªàM’G ¥ƒa ¿Éc ÉfhQƒc áëFÉL áeRCG  ÖÑ°ùH Éæd çóM Ée
 ¿CGh  ,äGQÉ£ªdG  ≥∏¨J ¿CG  ™bƒàj  óMCG  øμj  ºd  ,Qƒ°üJ …CG  ¥ƒah ,∫É«îdG

.ôØ°ùdG ácôM ∞bƒàJ
 ,¿Gó∏ÑdG øe ô«ãμdG »a ¢SÉædG ≈∏Y ô¶M ¢VôØj ¿CG ™bƒàj óMCG øμj ºd
 ≈dEG π«°UƒàdÉH ≈Øàμjh ºYÉ£ªdG ≥∏¨J ¿CG ™bƒàj óMCG øμj ºd ,çóM ¬æμd

.∫RÉæªdG
 º¡Ñ∏ZCG  ¿ƒØXƒªdG  ,áëFÉédG  ÖÑ°ùH  Éæ«∏Y  â°Vôa  Iô«ãc  AÉ«°TCG
 ,Gôà¡à°ùe  ∫GRÉ`̀e  ¢†©ÑdGh  ,á¶àμe  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ,∫õæªdG  øe  ¿ƒ∏ª©j

.øjôà¡à°ùªdG ∫É«M á«aÉc äGAGôLEG òîàJ ’ ádhódGh
 áÑ∏£dG  ,IÉ«M  Üƒ∏°SCG  âëÑ°UCG  ,äGô¡£ªdGh  ,äGRÉØ≤dGh  ,äÉeÉªμdG
 πg ¿ƒaô©j ’h ,IÉfÉ©e ó©H º¡fGó∏H ≈dEG GhOÉY êQÉîdÉH ¿ƒ°SQój øjòdG
 ¿ƒ°SQój  »àdG  ¿Gó∏ÑdG  ≈dG  äGôFÉW  óLƒJ  πg  ,Éæg  ¿ƒ≤Ñj  ΩCG  ,¿hOƒ©j

.É¡H
 ™°Vh  »a  GƒëÑ°UCG  ,¢SQGóªdG  ≈`̀dG  ¿ƒÑgòj  ’  GƒëÑ°UCG  ∫É`̀Ø`̀WC’G
 IOÉ`̀jRh  ,¿GQó`̀é`̀dG  ø«H  ¢û«©dGh  ,ôé°†dG  øe  ádÉM  ,∫RÉæªdÉH  Ö©°U

.áãjóëdG Iõ¡LC’ÉH ôãcCG ≥∏©Jh ,á«Ñ°üYh ,¿Rƒ∏d
 ÉμjôeCG  âdGRÉe  ,AÉHƒdG  Gòg  ÖÑ°ùH  ádƒ∏°ûe  ¬Ñ°T  âëÑ°UCG  ÉæJÉ«M
 Iô«NC’G  √ògh  á«fÉãdG  áÑJôªdG  »a  óæ¡dG  â∏Mh  ,äÉHÉ°UE’G  OóY  Qó°üàJ
 ≈∏Y  ÉØ£Y  ,ÉfhQƒc  ÖÑ°ùH  äÉ«ahh  äÉHÉ°UEG  ≈∏YC’G  ¿ƒμJ  ¿C’  áë°Tôe

.¢SÉædG ™°Vhh ¿Éμ°ùdG OóY
 ä’ÉM ,ójóL øe ¥ÓZE’G »a ô«μØàdG ,á«fÉK ¢VôªdG É¡«dEG OÉY ÉHhQhCG
 OÉY ¢VôªdG ¿CG ’EG ,¿ÉeC’G á∏Môe ≈dEG π°üJ ¿CG äOÉc ∫hO »a äÉHÉ°UE’G

.ójóL øe ô°ûàfGh
 Éæg  Ωƒ«dGh  ,â≤∏ZCG  á£°Sƒàeh  Iô«¨°U  ™jQÉ°ûeh  ,â°ù∏aCG  äÉcô°T
 »¨Ñæj »àdGh ,GQô°†J ôãcC’G ™jQÉ°ûªdG  øY åjóëdG ∫GRÉe øjôëÑdG »a
 øªa  ,á≤∏¨e  ∫ÉØWC’G  ÜÉ©dCG  äÓëe  Óãe  âdGRÉªa  ,ô«Ñc  πμ°ûH  ºYóJ  ¿CG
 AÉHô¡ch  äGQÉéjEG  ™aój  ƒgh  √QƒeCG  ô«°ùj  ∞«c  Gòg  πãe  ´hô°ûe  ¬jód
 ,GQô°†J ôãcC’G ™jQÉ°ûªdG ºYóJ ¿CG ádhódG ≈∏Yh Ö©°U ôeCG ¬fEG ,ÖJGhQh

.á∏jƒW äGôàØd â≤∏ZCG »àdGh
 áLƒªdGh  ,∞«°üdG  »a  »Øàî«°S  ¢Shô«ØdG  ¿EG  Éæd  π«b  ájGóÑdG  »a

.ó©H äCÉj ºd AÉà°ûdG Éªæ«H ,ÉHhQhCG Üô°†J á«fÉãdG
 ¿CG  Égô«Zh  ø«μªJ  πãe  áªYGódG  äÉ°ù°SDƒªdG  ≈∏Y  ¿CG  …ôjó≤J  »a
 πμ°ûH Qô°†J øe ∑Éæg ,GQô°†J ôãcC’G ™jQÉ°ûªdG ºYO »a ô¶ædG π°UGƒJ

.¿Éjƒà°ùj ’ ∑GPh Gòg ,πeÉc πμ°ûH Qô°†J øe ∑Éægh ,§«°ùH
 ÉªHQh  ,Ö«Äch  Ö©°Uh  ,πªe  IÉ«M  Üƒ∏°SCG  Éæ«∏Y  â°Vôa  ÉfhQƒc

.É°†jCG ∞∏μe

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

 äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRƒH ájôëÑdG IhôãdGh áYGQõdG π«ch ∑QÉ°T
 á«HÉÑ°T á«°TÉ≤f á°ù∏L »a íàØdGƒHCG óªëe π«Ñf QƒàcódG »fGôª©dG §«£îàdGh
 HiPO  zçƒ`̀j  ƒÑjÉg{  Ωó≤àªdG  …OÉ«≤dG  èeÉfôÑdG  äGQOÉÑe  øª°V  á«∏YÉØJ
 á«é«JGôà°SG  ácGô°ûH  »dGƒàdG  ≈∏Y  »fÉãdG  ΩÉ©∏d  ΩÉ≤j  …ò`̀dG  ((Youth
 õcôeh  (ÉÑ«H)  áeÉ©dG  IQGOE’G  ó¡©eh  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  IQGRh  ø«H
 ôÑY  ∂dPh  ,(äÉ°SGQO)  ábÉ£dGh  á«dhódGh  á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG
 äÉHÉ°ûdGh  ÜÉÑ°ûdG  øe  áYƒªée  ácQÉ°ûªH  ,ô°TÉÑªdG  »FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J

.èeÉfôÑdG »a ø«cQÉ°ûªdG
 ´É£≤dG  á«ªæJ  »a  ÜÉÑ°ûdG  êÉ`̀eOE’  Iôªà°ùe  Oƒ¡L  øY  íàØdGƒHCG  çóëJh
 ÜÉÑ°û∏d á«ÑjQóJ IQhO 13 áeÉbE’ §£îoJ âfÉc ádÉcƒdG ¿CG ≈dEG  kÉàa’ ,»YGQõdG
 ºJ Éª«a ,É¡æe á«ÑjQóJ äGQhO 3 ó≤Y ºJh ,áYGQõdG ∫Éée »a 2020 ΩÉY ∫ÓN
 ¢Shô«a áëFÉL É¡à°Vôa »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ÖÑ°ùH äGQhódG »bÉH ∞bh
 á«∏ªY ¿ƒdƒà«°S øªe øjôëÑdG êQÉN øe AGôÑîdG ∫ƒ°Uh áHƒ©°Uh ,ÉfhQƒc
 Gòg ¿CG ≈dEG íàØdGƒHCG QÉ°TCG ,»μª°ùdG ´GQõà°S’G ∫Éée ¢üîj Éª«ah .ÖjQóàdG
 øeC’G  õjõ©J  »a  kGô«ãc  É¡«∏Y  ∫ƒ©j  »àdG  IóYGƒdG  äÉYÉ£≤dG  øe  qó©j  ´É£≤dG
 ™£b ô«aƒJ ≈∏Y õcôJ á«é«JGôà°S’G ¿CG ≈dEG kÉgƒæe ,øjôëÑdG áμ∏ªªH »FGò¨dG
 øjôªãà°ùªd  É¡ëæeh ¿É«M ¢SCGôH  »æWƒdG  ´GQõà°S’G  õcôe »a »°VGQC’G  øe

.∫ÉéªdG Gòg »a ájQÉªãà°SG äÉYhô°ûe ¥ÓWE’
 ÜÉÑ°ûdG  áÄa  º`̀YO  »`̀a  πãªàj  äÉYhô°ûªdG  √ò`̀g  ø`̀e  ¢Vô¨dG  ¿CG  ô``̀cPh
 äÉfÉ≤àdG  »æÑJh  »μª°ùdGh  »`̀YGQõ`̀dG  êÉ`̀à`̀fE’G  ∫Éée  »`̀a  πª©∏d  »æjôëÑdG
 óYGh  π«L  AÉæH  ≈∏Y  »°SÉ°SCG  πμ°ûH  õ«côàdG  ™e  ΩGóà°ùªdG  êÉàfEÓd  IôμàÑªdG
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

عبا�س هالل

الذين  الثاين  الرعيل  من 

بالتعليم،  االرتقاء  يف  �ساهموا 

من  الرتبية،  وظائف  يف  تدرج 

يف  ومعلم  التعليم،  يف  معلم 

تعليم  يف  فموجه  الكبار،  تعليم 

اإىل مدير مدر�سة م�ساعد  الكبار، 

يف  وم�سرف  مدر�سة،  فمدير 

للغة  متقن  الكبار،  تعليم  مراكز 

بق�سيدة  اأحتفني  �ساعر  العربية، 

عندما كنُت مديًرا للبعثات والعالقات الثقافية مبنا�سبة 

م�ساعدتي له يف ت�سهيل اأموره يف اإحدى املعامالت يف 

وزارة الرتبية والتعليم، زاملته من خالل عملي االإ�سايف 

يف اإدارة حمو االأمية وتعليم الكبار عندما كان مديرها 

را�سد  االأ�ستاذ  وبعده  العمادي  عبا�س  حممد  االأ�ستاذ 

عالية،  اأخالق  ذو  التعامل،  يف  بالهدوء  ات�سم  مندي، 

راٍق يف تعامله مع مروؤو�سيه ومع موظفيه اأي�ًسا، فهو 

االأ�ستاذ  اإنه  معنى،  من  الكلمة  ما حتمله  بكل  ع�سامي 

عبا�س علي اأحمد هالل.

ولد االأ�ستاذ عبا�س هالل عام 1948م يف اأم العي�س 

ب�سرتة يف نهاية اأعوام اجلري�س، فتلقى تعليمه االبتدائي 

يف مدر�سة �سرتة االبتدائية للبنني عام 1960م، بعدها 

كان  عندما  للبنني  االإعدادية  اإىل مدر�سة احلورة  انتقل 

مديرها االأ�ستاذ يا�سني طالب ال�سريف رحمه اهلل، حيث 

كانت اأول مدر�سة يف منطقة املنامة ت�سم جميع طالب 

البحرين ماعدا طالب املحرق الذين يدر�سون يف املرحلة 

الفرتة  هذه  اخلليفية، يف  الهداية  مدر�سة  االإعدادية يف 

اأهل  مّت تزوجه وهو يف ال�سف الثاين االعدادي كعادة 

ال�سف  ببنت وهو يف  ُرِزَق  البحرين، حيث  القرى يف 

اأن تخرج  االأول ثانوي مبدر�سة املنامة الثانوية، وبعد 

االأ�ستاذ عبا�س هالل من املرحلة الثانوية عام 1965م 

يف  الهملة  مبنطقة  الربيطاين  اجلي�س  قاعدة  يف  عمل 

وظيفة مقدم اأكل، فكان العمل يوًما وترك.

تقدم االأ�ستاذ عبا�س هالل اإىل وظيفة معلم ملديرية 

الرتبية والتعليم، ومّت قبوله معلًما عام 1967م، اإذ ُعنّي 

اإىل  ُنِقَل  وبعدها  للبنني،  االبتدائية  �سرتة  مدر�سة  يف 

مدينة  مدر�سة  اإىل  ثم  للبنني،  االبتدائية  اأوال  مدر�سة 

االإ�سراف  اإليه وظيفة  �سند 
ُ
اأ اإذ  للبنني  االإعدادية  عي�سى 

االإداري باالإ�سافة اإىل التدري�س.

وحتديًدا  معلًما  هالل  عبا�س  االأ�ستاذ  عمل  واأثناء 

العربية  بريوت  جامعة  اإىل  انت�سب  1970م،  عام  يف 

ليح�سل على اللي�سان�س يف اللغة العربية عام 1974م، 

هذا املوؤهل قاده ليُعنّي مديًرا م�ساعًدا يف مدر�سة اأحمد 

االأ�ستاذ  مديرها  كان  عندما  ال�سرقي  الرفاع  الفاحت يف 

تيحت لالأ�ستاذ عبا�س هالل الفر�سة 
ُ
عدنان �سيخو، اإذ اأ

تاأهيل  برنامج  �سمن  البحرين  جامعة  يف  للدرا�سة 

ودبلوم  الرتبية  دبلوم  على  للح�سول  املدار�س  اإدارات 

االإدارة ملدة �سنتني، بعدها ُنِقَل اإىل مدر�سة االإمام علي 

االإعدادية للبنني يف منطقة املعامري.

ونظًرا خلربة االأ�ستاذ عبا�س هالل يف تعليم الكبار 

والرتبية  العربية  اللغة  هم  مواد  لثالث  وموجه  كمعلم 

ملركز  م�سرًفا  ُعنّي  اأن  االجتماعية،  واملواد  االإ�سالمية 

حمو  ملركز  م�سرًفا  ليكون  ُنِقَل  بعدها  �سرتة،  مدر�سة 

االأمية مبدر�سة االمام علي يف املعامري، ويف هذه االأثناء، 

ح�سل االأ�ستاذ عبا�س هالل على دورة يف تعليم الكبار 

التقى  حيث  مب�سر،  املنوفية  يف  الليان  �سر�س  مبعهد 

باملحافظ والقى ق�سيدة يف ح�سوره اأكدت على عالقة 

بني البحرين وم�سر، فقد كافاأه حمافظ املنوفية مبيدالية 

ذهبية.

ولالأ�ستاذ عبا�س هالل م�ساركات وح�سور متميز يف 

العديد من ور�س العمل والدورات التدريبية واملوؤمترات 

الداخلية التي ُتقيمها وزارة الرتبية والتعليم.

وكون االأ�ستاذ عبا�س هالل �ساعًرا متمكنًا، فقد كتب 

العديد من الق�سائد واملوؤلفات.

يف  واالإخال�س  احلياة  يف  الع�سامية  هذه  واأمام 

2004م، حيث  عام  عبا�س هالل  االأ�ستاذ  تقاعد  العمل 

ُكِرَم من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان 

اآل خليفة طيب اهلل ثراه يف اأحد احتفاالت عيد العلم بعد 

خدمة طالت الثالثني عاًما.

حممد بن را�سد ي�سيد بالإقبال على امل�ساركة يف جائزة الطبيب البحريني

اأ�ساد بالتنظيم الكبري والإجراءات الآمنة عند التطعيم.. خالد بن علي: 

امل�ساركة �سرورة ون�ستب�سر بنجاح اللقاح لعودة احلياة لطبيعتها

موؤكداً اأن الإجراءات املتبعة مدرو�سة وتبعث على الثقة.. العب�سي: 

التطوع للقاح كورونا واجب وطني وهو اأخف من لقاح احلج

الفريق الوطني: اجلميع م�سوؤول عن ت�سطيح منحنى انت�سار الفريو�س

%82 ارتفاع اإ�سابات البحرينيني بعد عا�سوراء مقارنة 37 % بعد الفطر

اقت�سار املرا�سم على البث عن بعد ومنع ح�سور كبار ال�سن وعدم ا�ستخدام مكربات ال�سوت

»الأوقــــاف الــجــعـــفـــريــــة« تـــدعــــو الـمــاآتـــم اإلــــى اللـــتــزام بـــمـنــع الـتـجــمــعــــات

اأ�شاد ال�شيخ حممد بن را�شد بن خليفة 

ال�شمو  �شاحب  ديوان  وكيل  خليفة  اآل 

خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر، رئي�س اأمانة 

جائزة خليفة بن �شلمان اآل خليفة للطبيب 

الطبية  املوؤ�ش�شات  بتفاعل  البحريني، 

البحرينيني،  والأطباء  البحرين  مبملكة 

مع  تزامًنا  الأوىل  بن�شختها  ُتَقَدّم  والتي 

احتفاء اململكة بيوم الطبيب البحريني يف 

نوفمرب املقبل.

بقيادة  البحرين  مملكة  »اإن  و�شّرح 

�شيدي ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

نهجها  يف  ما�شية  ورعاه،  اهلل  حفظه 

على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  الهادف  الأ�شيل 

خمتلف  يف  البارزة  الوطنية  اجلهود 

ما  ظل  يف  اأنه  اإىل  لفًتا  القطاعات«، 

ظروف  من  اأجمع  والعامل  اململكة  ت�شهده 

ا�شتثنائية ب�شبب تداعيات جائحة كورونا 

كوفيد19، ياأتي الإعالن عن جائزة خليفة 

البحريني  للطبيب  خليفة  اآل  �شلمان  بن 

كلفتة تقدير واحرتام لهذه اجلهود.

�شاحب  �شيدي  مبادرة  »اإن  وقال: 

�شلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو 

املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

الرا�شخ  �شموه  اإميان  تعك�س  اهلل،  حفظه 

باأهمية ودور الكوادر الطبية يف النهو�س 

بالبنية التحتية ال�شحية مبملكة البحرين 

املجالت  يف  البحثي  احلراك  واإثراء 

هذه  تقدمه  ما  مثّمًنا  املختلفة«  الطبية 

الكوادر الوطنية من اإ�شهامات مميزة على 

امل�شتويني النظري والعملي.

�شبتمرب   5 يف  مت  اأنه  بالذكر  جدير 

اجلاري اإغالق باب تقدمي طلبات امل�شاركة 

خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  جائزة  يف 

ُتَنح  اأن  املُقَرّر  ومن  البحريني،  للطبيب 

جمال  يف  الأوىل  فئتني،  على  اجلائزة 

العالجي  البحث  يف  والإبداع  البتكار 

اجلائزة  ُتَنح  فيما  والطبي،  وال�شريري 

املمتد«  الثانية »الوفاء والعطاء  يف فئتها 

ل�شخ�شية وطنية رائدة وموؤثرة يف جمال 

الطب.

خالد  ال�شيخ  بروفي�شور  اللواء  اأكد 

الطبية  اخلدمات  قائد  خليفة  اآل  علي  بن 

بقيادة  البحرين  مملكة  جهود  اأن  امللكية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

جعلت �شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني 

الفريق  عمل  اأن  وبنّي  ق�شوى،  اأولوية 

الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا 

هو عمل كبري وذو كفاءة عالية. 

واأو�شح قائد اخلدمات الطبية امللكية 

وجود �شمانات عالية ل�شالمة الإجراءات 

املتبعة عند اأخذ اللقاح، م�شتب�شًرا بنجاح 

قال:  جتربته  وعن  ال�شريرية.  التجارب 

»التطوع مهمة اإن�شانية تهدف اإىل الت�شريع 

من عملية اإنتاج اللقاح املنا�شب، وناأمل اأن 

تتكلل جهود مملكة البحرين بالنجاح يف 

التطعيم  لأخذ  توجهت  فقد  اجلانب،  هذا 

مع اأفراد اأ�شرتي، ويتم اإجراء الفحو�شات 

من  للتاأكد  التطعيم  اأخذ  قبل  ال�شاملة 

واآمنة  منظمة  فالعملية  املتطوع،  �شالمة 

للغاية«.

خالد  ال�شيخ  الربوفي�شور  وتفاءل 

لوكالة  ت�شريح  يف  خليفة  اآل  علي  بن 

املطلوب  العدد  ببلوغ  البحرين  اأنباء 

بدور  م�شيدا  متطوعا،  اآلف   6 وهو 

دعم  يف  والإن�شاين  الإيجابي  املتطوعني 

تبذل  التي  الكبرية  احلكومية  اجلهود 

يف مواجهة اجلائحة، وبنّي اأن الفريو�س 

امل�شتخدم يف اللقاح هو فريو�س معطل، 

عامل  يف  متبعة  كال�شيكية  طريقة  وهي 

مواجهة  يف  جناحها  اأثبتت  اللقاحات 

فريو�شات اأخرى.

اإىل  علي  بن  خالد  ال�شيخ  ولفت 

د.  ومتابعة  الطبي،  الطاقم  جاهزية 

الأمرا�س  ا�شت�شارية  ال�شيد  جليلة 

الطبي  ال�شلمانية  مبجمع  املعدية 

املبا�شرة للعمل يف مركز املعار�س، وقال 

اإن العملية برمتها ل تتعدى 45 دقيقة، 

ول اأعرا�س جانبية تذكر غري احمرار يف 

منطقة البرة، مبيًنا اأمله يف اإيجاد لقاح 

اآمن ي�شتفيد منه العامل باأكمله، كما اأ�شاد 

عند  الآمنة  والإجراءات  الكبري  بالتنظيم 

اأخذ التطعيم، ووجود متابعات م�شتمرة 

 21 بعد  الثانية  اجلرعة  اأخذ  حني  اإىل 

يوًما، اآمالً �شرعة عودة احلياة لطبيعتها.

الرئي�س  العب�شي  عبداهلل  اأ�شامة  اأكد 

اأهمية  العمل  التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق 

الطبي  الوطني  الفريق  جهود  م�شاندة 

 ،)19 )كوفيد  كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

اأن التطوع يف التجارب ال�شريرية  واعترب 

ي�شمن  و�شروري  واجب  اأمر  اللقاح  لأخذ 

�شرعة التو�شل اإىل عالج اآمن.

وبنّي يف ت�شريح لوكالة اأنباء البحرين 

اأن العامل باأكمله ينتظر حالً لإعادة احلياة 

جائحة  بدء  قبل  كانت  كما  طبيعتها  اإىل 

يتاأتى  لن  احلل  هذا  اأن  اإىل  لفًتا  كورونا، 

واملقيمني  املواطنني  م�شاركة  خالل  من  اإل 

تتم  التي  ال�شريرية  التجارب  لإجناح 

باإ�شراف طبي متخ�ش�س، فهذه امل�شوؤولية ل 

يتحملها الأطباء والكادر الطبي املتخ�ش�س 

فح�شب، بل يت�شارك يف حملها كل اإن�شان، 

ناجح  عالج  اإيجاد  هدف  بلوغ  اأجل  من 

ي�شتفيد منه الكبار وال�شغار وي�شمن بقاء 

الإن�شان و�شحته.

التطوع  يف  م�شاركته  اأن  اإىل  ولفت 

امل�شوؤولني  من  جمموعة  �شجعت  قد 

وال�شت�شاريني واملديرين يف الهيئة للتطوع 

الإيجابي  النموذج  تقدمي  اأن  اأي�شا، معتربا 

هذه  ظل  يف  تقدميه  ميكن  ما  خري  هو 

املواطنني  م�شاركة  اأن  واأو�شح  اجلائحة، 

يعترب  احلكومية  املنظومة  يف  العاملني 

النموذج  واجًبا وطنًيا، ويدلل على وجود 

الذي يزيد وي�شجع على امل�شاركة باإيجابية.

اللقاء،  اأخذ  يف  جتربته  تفا�شيل  وعن 

قال العب�شي: »اللقاح خفيف للغاية، وهو 

توؤتي  اأن  واأتنى  احلج،  لقاح  من  اأخف 

تنهي  مب�شرة  بنتائج  الكبرية  اجلهود  هذه 

هذه اجلائحة باإذن اهلل«، واأو�شح العب�شي 

للغاية، وثمة و�شوح كبري  اآمن  اللقاح  اأن 

ت�شبق  التي  املف�شلة  الطبية  املعلومات  يف 

تزيد  املتبعة  الإجراءات  فكل  اللقاح،  اأخذ 

م�شيًدا  مدرو�شة،  اإجراءات  باأنها  الثقة  من 

التي  الكبرية  الإن�شانية  اجلهود  ومقدًرا 

مركز  يف  العامل  الطبي  الكادر  يقدمها 

البحرين الدويل للمعار�س واملوؤترات من 

رحابة واإيجابية وتعاون ومتابعة جلميع 

التفا�شيل.

الطبي  الوطني  الفريق  اأكد 

الزيادة  اأن  كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

للفريو�س  القائمة  احلالت  عدد  يف 

اإىل  و�شلت  املا�شيني  الأ�شبوعني  خالل 

الو�شول  ي�شبق  مل  جديدة  م�شتويات 

حالة  الـ750  حاجز  متخطًيا  اإليها، 

هذا  ويعود  الأيام،  بع�س  يف  قائمة 

الرتفاع اإىل عدم اللتزام يف اأثناء مو�شم 

الوقائية والإجراءات  بالتدابري  عا�شوراء 

من  ال�شادرة  والتعليمات  الحرتازية 

اجلهات املعنية.

اأن  الطبي  الوطني  الفريق  واأو�شح 

امل�شوؤولية  بتحمل  اليوم  مطالب  اجلميع 

واأ�شرهم  اأنف�شهم  وحماية  املجتمعية 

بجميع  اللتزام  عرب  كافة،  واملجتمع 

لتقليل  ال�شادرة  والتعليمات  الإر�شادات 

يف  وامل�شاهمة  القائمة  احلالت  اأعداد 

الفريو�س،  انت�شار  منحنى  ت�شطيح 

اأو  اأو دين  فالفريو�س ل يفرق بني عرق 

يف  اجلميع  ت�شافر  ي�شتوجب  ما  مذهب، 

الحرتازية  بالإجراءات  والتقيد  اللتزام 

املجتمع  يف  النت�شار  معدلت  خلف�س 

املواطنني  و�شالمة  �شحة  على  واحلفاظ 

واملقيمني.

اإن  الطبي  الوطني  الفريق  وقال 

�شحة  على  احلفاظ  هو  الوطني  واجبنا 

ما  وهو  الواجب،  بهذا  ونفخر  اجلميع 

يتجلى يف اأروع �شور التفاين والإخال�س 

من قبل جميع الكوادر الوطنية بال�شفوف 

بالنهار  الليل  ي�شلون  وممن  الأمامية، 

ر�شد  من  لهم  امل�شاندة  اخللفية  بالغرف 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  ومتابعة 

والأهلية.  الر�شمية  اجلهات  جميع  من 

اأنه  على  الطبي  الوطني  الفريق  و�شدد 

وتكراًرا  مراًرا  اأكدنا  اجلائحة  بداية  منذ 

الوقائية  بالإجراءات  اللتزام  اأن  على 

اأف�شل احللول لتجنب  التجمع هو  وعدم 

ون�شتند  بالفريو�س،  الإ�شابة  خماطر 

العلمية واملوؤ�شرات  اإىل احلقائق  يف ذلك 

املحلية  الر�شمية  الإح�شائية  والبيانات 

الوطني  الفريق  واأ�شاف  والدولية، 

اأظهرت  الر�شمية  الح�شاءات  اأن  الطبي 

بدء  منذ  التجمعات  ب�شبب  ارتفاًعا 

الت�شدي للفريو�س خا�شة يف املنا�شبات 

التجمعات  اأن  اإل  والدينية،  الجتماعية 

يف  ت�شببت  عا�شوراء  مو�شم  اأثناء  يف 

م�شبوقة  غري  مل�شتويات  احلالت  ارتفاع 

ب�شبب عدم التقيد بالإجراءات الحرتازية 

و�شراكة  اإرادة  وفق  و�شعها  مت  التي 

اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  مع  جمتمعية 

امل�شوؤولية  منطلق  من  املاآمت،  وروؤ�شاء 

و�شالمة  �شحة  على  باحلر�س  الوطنية 

اجلميع.

من  البحرينيني  ن�شبة  بلغت  فقد 

اإجمايل احلالت القائمة اأكرث من ال�شعف 

عما كانت عليه بعد عيد الفطر، اإذ بلغت 

اأ�شبوعني  بعد  اجلديدة  القائمة  احلالت 

وبلغت  حالة،   5568 الفطر  عيد  من 

حني  يف   ،%37 منها  البحرينيني  ن�شبة 

بعد  اجلديدة  القائمة  احلالت  بلغت 

 7451 عا�شوراء  من  اأ�شبوعني  مرور 

منها  البحرينيني  ن�شبة  بلغت  حالة 

82%، وهو ما ميثل ارتفاًعا بن�شبة %34 

كما  املنا�شبتني،  بني  القائمة  للحالت 

بّينت املوؤ�شرات ارتفاًعا يف اأعداد احلالت 

مو�شم  بعد  والن�شاء  لالأطفال  القائمة 

قائمة  حالة   2787 بلغت  عا�شوراء 

للن�شاء و1480 حالة قائمة لالأطفال.

للماآمت  دعوتها  اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  جددت 

واحل�شينيات ملوا�شلة اللتزام بتوجيهات الفريق الوطني 

ومنع   )19  - )كوفيد  كرونا  لفايرو�س  للت�شدي  الطبي 

يف  ال�شابات  ح�شيلة  لتزايد  نظرا  تام  ب�شكل  التجمعات 

الفرتة الأخرية وو�شولها مل�شتويات غري م�شبوقة.

واكدت ان الجتماع الذي جمع الفريق الوطني الطبي 

اجلعفرية  الأوقاف  واإدارة  كرونا  لفايرو�س  للت�شدي 

املواكب  وهيئة  املحافظات  خمتلف  من  املاآمت  وممثلي 

يف  ال�شحي  الو�شع  تطورات  اأبرز  ا�شتعر�س  احل�شينية 

اململكة وتزايد انت�شار الإ�شابات بفايرو�س كورونا نتيجة 

التجمعات والتهاون باللتزام بالجراءات الحرتازية.

وجتنب  بامل�شوؤولية  التحلي  باجلميع  واأهابت 

التجمعات لأنه التهاون �شيزيد من حدة انت�شار الفايرو�س 

والتباعد مع اللتزام بالحرتازات الوقائية �شي�شهم ب�شكل 

فعال يف خف�س معدلت الإ�شابة وال�شيطرة على الو�شع.

خالل  والتعليمات  بال�شوابط  اللتزام  �شروة  واكدت 

هذه الفرتة والتي من بينها اقت�شار املرا�شم على البث عن 

والطاقم  البث  طاقم  غري  املاآمت  يف  يتواجد  األ  على  بعد، 

اأ�شخا�س،   10 جميعا  اأعدادهم  تتجاوز  واأل  الإداري، 

واللتزام بلب�س الكمامات وترك م�شافة مرتين بني اأع�شاء 

الطاقم، والتن�شيق مع وزارة ال�شحة لفح�س الطاقم جمددا 

للتاأكد من �شالمة اجلميع، ومنع ح�شور كبار ال�شن )60 

�شنة وما فوق( واأ�شحاب الأمرا�س املزمنة، وعدم توزيع 

وعدم  املاآمت،  خارج  التجمع  ومنع  والأطعمة،  الوجبات 

اإقامة التجمعات باملنازل لإحياء ال�شعائر احل�شينية، وعدم 

ت�شغيل مكربات ال�شوت.

بكافة  والتقيد  للتعاون  باجلميع  الإدارة  واأهابت 

الظرف  هذا  لتجاوز  الر�شمية  والتوجيهات  التعليمات 

ال�شتثنائي، فاجلميع مطالب بتحمل امل�شوؤولية املجتمعية 

وحماية اأنف�شهم واأ�شرهم واملجتمع كافة عرب اللتزام بكافة 

احلالت  اأعداد  لتقليل  ال�شادرة  والتعليمات  الإر�شادات 

القائمة وامل�شاهمة يف ت�شطيح منحنى انت�شار الفريو�س.

 ال�سيخ حممد بن را�سد

ال�سيخ خالد بن علي اآل خليفة

اأ�سامة عبداهلل العب�سي
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كلمات لها معنى

وتاأتي �لأجهزة �لأمنية �لبحرينية كاأحد �أهم
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مر�جعات

�لدور �لهام ملجل�س وز�رة �لد�خلية

اآل خليفة وزير  ال�شيخ را�شد بن عبد اهلل  اأول  الفريق  اأ�شدره  الذي  القرار 

الداخلية باإن�شاء وت�شكيل جمل�س وزارة الداخلية برئا�شته.. هذا القرار له اأبعاد 

اأمن الوطن واملواطن، وياأتي يف اإطار  اأمنية مبا ي�شهم يف تعزيز جهود حفظ 

يف  النظر  اإىل  بالإ�شافة  الأداء،  يف  التميز  وحتقيق  املوؤ�ش�شي  التطوير  عملية 

ال�شئون العامة ملن�شوبي وزارة الداخلية وو�شع ال�شيا�شات اخلا�شة بتدريبهم 

يف �شوء الروؤية امل�شتقبلية وتطوير دور ال�شراكة املجتمعية يف تر�شيخ الأمن 

مبعناه ال�شامل.

ولعل يف ت�شكيلة جمل�س وزارة الداخلية والتي �شمت بالإ�شافة اإىل وزير 

الداخلية كالً من رئي�س الأمن العام ووكيل وزارة الداخلية ل�شوؤون اجلن�شية 

واجلوازات والإقامة ووكيل وزارة الداخلية والرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات 

القانونية  واحلكومة الإلكرتونية ورئي�س اجلمارك والوكيل امل�شاعد لل�شئون 

واملفت�س العام.. لعل ما يف هذه الت�شكيلة ما يعزز هذا الجتاه، خا�شة واأن هذا 

القرار �شدر بعد الطالع على قانون الأمن العام واملر�شوم رقم ) 99 ( ل�شنة 

يف  الوزراء  جمل�س  موافقة  وبعد  وتعديالته  الداخلية  تنظيم  باإعادة   2004

جل�شته املنعقدة بتاريخ 7 �شبتمرب من العام احلايل 2020.

والطماأنينة  ال�شالم  اإىل  وعملًيا  نظرًيا  ي�شري  عام  مفهوم  ال�شامل  ولالأمن 

ودميومة مظاهر احلياة وا�شتمرار مقوماتها و�شروطها بعيًدا عن عوامل التهديد 

وم�شادر اخلطر. ويف املقابل هنالك مفهوم خا�س لالأمن، ي�شري نظرًيا وعملًيا 

اإىل القيم النظرية وال�شيا�شات والأهداف العملية املتعلقة ب�شمان وجود الدولة 

وتلبية  ا�شتقرارها  و�شروط  ا�شتمرارها  مقومات  ودميومة  اأركانها  و�شالمة 

اأهدافها وحمايتها من الأخطار القائمة  احتياجاتها وتاأمني م�شاحلها وحتقيق 

واملحتملة داخلًيا وخارجًيا مع مراعاة املتغريات الداخلية والإقليمية والدولية.

اأ�شا�س  وتعري�س  الوجود  تهديد  هو  الأمن  لغياب  الوحيد  املرادف  ولأن 

ومقومات ا�شتمراره للخطر، فقد دفع ذلك الإن�شان وكل الكائنات اإىل ال�شتجابة 

م�شادر  بتنوع  ومتنوعة  متعددة  وطرق  باأ�شكال  وعنا�شره  الأمن  لتوفري 

الأ�شا�شي يف تكوين  العن�شر  الإن�شان هو  اإن  التهديد وعوامل اخلطر، وحيث 

الأول  الأمن املطلب  اأن ي�شبح  الطبيعي والبديهي  فاإنه من  الإن�شاين،  املجتمع 

ا، بل ويتخذ هذا املطلب  لالإن�شان الفرد، واملطلب الأول لكل جمتمع اإن�شاين اأي�شً

اأهميته بو�شفه مطلًبا فردًيا وجمتمعًيا يف نف�س الوقت.

ومن اأهم اجلوانب الأمنية املتخ�ش�شة هو الأمن الداخلي وهو جميع ما يتخذ 

الأرواح واملمتلكات  العام وحماية  الأمن والنظام  من احتياطات للحفاظ على 

امل�شرتك مع  التعاون  والدويل ويتمثل يف  الإقليمي  والأمن  والعامة.  اخلا�شة 

الدول واملنظمات الدولية واإيجاد منظومة اتفاقات ومعاهدات اإقليمية م�شرتكة 

لواجهة التهديدات ذات البعد الإقليمي والدويل. 

والأمن ال�شيا�شي هو جمموعة النظم والإجراءات التي ت�شمن حماية الكيان 

ع�شكرية  قوة  وجود  بتاأمني  املعني  هو  الع�شكري  والأمن  للدولة.  ال�شيا�شي 

ثرواتها  على  واحلفاظ  الدولة،  عن  والدفاع  الردع  غايات  على حتقيق  قادرة 

الأ�شا�شية  التنموية  البنية  تاأمني متطلبات  اأي  ومنجزاتها. والأمن القت�شادي 

حتقيًقا لقت�شاد متوازن وحماية املوارد الطبيعية واخلطط التنموية. وهناك 

اأنواع اأخرى كالأمن ال�شحي والأمن الجتماعي والبيئي وغريها من اجلوانب 

الأمنية التي تقا�س من خاللها منظومة الأمن القومي ب�شكل عام.

ويف مملكتنا الغالية تعترب القيادة ال�شيا�شية وعلى راأ�شها �شاحب اجلاللة 

ومرتكزات  عنا�شر  اأهم  من  ورعاه  اهلل  خليفة حفظه  اآل  عي�شى  بن  امللك حمد 

الأمن الوطني يف اململكة. فقد اأ�شهم دعم اأ�ش�س التنمية امل�شتدامة والتوجهات 

جوانبه.  بكل  الأمن  دعائم  تثبيت  يف  امللك  جاللة  رعاها  التي  الدميقراطية 

ال�شيا�شية  الإ�شالحات  �شمل  والذي  امللك  جلاللة  الإ�شالحي  بامل�شروع  فبدًءا 

اململكة  يف  الدميقراطية  التوجهات  دعمت  والتي  والقت�شادية  والجتماعية 

والتي انعك�س اأثرها يف ا�شتقرار احلالة الأمنية والجتماعية.

يف  اأ�شهمت  التي  العنا�شر  اأهم  كاأحد  البحرينية  الأمنية  الأجهزة  وتاأتي   

تثبيت دعائم الأمن يف اململكة وعلى راأ�شها وزارة الداخلية ودورها البارز يف 

احلفاظ على الأمن ومكافحة اجلرمية والإرهاب املنّظم، والذي اأّدى اإىل ن�شوء 

مناخ اأمني اأ�شهم ب�شكل كبري يف دعم عجلة القت�شاد من خالل حالة ال�شتقرار 

التي تنعم بها اململكة بف�شل الأجهزة الأمنية التي تعمل ليالً ونهاًرا وت�شهر على 

راحة املواطن واملقيم.

ومن �شمن عنا�شر الدعم الأمني املهمة م�شاندة الدول ال�شقيقة وال�شديقة 

للمملكة ودعم توجهاتها الأمنية الداخلية، لهذا تعترب البحرين مقًرا دائًما للعديد 

ا مب�شاندة  من املوؤمترات الأمنية والقت�شادية املختلفة. وحتظى البحرين اأي�شً

املوؤ�ش�شات الدولية نظًرا اإىل ن�شاط اململكة البارز يف دعم حقوق الإن�شان لكونها 

اأحد اأع�شاء اللجنة الدولية حلقوق الإن�شان.

فامل�شتوى الأمني املتقدم ململكة البحرين بكل جوانبه ال�شيا�شية والع�شكرية 

والقت�شادية جعل من اململكة واحة اأمن واأمان، فالتطّور الذي ت�شهده اململكة 

يف جميع املجالت ما هو اإلّ نتاج للبيئة الأمنية امل�شتقرة، وهو ما وعته القيادة 

ال�شيا�شية البحرينية وعلى راأ�شها جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة حفظه 

اهلل ورعاه، فكان بذلك اأمن الوطن واملواطن على راأ�س اأولويات جاللته.

وحتى تت�شح ال�شورة اأكرث ملفهوم الأمن فاإنه يجدر بنا التعرف على ذلك 

املدلول يف اإطار املدار�س الفكرية املعا�شرة.

من  الأمة  يعني حماية  الربيطانية  املعارف  دائرة  نظر  من وجهة  فالأمن 

خطر القهر على يد قوة اأجنبية.

ومن وجهة نظر هرني ك�شينجر وزير اخلارجية الأمريكي الأ�شبق يعني 

اأي ت�شرفات ي�شعى املجتمع عن طريقها اإىل حفظ حقه يف البقاء.

وزير  مكنمارا  روبرت  اأو�شحه  ما  هو  الأمن  عن  كتب  ما  اأبرز  من  ولعل 

الدفاع الأمريكي الأ�شبق واأحد مفكري الإ�شرتاتيجية البارزين يف كتابه »جوهر 

القت�شادية  التطور والتنمية، �شواء منها  الأمن يعني  اإن  قال:  الأمن«.. حيث 

اأو الجتماعية اأو ال�شيا�شية يف ظل حماية م�شمونة. وا�شتطرد قائالً: اإن الأمن 

احلقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للم�شادر التي تهدد خمتلف قدراتها 

ومواجهتها لإعطاء الفر�شة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية يف كافة املجالت 

�شواء يف احلا�شر اأو امل�شتقبل.

�شبحانه  قوله  الكرمي يف  القراآن  ورد يف  ما  هو  لالأمن  مفهوم  اأدق  ولعل 

وتعاىل: »َفلَْيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيِت * الَِّذي اأَْطَعَمُهم ِمْن ُجوٍع واآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف«. 

يعني  احلديث  باملفهوم  واخلوف  اخلوف،  �شد  هو  الأمن  اأن  نوؤكد  هنا  ومن 

الداخلي  ال�شيا�شي،  اأو  الجتماعي  اأو  القت�شادي  منه  �شواء  ال�شامل،  التهديد 

منه واخلارجي.

الأمن  الغالية نعمة  واأدام على مملكتنا  البحرين وحفظ �شعبها  اهلل  حفظ 

والأمان.

غ�ضان �ضربل

ل ميكن يف �لو�قع �لتقليل من حجم �خل�ضائر 

�لتي ت�ضبب فيها �نق�ضا�س »كورونا« على �لعامل

يف عهدة �لوباء و�ل�ضطر�ب مًعا

ل يحقُّ لالإن�شان اأْن يغرَق يف الياأ�س لأنَّ وباًء داهَم العامل وتاأخرت املختربات 

يف العثور على عقار قاتل للقاتل الوافد. �شبق للعامل اأن مرَّ بتجارب اأكرث اإيالًما 

حلقت  هزمية  عن  احلديث  الت�شرع  ومن  ال�شحايا.  من  م�شاعفة  اأعداًدا  اأجنبت 

اأْن  له  ي�شبق  م�شكالت جديدة مل  دائًما  �شيواجه  العامل  اأنَّ  ذلك  العلمي  بالتقدم 

حلَّ مثلَها واأوبئة جديدة مل ي�شبق له اأْن كافَح مثلَها وك�شف اأ�شراَرها.

ل ميكن موا�شلة العي�س من دون امتالك احلد ال�شروري من قدرة ال�شمود 

يف وجه املفاجاآت. عدد �شحايا »كوفيد - 19« ل يزال يقّل بكثري عن عدد الذين 

امل�شالح  و�شباقات  املتهورة  ال�شيا�شات  فيها  ت�شببت  عاملية  حروب  يف  �شقطوا 

املحمومة. ويف مواجهة التاأخر يف الرد على التحدي اجلديد يجدر بنا اأن نتذكر 

اأنَّ العلم جنح مرات عدة يف الرد على التحديات واأنقذ ماليني الأرواح من الهالك 

جلهة  العلم  قدرات  حول  ا�شتفهام  عالمات  طرح  يف  الت�شرع  ميكن  ل  املحقق. 

خلف�س  وباء  انت�شار  من  النطالق  ميكن  ول  املطلوبة.  الإجابات  على  العثور 

الرهان على التقدم الإن�شاين مبجمله.

انق�شا�س  فيها  ت�شبب  التي  اخل�شائر  حجم  من  التقليل  الواقع  يف  ميكن  ل 

ارتفاعاً  ي�شجل  الوباء  ب�شبب  العمل  عن  العاطلني  عدد  العامل.  على  »كورونا« 

اخل�شائر  قريباً.  يغادرنا  لن  الوباء  اأنَّ  عن  احلديث  و�شط  ا  متوا�شالً، خ�شو�شً

قد  خ�شارة  اإىل  هنا  الإ�شارة  تكفي  م�شبوقة.  غري  وباأرقام  خميفة  القت�شادية 

تت�شح اآثارها يف ال�شنوات املقبلة وهي تلك التي تتعلق با�شطراب التعليم على 

م�شتوى العامل والأ�شرار الكارثية، خ�شو�شاً يف تلك البالد التي ل متتلك بنية 

الفي�س من اخل�شائر على م�شتويات عدة  ُبعد. هذا  التعلم عن  م�شاألة  لها  تتيح 

خطة  تنظيم  عن  العامل  عجز  اإذا  وا�شعة  ل�شطرابات  ال�شرارة  يكون  باأن  ينذر 

نهو�س جدية. ما يثري القلق هو اأنَّ حجم اخل�شائر قد يدفع البلدان التي كانت 

اقت�شاداتها  تكبدته  ملا  نظًرا  لالآخرين،  م�شاعداتها  �شبط  اإىل  ب�شخائها  معروفة 

بفعل الإغالق وا�شطراب دورة العمل.

وجه اآخر لالأزمة التي توؤرق العامل. �شرب الوباء هالت الأقوياء. مل ت�شتطع 

ال�شني التي انطلق منها اأن تعتقله يف مهده. دفعت هذه القوة الهائلة ثمن ظهور 

النظام  تتيحها طبيعة  التي  ال�شارمة  الإجراءات  لول  اأرا�شيها.  القاتل على  هذا 

التوريد  ل�شال�شل  ذلك  يعنيه  ما  كل  مع  اأطول  فرتة  العامل«  »م�شنع  لتعطل 

وال�شترياد وتوافر ال�شلع يف عامل متداخل اليوميات وامل�شائر.

الوفيات  عدد  يف  املذهل  الرتفاع  العظمى.  القوى  هالت  »كورونا«  �شرب 

اإنَّنا نتحدث عن اأكرب قوة  والإ�شابات يف اأمريكا ترك �شعوًرا باملرارة واخليبة. 

اأظهر  اجلامعات.  واأرقى  املختربات  اأحدث  متتلك  التي  الدولة  عن  الأر�س.  يف 

يف  الراغب  ا�شم  كان  ولو  حتى  �شريًعا  ح�شمها  ميكن  ل  معارَك  ثمة  اأنَّ  الوباء 

يومياتها  واأربَك  الوحيدة  العظمى  القوة  الوباء  هزَّ  املتحدة.  الوليات  احل�شم 

لقاح  الأ�شابيع احلا�شمة ومن دون  النتخابية مع دخولها يف  ورمبا ح�شاباتها 

انفكت  ما  التي  رو�شيا  هالة  من  نال  الوباء  اإنَّ  ا  اأي�شً القول  الأ�شواق. ميكن  يف 

تذّكر العامل بقدرتها على اإنتاج �شواريخ اأ�شرع من ال�شوت ل تخطئ اأهدافها.

فظاعة الوباء مل توؤثر على ال�شطرابات والنزاعات التي كانت �شابقة لإطاللته. 

ميكن القول اإنه اأ�شهم يف ت�شعيد بع�س اخلالفات وك�شف النيات امل�شمرة كما هي 

احلال بالن�شبة اإىل العالقات الأمريكية - ال�شينية. مل يتغري مناخ البيت الدويل 

�شرق  منطقة  حالًيا  تعي�شه  ما  دليل  خري  »كورونا«.  اأحدثها  التي  ال�شدمة  رغم 

املتو�شط بفعل الت�شابق على الرثوات الذي فجره اإ�شرار اإردوغان على فر�س اأمر 

واقع جديد يف هذه املنطقة. لكن الدليل الأو�شح ياأتي من الأزمة اجلديدة التي تلوح 

يف الأفق بني اأوروبا ورو�شيا بفعل ت�شميم املعار�س الرو�شي األيك�شي نافالني.

رو�شي  �شيا�شي  ونا�شٌط  وكاتٌب  مدّوٌن  نافالني  األيك�شي  ب�شيطة.  والق�شة 

مبا  للتنديد  فر�شة  اأي  ويغتنم  الرئي�س،  لل�شيد  معار�شته  يخفي  ل  معروف، 

فالدميري  حزب  و�شف  يف  يرتدد  مل  واأجهزته.  احلايل  العهد  ف�شاد  يعتربه 

التهديدات  ورغم  رو�شيا«.  دم  ون  مي�شُّ ول�شو�س  حمتالني  »حزُب  باأنه  بوتني 

وحماولت توظيف الق�شاء لرتكيب ملفات تدينه قرر ال�شري يف معار�شته حتى 

النهاية. �شعد نافالني اإىل الطائرة يف توم�شك يف �شيبرييا وكان ياأمل الو�شول 

فا�شطرت  الوعي،  عن  وغاب  باإعياء  الرحلة  خالل  اأ�شيب  لكنه  مو�شكو.  اإىل 

اأيام  ثالثة  وبعد  امل�شت�شفى.  اأدخل  حيث  اأخرى،  مدينة  الهبوط يف  اإىل  الطائرة 

وافقت ال�شلطات على طلب زوجته بنقله اإىل اأملانيا لتلقي العالج.

ت�شمم يف ج�شم  اآثار  اأي  على  العثور  رو�شيا  الأطباء يف  نفى  مغادرته  قبل 

اأملانيا  من  جاءت  املدوية  ال�شربة  لكن  الفائقة.  العناية  غرفة  يف  املمدد  الرجل 

اإنَّ نافالني كان �شحية حماولة  امل�شت�شارة �شخ�شًيا. قالت مريكل  وعلى ل�شان 

جادة  »اأ�شئلة  عن  حتدثت  اإ�شكاته«  حاول  »اأحدهم  اأن  اعتربت  وبعدما  قتل. 

وحدها احلكومة الرو�شية قادرة على الإجابة عنها ومطالبة بذلك«.

ال�شاي  من  كوباً  فقط  تناول  الذي  نافالني  اأنَّ  الأملانية  التحقيقات  واأظهرت 

يف املطار قبل الرحلة تعر�س للت�شميم مبادة »نوفيت�شوك« التي تردد ا�شمها يف 

2018 لدى اتهام مو�شكو بت�شميم جا�شو�س �شابق وابنته يف مدينة �شالزبري 

اأن »نوفيت�شوك« تعني بالرو�شية »القادم اجلديد« وهي  الربيطانية. والطريف 

الأ�شلحة  ت�شميمها  درجة  لتفوق  ال�شوفياتي  الحتاد  طورها  كيميائية  مواد 

الأخرى. الكيميائية 

»كورونا«  وباء  من  تعلمه  يفرت�س  كان  الذي  الدر�س  الأقوياء  يتعلم  مل 

الب�شرية والقت�شادية.  النزاعات ملواجهة كارثة اخل�شائر  وهو �شرورة جتميد 

اأمر باهظ  لهذا يعي�س البيت الدويل حالًيا يف ظل الوباء وال�شطراب مًعا وهو 

التكاليف.

عن ال�شرق الأو�شط

�لبحرين و�إ�ضر�ئيل

�لتفاقية �لتاريخية 

لإحالل �ل�ضالم باملنطقة

دبلوما�شية بني  اإقامة عالقات  الإعالن عن 

البحرين واإ�شرائيل مل يكن مفاجًئا اأو م�شتغرًبا، 

عن  تتحدث  كانت  والتحليالت  التقارير  فكل 

البحرين يف  ا�شم  ذلك منذ وقت طويل، وكان 

مقدمة الدول العربية التي ت�شعى حللحلة ملف 

ال�شرق الو�شط، وب�شكل اأكرب حني مت الإعالن 

عن اإقامة عالقات بني دولة المارات وا�شرائيل، 

لذا لي�س من مربر لإظهار ال�شتغراب والده�شة 

لهذه اخلطوة التاريخية الكبرية التي تتخذها 

منطقة  يف  العالقات  ترتيب  لعادة  البحرين 

ال�شرق الو�شط.

مرحلة  تد�شني  عن  الإعالن  مت  حني  لذلك 

مرحلة  ا�شرائيل،  مع  العالقات  من  جديدة 

ال�شابقة،  املرحلة  عن  كبري  وب�شكل  تختلف 

وال�شتقرار  الأمن  تعزيز  هو  منها  الهدف  فاإن 

وال�شالم باملنطقة، وهو مبداأ قائم يف البحرين 

التعاي�س  عن  احلديث  ميكن  ل  اذ  القدم،  منذ 

والت�شامح وال�شالم وهناك عالقات غري �شوية 

الذي  ال�شيا�شي  بالتغري  يقوم  ول  باملنطقة، 

اأويل  اإل  �شنة  �شبعني  من  اأكرث  عليه  م�شى 

امل�شهد يف  يت�شدرون  الذين  القادة،  العزم من 

لذا  و�شعوبهم،  دولهم  لينقذوا  الأزمات  فرتة 

اإ�شرائيل  الدبلوما�شية مع  العالقات  اإقامة  فاإن 

بن  حمد  امللك  جاللة  توجهات  مع  تتما�شى 

ثقافة  لن�شر   - اهلل  حفظه   - خليفة  اآل  عي�شى 

ال�شالم والتعاي�س يف املنطقة والعامل باأ�شره. 

مل تكن البحرين الأوىل من الدول العربية 

التي تقيم عالقات وتربم اتفاقيات مع ا�شرائيل، 

اتفاقية  مثل:  الدول  من  الكثري  �شبقتها  فقد 

مار�س  يف  وا�شرائيل  م�شر  بني  ديفيد  كامب 

الردن  بني  عربة  وادي  واتفاقية  1979م، 

وا�شرائيل يف اكتوبر 1994م، واتفاقية او�شلو 

وال�شرائليني  الفل�شطينني  بني  والثانية  الوىل 

وبني  و�شبتمرب 1995م،  �شبتمرب 1993  يف 

)�شبتمرب  ال�شهر  هذا  يف  وا�شرائيل  الإمارات 

عالقات  اإقامة  يف  البحرين  وقرار  2020م(، 

دبلوما�شية مع ا�شرائيل هو قرار �شيادي، ل دخل 

بناًء على  قراراتها  تتخذ  فالبحرين  فيه،  لحد 

ثوابتها الوطنية والعربية وم�شاحلها الأمنية 

العليا، فهي تد�شن عالقاتها وتفتح �شفاراتها يف 

الظروف، وتقطع كذلك عالقاتها  الدول ح�شب 

مع بع�س الدول وفق ذلك، فقرارها بيدها، ومع 

العربية،  بالثوابت  متم�شكة  فالبحرين  ذلك 

تتاأخر  مل  التي  الفل�شطينية  الق�شية  واأبرزها 

على  توؤكد  فهي  ودعمها،  ن�شرتها  عن  يوماً 

ال�شعب  حقوق  جتاه  والدائم  الثابت  موقفها 

على  ح�شوله  و�شرورة  ال�شقيق،  الفل�شطيني 

كامل حقوقه امل�شروعة، فالبحرين لي�شت كتلك 

الدول التي تت�شدق وتزعم الدفاع عن الق�شية 

الفل�شطينية وهي تلعب بالبي�شة واحلجر!!.

م�شوؤولياتها  عن  يوًما  تتخَل  مل  البحرين 

يف  كانت  فقد  والإ�شالمي،  العربي  ودورها 

وال�شتقرار،  لالأمن  الداعمة  الدول  مقدمة 

بل  منابعه،  وجتفيف  الرهاب  وحماربة 

قدمت من اأجل ذلك اأرواح اأبنائها فداًء لن�شرة 

مقدمتهم  ويف  والإ�شالمية،  العربية  الق�شايا 

البع�س  يحاول  التي  الفل�شطينية  الق�شية 

منها،  البحرين  موقف  يف  والت�شكيك  املزايدة 

واحلقيقة اأن البحرين بتحركها لإقامة عالقات 

ال�شالم  م�شاعي  لدعم  تهدف  اإمنا  ا�شرائيل  مع 

فيه مبوقفها  تتم�شك  الذي  الوقت  باملنطقة يف 

الداعم للق�شية الفل�شطينية التي تعترب الق�شية 

املحورية للبحرين، فال�شوابق التاريخية توؤكد 

مبادرات  جميع  باأن  لل�شك  جمالً  يدع  ل  مبا 

يف  ت�شب  دائًما  كانت  وقراراتها  البحرين 

م�شلحة ال�شعب الفل�شطيني، وحماية مقدراته.

العالقة  لإقامة  البحرين  اإعالن  اأن  اجلميل 

مع ا�شرائيل قد �شادف ذكرى هجمات احلادي 

وكاأنها  الرهابية،  �شبتمرب 2001م  من  ع�شر 

الهجمات  ذكرى  يف  ال�شالم  ر�شالة  تر�شل 

اأقدمت  التي  البحرين  فاإن  لذا  الرهابية، 

خري  باأن  توؤمن  التاريخية  اخلطوة  هذه  على 

والأمن  ال�شالم  باإحالل  اإمنا  و�شعوبها  الأمة 

ال�شراع  اإنهاء  مقدمتها  ويف  وال�شتقرار، 

الفل�شطيني الإ�شرائيلي من خالل اإقامة الدولتني 

وفق قرارات ال�شرعية الدولية ومبادرة ال�شالم 

العربية كما جاء عن جاللة امللك املفدى حفظه 

اهلل ورعاه.

بال �شك اإن قراًرا مثل هذا يحتاج اإىل وقت 

يف  التاأين  املهم  من  لذا  ابعاده،  ل�شتيعاب 

يكون  قد  الأيام،  هذه  ال�شيا�شي  امل�شهد  قراءة 

�شادًما لبع�س النا�س ولكن �شرعان ما تت�شح 

قراءة  فالن�شيحة  قراءة  من  كان  واإن  الأمور، 

حزن  ال�شحابة  اأ�شاب  حني  احلديبية  �شلح 

بتوقيعه  النبي  �شديد وهم وغم حني اخربهم 

واتفاق  �شلح  وهو  قري�س،  مع  ال�شلح  على 

ومعاهدة يف ابعادها فتح مبني.
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حتــى مطلـــع �صبتمبـــــر اجلـــاري.. حمافـــظ العا�صمـــة: 

ر�صد 648 مبنى خمالًفا وتعديل اأو�صاع 88% من جمموع املباين املر�صودة

لتخفيف  املتخذة  الإجراءات  اأن  املحافظ  واأو�ضح 

الإجراءات  اتخاذ  ا�ضتملت  املخالفة  املباين  يف  الكثافة 

القانونية حيال 598 مبنى، فقد قام مالك 570 مبنى 

املباين  ن�ضبة  لت�ضل  القانونية،  الإجراءات  بتعديل 

املباين  جمموع  من   %88 نحو  اإىل  اأو�ضاعها  املعّدلة 

املر�ضودة، كما جنح الفريق يف مهمته من تخفي�ض عدد 

اآلف   10 بواقع  املخالفة  املباين  يف  املتكّد�ضة  العمالة 

عامل، اأي ما ن�ضبته نحو 50% من الهدف الإجمايل الذي 

البالغ نحو 20  اإىل حتقيقه،  ت�ضعى حمافظة العا�ضمة 

األف عامل.

جتاه  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  م�ضاألة  وحول 

بد  ل  اإنه  العا�ضمة  حمافظ  قال  املخالفة،  امل�ضاكن 

�ضل�ضلة  نهاية  يف  تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  الإ�ضارة 

تعاون  عدم  حال  يف  اللجنة  اعتمدتها  التي  الإجراءات 

مالك  توقيع  يتم  اإذ  مبانيهم،  اأو�ضاع  وت�ضحيح  املالك 

املباين على التعهدات، وقد اأظهرت هذه التجربة العملية 

يبحثون  املكتظة  امل�ضاكن  من  خروجهم  بعد  العمال  اأن 

وال�ضالمة  الأمن  ا�ضرتاطات  فيها  تتوافر  مباٍن  عن 

اأخرى،  القانونية حيالهم مرة  الإجراءات  تفادًيا لتخاذ 

تقوم  التفتي�ضية  فرقها  خالل  من  العا�ضمة  وحمافظة 

املعايري  توافر  من  للتاأكد  املباين  على  امل�ضتمر  بالك�ضف 

املن�ضو�ض عليها يف القوانني املنظمة لل�ضكن امل�ضرتك.

املحافظة  اإن  العا�ضمة  قال حمافظ  اآخر،  من جانب 

قامت بعدة حمالت تطهري يف مناطق خمتلفة بال�ضراكة 

العامة  والإدارة  العا�ضمة،  �ضرطة حمافظة  مديرية  مع 

ومب�ضاركة  الداعمة،  اجلهات  من  وعدد  املدين،  للدفاع 

هذه  اإجناح  يف  اأ�ضهموا  الذين  املتطوعني  من  فاعلة 

املنامة  �ضوق  منطقة  تطهري  �ضملت  التي  املبادرة 

احل�ضم  واأم  النعيم  ومناطق  البحرين،  باب  وحتديًدا 

بالإ�ضافة   ،338 وجممع  واجلفري  والق�ضيبية  والزجن 

اإىل تعقيم املاآمت موؤخًرا خالل مو�ضم عا�ضوراء. 

واأ�ضاد املحافظ بالروؤية امل�ضت�ضربة للقيادة احلكيمة 

اتخذتها ملواجهة  التي  ال�ضتباقية  واخلطوات والتدابري 

»كوفيد  كورونا  لفريو�ض  العاملي  النت�ضار  انعكا�ضات 

تخ�ضي�ض  اأبرزها  ومن  املحلي،  امل�ضتوى  على   »19

والقطاع  للمواطنني  دعًما  واقت�ضادية  مالية  حزمة 

املالية  احلزمة  بتمديد  قرار  من  تبعه  وما  اخلا�ض، 

ا�ضتمرار  جراء  ت�ضرًرا  الأكرث  للقطاعات  والقت�ضادية 

جائحة فريو�ض كورونا امل�ضتجد، ما اأ�ضهم يف التخفيف 

القطاع اخلا�ض،  ال�ضلبية لهذه اجلائحة على  الآثار  من 

الدول  من  نظرائها  البحرين عن  ميز  ال�ضريع  فالتعامل 

هذه  مع  الإيجابي  التعاطي  خالل  من  الفارق  واأعطاها 

الأزمة لتقليل الأ�ضرار قدر الإمكان.

طال  العاملية  الأزمة  هذه  تاأثري  اأن  واأ�ضاف   

هذا  ومن  اململكة،  يف  التجارية  القطاعات  من  العديد 

درا�ضة  اإعداد  على  العا�ضمة  حمافظة  حر�ضت  املنطلق 

ال�ضركات  على   »19 »كوفيد  تاأثري  حول  ا�ضتق�ضائية 

ال�ضغرية واملتو�ضطة يف البحرين، لكون هذين القطاعني 

ي�ضّكالن نحو 98% من اإجمايل عدد ال�ضركات التي يقع 

تدابري  باتخاذ  الدرا�ضة  اأو�ضت  اإذ  اململكة،  يف  مقرها 

ت�ضمل اإن�ضاء �ضيا�ضات من �ضاأنها توجيه ودعم وتدريب 

عمل  اأ�ضاليب  تنفيذ  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضركات 

حديثة، واإيجاد اأ�ضواق جديدة، وت�ضريع عمليات رقمنة 

الأعمال، وال�ضتفادة من التقنيات احلديثة. 

واملقيمني  املواطنني  التزام  العا�ضمة  حمافظ  وثّمن 

الوقائية والإر�ضادات  بالإجراءات الحرتازية والتدابري 

اإىل  الهادفة  التن�ضيقية،  اللجنة  عن  ال�ضادرة  ال�ضحية 

حماية املجتمع وحتقيق امل�ضلحة العامة، والتي اأ�ضهمت 

وال�ضيطرة   »19 »كوفيد  جائحة  تف�ضي  من  احلد  يف 

يراهنون  اأنهم  موؤكًدا  الفريو�ض،  انت�ضار  معدلت  على 

دور  له  الذي  املجتمع  وعي  على  املقبلة  املرحلة  خالل 

الوطني  الفريق  جهود  جناح  ا�ضتمرار  يف  وموؤثر  مهم 

خالل  من   ،»19 »كوفيد  كورونا  فريو�ض  ملكافحة 

ت�ضدر  التي  والإر�ضادات  التعليمات  بجميع  اللتزام 

احلفاظ  يف  ال�ضتمرار  على  احلر�ض  مع  الفريق،  عن 

باملاء  اليدين  غ�ضل  خالل  من  ال�ضخ�ضية  النظافة  على 

وال�ضابون جيًدا ب�ضكل دوري، وا�ضتخدام معقم اليدين، 

التي يتم ا�ضتخدامها ب�ضكل  الأ�ضطح والأ�ضياء  وتنظيف 

متكرر وتعقيمها جيًدا ب�ضورة دورية، �ضائالً املوىل عز 

وجل اأن يحفظ البحرين من كل �ضوء ومكروه، واأن يدمي 

علينا نعمة ال�ضحة والأمان يف ظل القيادة احلكيمة.

الفريق  اإنه تنفيًذا لتوجيهات  العا�صمة  اآل خليفة حمافظ حمافظة  ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن  قال 

اأول ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية لتخفيف كثافة العمالة الأجنبية يف مناطق �صكنهم 

و�صط املنامة، كاإجراء احرتازي �صمن اجلهود الوطنية للحد من انت�صار فريو�س كورونا، قامت املحافظة 

بت�صكيل فرق ت�صم خمتلف اجلهات املعنية للتفتي�س على املباين الواقعة يف و�صط املنامة، اإذ يتمركز نحو 

69 األف من العمالة الأجنبية يف 5 جممعات �صكنية، وا�صتطاعت الفرق ر�صد 648 مبنى خمالفا بو�صط 
املنامة حتى مطلع �صبتمرب اجلاري، ومت و�صع الأهداف لتخفيف ن�صبة التكّد�س بواقع %30، اأي ما يعادل 

نحو 20 األف عامل.

واأ�صار اإىل اأن حمافظة العا�صمة بالتعاون والتن�صيق مع اجلهات املعنية قامت باتخاذ عدد من الإجراءات 

بغر�س تخفيف الكثافة يف املباين املر�صودة وتعديل املخالفات فيها، والتي متثلت يف تكّد�س اأعداد كبرية 

من العمال يف غرف تفتقر اإىل اأدنى ا�صرتاطات الأمن وال�صالمة، اإ�صافة اإىل اأن التو�صيالت الكهربائية غري 

اآمنة، اإذ توا�صلت مع ال�صركات التي يقطن عمالتها و�صط املنامة، وذلك لإيجاد �صكن بديل لهم يف مناطق 

اأخرى بغر�س تخفيف الكثافة يف املباين التي ي�صكنونها، مو�صًحا اأنه مت مالحظة وجود تكّد�س داخل عدد 

من ال�صقق يف بع�س املباين رغم وجود �صقق اأخرى خالية باملبنى، موؤكًدا اأن املحافظة عملت على التن�صيق 

مع مالك املباين على توزيع العمال على تلك ال�صقق بغر�س تخفيف الكثافة املوجودة.   ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن اآل خليفة



اتف��ق ن��واب ومراقب��ون، عل��ى وجود 
فجوة واس��عة بي��ن ال��دور المفترض 
من النائب والدور ال��ذي يلعبه النواب 
في المجلس، مؤكدين أن »الواسطة« 
تمن��ع أعض��اء المجل��س ع��ن القي��ام 
بدوره��م الحقيقي لخدم��ة المواطنين 
خصوصًا فيما يتعل��ق بلجوء المواطن 
إلى النائب للتوس��ط له في معاملة أو 

طلب وظيفة. 
وفي ندوة نظمتها »الوطن« س��ادتها 
الصراحة، حول »دور النائب الحقيقي؟«، 
ش��ارك فيه��ا كل م��ن النائبي��ن علي 
والنائ��ب  عيس��ى،  ومحم��د  إس��حاقي 
الس��ابق محمد المعرفي، والسياس��ي 
عيس��ى  اعت��رف  الحويح��ي،  عب��داهلل 
وإس��حاقي بأنهم��ا واجها واقع��ًا يجبر 
النواب على طلب الخدمات للمواطنين.

فيم��ا أك��د عيس��ى أن مكتب��ه تح��ول 
لمكت��ب إلعط��اء العاطلي��ن توصيات 
توظيف لدى الجهات الحكومية، واتهم 
إس��حاقي جهات حكومي��ة بتعمد دفع 
المواطني��ن للن��واب ليطلب��وا منه��م 
الطلبات الخدمية، مستش��هدًا بالمثل 
المصري الذي يعك��س الواقع على حد 

قوله »اطعم الفم.. تختشي العين«.

إن��ه  بقول��ه  المعرف��ي  عليهم��ا  ورد 
كنائب س��ابق لم يأت��ِه مواطن يؤكد 
أنه مدفوع من قبل جهة معينة إلنجاز 
معاملته الحكومية، ليجيبه إس��حاقي: 

»أن��ت تجمل األم��ور، لربما ل��م يأتك 
أحد، ولكن بالتأكيد قصدوا غيرك«.

وف��ي الوق��ت ال��ذي ثمن في��ه رئيس 
مركز وح��دة الخليج والجزي��رة العربية 

للدراس��ات عب��داهلل الحويح��ي صراحة 
عيسى وإس��حاقي، تهكم على كالهما 
بقوله: »يفهم م��ن كالم النواب أنهم 

دخلوا المجلس دون دراية تامة«.

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 16 صفحة   |   210 فلس
»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا
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 »الجعفرية«: منع التجمعات
 خارج المآتم وداخل المنازل

الحاالت القائمة تتجاوز 6000 للمرة األولى

إسحاقي: 
المسؤولون يتبعون  

»اطعم الفم.. 
تختشي العين«

المعرفي: النائب 
يحتاج الدبلوماسية 

مع الحكومة 
والناخب

عيسى: مواطنون 
يهاجمون النواب 
ردًا على القرارات 

الحكومية

الحويحي: إذا وقف 
النائب على باب 

 الوزير فقد هيبته

 »التكافل الدولية« تحصد 
أعلى تصنيف ائتماني في البحرين

دول: اتفاق البحرين وإسرائيل  
خطوة تدعم استقرار المنطقة 

 »الخليج الدولي« يحصد 
6 جوائز من »جلوبال فاينانس«

 »اإلسكان«: خدمة طلب 
الصيانة إلكترونيًا لشقق التمليك
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أعلن وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية جميل حميدان، عن تحويل 
المبالغ المستحقة للمواطنين المستفيدين من خدمات المساعدات 
االجتماعية في حساباتهم يوم 15 سبتمبر الجاري، بقيمة إجمالية 

تصل إلى17 مليون دينار، وفق المعايير واألنظمة المتبعة.
وأوضح حميدان أن التعويض النقدي عن رفع الدعم عن اللحوم يتم 
صرفه بواقع دفعة كل 3 أش��هر، حيث تم صرف دفعة في 15 يوليو 

عن األشهر: »يوليو، وأغسطس، وسبتمبر«.

 نواب بندوة                 : 
مواطنون ومسؤولون وراء تحول المجلس للخدمات 

أدار الندوة إيهاب أحمد وحسن الستري

 7451  إصابة بـ»كورونا« في عاشوراء
و5568 في عيد الفطر.. و1480طفاًلَ ضحية

»الفريق الطبي«: عودة إجراءات المراحل السابقة حال استمرار الوضع 
أك��د الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي لفي��روس كورون��ا، أن عدد 
إصابات كورونا خالل تجمعات »عاش��وراء« فاقت عيد الفطر بنسبة 

34% ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
ولفت إلى أن االس��تمرار في التراخي بتطبي��ق اإلجراءات االحترازية 
أث��ره س��لبي على ما حققت��ه البحرين م��ن جهود كبيرة أش��اد بها 
الجميع، مبينًا أنه في حال اس��تمرار أعداد الحاالت القائمة باالزدياد 
فإن إح��دى الخيارات المطروح��ة إعادة مراجعة الق��رارات بناًء على 
المعطيات والمس��تجدات والع��ودة لإلجراءات بالمراحل الس��ابقة 

للتصدي لفيروس كورونا.
وأض��اف أن الزي��ادة ف��ي ع��دد الح��االت القائمة للفي��روس خالل 
األس��بوعين الماضيين وصلت لمستويات جديدة لم يسبق الوصول 
لها متخطي��ًا حاجز ال��� 750 حالة قائمة في بع��ض األيام، ويعود 
هذا االرتفاع لعدم االلتزام أثناء موس��م عاشوراء بالتدابير الوقائية 

واإلجراءات االحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.
وبين��ت المؤش��رات ارتفاع��ًا في أع��داد الحاالت القائم��ة لألطفال 
والنس��اء بعد موس��م عاش��وراء بلغ��ت 2787 حالة قائمة للنس��اء 

و1480 حالة قائمة لألطفال.

قرقاش: التطورات تحمل فرصًا حقيقية للمنطقة
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي 
»التط��ورات  إن  الس��بت،  قرق��اش،  أن��ور 
المتس��ارعة في المنطقة مؤش��ر واضح نحو 
ض��رورة مراجع��ة اس��تراتيجيات ل��م ت��ؤِت 
ثماره��ا ونب��ذ سياس��ة المح��اور، وبالرغ��م 
م��ن أنه ال يمكن أن نعود إل��ى الوراء، إال أن 
البداي��ات الجديدة تحمل ف��ي طياتها فرصًا 

حقيقية«. 
وش��دد  قرقاش في تغريده على حسابه في 
تويتر  »بعيدًا عن الضجيج، أمامنا ظروف قد 

تمهد لحلول سياسية تعزز األمن واالستقرار 
واالزدهار«.

وتابع : »أرى في قراءتي للتطورات المتسارعة 
أن صناع��ة المس��تقبل ال يمك��ن أن تك��ون 
أداتها استنس��اخ تجربة الماضي، خاصة إن 
أخفقت ف��ي تحقي��ق أهدافه��ا«. واعتبر أن 
»االختراق االس��تراتيجي ضروري للعبور من 
الجمود والتكل��س إلى الحرك��ة اإليجابية«، 
مضيفًا: »مراجعة التوجه ال يعني بالضرورة 
تغيير األهداف، بل مقاربتها بشكل مختلف«.

الزياني: »اتفاق السالم« خطوة 
الستعادة حقوق الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني أن اتفاق الس��الم 
ال��ذي أبرمته مملك��ة البحرين مع إس��رائيل، يعد »خطوة 
الستعادة حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تجسيد 
المب��ادرة العربية«، مؤكدًا على أن��ه يجعل المنطقة أكثر 

أمنًا واستقرارًا.
وق��ال الزياني في حوار مع »س��كاي نيوز عربية«، إن اتفاق 
الس��الم مع إسرائيل جاء »إيمانًا من حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د بن عيس��ى بن س��لمان آل خليف��ة، بأهمية 
المضي قدمًا في جعل منطقة الش��رق األوس��ط مستقرة 
وآمن��ة، ولزرع األمل في الش��باب وش��عوب المنطقة، بعد 
أن عانت من صراعات في الفترة األخيرة«.وتابع: »اتخذت 
البحرين ه��ذا الخيار كخيار اس��تراتيجي.. كم��ا أن اإلعالن 
يمثل التزام الطرفين بمواصلة الجهود للتوصل لحل عادل 
وشامل ودائم للصراع اإلس��رائيلي الفلسطيني، ونأمل أن 
تنبثق منه عدة اتفاقي��ات بالجوانب االقتصادية والتقنية 
والتنموي��ة تك��ون ذات مناف��ع متبادل��ة للطرفين«.وعاد 
ليؤك��د على »تمس��ك البحرين بموقفها الثاب��ت والدائم 
تجاه الحقوق المش��روعة للش��عب الفلس��طيني، وضرورة 

حصوله على كامل حقوقه المشروعة«.

 تحويل 17 مليون دينار
 لحسابات المواطنين الثالثاء 
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 خلف: تطوير مشروع ممشى شارع 
األمير سعود الفيصل بكورنيش الفاتح

كش��ف وزي��ر األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمراني 
م.عصام خلف عن تطوير ممشى 
ش��ارع األمير فيصل ضمن خطة 
ال��وزارة ف��ي تحقي��ق متطلب��ات 
التنمية المس��تدامة، موضحًا أن 
العمل »يج��ري حاليًا على تهيئة 
األرض ألعمال زراعة أشجار الظل 
على امتداد الممشى وذلك ضمن 
الصديقة  األش��جار  اس��تراتيجية 
للبيئة ولتوفير الظل في الممشى 
عب��ر زراع��ة األش��جار الصديق��ة 
للبيئة واألشجار التي تتناسب مع 
المناخ البحريني إضافة إلى زراعة 

األشجار البحرينية«.
جاء ذلك خ��ال زيارته الميدانية 
لمش��روع ممش��ى ش��ارع األمير 
وكورني��ش  الفيص��ل  س��عود 
الفاتح بمعية الوكيل المس��اعد 
المش��تركة  البلدي��ة  للخدم��ات 
عام  ومدير  حمي��دان  م.ش��وقية 
أمانة العاصمة المهندس محمد 
السهلي ورئيس قسم اإلنشاءات 
م.محم��د ج��واد ورئي��س قس��م 
العاصم��ة  بأمان��ة  المنتزه��ات 

م.أحمد شويطر.
 وأوضح خلف أنه بناء على برنامج 
عم��ل الحكوم��ة تواص��ل الوزارة 

ف��ي اس��تراتيجيتها نحو إنش��اء 
السواحل والمماشي والمنتزهات 
في مختل��ف المناطق وبما يخدم 
المواطني��ن  م��ن  قط��اع  أكب��ر 
الوزارة  أن  والمقيمي��ن، مؤك��دًا 
مش��اريعها  ف��ي  مس��تمرة 
التطويري��ة للمراف��ق الخدمي��ة 
من حدائق ومماش��ي وس��واحل 
وواجهات بحرية بما يتناسب مع 

متطلبات األهالي. 
 وقال: »إن مش��روع ممشى شارع 
األمير سعود الفيصل تم إنشاؤه 
على مرحلتين حي��ث تم االنتهاء 
من المرحلة األولى من المشروع 
والتي شملت على ممشى بطول 

للدراج��ات  ومس��ار  مت��ر   1600
امتداد  عل��ى  موزع��ة  وجلس��ات 

الممشى«.
وأوضح خلف، أن المرحلة الثانية 
م��ن المش��روع تضمن��ت تنفيذ 
جزيرتي��ن بالقرب من الممش��ى 
 2000 إجمالية قدرها  بمس��احة 
مت��ر مربع وتحتوي على عدد من 
األجه��زة الرياضي��ة التي تمكن 
المرتادين من ممارسة األنشطة 

الرياضية وبعض الجلسات. 
 وتاب��ع: »كما تم��ت إنارة الجهة 
الغربي��ة م��ن الممش��ى وذل��ك 
إن��ارة تعمل  أعمدة  باس��تخدام 
عل��ى الطاق��ة الشمس��ية وذلك 
تماش��يا مع توجيهات االستفادة 
القص��وى م��ن مص��ادر الطاق��ة 
الطبيعية وبأقل التكاليف، وذلك 
تماشيا مع سياسة الوزارة الحالية 
ف��ي  الخض��راء  الطاق��ة  بتبن��ي 
مشاريعها كتوجه عام للمشاريع 

الترفيهية«.
وف��ي خت��ام الجول��ة الميداني��ة 
وجه خل��ف إلى زي��ادة اإلنارة في 
الساحل الش��رقي وإضافة ألعاب 
رياضية نظرًا لإلقبال الشديد من 
قبل الموطنين لممارس��ة رياضة 

المشي وركوب الدراجات.

وزير األشغال

 747 إصابة بـ»كورونا«.. والحاالت 
القائمة تجاوزت 6 آالف للمرة األولى

أعلنت وزارة الصحة عن تس��جيل 747 
حال��ة قائمة منها 109 حاالت لعمالة 
لح��االت  لمخالطي��ن  و633  واف��دة، 
قائم��ة و5 حاالت قادمة م��ن الخارج، 

الفتة إلى إجراء 9977 فحصًا السبت. 
وقالت إن ع��دد الحاالت القائمة تحت 
العناي��ة بلغ 26 حال��ة، والحاالت التي 
يتطلب وضعه��ا الصحي تلقي العاج 
بلغت 86 حالة، في حين أن 6157 حالة 
وضعها مس��تقر من الع��دد اإلجمالي 
للحاالت القائمة الذي بلغ 6183 حالة 
قائمة، الفتة لتعافي 416 حالة ليصل 

إجمالي حاالت التعافي إلى 53192.
وأعلن��ت الصحة وف��اة 3 حاالت قائمة 
لفي��روس كورونا األول��ى لمواطنة 72 
عامًا، واألخرى لوافد 56 عامًا، والثالثة 
لمواطن 66 عامًا ليبلغ اإلجمالي 211 

حالة وفاة.

 »اإلسكان« تدشن خدمة طلب 
الصيانة إلكترونيًا لشقق التمليك

أطلقت وزارة اإلسكان خدمة طلب الصيانة إلكترونيًا 
للمواطنين المستفيدين من شقق التمليك والشقق 
المؤقتة من خال موقعها اإللكتروني، اس��تكمااًل 
لحزمة الخدمات التفاعلية التي ش��رعت الوزارة في 
تدش��ينها على منصته��ا اإللكترونية مطلع ش��هر 
يونيو الماضي، لتس��هيل التواصل بين المواطنين 
والوزارة، وبما يس��هم في س��رعة اإلنج��از وتحقيق 

الجودة المطلوبة.
وأك��د وكيل وزارة اإلس��كان، الش��يخ خالد بن حمود 
آل خليف��ة، أن هذه الخدم��ة تأتي في إطار البرنامج 
الزمن��ي ال��ذي وضعته اللجن��ة المكلف��ة بالتحول 
الرقم��ي لتحويل كافة خدمات ال��وزارة تدريجيًا إلى 
خدم��ات إلكتروني��ة، منوه��ًا إلى أن خط��ة التحول 
الرقم��ي بال��وزارة تأت��ي ضم��ن منظوم��ة تطوير 
ش��املة يعكف على تطبيقها فريق عمل متخصص 
تم تشكيله وتحديد أهدافه لتطوير العمل الخدمي 
واإلداري بالوزارة لتس��هيل وتطوير إجراءات العمل 
م��ع المواطني��ن، وخاص��ة الخدمات المباش��رة مع 

المستفيدين.
وأوض��ح الوكيل أن وزير اإلس��كان م.باس��م الحمر، 
يتابع بش��كل مباشر خطة عمل الفريق والمؤشرات 
ونس��ب اإلنج��از بصف��ة دوري��ة للتأكد م��ن مدى 
انس��جامها مع توجهات الحكومة الموقرة، وما ورد 
في برنامج عملها حول تسهيل مراجعات المواطنين 
وتقديم خدمات ذات مرونة وجودة عالية، والحرص 
عل��ى مواكبة المس��تجدات التقنية في مجال أتمتة 

الخدمات المباشرة التي تقدم للمستفيدين.
وبي��ن أن الخدمة الجدي��دة تتي��ح للمنتفعين من 
خدمة ش��قق التملي��ك اإلباغ عن طلب��ات الصيانة 
إلكتروني��ًا، م��ن خ��ال زي��ارة الموق��ع اإللكتروني 
والضغ��ط عل��ى خي��ار طل��ب الصيان��ة، وم��ن ثم 
وش��قته  للمنتف��ع  الش��خصية  البيان��ات  تدوي��ن 
الس��كنية، وماحظ��ات الصيانة المطلوب��ة وإرفاق 
الص��ور للح��االت الم��راد صيانته��ا، عل��ى أن يقوم 
النظام اإللكتروني بالتخاطب المباش��ر مع المقاول 

المخت��ص والمهن��دس المكلف بصيان��ة المنطقة 
اإلسكانية إلجراء الصيانة المطلوبة.

 وأش��ار الش��يخ خال��د بن حم��ود آل خليف��ة إلى أن 
األس��ابيع القليلة المقبلة ستش��هد توفير المرحلة 
الثانية لتلك الخدمة والتي تش��مل صيانة الوحدات 
السكنية، مفيدًا بأن الوزارة ارتأت البدء بتوفير تلك 
الخدمة لش��قق التمليك كمرحل��ة تجريبية لتقييم 
الخدمة وتطويرها، على أن يتم تعميمها لتش��مل 

صيانة الوحدات السكنية.
وأكد أن اللجنة المعنية بالتحول الرقمي ستس��تمر 
مس��اعيها لتطوي��ر المنظومة اإللكتروني��ة لوزارة 
اإلس��كان، لتواكب ريادة مملكة البحرين وتقدمها 
المعلوم��ات  تكنولوجي��ا  اس��تثمار  صعي��د  عل��ى 
واالتصاالت في مجال التنمية المس��تدامة، بفضل 
السياس��ات التي تنتهجها الحكومة لتطبيق أفضل 
الممارس��ات الت��ي تس��هم ف��ي تحس��ين األوضاع 
المعيشية وأسلوب حياة المواطنين والمقيمين في 

المملكة.
كما بّين الوكي��ل أن تحديث المنظومة اإللكترونية 
اإلس��كانية يعد إحدى ثمار الخطة اإلس��كانية التي 
ش��رعت الوزارة في تنفيذها منذ مطلع عام 2012، 
والتي أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير الوزارة إلكترونيًا 
من خال اس��تحداث قاعدة بيان��ات جديدة لبيانات 
المواطني��ن، وربطه��ا بقواع��د البيان��ات ف��ي عدد 
م��ن ال��وزارات ذات الصلة، لتس��هيل الحصول على 

المعلومات الازمة الخاصة بالمواطنين تلقائيًا.
فضًا عن تدش��ين نظام الس��حب اإللكتروني الذي 
كفل عدال��ة توزيع الوح��دات، وصواًل إلى تدش��ين 
المنص��ة اإللكتروني��ة بم��ا تتضمنه م��ن خدمات 
تقدي��م الطلب��ات اإلس��كانية الجدي��دة، وتحدي��ث 
الطلبات القائمة، وتوفير خرائط الوحدات والشقق 
الس��كنية، فضًا ع��ن تطوي��ر القن��وات التفاعلية 
لتس��هيل التواصل مع الوزارة كخدمة »تحت أمرك« 
التي تتيح تقديم الماحظ��ات واالقتراحات للوزارة 

إلكترونيًا.
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 »الفريق الوطني«: إصابات »كورونا« 
بتجمعات »عاشوراء« فاقت حاالت عيد الفطر بـ٪34

أك��د الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، أن عدد إصابات 
كورونا خالل تجمعات »عاشوراء« فاق عيد الفطر بنسبة 34% ووصلت 

إلى مستويات غير مسبوقة.
ولف��ت إلى أن االس��تمرار في التراخ��ي بتطبيق اإلج��راءات االحترازية 
أثره سلبي على ما حققته البحرين من جهود كبيرة أشاد بها الجميع، 
كما أنه في حال اس��تمرار أعداد الحاالت القائمة في االزدياد فإن أحد 
الخي��ارات المطروحة هو إعادة مراجعة الق��رارات بناًء على المعطيات 
والمس��تجدات والع��ودة إلى اإلج��راءات بالمراحل الس��ابقة للتصدي 

لفيروس كورونا.
وأضاف أن الزيادة في عدد الحاالت القائمة للفيروس خالل األسبوعين 
الماضيي��ن وصلت إلى مس��تويات جديدة لم يس��بق الوص��ول إليها، 
متخطي��ًا حاجز ال���750 حال��ة قائمة في بع��ض األي��ام، ويعود هذا 
االرتفاع إلى عدم االلتزام في أثناء موس��م عاشوراء بالتدابير الوقائية 

واإلجراءات االحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.
ون��وه الفريق الوطن��ي الطبي إل��ى أن الجميع مطالب الي��وم بتحمل 
المسؤولية المجتمعية وحماية أنفسهم وأسرهم والمجتمع كافة عبر 
االلتزام بكافة اإلرش��ادات والتعليمات الصادرة لتقليل أعداد الحاالت 

القائمة والمساهمة في تسطيح منحنى انتشار الفيروس.
ولفت إلى أن الفيروس ال يفرق بين عرق أو دين أو مذهب ما يستوجب 
تضاف��ر الجميع ف��ي االلتزام والتقي��د باإلج��راءات االحترازية لخفض 
معدالت االنتشار في المجتمع والحفاظ على صحة وسالمة المواطنين 

والمقيمين.
وق��ال: إن واجبن��ا الوطني هو الحفاظ على صح��ة الجميع ونفخر بهذا 
الواج��ب، ما يتجلى في أروع ص��ور التفاني واإلخ��الص من قبل كافة 
الك��وادر الوطني��ة بالصفوف األمامي��ة، وممن يصلون اللي��ل بالنهار 
بالغرف الخلفية المس��اندة لهم من رصد ومتابعة للتصدي لفيروس 

كورونا من كافة الجهات الرسمية واألهلية. 
وشدد الفريق الوطني، على أنه منذ بداية الجائحة أكدنا مرارًا وتكرارًا 
أن االلتزام باإلجراءات الوقائية وعدم التجمع هو أفضل الحلول لتجنب 
مخاط��ر اإلصابة بالفيروس، ونس��تند في ذلك إل��ى الحقائق العلمية 

والمؤشرات والبيانات اإلحصائية الرسمية المحلية والدولية.
وأضاف أن اإلحصائيات الرسمية أظهرت ارتفاعًا بسبب التجمعات منذ 
بدء التصدي للفيروس، وخاصة في المناس��بات االجتماعية والدينية، 

إال أن التجمعات في أثناء موس��م عاش��وراء تسببت في ارتفاع الحاالت 
إلى مس��تويات غير مسبوقة، بسبب عدم التقيد باإلجراءات االحترازية 
الت��ي تم وضعه��ا وف��ق إرادة وش��راكة مجتمعية م��ع إدارة األوقاف 
الجعفرية ورؤس��اء المآتم، من منطلق المسؤولية الوطنية بالحرص 

على صحة وسالمة الجميع. 
وبلغ��ت نس��بة البحرينيين م��ن إجمالي الح��االت القائم��ة أكثر من 
الضع��ف عما كانت عليه بعد عيد الفطر، حيث بلغت الحاالت القائمة 
الجدي��دة بعد أس��بوعين م��ن عيد الفط��ر 5568 حالة، بلغت نس��بة 
البحرينيين منها 37%، في حي��ن بلغت الحاالت القائمة الجديدة بعد 
مرور أس��بوعين من عاشوراء 7451 حالة بلغت نسبة البحرينيين منها 
82%، ما يمثل ارتفاًعا بنسبة 34% للحاالت القائمة بين المناسبتين.

كم��ا بينت المؤش��رات ارتفاعًا في أع��داد الح��االت القائمة لألطفال 
والنس��اء بعد موسم عاشوراء بلغت 2787 حالة قائمة للنساء و1480 

حال��ة قائمة لألطفال. وش��دد الفريق الوطني الطب��ي، على أن صحة 
وس��المة المواطنين والمقيمين أولوية دائمة، وال يجب التهاون فيها 
تح��ت أي ظرف من الظروف، ويجب االس��تماع ألصحاب الش��أن الطبي 
وااللت��زام بتعليماتهم فخس��ارة الصحة وخس��ارة األرواح ال يعوضها 
ش��يء، وخاصة أن االرتفاع تتأثر به الفئات األقل مناعة في المجتمع 
من األطفال وكبار الس��ن، وهو مؤش��ر خِطر النتش��ار الحاالت وازدياد 
أع��داد المخالطي��ن، مش��يرًا إلى ض��رورة تكات��ف جمي��ع المواطنين 
والمقيمين والوقوف صفًا واحدًا للحد من انتشار الفيروس. وشدد على 
أهمية االلتزام باإلجراءات االحترازية من أجل خفض معدالت االنتشار 
ف��ي المجتمع، مش��يدًا في الوقت ذاته بكاف��ة المواطنين والمقيمين 
والقائمين على المس��اجد والمآتم وكذلك كافة المنش��آت المختلفة 
الذين أبدوا حرصًا شديدًا على الحفاظ على الصحة العامة لكافة أفراد 
المجتمع عبر االلتزام بالتعليمات واإلرشادات وتطبيق كافة اإلجراءات 
والتدابير االحترازية المتخذة بش��أن الحد من انتشار فيروس كورونا. 
وأعرب عن ش��كره لهم على ما أبدوه من مسؤولية مجتمعية ووطنية 
تج��اه البلد وم��ن يعيش عل��ى أرضه، متمني��ًا من الجمي��ع أن يحذوا 
حذوهم في االلتزام المس��ؤول الذي يض��ع مصلحة الوطن والمواطن 

والمقيم نصب عينيه.

الفيروس ال يفرق بين عرق أودين 
وواجبنا الحفاظ على صحة الجميع

 ارتفاع الحاالت القائمة من البحرينيين
 بعد عاشوراء بأسبوعين إلى ٪82

اإلجراءات االحترازية لـ»عاشوراء« وضعت 
وفق إرادة وشراكة مجتمعية 

 الحاالت القائمة تشمل 
2787 للنساء و1480 أطفااًل

 »األوقاف الجعفرية«: منع التجمعات 
بشكل تام للحد من تزايد اإلصابة بـ»كورونا«

ج��ددت إدارة األوق��اف الجعفري��ة دعوتها 
للمآت��م والحس��ينيات لمزيد م��ن االلتزام 
باإلج��راءات االحترازية الت��ي أقرها الفريق 
الوطني الطب��ي للحد من انتش��ار فيروس 
كورونا، ودعت لمنع التجمعات بش��كل تام 
نظ��رًا لتزايد حصيلة اإلصاب��ات في الفترة 
األخيرة ووصولها لمستويات غير مسبوقة.

وأوضحت في بي��ان أن االجتماع الذي جمع 
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي وإدارة األوق��اف 
الجعفري��ة وممثل��ي المآتم م��ن مختلف 
المحافظ��ات وهيئ��ة المواكب الحس��ينية، 
اس��تعرض أبرز تط��ورات الوض��ع الصحي 
وتزاي��د اإلصابات بفي��روس كورونا نتيجة 
التجمعات والتهاون بااللتزام باالٕجراءات 

االحترازية.
مج��ددًا  الجعفري��ة،  األوق��اف  وح��ذرت 
م��ن خط��ورة التجمع��ات ف��ي المجال��س 
األهلي��ة والبيوت، مهيب��ة بالجميع التحلي 
بالمس��ؤولية وتجنب التجمع��ات، مؤكدة 
أن التهاون س��يزيد من انتش��ار الفيروس 

وأن التباعد وااللتزام باالحترازات الوقائية 
سيسهم بش��كل فعال في خفض معدالت 

اإلصابة والسيطرة على الوضع.
وأش��ادت اإلدارة بجه��ود الفري��ق الوطني 
الطب��ي وجمي��ع المتطوعي��ن والعاملين، 
بالضواب��ط  االلت��زام  عل��ى  مؤك��دة 
والتعليمات خالل هذه الفترة وحتى إشعار 

آخر على النحو التالي:
اقتصار المراسم على البث عن ُبعد، على أال 
يتواجد في المأتم غير طاقم البث والطاقم 
اإلداري، بم��ا ال يزيد عن 10 أش��خاص وأال 
يكون من بينهم كبار الس��ن ) 60 سنة وما 

فوق( وأصحاب األمراض المزمنة.
االلت��زام بلب��س الكمامات وترك مس��افة 

مترين بين أعضاء الطاقم.
على إدارة المآتم تحديث تس��جيل أس��ماء 
الراب��ط  خ��الل  م��ن  المتواج��د  الطاق��م 

المخصص لذلك:
3bRjcdT /bit.ly

س��يتم التنس��يق مع وزارة الصحة لفحص 

الطاقم مجددًا للتأكد من سالمة الجميع.
عدم توزيع الوجبات واألطعمة.

اتب��اع كافة اإلج��راءات االحترازي��ة العامة 
الموصى بها من قبل الفريق الطبي.

منع التجمعات خارج المآتم.
منع التجمع��ات بالمنازل إلحياء الش��عائر 

الحسينية.
منع تشغيل مكبرات الصوت.

وأهابت اإلدارة بالجمي��ع التعاون والتقيد 
بكاف��ة التعليمات والتوجيهات الرس��مية 
لتجاوز هذا الظرف االستثنائي، مؤكدة أن 
الجميع مطالب اليوم بتحمل المس��ؤولية 
المجتمعي��ة وحماية أنفس��هم وأس��رهم 
بكاف��ة  االلت��زام  عب��ر  كاف��ة  والمجتم��ع 
اإلرش��ادات والتعليم��ات الص��ادرة لتقليل 
أع��داد الح��االت القائمة والمس��اهمة في 

تسطيح منحنى انتشار الفيروس.

طيران الخليج تستأنف 
رحالتها المباشرة إلى الهند

أعلن��ت طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين 
- أنها ستس��تأنف رحالتها المباشرة من وإلى جمهورية 
الهند بدءًا بوجهته��ا ثيروفنانثابورام - تريفاندروم في 
14 س��بتمبر الجاري؛ إضافة إلى كوتشين وكاليكت هذا 
األس��بوع، ومع إضاف��ة المزيد من الرح��الت إلى وجهات 
التاقلة الهندية قريبًا. وستسّير الرحالت المذكورة ضمن 
اتفاقية خاصة بين حكومتي مملكة البحرين وجمهورية 

الهند.
وكانت طيران الخليج بدأت بتس��يير رحالتها المباش��رة 
للم��رة األول��ى بين مملك��ة البحرين وجمهوري��ة الهند 
ف��ي الع��ام 1960؛ حيث تع��د وجهات الناقل��ة الهندية 
م��ن الوجه��ات الرئيس��ية على ش��بكة طي��ران الخليج. 
تس��ّير الناقلة رحالتها حاليًا إلى كل من لندن، وباريس، 
وفرانكفورت، ومانيال، وأثينا، والقاهرة، وأبوظبي، ودبي، 

والكويت، وبيشاور، وإسالم أباد، والهور، وكراتشي.
وكونه��ا إحدى ش��ركات الطي��ران القليلة الت��ي واصلت 
عملياته��ا التجارية؛ تس��تمر طيران الخلي��ج في العمل 
عن كث��ب مع الس��لطات الحكومية ف��ي مختلف وجهات 
شبكتها الس��تئناف عملياتها بمجرد فتح المطارات في 

تلك الوجهات.

 »ديار المحرق«: البدء بتسليم الدفعة 
األولى من مشروع فلل »البارح« للمالك

أعلنت ش��ركة »دي��ار المحرق«، إحدى أكبر ش��ركات 
التطوي��ر العقاري في المملكة، عن بدء تس��ليم أول 
دفعة من فلل مشروع »البارح« وفقًا للجدول الزمني 
المحدد، األحد 6 سبتمبر 2020، حيث أقيمت مراسم 
تس��ليم مفاتيح الفلل لمالكيه��ا بحضور عبدالحكيم 
الخياط رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وعدد من الضيوف الكرام، 
وم��دراء المش��روع، كم��ا تس��تعد »دي��ار المحرق« 
لتجهيز وتس��ليم الفلل المتبقية بالمشروع تدريجيًا 

في األسابيع المقبلة.
ويتمتع مش��روع »البارح« بموق��ع متميز في الجهة 
الغربي��ة لمدين��ة »ديار المح��رق«، ويعتب��ر األكثر 
اتس��اعًا مقارن��ًة بالمش��اريع األخ��رى الحالي��ة ف��ي 
المدينة. ويتألق »البارح« بإطاللة خالبة على الخليج 
والقناة المائية الرئيسة في »ديار المحرق«، وتمتاز 
ش��بكة الط��رق الداخلية في المش��روع باتس��اعها، 
مما يعط��ي طابعًا فريدًا له وتتي��ح لألهالي والزوار 
مش��اهدة المناظر الخالبة الت��ي تحيط به من كافة 
الجوانب. ويقدم »البارح« فرصًا س��كنية اس��تثنائية 
متوفرة بنظ��ام البيع للتملك الحر، بم��ا فيها الفلل 

واألراض��ي الس��كنية المخصصة لجميع الجنس��يات. 
ويحتضن المش��روع 4 أنواع من الفل��ل، بنموذجين 
على البحر ونموذجين داخليين »دارين« و»س��هيل« 
القريبة من البحر، وتتراوح مساحات األراضي ما بين 

480 و950 مترًا مربع تقريبًا.
وبهذه المناس��بة، ق��ال رئيس مجلس إدارة ش��ركة 
»ديار المحرق« عبدالحكيم الخياط: »إننا مس��رورون 
ج��دًا ببدء تس��ليم فلل »الب��ارح«، والت��ي تمكنا من 
إنجازه��ا وفقًا للموع��د المتفق عليه. وتس��تعرض 
هذه المناس��بة حرصنا المتواصل على اإليفاء بجميع 
التزاماتن��ا مع المالك وتوفير تجربة س��كنية فريدة 

لهم«.
وأض��اف قائاًل: »تتماش��ى ه��ذه الخطوة الرئيس��ة 
بالتواف��ق م��ع رؤيتن��ا الهادف��ة لدعم االس��تدامة 
االجتماعية واالقتصادي��ة والبيئية لمملكة البحرين 
بما يحقق أهداف الرؤية االقتصادية 2030. ونسعى 
أيضًا في »ديار المحرق« للمساهمة في تعزيز الوعي 
بمب��ادئ التنمية المس��تدامة في القط��اع العقاري 
المحل��ي، ورفع مس��توى القط��اع بما يتماش��ى مع 
المعايير الدولية. ونتطلع عبر هذه المساعي لتنفيذ 

مشاريع مدينة ديار المحرق على أكمل وجه، وتسليم 
المزي��د من فلل »البارح« للمالكين ولنش��هد انتقال 

أعداد أكبر من العوائل للسكن في المشروع«.
م��ن جهت��ه، ق��ال الرئي��س التنفيذي لش��ركة ديار 
المح��رق م.أحم��د العمادي: »يس��عدنا ج��دا تنفيذ 
كاف��ة مراح��ل العمل بمش��روع البارح وتس��ليم أول 
دفعة بالمش��روع للماّلك األع��زاء في الوقت المحدد 
ب��دون تأخير رغم الظ��روف المحيطة بس��بب األزمة 
الصحية العالمية. وتش��كل هذه الخطوة إنجازًا هامًا 
نحمد اهلل تعالى عليه، وهو يحقق أهدافنا الس��اعية 
الس��تكمال المش��اريع في الفترة الزمنية المحددة، 
وتمكين الماّلك من االنتقال للسكن في منازلهم في 
مدينة ديار المحرق، ومن هذا المنطلق، نتطلع قدمًا 
لتجهي��ز جميع فلل »الب��ارح« و تس��ليمها لمالكيها 

خالل األسابيع المقبلة«.
يذكر أن ش��ركة »ديار المحرق« قد عينت مؤسس��ة 
هش��ام عبدالرحم��ن جعف��ر »HAJ« إلدارة أعم��ال 
التطوي��ر لمش��روع »الب��ارح«، وتعاقدت مع ش��ركة 
»CCT« لتكون المقاول الرئيس للمشروع ولتشرف 
على إنجاز مش��اريع البنية التحتية الثانوية للمرحلة 

األولى من األراضي الس��كنية المخصصة لالستثمار. 
ووقع��ت »ديار المحرق« اتفاقية مع ش��ركة داداباي 
للمقاوالت لتتولى أعمال المرحلة الثانية للمشروع، 
والت��ي تضمنت أعم��ال رصف الط��رق وإنارتها، إلى 
جانب تجهيز شبكات الكهرباء والماء والري والصرف 
الصح��ي، وش��بكات االتصاالت وتقني��ة المعلومات. 
وق��د ت��م تكلي��ف ش��ركة »CHAPO« للمق��اوالت 
 »DG Jones« لتشييد فلل »البارح«، وتعيين شركة
 »AECOM« كاستشاري التكلفة للمش��روع وشركة

كاستشاري البنية التحتية.
ويعتبر مش��روع »الب��ارح« أحد أبرز وأفخم مش��اريع 
مدين��ة »ديار المحرق«، وهو يحتوى على العديد من 
الممي��زات المواكبة الحتياجات وتطلعات الس��كان، 
حيث يحظى ببني��ة تحتية أولي��ة وثانوية متكاملة، 
ويمتاز بقربه من شارع المحرق الدائري، مما يسهل 
وصول الس��كان إلى العاصمة المنامة. ويعد األكثر 
رحابة بين مش��اريع »ديار المح��رق« الحالية، ويجمع 
العدي��د من المي��زات الفري��دة، بما فيه��ا إمكانية 
إضافة إنترنت األشياء »IoT«، وتوافر عدادات كهرباء 

ذكية ومصابيح إضاءة »LED« موفرة للطاقة.

العودة إلى اإلجراءات السابقة حال استمرار الوضع  
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء 
أصحابها وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا 

رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 
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بحرينيون من أجل السالم

بداية وبعيدًا عن المناورات والشعارات الرنانة، ليعلم الجميع أن مملكة 
البحري��ن كانت ومازالت منبرًا للس��ام ومبعثًا للطمأنين��ة وقبول اآلخر، 
وإنه��ا تقدم إس��هامات جليلة في حقول التس��امح والتعايش الس��لمي 
والحري��ات الدينية، تفوق بكثي��ر حجمها الجغرافي، وهو أمر اس��تثنائي 

تشكر عليه.
نحن البحرينيون غير المتحزبين نقدر عاليًا دعم البحرين المتواصل لنشر 

السام والتوصل إلى حل سلمي للصراع في منطقة الشرق األوسط. 
تعد اتفاقية الس��ام بين البحرين وإس��رائيل إنجازًا تاريخيًا يعزز السام 
في الش��رق األوسط من ش��أنه أن يزيد االس��تقرار واألمن واالزدهار في 
المنطقة. لقد ح��ان الوقت للنظر إلى القضايا اإلقليمية بمنظور مختلف، 
يؤمن اس��تقرار المنطقة ويحافظ على المكتسبات ويسهم في التنمية، 
وفي الوقت نفسة يقطع الطريق على المتاجرين باسم القضايا اإلقليمية 

الذين استنزفوا دول اإلقليم اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا.

حقيقة وجب إدراكها
إن التحدي��ات التي تواجه دول المنطقة اليوم ليس عمل اتفاق الس��ام 
مع إس��رائيل، بل انحراف فصائل ومكونات الش��عب الفلس��طيني خاصة 
بعد انحراف عملها واس��تثمار دماء ش��عبها من أجل مكاس��ب حزبية أو 
ميليش��ياوية، وخير دلي��ل على ذلك ه��و الواقع السياس��ي واألمني الذي 
تعيشه تلك الفصائل. »فتح وحماس«، ليس ذلك فحسب بل عملت تلك 
األحزاب الخربة والميليشيات اإلرهابية على تحقيق أهداف سياسية لدول 
تضمر الش��ر والعداء لدول الخليج العربي مثل دولة الش��ر إيران والنظام 
الحاك��م بمنطقة الزبارة »قط��ر«، وتركيا التي وظف��ت جميع إمكاناتها 
لنشر الفوضى بالدول العربية وها نحن نشاهد نتائج تدخاتها في ليبيا 

وسوريا والسودان هذا بجانب إدارتها لحزب »اإلخوان« الدولي.
تتطل��ب المرحلة اليوم العمل على اس��تقرار المنطق��ة بمنظور مختلف 
يحقق األمن واالس��تقرار ويؤسس لسام بين شعوب المنطقة ويؤسس 
لترس��يخ التعايش والتس��امح وقبول اآلخر. وتحديد الفرص السياس��ية 
والتهدي��دات األمنية التي تواجه المنطق��ة، التي أصبحت واضحة وضوح 

الشمس وال يغفل عنها إال متآمر.
نعم البحرين أخذت قرارها الس��يادي في إبرام اتفاقية س��ام التي تمثل 
جهودها الدولية لنشر ثقافة السام والتعايش السلمي في العالم كحل 
اس��تراتيجي، مع دعم جهود جميع الشركاء العرب في السعي لتوصل إلى 

حل سلمي يحمي مصالح الفلسطينيين. 
نعم اتخذت البحرين قرارها الس��يادي الذي سيس��هم في تحقيق التنمية 
االقتصادي��ة والتكنولوجي��ة والصناعية والتجارية، لي��س من منطلقاته 
الضيق��ة اآلني��ة بل ال��ذي يعود عل��ى المنطقة بش��كل ع��ام لموقعها 

الجغرافي والدبلوماسي.
وأثبتت البحرين للعالم أنها أبرز مثال وأرقى نموذج للتسامح والتعايش 
الس��لمي، وما تم اتخاذه من قرار دبلوماس��ي اس��تثنائي لهو دليل على 
جوهري��ة الخطوة الت��ي أقدمت عليه��ا المملكة الصغي��رة، في حجمها 

الكبير، وفي عطائها الدبلوماسي واإلنساني.

* إلى من يهمه األمر:
نقول نحن البحرينيون الس��اعين للس��ام ممتنون للغاية لقيادة وحنكة 
حض��رة صاح��ب الجال��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الباد 
المف��دى حفظه اهلل ورعاه، في الدفع قدمًا تجاه الس��ام، خاصة في هذه 

الظروف االستثنائية والصعبة التي تمر على المنطقة والعالم.

»قطها برأس عاِلم واطلع سالم«!

»قطه��ا في رأس عاِلم واطلع س��الم«، هو مثل ش��عبي معناه، إذا أردت 
التنصل من المسؤولية فأرجع ما تقوم به من فعل ألي عاِلم.. وسأكتفي 
بتس��ميته كما أورده المثل الشعبي »عاِلم« ولك يا عزيزي القارئ حرية 

اختيار نوع العالم.. 
هذا المثل الشعبي يطرق باب مخيلتي في كثير من األمور التي نعيشها 

حاليًا، ولعله حاليًا أفضل إسقاط على ما نعيشه.. 
خطوط حمراء تربينا عليها حتى بتنا نخش��ى االقتراب منها لكي ال يثور 
علين��ا المجتمع، ونصب��ح منبوذين، وف��ي عصر االنفت��اح والتكنولوجيا 
نخشى ونخاف أن يثور علينا »الذباب اإللكتروني« ويلطخنا بأسوأ األلفاظ 
ويلف��ق لنا قصصًا قد يصدقها مجتمعنا الطيب. من أهم هذه الخطوط 
الحمراء موضوع »العاِلم« الذي ذكر في المثل الشعبي.. فمن منا يملك 
الجرأة لك��ي يحتج على قرار »عاِلم«؟!! من يملك الجرأة لكي يقف ويقول 
ل��ه بص��وت مرتفع »إن قرارك لي��س في صالح المجتم��ع، وأن له نتائج 
س��لبية«؟، ومن يملك الجرأة بأن يفصل بي��ن آراء وفتاوى »العاِلم« عن 
المجتم��ع وع��ن القرارات المدني��ة؟؟ ومن يملك الج��رأة ألن يقلص دور 

»العاِلم« في مجتمعاتنا التي باتت تقدس أراء وفتاوى هذا »العاِلم«؟؟

* رأيي المتواضع: 
خطوط حمراء تجعلني أكتب هذا المقال بحبر س��ري وكلمات فضفاضة 
يأولها كل قارئ حس��ب مزاجه، أو مزاج »العاِلم« الذي يؤمن به ويمتثل 

لكل ما يفتي به.. 
ه��ذا الكام الذي أقول��ه ال يخص أفراد المجتمعات وحس��ب، بل يخص 
كل ش��يء حولنا، فإذا ما أردنا ش��حذ همم المجتم��ع نحو موضوع معين 
اس��تخدمنا فتوى »العاِلم«، وإذا أردن��ا أن ننهي عن القيام بفعل معين 
اس��تخدمنا فتوى »العاِلم«، حتى بات هذا »العاِلم« متناقض في فتواه 

وآرائه.. 
وكأن إمعان العقل والتدبر والتفكر الذي ُأمرنا به أصبح من المحرمات.. 
»أنت��م أعلم بأم��ور دنياكم«، وم��ا رأس العاِلم التي لم تعد تس��تحمل 
أخطاءكم إال خدعة وتضليل لتعطيل التفكير والتأمل والتقدم والنماء... 

ولن أزيد.

حماك اهلل يا 
»رّيس«.. بنيت 

السد وحميت 
الشعب

يش��هد السودان الش��قيق كارثة طبيعية بسبب ارتفاع منسوب مياه 
نه��ر النيل الذي تس��بب ف��ي فيضان��ات مدمرة وس��اهمت في قتل 

وتشريد العديد من األشقاء السودانيين.
ومع ه��ذه الكارثة الطبيعية ظهرت األصوات النش��از محللة ما جرى 
في الس��ودان، واس��توقفتني إح��دى التعليقات في برام��ج التواصل 
االجتماعي، حيث كان مكتوبًا وبلغة شديدة اللهجة ما معناه: »لو أن 
مصر فتحت أبواب السد العالي لكانت أنقذت السودان من الغرق«. 

حقيقة استنكرت ما قرأت وكي ال يكون حكمي ظالم، أخذت أبحث عن 
مدى صحة الكام الس��ابق وقرأت هذا التحلي��ل الخالي من التضليل 
ووج��دت أنه الب��د من مش��اركته وتصحيح تلك المفاهي��م. فالواقع 
ال��ذي يجهله كثي��ر م��ن المتفلس��فين المعتدين الذي��ن يفرحون 
إلث��ارة البابل وبث الفتنة من الحناجر، يش��ير إلى أن »أقصى ارتفاع 
للس��د العالي عند 200 متر فوق س��طح البحر، بينم��ا تقع العاصمة 
الس��ودانية الخرطوم عند ارتفاع 380 مترًا فوق سطح البحر. حتى لو 
تم إغاق بوابات السد العالي، فإن المياه لن تعود إلى الخلف وتتجه 
جنوبًا، ألن تضاريس األرض تس��ير باتجاه االرتفاع، وال يمكن للمياه 

أن تسير من المنخفض إلى المرتفع بدون روافع«. 
أعلم أن األغلبية ال يميل إلى كام الجغرافيا هذا المدمج بالرياضيات، 
ولكن ال بد أن نظهر الحق وإن كانت بلغة ال تعجب البعض.. ونقول 

باختصار كفى افتراء.
وم��ع هذا ال يمكننا أن نغفل عن الكارثة المائية العظمى التي حلت 
عل��ى هذا البلد الش��قيق والذي رغم مآس��يه يتمتع بالعفة وش��عبه 
مجب��ول بخف��ة دم وطيبة وينأى نفس��ه عن مد األي��ادي لدرجة أنك 
تشعر أنه يعيش حياة وردية زاهية بالتأكيد إال أن عدسة الكاميرات 
كان��ت كفيلة بأن تظهر لنا المش��هد األلي��م دون فبركة أو تحريف، 
فالباد غارفة بالماء الممزوج بالطين والوضع مأساوي إلى حد بعيد، 
وال وجود لبنى تحتية س��ليمة تحمي كبي��رًا أو صغيرًا من غرق محتم 

خال من التشكيك.  
وم��ع كل الوضع األليم كان أبناء الجارة الش��قيقة ينامون في ديارهم 
س��المين آمنين نتيج��ة أن »الري��س« جمال عبد الناص��ر رحمه اهلل 
عندما أمر ببناء السد العالي في يناير 1960 لم يكن يهدف آنذاك أن 
يحم��ل الدولة أعباء بالمايين كما يدعي المغرضين فقد تمكن هذا 
الس��د بقدرة ربانية وحكمة ناصرية أن يحمي العباد والباد من شر 

الهاك على مر األزمان.  
وقبل أن أكتب الس��ام ختام، دعوة مني إلى الجميع بدءًا من نفس��ي 
بالتأكي��د، أال نتوان��ى أرجوكم عن تقديم أي دع��م حقيقي ولو قليل 
من ش��أنه أن يعيد التوازن واالس��تقرار والحياة اآلمنة لهذا الشعب 

الشقيق.

 عاشوارء 
ليست السبب!

عديدة ه��ي التعليق��ات التي وصلتني عل��ى المقال المنش��ور هنا 
الخمي��س الماضي بعنوان »عاش��وراء هي الس��بب«، وضح منها أن 
هناك من لم يفرق بين عاش��وراء التي تمثل الكثير لكل المسلمين 
ب��ل لكل الن��اس في العالم حي��ث يتم االحتفال بذكرى استش��هاد 
اإلمام الحس��ين عليه السام سبط الرس��ول األكرم صلى اهلل عليه 
وس��لم وعل��ى آله وصحبه وهو م��ا كان بعيدًا ع��ن موضوع المقال 
وبين ظروف الممارسة التي حصلت في عاشوراء وأدت – مع غيرها – 
إلى تمكن فيروس كورونا )كوفيد19( وارتفاع أعداد المصابين به.  
 المق��ال لم ينتقد عاش��وراء وإنما انتقد البع��ض الذي حرص على 
إحياء مظاهره رغم علمه وتيقنه من أن مثل هذه التجمعات يمكن 
أن تك��ون س��ببًا في انتق��ال العدوى والتأثير س��لبًا عل��ى الخطط 
المعتمدة من قبل الحكوم��ة للقضاء على الفيروس ورغم البيانات 
الت��ي صدرت عن العديد من علماء الدين وخطباء المنبر الحس��يني 
وتدعو إلى االكتفاء باإلحي��اء من بعد. كما انتقد عملية التحريض 
م��ن الخارج والتي اس��تغلت العواطف وروجت لفك��رة أن هناك من 
يري��د تخريب الع��زاء ومحاربة الحس��ين ووصلت ح��د اعتبار من ال 
يش��ارك في اإلحياء بتواجده محاربًا للحس��ين ومشاركا في الخطط 

الرامية إلنهاء مظاهر االحتفال به!
ليس��ت عاش��وراء هي س��بب ارتفاع أعداد المصابين بكورونا وإنما 
الس��بب هو اإلص��رار والعناد ال��ذي أبداه البعض وعم��ل على إحياء 
المناس��بة في كل األحوال اعتقادًا منه بأن ما روج له مريدو الس��وء 
من الخارج صحيحًا وأن عليه أن يمارس مس��ؤولياته تجاه الحس��ين 

وأن عدم المشاركة تعني المساعدة في إسقاط راية الحسين. 
ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في هذه الفترة – منطقًا – ال يمكن 
أن يك��ون نتيجة هذه الممارس��ة دون غيرها، فهناك أس��باب أخرى 
أيضًا أدت إلى ذلك، ولكن مهم جدًا عدم إغفال هذا الس��بب ومهم 
الجهر به ألنه سبب رئيس وألن مثل هذا األمر ال يحتمل المجاملة، 
له��ذا عمدت األوقاف الجعفرية إل��ى اتخاذ ما يلزم من قرارات لمنع 

تكرار ما حدث.

مع جاللة الملك.. ومع البحرين

كمواطن، أساس��ي الثابت والراس��خ بأنني مع جال��ة الملك حمد حفظه 
اهلل وم��ع بادي البحرين، وال مس��اومة وال هامش للنق��اش هنا، فالثقة 
في ملكنا مطلقة وراس��خة كقائد حكيم، وسياسي محنك يتحرك بموجب 
م��ا يخدم مصلحة البحرين العليا، ويتصرف وفق إيمانه الثابت بالس��ام 

والتعايش والتسامح. 
لذلك إزاء محاولة البعض لتفصيل المواقف وتصنيف البش��ر، فإن اإلجابة 
الثابتة هي: نحن مع الملك حمد والوطن، فلوال توفيق اهلل ونصره لجالة 
الملك لما ظل لنا هذا الوطن آمنًا مس��تقرًا، ولنا في التاريخ شواهد تثبت 
بأن البحرين كانت ومازالت تواجه االستهداف واألطماع، لكن قوة القائد 
وإخاص الش��عب له ولهذه األرض الطيبة تصدتا لكل مخطط أثيم فيه 
م��ن الوالء للخارج الش��يء الواض��ح والفاضح، وفيه من أطم��اع اختطاف 

مقدرات الوطن ما يكشف الحقائق بداخل الصدور. 
من يهاجم البحرين اليوم وحاول اإلس��اءة لرمزه��ا والمخلصين له، أكثر 
هؤالء أنفسهم كانوا وما يزالون يكيدون للبحرين، بعضهم هم نفسهم 
م��ن قبل��وا بوجوه مكش��وفة بيع البحري��ن في انق��اب 2011، بعضهم 
من انس��لخ عن انتمائ��ه للبحرين وعروبتها وخليجيته��ا حينما كان أداة 
تنف��ذ المخطط اإليراني البش��ع تجاه بادنا، هو نفس��ه ال��ذي قبل بأن 
يرى صور ملكن��ا ورموز الدولة تعلق على المش��انق فكان يهلل ويجيش 
الن��اس ويبارك ه��ذا الفعل، هؤالء ليترك��وا عنهم التباك��ي على قضايا 
األمة، ليتركوا الحديث عن القدس وفلس��طين، فمثلهم ممن يبيع باده 
وأرض��ه ألجل عي��ون اإليراني أو ألجل االس��تياء على الكرس��ي ومقدرات 
الحكم ليحولوا البحرين لش��تات مثل الع��راق أو حكم ديكتاتوري كإيران، 
هؤالء عليهم السكوت، فخيانة الوطن ال تمحوها مواقف »ادعاء البطولة 

والوطنية خارج الوطن«. 
حاله��م كح��ال أول دولتين في الش��رق األوس��ط اعترفتا بإس��رائيل في 

منتصف أربعينيات القرن الماضي، األولى إيران التي اس��تماتت باألمس 
لتهاج��م البحرين، متناس��ية عاقاتها المتأصلة أصًا مع إس��رائيل منذ 
عقود وفضيحة األس��لحة »إي��ران كونترا 1985«، التي فضحت سياس��ة 
»أح��ارب العدو بالكام ف��ي اإلعام، وأعقد الصفقات مع��ه في الخفاء«، 
وهو ما جعل حزب اهلل ذراعها العس��كري يدعى محاربة إس��رائيل لهدف 
وحي��د هو »احت��ال جنوب لبن��ان«، وبعدها ابتلعت لبن��ان بالكامل ولم 
توجه طلقة واحدة تجاه فلس��طين، وال تنس��وا »فيل��ق القدس« اإليراني 
وقائده  قاس��م س��ليماني، حارب ه��ذا الفيلق في كل م��كان إال القدس، 
دخل س��وريا ومارس القتل في شعبها، أخذ يهدد دول الخليج على رأسها 
الس��عودية والبحرين، ودعم الحوثيين في اليمن ليهددوا أمن المنطقة 

بصواريخهم التي تتصدى لها السعودية.
أم��ا الثاني��ة، فتركيا التي بات��ت تتحدث وكأن الدول��ة العثمانية عادت 
للحي��اة، تس��تنكر على البحري��ن واإلم��ارات قراراتهما الس��يادية، بينما 
الس��يادة التركية تقبل بأن يصافح أردوغان ش��خصيًا أرييل شارون، جزار 
صب��را وش��اتيا ومذبحة جني��ن، وأن يضع أردوغان إكلي��ل زهور على قبر 
مؤس��س إس��رائيل، وتقبل سيادتهم بأن تس��تمر التجارة بين الجانبين 
والتي تتجاوز الخمسة مليارات دوالر سنويًا، ورغم ذلك يقول بأنه سيحرر 
القدس وسيسحب السفير التركي من اإلمارات، بينما السفارة اإلسرائيلية 

موجودة وتعمل في تركيا والعكس صحيح!
فلس��طين س��تظل قضيتنا، وإن كانت من اتفاقات توق��ف ضم األراضي 
وبناء مزيد من المستوطنات وتوقف قتل األبرياء واألطفال وتضمن لهم 
حي��اة ال يهددها الموت في أي لحظ��ة، وتحقق قيام دولة قائمة بكيانها 
ومؤسس��اتها، فنحن م��ع ذلك ومع ملكنا حفظه اهلل الذي نهجه الس��ام 
والتعايش والتس��امح حت��ى مع من اس��تهدفوه وب��اده عندما منحهم 

الفرص تلو األخرى ليصححوا مساراتهم ويعودوا لحضن الوطن.



إغالق باب الترشح لجائزة سمو الشيخ 
عيسى بن علي ألفضل مشروع تطوعي

أعلنـــت اللجنـــة المنظمة لجائزة ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة 
بـــاب  إغـــاق  عـــن  التطوعـــي  للعمـــل 
الترشـــح للمشـــاركة في جائزة أفضل 
مشروع تطوعي في مملكة البحرين، 
بعـــد أن تـــم اســـتقبال أكثـــر مـــن 50 
النســـخة  فـــي  للمشـــاركة  مشـــروًعا 
السادســـة في فئـــات الجائـــزة الثاث 
ســـواء الجمعيات أو الفرق التطوعية 

أو األفراد. 
وقـــال رئيس االتحـــاد العربي للتطوع 
رئيـــس جمعيـــة الكلمة الطيبة حســـن 
بوهـــزاع “إن تزايـــد المشـــاركات فـــي 
الجائزة هذا العـــام يؤكد مدى التطور 
الحاصل في المجال التطوعي بمملكة 
البحريـــن، إذ تلقـــت اللجنـــة المنظمـــة 
أعـــدادا كبيـــرة مـــن المشـــروعات عبر 
الموقـــع اإللكتروني الخـــاص بجمعية 
الكلمـــة الطيبـــة، التـــي قامـــت بدورها 
بتخصيـــص لجنـــة مصغـــرة الســـتام 
وفرزهـــا  المشـــاركات  اســـتمارات 
الجائـــزة  لفئـــات  وفقـــا  وتصنيفهـــا 

المختلفة”.
بعـــض  اســـتبعاد  تـــم  أنـــه  وأضـــاف 
مـــع  تتوافـــق  لـــم  التـــي  المشـــاركات 
مســـبًقا،  المعلنـــة  الجائـــزة  معاييـــر 
وهـــو مـــا يضمـــن قـــوة المنافســـة بين 
هـــذه  فـــي  المشـــاركة  المشـــروعات 
مـــن  العديـــد  تغطـــي  التـــي  النســـخة، 
أو  االقتصاديـــة  ســـواء  المجـــاالت 
االجتماعية أو الصحية، الفتًة إلى أن 
اللجنـــة المنظمة حرصت على تحقيق 
مبـــدأ االســـتدامة علـــى المشـــروعات 

التطوعية.
ســـمو  توجيهـــات  أن  بوهـــزاع  وأكـــد 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفة 

رغـــم  الجائـــزة  باســـتمرار  خليفـــة  آل 
التحديـــات والظـــروف الراهنـــة التـــي 
تفشـــي  بســـبب  كلـــه  العالـــم  يعيشـــها 
جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19(، ســـاهم 
في زيـــادة أعداد المشـــاركات بصورة 
الفتـــة، وهـــو مـــا يؤكد حرص ســـموه 
التطوعيـــة  المشـــروعات  دعـــم  علـــى 
في المملكة تحقيًقا للتنمية الشـــاملة، 
مشـــيرًة إلى أن جميع المشـــاركين في 
الجائـــزة يعتبرون مـــن الفائزين حتى 
ســـوف  إذ  النتائـــج،  إعـــان  قبـــل  مـــا 

يســـتفيدون مـــن المشـــاركة بالجائـــزة 
من خال التعرف علـــى آليات تطوير 
قدراتهـــا  وتحســـين  مشـــروعاتهم 

لخدمة المجتمع البحريني.
وأشار إلى أن الشباب البحريني أظهر 
وعًيـــا كبيـــًرا بمتطلبـــات واحتياجـــات 
مجتمعـــه فـــي ظـــل الظـــروف الراهنة 
بسبب تفشـــي جائحة كورونا )كوفيد 
19(، من خال المشروعات التطوعية 
التـــي ُقدمت، والتي شـــملت قطاعات 
وهـــو  وإنســـانية،  وخيريـــة  صحيـــة 

للعمـــل  القيمـــة األساســـية  يؤكـــد  مـــا 
التطوعي كأحـــد المكونات الضرورية 
لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة 
العـــام  القطاعيـــن  مـــع  بالتعـــاون 
أفضـــل  جائـــزة  أن  يذكـــر  والخـــاص. 
مشـــروع تطوعي في مملكة البحرين 
إبداعات الشـــباب  إبـــراز  تســـتهدف 
مشـــروعات  تقديـــم  فـــي  البحرينـــي 
تطوعية تســـاهم فـــي معالجة العديد 
من اإلشـــكاالت واألزمات التي تواجه 
المجتمـــع وتشـــجيع مســـاهماتهم في 
لمواجهـــة  مبتكـــرة  حلـــول  تقديـــم 
التحديات واألزمـــات، وتتيح الجائزة 
المشاركة لجميع الشرائح العمرية في 
المجتمـــع البحريني، وســـيتم تســـليم 
الجائزة خال الحفل الختامي لجائزة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي للعمل 
التطوعي خال شـــهر سبتمبر الجاري 
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حميدان: 17 مليون دينار بحسابات المواطنين 15 الجاري
ــد ــ ــخ واح ــ ــاري ــ ــي ت ــ ــرف الـــمـــســـاعـــدات دفـــعـــة واحـــــــدة ف ــ صـ

فـــي إطـــار تنفيذ قـــرار مجلـــس الوزراء 
الدعـــم  صـــرف  موعـــد  توحيـــد  بشـــأن 
النقـــدي المقـــدم للمواطنيـــن مـــن وزارة 
ووزارة  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
اإلســـكان، بحيث يتم صـــرف الدعم لـ 5 
برامـــج دفعة واحدة فـــي تاريخ واحد، 
وهـــو 15 مـــن كل شـــهر بإشـــراف وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية، ويســـتثنى 
مـــن ذلك بأمـــر ولـــي العهد نائـــب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
عـــاوة  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
تحســـين المعيشـــة للمتقاعديـــن، أعلـــن 
وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حميدان عن تحويل المبالغ المســـتحقة 
للمواطنيـــن المســـتفيدين مـــن خدمات 
المساعدات االجتماعية في حساباتهم، 
بقيمـــة  الجـــاري،  ســـبتمبر   15 بتاريـــخ 
إجماليـــة تصـــل إلـــى 17 مليـــون دينـــار، 
وذلك وفق المعايير واألنظمة المتبعة. 

لشـــهر  المســـاعدات  هـــذه  وتشـــمل 
الضمـــان  مســـاعدة  ســـبتمبر2020 
)عـــاوة  المالـــي  والدعـــم  االجتماعـــي، 

الغاء(، ومخصـــص اإلعاقة، إلى جانب 
التـــي  اإليجـــار(  )بـــدل  الســـكن  عـــاوة 
تصرفهـــا وزارة اإلســـكان، موضحـــا أن 
التعويـــض النقـــدي عـــن رفـــع الدعم عن 
اللحـــوم يتم صرفـــه بواقـــع دفعة كل 3 
شهور، إذ تم صرف دفعة في 15 يوليو 
عن الشهور )يوليو، أغسطس، سبتمبر(، 
وأما الدفعة التالية فســـوف يتم صرفها 
أكتوبـــر،  عـــن  المقبـــل  أكتوبـــر   15 فـــي 

نوفمبر، وديسمبر.
وأكد حميدان أن توحيد موعد الصرف، 
منـــذ تنفيذه بـــدًءا من منتصـــف فبراير 
اســـتفادة  تعظيـــم  فـــي  أســـهم   ،2020
المواطنين من مبالغ جميع برامج الدعم 
في وقت واحد؛ ليمكنهم من االستفادة 
منـــه دفعـــة واحـــدة إلنهـــاء التزاماتهـــم 
ومتطلبات أفراد األســـرة بتاريخ محدد 
لدى المواطن، موضحا أن هذه الخطوة 
بتحقيـــق  الحكومـــة  اهتمـــام  أكـــدت 
اســـتفادة المواطن المباشـــرة من الدعم 
بشـــكل أكبـــر، وأنـــه األســـاس للعمليـــات 
الصـــرف  آليـــة  أن  علمـــا  الحكوميـــة، 
الموحـــدة للدعم الحكومـــي للمواطنين 

تتم مـــن خال نظـــام معلومـــات يعتمد 
األنظمـــة  مـــع  البيانـــات  تكامـــل  علـــى 
اإللكترونيـــة المشـــتركة لبرامـــج الدعم 
المباشـــر مع توحيد توقيت الصرف في 
تاريـــخ 15 مـــن كل شـــهر؛ بهـــدف تعزيز 
كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر 

لمستحقيه من المواطنين.
وسوف يتم صرف 9 مايين و485 ألف 
دينار لــــ 124 ألفا و598 أســـرة بحرينية 
مســـتفيدة مـــن الدعـــم المالـــي )عـــاوة 
الغـــاء(، أمـــا بالنســـبة للمســـتفيدين من 
الضمـــان االجتماعـــي فقـــد بلـــغ عددهم 

وفـــرد،  أســـرة  و784  ألفـــا   16 حوالـــي 
وســـيتم تحويل مبلغ مليون و597 ألف 
دينار على حساباتهم، في حين يستفيد 
مـــن مخصـــص اإلعاقـــة 12 ألفـــا و267 
مـــن ذوي اإلعاقة، بمبلـــغ إجمالي قيمته 
مليـــون و228 ألف دينـــار، وفيما يتعلق 
بعـــاوة بـــدل الســـكن التي تصـــرف من 
قبـــل وزارة اإلســـكان فسيســـتفيد منها 
45 ألفا و393 شـــخصا، بقيمة 4 مايين 

و549 ألف دينار.
وأكد وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
أن تقديـــم الدعـــم المباشـــر للمواطنيـــن 
المســـتحقين متواصل لكل المســـجلين 
علـــى قوائـــم المســـتفيدين مـــن برامـــج 
أن  إلـــى  الفتـــا  المختلفـــة،  الدعـــم 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
منـــذ  اإللكترونيـــة  الخدمـــات  فعلـــت 
مـــارس الماضـــي فـــي إطار اإلجـــراءات 
علـــى  للحفـــاظ  المتخـــذة  الحكوميـــة 
صحة المواطنين، بناء على اإلجراءات 
االحترازيـــة؛ للحد من انتشـــار فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.

جميل حميدان

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة اإلسكان

خدمـــة  اإلســـكان  وزارة  أطلقـــت 
طلب الصيانة إلكترونيا للمواطنين 
التمليـــك  شـــقق  مـــن  المســـتفيدين 
والشـــقق المؤقتة من خال موقعها 
لحزمـــة  اســـتكماال  اإللكترونـــي؛ 
الخدمـــات التفاعليـــة التي شـــرعت 
الـــوزارة في تدشـــينها على منصتها 
اإللكترونيـــة مطلع يونيـــو الماضي، 
لتســـهيل التواصل بيـــن المواطنين 
والوزارة.وأكـــد وكيـــل وزارة اإلســـكان 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــود آل خليفـــة أن 
وزير اإلســـكان باسم الحمر يتابع بشكل 
مباشـــر خطة عمل الفريق والمؤشـــرات 
ونسب اإلنجاز بصفة دورية؛ للتأكد من 
مدى انســـجامها مع توجهـــات الحكومة 
ومـــا ورد في برنامج عملها عن تســـهيل 

مراجعات المواطنيـــن وتقديم خدمات 
ذات مرونة وجودة عالية.

وبين الشيخ خالد بن حمود أن الخدمة 
الجديـــدة تتيـــح للمنتفعيـــن مـــن خدمة 
طلبـــات  عـــن  اإلبـــاغ  التمليـــك  شـــقق 
الصيانـــة إلكترونيـــا، عبر زيـــارة الموقع 
اإللكترونـــي والضغط علـــى خيار طلب 

البيانـــات  تدويـــن  ثـــم  ومـــن  الصيانـــة، 
الشـــخصية للمنتفـــع وشـــقته الســـكنية، 
وماحظات الصيانـــة المطلوبة وإرفاق 
الصـــور للحاالت المـــراد صيانتهـــا، على 
أن يقـــوم النظام اإللكتروني بالتخاطب 
المختـــص  المقـــاول  مـــع  المباشـــر 
المنطقـــة  المكلـــف صيانـــة  والمهنـــدس 

اإلسكانية إلجراء الصيانة المطلوبة.
وأشـــار إلى أن األســـابيع القليلة المقبلة 
ستشـــهد توفيـــر المرحلـــة الثانيـــة لتلك 
الخدمـــة، التي تشـــمل صيانة الوحدات 
السكنية، مفيدا بأن الوزارة ارتأت البدء 
بتوفيـــر تلـــك الخدمـــة لشـــقق التمليـــك 
الخدمـــة  لتقييـــم  تجريبيـــة  كمرحلـــة 
وتطويرها، على أن يتم تعميمها لتشمل 

صيانة الوحدات السكنية.

الشيخ خالد بن حمود

“اإلسكان”: طلب صيانة شقق التمليك إلكترونيا

المنامة - بنا

أكـــد قائـــد الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة 
اللواء الشـــيخ خالد بن علـــي آل خليفة 
أن جهود مملكـــة البحرين بقيادة عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة جعلت صحة وسامة 
المواطنيـــن والمقيميـــن أولوية قصوى، 
وبيـــن أن عمـــل الفريق الوطنـــي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا هو عمل كبير 

وذو كفاءة عالية.
الطبيـــة  الخدمـــات  قائـــد  وأوضـــح 
الملكيـــة وجود ضمانات عالية لســـامة 
اإلجـــراءات المتبعـــة عنـــد أخـــذ اللقاح، 

مستبشًرا بنجاح التجارب السريرية.
مهمـــة  “التطـــوع  قـــال  تجربتـــه  وعـــن 
إنســـانية تهدف إلى التسريع من عملية 
إنتاج اللقاح المناسب، ونأمل أن تتكلل 

جهـــود مملكة البحرين بالنجاح في هذا 
الجانب، فقد توجهت ألخذ التطعيم مع 
أفراد أســـرتي، ويتم إجراء الفحوصات 
الشـــاملة قبل أخـــذ التطعيـــم للتأكد من 
منظمـــة  فالعمليـــة  المتطـــوع،  ســـامة 

وآمنة للغاية”.
وتفاءل الشيخ خالد بن علي آل خليفة 

في تصريح لوكالة أنباء البحرين ببلوغ 
العـــدد المطلـــوب وهـــو 6 آالف متطوع، 
فـــي  المســـتخدم  الفيـــروس  أن  وبيـــن 
اللقـــاح فيـــروس معطـــل، وهـــي طريقة 
كاســـيكية متبعـــة فـــي عالـــم اللقاحات 
أثبتت نجاحها في مواجهة فيروســـات 

أخرى.
وقـــال إن العمليـــة برمتهـــا ال تتعدى 45 
دقيقـــة، وال أعـــراض جانبيـــة تذكر غير 
احمـــرار في منطقـــة اإلبرة، آمـــا إيجاد 
لقـــاح آمن يســـتفيد منـــه العالم بأســـره، 
كما أشـــاد بالتنظيـــم الكبير واإلجراءات 
ووجـــود  التطعيـــم،  أخـــذ  عنـــد  اآلمنـــة 
متابعات مستمرة إلى حين أخذ الجرعة 
الثانيـــة بعد 21 يوما، آما ســـرعة عودة 

الحياة لطبيعتها.

لطبيعتها الحياة  لعودة  التطعيم  بنجاح  نستبشر  الثانية المرحلة  في  الوحدات  لتشمل  التجربة  تعميم   

خالد بن علي يتلقى اللقاح مع أسرته وال أعراض

مجلس الرئيس... وحدة الصف

عندمــا تحــدث األب الرئيــس مراًرا وتكراًرا في مجالســه العتيدة عن وحدة الصف، كان 
يقــرأ بدقــة فــي ملفــات الــدول التي انقســمت علــى نفســها وكان مصيرها الهــاك، تماًما 
مثلمــا كان ســموه يــدرك مبكــًرا أن المنطقة العربية قد تعاني في المســتقبل من مخاطر 
التدخــات األجنبيــة لــو أن مفهوم الدولة الوطنية لم يتم التفاف الشــعوب حوله، بل لو 
لــم يتــم تدعيــم مراكز ثقلــه بتنوير المواطنيــن وتعليمهم وتعميق مداركهــم بأن القيادة 
المخلصــة التــي أدارت شــئون األوطــان وشــجون المواطنيــن البــد كذلــك مــن االلتفــاف 

حولها ومساعدتها على صون الباد والعباد، وحماية الحدود والوجود.
كل هــذه الســجايا والمطارحــات كانــت لهــا مــن مقــام التعاطي موقًعــا كبيًرا فــي وصايا 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان حفظه هللا ورعاه للنخب 

المتفكرة كلما التقاها في مجلسه المهيب.
وها نحن اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة من التشرذم الُمفضي إلى شق الصفوف 
خاصــًة فــي الدول العربيــة التي طالها فيروس إقحام الدين في السياســة، واســتخدام 
الشــريعة الســمحة فــي غير مواضعهــا الواقعية وأدوارها الســماوية، فهبطــت من أعالي 
الروحانيات لتسقط في هاوية المصالح والمشاكسات، البعض يستخدم ذريعة المعتقد 
ليس لسد الذرائع الدنيوية إنما لتحقيق مصالح سياسية، ومواقع ومكاسب شخصية.

وربما نكون قد ســمعنا أن فســاًدا قد ُأْسُتشــِرَي وخلط الغث بالســمين في ملفات وطنية 
ال تحتمل التنصل من غاياتها المقدســة، ورســالتها اإلنسانية الخالصة، وربما تكون عدة 
دول عربيــة قــد وقعــت فــي فــخ الطائفيــة والمحاصصيــة وتقســيم المقســم إلــى فتات 
دول وإلــى تجمعــات ذات أعام ورايات مناهضة ألعام ورايات الوطن الغالي واألرض 

الطيبة.
أصبحــت بعــض الدول العربية ُمرَتَهنة للخارج، وُمنصاعة لتيارات فكرية دخيلة، ورياح 
قوية ُمعادية، وبمرور الوقت بهتت الهوية الوطنية لعدد من الدول في اإلقليم وضاعت 

شخصيتها وسط أفكار وافدة، وشعارات زائفة، ومفاهيم ما أنزل هللا بها من سلطان.
من هنا كان األب الرئيس حريًصا أن نغلق جميع األبواب في المهد أمام األفكار الشاذة 
علــى مجتمعاتنــا، وأن نقــوي مــن دولتنــا الوطنيــة ونضــع يًدا بيــد بين مختلــف أطيافها 

وشرائحها المجتمعية نبًذا للتشرذم، ومقاومًة لفكر غريب، ودرًءا لخطر محدق.
المشــروعات اإلقليميــة علــى اختــاف أهدافهــا، وتعــدد نواياهــا، وتمــدد أبصارهــا، ال 
نجــد بينهــا مشــروًعا عربًيــا فــي المواجهة، صًفــا واحًدا مــن بني جلدتنا يصــون ويصمد 
ويتصــدى، الســبب كان فــي نظر الرئيــس القائد والعديد من الكتــل المتفكرة من النخب 
البحرينيــة المؤثــرة وتلــك التــي تتناغــم عروبًيــا مــع حالتنــا الراهنــة، هــو ضعــف الدولة 
الوطنيــة، إقحامهــا فــي خافــات أيديولوجيــة، وصراعــات راديكاليــة، وأطمــاع حزبيــة 
ضيقة، قفزت الجماعات فوق هيمنة الدول، والمليشيات مكان جيوش الدفاع الباسلة، 
واألمة بمفهومها البعيد جًدا، مكان الوطن بجغرافيته الممتدة من الخليج العربي شرًقا 
إلى المحيط األطلســي غرًبا. وحدة الصف فكرة “خليفية” رائدة، وإحباًطا لما قد يفلت 
زمامــه ويتســلل إلــى أوطاننــا خلســة أو عنــوة فــي غفلــة مــن ثوابتنــا المتأرجحــة، ونبذ 
الفرقة واالنقسام ما هو إال مبدأ ال يقبل القسمة على أية معادالت، أو أية اعتبارات، أو 

أية دعوات ال تبني لكنها ُتبدد، وال تصون؛ ألنها ُتهدد.

بقلم: د. عبداهلل الحواج
بوهزاع: الشباب 

أظهر وعيا 
كبيرا بمتطلبات 

مجتمعه

استبعاد بعض 
مشاركات لم 

تتوافق مع 
معايير الجائزة

الشيخ خالد بن علي



ارتفاع إصابات البحرينيين 82 % بعد عاشوراء مقارنة بـ 37 % بعد الفطر
ــاالت الــقــائــمــة فـــي األســـبـــوعـــيـــن الــمــاضــيــيــن ــحـ ــالـ ــة بـ ــوق ــب ــس تــســجــيــل زيــــــادة غــيــر م

أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن الزيادة في عدد الحاالت القائمة للفيروس خالل األسبوعين 
الماضييــن وصلــت لمســتويات جديــدة لــم يســبق الوصــول لهــا، متخطية حاجــز الـ 750 حالــة قائمة في بعــض األيام، 
ويعــود هــذا االرتفــاع لعــدم االلتزام أثناء موســم عاشــوراء بالتدابيــر الوقائية واإلجــراءات االحترازيــة والتعليمات 

الصادرة من الجهات المعنية.

أن  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وأكـــد 
بتحمـــل  اليـــوم  مطالـــب  الجميـــع 
وحمايـــة  المجتمعيـــة  المســـؤولية 
أنفســـهم وأسرهم والمجتمع كافة عبر 
االلتـــزام بكل اإلرشـــادات والتعليمات 
الحـــاالت  أعـــداد  لتقليـــل  الصـــادرة 
تســـطيح  فـــي  والمســـاهمة  القائمـــة 
منحنى انتشـــار الفيروس؛ فالفيروس 
ال يفـــرق بين عـــرق أو دين أو مذهب، 
مـــا يســـتوجب تضافـــر الجميـــع فـــي 
باإلجـــراءات  والتقيـــد  االلتـــزام 
االحترازية لخفض معدالت االنتشـــار 
فـــي المجتمـــع والحفـــاظ علـــى صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين. 
“إن  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وقـــال 
واجبنـــا الوطنـــي الحفـــاظ على صحة 
الجميـــع ونفخـــر بهـــذا الواجـــب، وهو 
مـــا يتجلـــى فـــي أروع صـــور التفانـــي 
واإلخالص من قبـــل الكوادر الوطنية 
بالصفـــوف األماميـــة وممـــن يِصلـــون 
الليل بالنهار بالغرف الخلفية المساندة 
للتصـــدي  ومتابعـــة  رصـــد  مـــن  لهـــم 
لفيـــروس كورونـــا من جميـــع الجهات 

الرسمية واألهلية”.
وشـــدد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي على 
أنـــه “منذ بدايـــة الجائحة أكدنـــا مراًرا 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  أن  وتكـــراًرا 
الوقائيـــة وعـــدم التجمـــع هـــو أفضـــل 
اإلصابـــة  مخاطـــر  لتجنـــب  الحلـــول 
بالفيـــروس، ونســـتند فـــي ذلـــك إلـــى 
والمؤشـــرات  العلميـــة  الحقائـــق 
الرســـمية  اإلحصائيـــة  والبيانـــات 

المحلية والدولية”.
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وأضـــاف 
أظهـــرت  الرســـمية  اإلحصـــاءات  أن 
ارتفاعـــا بســـبب التجمعـــات منـــذ بدء 
فـــي  خصوصـــا  للفيـــروس،  التصـــدي 
والدينيـــة،  االجتماعيـــة  المناســـبات 

موســـم  أثنـــاء  التجمعـــات  أن  إال 
عاشوراء تسببت في ارتفاع الحاالت 
بســـبب  مســـبوقة؛  غيـــر  لمســـتويات 
عدم التقيـــد باإلجـــراءات االحترازية 
التي تـــم وضعها وفق إرادة وشـــراكة 
مجتمعية مع إدارة األوقاف الجعفرية 
ورؤساء المآتم من منطلق المسؤولية 
الوطنية بالحرص على صحة وسالمة 
الجميـــع، إذ بلغـــت نســـبة البحرينيين 
مـــن إجمالـــي الحـــاالت القائمـــة أكثـــر 
مـــن الضعـــف عمـــا كانـــت عليـــه بعـــد 
عيـــد الفطر، إذ بلغـــت الحاالت القائمة 
الجديدة بعد أسبوعين من عيد الفطر 
5568 حالة، وبلغت نسبة البحرينيين 
منهـــا 37 %، في حيـــن بلغت الحاالت 
القائمة الجديدة بعد مرور أســـبوعين 
من عاشـــوراء 7451 حالة بلغت نسبة 
مـــا  وهـــو   ،%  82 منهـــا  البحرينييـــن 

يمثـــل ارتفاًعا بنســـبة 34 % للحاالت 
القائمـــة بيـــن المناســـبتين كمـــا بينـــت 
المؤشرات ارتفاًعا في أعداد الحاالت 
القائمة لألطفال والنســـاء بعد موســـم 
عاشـــوراء بلغـــت 2787 حالـــة قائمـــة 

للنساء و1480 حالة قائمة لألطفال.
وشدد الفريق الوطني الطبي على أن 
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين 
أولويـــة دائمة وال يجـــب التهاون فيها 
تحت أي ظـــرف من الظروف، ويجب 
الطبـــي  الشـــأن  ألصحـــاب  االســـتماع 
وااللتزام بتعليماتهم، فخسارة الصحة 
وخســـارة األرواح ال يعوضهـــا شـــيء، 
خصوصـــا أن االرتفاع تتأثر به الفئات 
األقل مناعة في المجتمع من األطفال 
وكبار السن، وهو مؤشر خطر النتشار 
الحـــاالت وازديـــاد أعـــداد المخالطين، 
مشـــيًرا إلـــى ضـــرورة تكاتـــف جميـــع 
المواطنين والمقيمين والوقوف صًفا 

واحًدا للحد من انتشار الفيروس.
وأشـــار الفريق الوطني الطبي ألهمية 
االحترازيـــة؛  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
مـــن أجـــل خفـــض معـــدالت االنتشـــار 
الوقـــت  فـــي  المجتمـــع، مشـــيًدا  فـــي 
ذاتـــه بجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن 
والمآتـــم  المســـاجد  علـــى  والقائميـــن 
أبـــدوا  الذيـــن  المختلفـــة  والمنشـــآت 
حرًصـــا شـــديًدا علـــى الحفـــاظ علـــى 
الصحـــة العامـــة ألفـــراد المجتمـــع عبر 

واإلرشـــادات  بالتعليمـــات  االلتـــزام 
والتدابيـــر  اإلجـــراءات  كل  وتطبيـــق 
االحترازيـــة المتخذة بشـــأن الحد من 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا، معرًبـــا عن 

شكره لهم على ما أبدوه من مسؤولية 
مجتمعيـــة ووطنيـــة تجـــاه البلد ومن 
يعيش على أرضه، متمنًيا من الجميع 
الحذو حذوهم في االلتزام المسؤول 

الذي يضـــع مصلحة الوطن والمواطن 
والمقيم نصب عينه. 

وأوضـــح الفريـــق الوطنـــي الطبـــي أن 
االســـتمرار فـــي التراخي فـــي تطبيق 
اإلجـــراءات االحترازية أثر ســـلبا على 
مـــا حققته مملكـــة البحرين من جهود 
كبيرة أشـــاد بها الجميـــع، كما أنه وفي 
حال اســـتمرار أعـــداد الحاالت القائمة 
فـــي االزديـــاد فـــإن إحـــدى الخيـــارات 
المطروحة هو إعادة مراجعة القرارات 
بنـــاًء علـــى المعطيات والمســـتجدات 
والعودة لإلجراءات بالمراحل السابقة 

للتصدي لفيروس كورونا.

المنامة- بنا

ارتفاع أعداد 
الحاالت القائمة 

إلى 2787 
للنساء و1480 

لألطفال
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استثمار رأس المال الديني وإشهار سالح التكفير
Û  فــي الوقــت الــذي ُيظهــر فيــه قــادة ومنظــرو جماعات

والشــيعي  الســني  بجناحيــه  السياســي  اإلســالم 
اإلســالمي  الصــف  شــق  علــى  ويعملــون  اختالفهــم، 
الصــراع  وتأجيــج  الفتــن،  قبــور  ونبــش  واقتســامه، 
والفرقــة واالختــالف بين أتبــاع الطائفتين حول أمور 
وقضايا فرعية وجانبية، فإنهم ال يترددون في إظهار 
مــا يجمعهم من تقاطع وتوافق وانســجام، واســتعداد 
رأس  واســتثمار  بينهــم،  فيمــا  والتعــاون  للتنســيق 
المــال الدينــي وتجنيــده وتطويعــه لخدمــة أغراضهــم 

ومصالحهم وأجنداتهم السياسية.
Û  ولقــد وقــف بعــض مــن الجماعــات السياســية العربيــة

فــي وجــه مــا أعلــن عنــه مؤخــًرا مــن اتفــاق بيــن دولة 
تطبيــع  علــى  وإســرائيل  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
العالقات فيما بينهما، فكان من بينهم أو في مقدمتهم 
قــادة ومنظــرو جماعــات اإلســالم السياســي، بشــقيه 
الســني والشــيعي، الذيــن عارضــوا ولــم يرق لهــم قرار 
اإلمــارات لتعارضــه وتناقضــه الصــارخ مــع أهدافهــم 
ودوافعهــم، فاســتنفروا قواهم، ووجهوا ســهامهم إلى 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وعدد آخــر من دول 
مجلــس التعــاون، وشــهروا كالعادة ســالحهم المفضل، 
وهــو “ســالح التكفير” الذي يحل ويجيز القتل حســب 
تفاســيرهم، وأسندوا مواقفهم إلى اجتهادات وفتاوى 
ال تتفــق مــع روح العصــر والعقــل، وال مــع أبــرز قيــم 
اإلســالم الــذي جعــل عبــارة “الســالم عليكــم” الشــعار 
الــذي يحيــي به النــاس بعضهم بعًضا، متناســين دعوة 
الخالــق ســبحانه وتعالــى لرســوله الكريم، ولإلنســانية 
من خالله؛ لالســتجابة لمبادرات الســالم، والعمل على 
فــض النزاعات والخالفات بالوســائل الســلمية، عندما 
قال جلت قدرته في كتابه الكريم: “وإن جنحوا للسلم 
فأجنــح لهــا وتــوكل علــى هللا” ولم يســتثن أحــًدا ممن 
يجنح للســلم من واجب االســتجابة لــه، بحيث أصبح 
هــذا النداء اإللهــي قاعدة بنيت عليها اليــوم المواثيق 

الدولية المعنية باألمن والسلم وحقوق اإلنسان.
Û  إن هؤالء المنظرين يظهرون اإلســالم ويصورونه بأنه

دين كراهية وعداوة، وإنه يتقصد ويترصد طائفة من 

النــاس بعينهــا، فمــن أبــرز االجتهــادات والفتــاوى التي 
أطلقــت مؤخــرا قولهــم: “إن الثقــاة من علماء اإلســالم 
أجمعــوا علــى أنــه ال يجــوز، بــل إنــه كفــر ال شــك فيــه، 
التوصــل إلــى صلح دائم مــع اليهود”، )راجــع محاضرة 
اليوتيــوب(،  موقــع  علــى  النفيســي  عبــدهللا  الدكتــور 
مــع  المتصالحــة  الــدول  كل  أصبحــت  فقــد  وبذلــك 
إسرائيل والتي ال تعاديها أو تحاربها  “دور كفر” يجوز 
أن تفــرض عليهــا األحكام التــي تترتب على دور الكفر 
والحــرب، بمــا فــي ذلك مصــر حاضنة األزهر الشــريف 
واألردن، واآلن اإلمــارات والبحرين اللتان ســتخرجان 
مــن مجموعــة بلدان اإلســالم واإليمان. إن هــذا المبدأ 
بالــذات أصبــح مــن المحــركات التــي تدور حولــه كثير 

من أفكار التيارات المتطرفة.
Û  وال ندري كيف سيتم تطبيق هذه الفتوى على الشعب

الفلســطيني المظلــوم، الــذي اضطر إلى ســلوك المســار 
الســلمي فــي جهــاده نحو تحقيــق حقوقه المشــروعة، 
فوقع مع إسرائيل أو اليهود، حسب مفردات الجماعة، 
اتفاقيــة ســالم، فهــل أصبــح الفلســطينيون كفــرة بعــد 
توقيع ياســر عرفات اتفاقية أوســلو للسالم مع رئيس 
وزراء إسرائيل وقتها إسحاق رابين في واشنطن في 
العــام 1993 بحضــور الرئيــس األميركــي األســبق بيــل 

كلنتون؟
Û  ويا الزدواجية المعايير..! فقد سكت وتغاضى منظرو

اإلســالم السياســي، عمــًدا وبســبق اإلصــرار والترصد، 
تركيــا وإســرائيل،  بيــن  القائــم  والصلــح  الســالم  عــن 
وإن مــروا عليــه، فهــو مــرور الكــرام، بــل إنهــم دافعــوا 
عنــه وبــرروه علــى أنه أنجز فــي عهد الكافــر مصطفى 
أتاتــورك، وتغافلــوا عــن اإلشــارة إلــى أن أتاتــورك كان 
قــد أعطاهــم عمــره قبــل أكثــر مــن 82 عاًمــا، وأنهم قد 
تولــوا الســلطة فــي تركيــا منــذ العــام 2002 مــن خالل 
“حزب العدالة والتنمية” برئاسة )أمير المؤمنين( رجب 
طيــب أردوغان، الذي لم يحاول أن )يصحح الخطأ أو 
الجريمــة( التــي ارتكبهــا أتاتــورك، بــل إن حالة الســالم 
والتعاون في عهده بين تركيا وإســرائيل قد توســعت 
وازدهرت وازدادت تشعًبا ورسوًخا، ففي عهده وصل 

حجــم التبــادل التجــاري إلــى ذروتــه، فبلــغ 6 مليارات 
دوالر فــي العــام، ونشــطت شــركات البنــاء واإلعمــار 
المجمعــات  بنــاء  فــي  “يلمــاز”  شــركة  مثــل  التركيــة 
واألبراج في تل أبيب، وصدرت تركيا ماليين األطنان 
من االســمنت التركي إلى إسرائيل لبناء المستوطنات 
بنائهــا،  فــي  األتــراك  العمــال  مــن  التــي شــارك اآلالف 
وتضاعــف عــدد الســياح بين البلديــن، وأصبحت هناك 

12 رحلة طيران يومًيا بين اسطنبول وتل أبيب.
Û  وفي عهد أردوغان توثق التعاون وقويت الروابط بين

تركيا وإسرائيل في المجاالت األمنية واالستخباراتية 
والعســكرية، بحيث أصبحت تركيا ثاني أكبر مستورد 
لألســلحة اإلســرائيلية بعــد الهنــد، ووصلــت العالقــات 
والتعــاون  التحالــف  مســتوى  إلــى  بينهمــا  العســكرية 

اإلستراتيجي كما وصفها المراقبون المختصون.
Û  وضمــن هــذا اإلطــار يؤكد المراقبون أيًضــا أن ما جعل

أردوغان يستشيط غضبا عندما سمع عن نية اإلمارات 
وإســرائيل إعــالن تطبيــع عالقتهمــا، لــم يكــن حرصــه 
وغيرته على القضية الفلســطينية، وإنما كان نابًعا من 
إدراكــه أن هــذه الخطوة ســتؤدي إلــى إجهاض خطط 
وجهــود تركيــا الســاعية والهادفــة إلى إبــرام اتفاق مع 
إســرائيل شــبيه أو قريــب مــن االتفــاق البحــري الــذي 
وقعته تركيا مع حكومة فايز السراج في ليبيا، والذي 
تحــاول تركيــا من ورائه توســيع حدودها البحرية في 
شــرق البحر األبيض المتوســط بما يوفر لها مزيًدا من 
المســاحات البحريــة التي تمكنها مــن تكثيف عملياتها 
االستكشــافية للنفــط والغــاز، إلــى جانــب رغبــة تركيــا 
المعروفــة فــي التوصــل إلــى اتفاق مــع إســرائيل لنقل 

الغاز اإلسرائيلي إلى أوروبا. 
Û  رجب طيب أردوغان الذي وقف مهدًدا بسحب سفيره

إقامــة  اإلمــارات  نيــة  علــى  احتجاًجــا  أبوظبــي؛  مــن 
عالقات دبلوماســية مع إســرائيل، نسي أو تناسى كما 
يبــدو أن بــالده تقيــم عالقــات دبلوماســية كاملة معها 
منــذ أكثــر مــن 71 عامــا، منــذ العــام 1949، ونســي أنه 
وقــف فــي العــام 2004 ليتقلــد “وســام الشــجاعة” مــن 
منظمــة المؤتمر اليهــودي العالمي في حفل أقيم بتلك 

المناسبة في مدينة نيويورك، قال فيه: “أتقدم بجزيل 
الشــكر لــكل من منحني هــذه الجائزة كوســام للتعاون 
اليهوديــة”،  والمؤسســات  التركيــة  الحكومــة  بيــن 
وأضــاف أن تركيــا التــى تحظى بعضوية حلف شــمال 
األطلســي، ســتظل خــالل حكومتــه واحــدة مــن أوثق 
كمــا  األوســط،  الشــرق  فــي منطقــة  إســرائيل  حلفــاء 
منحــت “رابطــة مكافحة التشــهير اليهوديــة” أردوغان 
فــي نيويورك أيًضــا في العام التالي جائزة “الشــجاعة 

اليهودية”.
Û  أبــرز قــادة ومفكــري أردوغــان أصبــح اآلن مــن بيــن 

يقومــون  الذيــن  اإلســالمية  السياســية  الجماعــات 
بتحويــر وتحريف بعض الحقائق والوقائع اإلســالمية 
ففــي  وأهدافهــم،  أغراضهــم  لخدمــة  واســتخدامها 
علــى  االتفــاق  أو  الصلــح  تحريــم  لتأكيــد  محاولتهــم 
الســالم مــع اليهــود، لجأوا إلــى التشــكيك والطعن في 
المعاهــدات التــي أبرمهــا رســولنا األكــرم )عليــه وعلــى 
آلــه وصحبــه أفضــل الصالة والســالم( مع يهــود يثرب 
أو المدينــة المنورة، فتفتقــت قريحتهم بنظرية أخرى 
وهــي “جــواز عقــد صلــح مؤقــت مــع اليهــود وتحريــم 
الصلح الدائم معهم”، ذاكرين أن تلك المعاهدات كانت 
“معاهــدات مؤقتــة أو اتفاقيــات هدنة” وهــذه من أكبر 
المغالطات؛ إذ إنهم يدركون ويعرفون جيًدا أن أًيا من 
تلــك المعاهــدات ال تقــع البتــة ضمن تعريــف اتفاقيات 
الهدنــة، فالهدنــة هي حالــة وقف القتال أو كما تســمى 
اليوم “وقف إطالق النار” يتم التوصل إليها بعد نشوب 
حرب بين طرفين ويرغبان في توقيفها لفترة يتفقان 
عليهــا، والرســول األعظــم عندما وقع تلــك المعاهدات 

لم تكن بينه وبين يهود يثرب حرب.
Û  أما من ناحية أنها كانت اتفاقات مؤقتة، فهذه مغالطة

أكبر، حيث إن لفظ “مؤقتة” أو أي إشارة لهذا المعنى، 
لــم تــرد فــي أي نــص مــن نصوصهــا، ثــم إن الرســول 
األعظــم لــم يوقعهــا وهو يضمــر أو في نيتــه نقضها أو 
خرقهــا بعــد حيــن، فهذه ليســت من صفــات أو خصال 

النبي الصادق األمين.
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أشـــاد وكيـــل ديوان صاحب الســـمو 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  الملكـــي 
رئيس أمانة جائزة خليفة بن سلمان 
آل خليفة للطبيب البحريني الشيخ 
محمد بن راشد بن خليفة آل خليفة 
بتفاعل المؤسســـات الطبية بمملكة 
البحرينييـــن،  واألطبـــاء  البحريـــن 
التي تقدم بنســـختها األولـــى تزامًنا 
مـــع احتفـــاء المملكة بيـــوم الطبيب 

البحريني في نوفمبر المقبل.
وصرح وكيل ديوان صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
البحريـــن  “مملكـــة  بـــأن  خليفـــة  آل 
بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
ماضيـــة في نهجهـــا األصيل الهادف 
إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى الجهود 
مختلـــف  فـــي  البـــارزة  الوطنيـــة 
القطاعـــات”، الفًتا إلى أنه وفي ظل 
ما تشهده المملكة والعالم أجمع من 
ظروف اســـتثنائية بسبب تداعيات 
جائحـــة كورونـــا “كوفيـــد ١٩” يأتي 
اإلعالن عن جائزة خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة للطبيب البحريني كلفتة 

تقدير واحترام لهذه الجهود.
وقـــال “إن مبـــادرة صاحـــب الســـمو 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  الملكـــي 
تعكس إيمان سموه الراسخ بأهمية 

ودور الكـــوادر الطبيـــة في النهوض 
بالبنيـــة التحتيـــة الصحيـــة بمملكـــة 
البحرين وإثراء الحراك البحثي في 
المجاالت الطبية المختلفة”، مشيدا 
بما تقدمه هذه الكوادر الوطنية من 
إســـهامات مميـــزة على المســـتويين 

النظري والعملي.
يذكـــر أنه تم في 5 ســـبتمبر الجاري 
إغالق باب تقديم طلبات المشاركة 
فـــي جائـــزة خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
البحرينـــي، ومـــن  للطبيـــب  خليفـــة 
المقرر أن تمنح الجائزة على فئتين، 
األولى فـــي مجال االبتكار واإلبداع 
والســـريري  العالجـــي  البحـــث  فـــي 
والطبـــي، فيمـــا تمنـــح الجائـــزة في 
والعطـــاء  “الوفـــاء  الثانيـــة  فئتهـــا 
الممتـــد” لشـــخصية وطنيـــة رائـــدة 

ومؤثرة في مجال الطب.
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الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
األكاديميـــة  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
الملكيـــة للشـــرطة، بالعمـــل علـــى تعزيز 
الجانـــب العملـــي للمرشـــحين الضبـــاط 
الجامعيين، أكد آمر األكاديمية الملكية 
للشرطة االستمرار في تقييم البرنامج 
مـــن النواحـــي العلميـــة والتدريبيـــة، إذ 
يحظـــى بمتابعـــة مســـتمرة مـــن رئيس 
األمـــن العـــام رئيـــس المجلـــس العلمي 
لألكاديمية؛ ســـعيا نحو تحقيق أهدافه 
المرسومة من جهة وضمان رفع جودة 

مخرجاته من جهة ثانية.
وأشـــاد آمر األكاديمية، في هذا الشأن، 
لمديريـــات  العاميـــن  المديريـــن  بـــدور 
الشـــرطة وتعاونهـــم البنـــاء مـــن خالل 
توفيـــر كل المقومـــات الالزمة للتطبيق 
العملـــي، فضـــال عـــن الدعـــم المتواصل 
األكاديميـــة،  تتبناهـــا  التـــي  للبرامـــج 
بما يســـهم فـــي تحقيـــق المواءمة بين 

الجانبين التعليمي والتدريبي.

وفـــي هـــذا الســـياق، اطلـــع نائـــب آمـــر 
علـــى  للشـــرطة  الملكيـــة  األكاديميـــة 
آليـــة عمـــل برنامـــج التطبيـــق العملـــي 
الموجه للمرشحين الضباط من الدفعة 
الثالثـــة عشـــرة )جامعييـــن(، الذي يأتي 
ضمن الخطة الســـنوية للكليـــة الملكية 
للشـــرطة؛ بهدف رفع كفاءة المرشحين 
الضبـــاط وتزويدهم بمختلـــف البرامج 
التدريبيـــة، إذ تم بحث الســـبل الكفيلة 
خـــالل  مـــن  البرنامـــج  عمـــل  بتطويـــر 
مديريـــات  مـــع  والتنســـيق  التعـــاون 
الشـــرطة، وهو مـــا يعد اســـتمرارا لنهج 
األكاديمية، في تعزيز التعاون المشترك 
مـــع الجهـــات ذات العالقـــة، خصوًصـــا 
في مجـــال تبادل الخبـــرات والتجارب 
والمعرفـــة، بما يســـهم في تعزيز برامج 
األكاديميـــة وأنشـــطتها المتعلقـــة ببناء 

القدرات وتطوير مهارات منتسبيها.

“الملكية للشرطة”: تعاون بناء من المديريات 
في التطبيق العملي للمرشحين الضباط

المنامة - بنا

وكيل ديوان سمو رئيس الوزراء يشيد 
بالتفاعل مع “جائزة الطبيب البحريني”

منع التجمعات خارج المآتم وقصر المراسم على البث

بحث تسهيل إجراءات التخليص الجمركي

ـــي ـــي الطب ـــق الوطن ـــات الفري ـــزام بتوجيه ـــى االلت ـــو إل ـــة” تدع “الجعفري

التأخير بكل مصداقية لالرتقاء بجودة العمل أحمد بن حمد: توضيح أسباب 

الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  جـــددت 
دعوتها للمآتم والحســـينيات لمزيد من 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية التي 
أقرهـــا الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للحـــد 
ومنـــع  كورونـــا،  فيـــروس  انتشـــار  مـــن 
التجمعـــات بشـــكل تـــام؛ نظـــرا لتزايـــد 
حصيلـــة اإلصابات في الفتـــرة األخيرة 

ووصولها لمستويات غير مسبوقة.
الـــذي جمـــع  أن االجتمـــاع  وأوضحـــت 
الفريـــق الوطني الطبي وإدارة األوقاف 
الجعفريـــة وممثلي المآتـــم من مختلف 
المحافظات وهيئة المواكب الحسينية، 
استعرض أبرز تطورات الوضع الصحي 
كورونـــا  بفيـــروس  اإلصابـــات  وتزايـــد 
نتيجـــة التجمعـــات والتهـــاون بااللتزام 

باإلجراءات االحترازية.
وحـــذرت األوقـــاف الجعفريـــة، مجددا 
مـــن خطـــورة التجمعات فـــي المجالس 
بالجميـــع  مهيبـــة  والبيـــوت،  األهليـــة 

التحلي بالمسؤولية وتجنب التجمعات؛ 
انتشـــار  مـــن  ســـيزيد  التهـــاون  ألن 
الفيـــروس، كمـــا أن التباعـــد وااللتـــزام 
باالحترازات الوقائية سيســـهم بشـــكل 
فعـــال فـــي خفـــض معـــدالت اإلصابـــة 

والسيطرة على الوضع.
وأشادت اإلدارة بجهود الفريق الوطني 
الطبي وجميـــع المتطوعيـــن والعاملين 
كخليـــة نحـــل ال تهـــدأ، مؤكـــدة االلتزام 
بالضوابط والتعليمـــات في هذه الفترة 

وحتى إشعار آخر على النحو التالي:
1. قصـــر المراســـم علـــى البث عـــن بعد، 
علـــى أال يحضر فـــي المأتم غيـــر طاقم 

البـــث والطاقـــم اإلداري، بما ال يزيد عن 
10 أشـــخاص وأال يكون من بينهم كبار 
الســـن )60 ســـنة ومـــا فـــوق( وأصحاب 

األمراض المزمنة
وتـــرك  الكمامـــات  بلبـــس  االلتـــزام   .2

مسافة مترين بين أعضاء الطاقم.
تحديـــث  المآتـــم  إدارة  علـــى   .3
تســـجيل أســـماء الطاقـــم المتواجد من 
bit.( خـــالل الرابـــط المخصـــص لذلـــك

.)3bRjcdT /ly
4. ســـيتم التنســـيق مـــع وزارة الصحـــة 
مـــن  للتأكـــد  مجـــددا  الطاقـــم  لفحـــص 

سالمة الجميع.

5. عدم توزيع الوجبات واألطعمة.
6. اتبـــاع جميع اإلجـــراءات االحترازية 
العامـــة الموصـــى بهـــا مـــن قبـــل الفريق 

الطبي.
7. منع التجمعات خارج المآتم.

إلحيـــاء  بالمنـــازل  التجمعـــات  منـــع   .8
الشعائر الحسينية.

9. منع تشغيل مكبرات الصوت.
التعـــاون  بالجميـــع  اإلدارة  وأهابـــت 
والتقيد بجميع التعليمات والتوجيهات 
الظـــرف  هـــذا  لتجـــاوز  الرســـمية 
االســـتثنائي، فالجميـــع مطالـــب اليـــوم 
بتحمل المسؤولية المجتمعية وحماية 
أنفســـهم وأســـرهم والمجتمع كافة عبر 
االلتزام بجميع اإلرشـــادات والتعليمات 
الصادرة لتقليـــل أعداد الحاالت القائمة 
والمساهمة في تسطيح منحنى انتشار 
الفيـــروس، داعين المولـــى عز وجل أن 
يحفـــظ مملكـــة البحريـــن وســـائر بـــالد 

المسلمين والعالم أجمع.

بحـــث رئيـــس الجمارك الشـــيخ أحمد بن حمـــد آل خليفة، 
فـــي اجتماعه مع عدد من الرؤســـاء التنفيذيين لشـــركات 
النقل الســـريع عبر تقنية االتصال المرئي، الســـبل الكفيلة 
باالرتقـــاء بمســـتوى الخدمـــة الجمركية للعمالء وتســـهيل 

إجراءات التخليص الجمركي.
وأوضـــح رئيـــس الجمـــارك، فـــي االجتمـــاع الـــذي حضـــره 
المديـــرون العامون والمديرون بشـــؤون الجمارك، أنه في 
ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم لمواجهة جائحة 
كورونـــا، ومـــن منطلـــق مبـــدأ المســـؤولية المشـــتركة بين 
شؤون الجمارك والشركات، اللذين يشكالن وجهين لعملة 
واحـــدة، باعتبارهمـــا يمثـــالن عملية تكامليـــة لإلجراءات 
الجمركية، فقد لوحظ وجود تأخير في توصيل الشحنات 

إلى العمالء وألسباب متعددة من قبل الشركات كافة.
بـــكل مصداقيـــة  الجمـــارك توضـــح  وأضـــاف أن شـــؤون 
للعمالء، أسباب التأخير لالرتقاء بجودة العمل كل حسب 
اختصاصـــه وموقعـــه ومـــن منطلـــق األداء المتوقـــع مـــن 

الجميع كأعضاء في فريق البحرين.
وأوضح أن شؤون الجمارك تهدف من خالل استراتيجيتها 
إلى تســـهيل إجـــراءات تخليـــص البضائـــع وتقليص فترة 
االنتظار والتي تشمل مراحل عدة وهي: الشحن من قبل 
الشـــركات وتمام إجراءات التخليص من قبل المخلصين، 
التـــي تتضمن أخذ الموافقات من الجهات الرقابية، منوها 
إلى اهتمام الجمارك بتوفير جميع الخدمات واالمتيازات 
للعمـــالء، كنظـــام الدفع اآلجـــل الذي يتيح للشـــركات دفع 

المســـبق  التخليـــص  ونظـــام  آجـــاًل،  الجمركيـــة  الرســـوم 
الـــذي يمنح مخلـــص الشـــركة الوقت الكافـــي ألخذ جميع 
الموافقات قبل وصول البضاعة، ونظام الدفع اإللكتروني 
عن بعد، عن طريق منصة الحكومة اإللكترونية باإلضافة 
إلـــى نظام فواتير، مشـــيًرا إلى أهمية االســـتفادة من هذه 
الخدمات إلنجاز المعامالت الجمركية بالســـرعة والجودة 
المطلوبـــة. وقال إن شـــؤون الجمارك تســـعى دائًما لتعزيز 

النمو االقتصادي.

رئيس الجمارك يبحث مع الرؤساء التنفيذيين لشركات النقل السريع السبل الكفيلة بتسريع اإلجراءات الجمركية

المنامة - األوقاف الجعفرية

المنامة - بنا
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الشيخ محمد بن راشد

جامعة البحرين ترفض إعادة متفوقة لمقعدها في الهندسة
والدتها: استكملت إجراءات قبولها ودفعت الرسوم ولكن تحول تخصصها للعلوم االكتوارية

شـــكت خريجة علـــوم ورياضيات متفوقة 
اســـتبعادها مـــن رغبتها لدراســـة تخصص 
الهندسة الكيميائية بجامعة البحرين رغم 
حصولهـــا على إفادة مـــن الجامعة بقبولها 
فـــي التخصـــص وإتمامهـــا دفـــع الرســـوم 

الدراسية.
وأشـــارت والدتها إلى أنها وبعد قبولها في 
التخصص صدرت نتائج البعثات بترشيح 
ابنتها لبعثة علوم اكتوارية، وهو ما دفعها 
إلـــى التواصل مـــع وزارة التربية والتعليم 
لمعرفـــة اإلجراء المناســـب لتثبيـــت ابنتها 
على تخصص الهندســـة الكيميائية وعدم 

رغبتها في دراسة العلوم االكتوارية.
وقالـــت: إن الـــوزارة وجهتهـــا إلـــى قبـــول 
البعثـــة وتقديـــم تظلـــم بشـــأن التخصـــص 

تغييـــر التخصـــص إلـــى هندســـة كيميائية 
بداًل مـــن العلوم االكتوارية، وهو ما قامت 

به بالفعل.
الحًقـــا  فوجئـــت  ابنتهـــا  أن  إلـــى  ولفتـــت 
بتحـــول تخصصهـــا إلـــى علـــوم اكتواريـــة 

عبر النظام الرقمي للجامعة، دون إعالمها 
بنتائـــج التظلم، ما دفعها إلى التواصل مع 
الـــوزارة، التي أكـــدت رفـــض تظلمها، وأن 
تثبيـــت البعثـــة أدى إلى تغييـــر التخصص 
بشـــكل تلقائـــي، وفـــي حـــال عـــدم رغبتها 

االســـتفادة مـــن البعثـــة، يمكنهـــا التنســـيق 
مـــع الجامعة لتحويلها إلى منحة وتثبيتها 

على تخصص الهندسة الكيميائية.
وقالـــت إنها قامـــت بالتواصل مع الجامعة 
بناء علـــى توجيهات الـــوزارة، وأبدت لهم 
رغبتها باســـتعادة تخصصها في الهندســـة 
الكيميائية، إال أن الجامعة رفضت عودتها 
للتخصـــص حتى لو تنازلت عـــن البعثة أو 
المنحـــة. وطالبـــت والدتهـــا الجامعـــة عبر 
“البـــالد” بإعادة مقعـــد ابنتها في تخصص 
الهندســـة الكيميائيـــة، إذ تم قبولها ســـابقا 
وأتمـــت دفـــع الرســـوم، حتى لـــو كان على 
حساب تحويل بعثتها لمنحة، ومؤكدة أن 
العلوم االكتوارية كان خيارها رقم 11 من 
البعثات، فـــي الوقت الذي يبلغ فيه معدل 

ابنتها 95.5 % في الثانوية العامة.

تركيـــب  “البـــالد”  عدســـة  رصـــدت 
إشـــارات مروريـــة جديدة بـــدال عن 

نصب الفخار بمنطقة عالي.
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  وكانـــت 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني قد 
بـــدأت أعمال إزالة نصب الفخار في 

عالي بحســـب األعمال المخطط لها 
ضمن مراحل تطوير شـــارع الشـــيخ 
زايـــد في مـــارس الماضي، مبينًة أن 
النصـــب ســـُيعاد وضعـــه فـــي موقع 
بديـــل يتناســـب مـــع أعمـــال تطوير 

التقاطع الحالي.

معوق يشكو رفض “اإلسكان” استبدال موقف سيارته لموقع أقرب“إشارة للمرور” مكان نصب الفخار
الصحي ظرفه  مــراعــاة  مطالبا 

االحتياجـــات  ذوي  مـــن  مواطـــن  شـــكا 
طلبـــه  اإلســـكان  وزارة  رفـــض  الخاصـــة 
باســـتبدال موقـــف ســـيارته بموقـــف آخر 
أقـــرب إلـــى مبنـــى الشـــقة التـــي يقطنهـــا 

التابع لوزارة اإلسكان.
وقـــال المواطن في شـــكواه عبـــر “البالد” 
إن طلبـــه اإلســـكاني يعـــود للعـــام 2006، 
ولوضعـــه الصحـــي الخـــاص منـــح شـــقة 
مؤقتة في العـــام 2009. وأضاف أنه في 
العام 2015 ولدى لقائه بأحد المسؤولين 
في الوزارة اســـتجاب لمقترحـــه بالقبول 
بشـــقة تمليك بدالً من الوحدة الســـكنية، 

وذلك في منطقة البرهامة.
وأشـــار إلى أنه وبعد مســـاع عدة؛ مراعاة 

لظرفـــه الصحـــي، تـــم منحـــه شـــقة فـــي 
الطابق األول من المبنى، إال أن المشـــكلة 
األخـــرى التـــي واجههـــا تتمثـــل فـــي بعـــد 
موقف ســـيارته عن المبنى وضيقه، وهو 
ما يشكل صعوبة لديه في التنقل بينهما، 
نظـــرًا لكون اإلعاقـــة التي يعاني منها في 
إحدى رجليه. وذكـــر أنه ولدى مخاطبته 
الـــوزارة بهـــذا الشـــأن أكدت لـــه أن جميع 
عقـــود شـــقق التمليـــك تصـــدر متضمنـــة 
جميع البيانـــات المتعلقة لحقوق المنتفع، 
إدراج  يتـــم  إذ  المواقـــف،  ومـــن ضمنهـــا 
رقم الموقـــف الخاص بـــكل منتفع وعلى 

المنتفع التقيد بما تم إدراجه بالعقد.
وتابع: كما أكدت الـــوزارة أن العقود وبما 
أنهـــا موقعـــة مـــن المنتفعيـــن فعليـــه مـــن 
تاريـــخ العقـــد يعتبر كل مـــا ورد فيه حق 

مكتســـب للمنتفـــع ال يمكـــن انتزاعـــه مرة 
أخرى، فعليـــه وبما أن العمـــارة المذكورة 
اكتملـــت فـــال يوجد لـــدى الـــوزارة موقف 

فارغ يمكن تخصيصه للمواطن.
وقال إنه وبناء على خطاب الوزارة بعدم 
وجود موقف فارغ طالب أمانة العاصمة 
بتخصيص أحد المواقـــف العامة القريبة 
لـــوزارة اإلســـكان  مـــن المبنـــى والتابعـــة 

ليكـــون موقفـــا بديال لـــه، نظـــرا لقربه من 
موقـــع ســـكنه وســـعته المالئمة لتســـهيل 

دخوله وخروجه من السيارة.
لطلبـــه  االســـتجابة  إلـــى  الـــوزارة  ودعـــا 
باستبدال موقف سيارته أو قبول رغبته 
باالســـتغناء عـــن الشـــقة ومنحـــه وحـــدة 
ســـكنية فـــي المشـــروعات التـــي نفذتهـــا 

الوزارة كمشروع مدينة سلمان.

موقف السيارة الحالي
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كل الحوادث مبدأها من النظر... ومعظم النار من مســـتصغر الشـــرر، كم نظرة فتكت 
في قلب صاحبها... فتك السهام بال قوس وال وتر، والمرء مادام ذا عين يقلبها... في 

أعين الغيد موقوف على الخطر.
ال تســـتهن بالتفاصيـــل الصغيـــرة، وال تتهـــاون باألمـــور الثانويـــة وتعتبرهـــا تافهـــة 
وهامشـــية، فمن أصغر الشـــرر تشـــتعل الحرائق الكبيرة التي قد ُتدمر أوطانا وتشرد 
شـــعوبا، كثيٌر من الناس ال يلتفتون لألشـــياء العابرة أمامهم ويتركونها للقدر بحسب 
اعتقادهـــم، ثـــم يفاجـــأون بالزلـــزال فيعتبـــرون ذلك مصادفـــة، مـــع أن تفاصيل ذلك 

ت أمامهم وشاهدوها ولم يعيروها انتباًها. الحدث مرَّ
لـــو تأملنـــا مشـــاهد تمـــر أمامنا كّل ســـاعة تمضي، ســـنرى مفارقات غيـــر منطقية في 
الحيـــاة العربيـــة بالـــذات، يســـاريون يتحالفـــون مع والئييـــن، أصوليـــون يتفقون مع 
علمانيين، مثقفون يؤمنون بالسحر والشعوذة، مستقلون ينطقون بلسان رسميين... 
مفارقـــات تخلـــط أوراق المجتمعـــات وتفـــرز تداعيات تلـــوث الحيـــاة وتعرقل تقدم 
اإلنســـان، لذلـــك نرى الوعي متدنيا ألننـــا ال نهتم بالتفاصيل ونتركهـــا لآلخرين الذين 
يشتغلون عليها ويحيلونها كوارث تمس حياتنا، فكم إنسانا رأى الخطأ يضرب بعينه 
بمـــكاٍن مـــا وردد داخلـــه “هذا ال يعنيني”؟ وهذا الذي ال يعنيـــه وال يهمُه هو بالحقيقة 
صلب النكبة التي يدفع ثمنها فيما بعد هو وغيره، لذلك نحن بحاجة لتنشيط العقل 

قبل القلب وتحفيز التفكير والتأمل وعدم االنزالق إلى النسيان.
لمـــاذا النســـيان بهـــذه الخطـــورة؟ ألنه ببســـاطة يعمينـــا عن تعلـــم الـــدروس، انظروا 
كيـــف تحولت تركيا من دولة علمانية مســـالمة تحتـــرم جيرانها وتتعامل مع الجميع 
بحضاريـــٍة إلى دولة إخوانية تهدد ســـالمة الجميـــع! انظروا كيف صارت إحدى دول 

مجلس التعاون من دولة عضيدة إلى دولة مهددة لسالمة المنطقة؟
مشكلتنا بالبداية أننا ال نهتم بالتفاصيل وال نتأمل ونرصد التغيرات الصغيرة بسلوك 
اآلخريـــن بالحـــوادث التي تقـــع، حتى إذا ما اتســـعت رقعة الخطر، انتفضنا وشـــعرنا 
بالتهديـــد، حياتنـــا - أفـــرادا ومؤسســـات ودوال - مبنيـــة علـــى هذا األســـاس من عدم 
المبـــاالة وهـــذا هو مكمن الخطـــر الحقيقي الذي مـــازال قائًما ويهـــدد مصيرنا ويحد 

من تقدمنا.
ِعبـــارات “هذا ال يعنيني” وهذا تفصيل وهذا فوق طاقتي، ودع األمر لصاحب األمر، 
حتى تحّولنا إلى مخلوقات صماء بكماء متراخية في عصٍر إيقاعه السرعة واإلنجاز 
واإلبداع وتحمل المســـؤولية، خلط األوراق بحياتنا العربية سياسًيا وثقافًيا ودينًيا، 

سبب هذا الوضع العربي الراهن، كأننا فجوة انعدام الوزن.

تنويرة: إذا أردت السيطرة على شعٍب ازرع بصفوفه الجهلة واجعلهم يقودونه. «

البدانة بين الجائحة العالمية والواجبات العائلية
امتـــأل العالـــم االفتراضـــي بالمتخصصيـــن وأشـــباه المتخصصيـــن الذين 
يتحدثـــون في مختلف المجـــاالت والقضايا التي مـــن بينها موضوعات 
حساســـة تتعلق بصحة اإلنســـان ونمط حياته ومعيشته، الكل يفتي بما 
يعلـــم ومـــا ال يعلـــم حتى لـــو كان كل ما يملكه هـــو كتـــاب أو ربما بضعة 
مقاالت قرأها، أو رأي اســـتمع إليه من “خبراء” عالميين، والضحية دائًما 
مـــن يثقون في هـــؤالء ويطبقون ما يقولون حرفًيـــا، رغم أن العالج قد 
يختلف من حالة ألخرى حتى لو كان التشخيص واحًدا، وهو ما ال ينتبه 

إليه الكثيرون ممن يفتون أو ممن يتلقون عنهم.
والدراســـات العلمية التي تبنى وفق أســـس ومعايير لكي تخلص لنتائج 
صحيحـــة هي األخرى باتـــت تزيد من الحيرة والغموض، فال تكاد تظهر 
دراســـة بنتائج معينة حـــول موضوع ما، إال وتظهر دراســـات أخرى في 
اتجاه مغاير وبنتائج معكاسة، وكمثال على ذلك، ما ذهبت إليه صحيفة 
“نوفوســـتي” الروســـية مؤخـــًرا عندما شـــبهت “البدانة” أو الســـمنة بأنها 
جائحـــة عالميـــة بالنظر إلـــى األخطار المتزايـــدة لها، كاإلصابـــة بأمراض 
الســـكري والقلب والســـرطان، مشـــيرة إلـــى إحصائيات لألمـــم المتحدة 
توضـــح أن عـــدد الذين يعانون من الســـمنة في بعـــض البلدان المتطورة 
أكثر بكثير من الذين يعانون من المجاعة في العالم )130 مليون إنسان 
بنهاية 2020م(، وأن الظروف الحياتية لن تسمح لثالثة مليارات شخص 
فـــي العالم بتنـــاول الغذاء الصحي، ما ســـيؤدي لزيادة الوزن والســـمنة، 
ويعـــد بمثابـــة وباء جديد، ســـيكلف نحو 1.3 تريليون دوالر ســـنوًيا في 

السنوات العشر كنفقات طبية.
بنفس التوقيت ولكن في االتجاه المقابل، خلصت دراسة أخرى نشرتها 
صحيفـــة “ديلـــي ميـــل” البريطانية إلـــى أن الذين لديهم أجســـام ممتلئة 
نسبًيا يعدون آباًء أفضل وأكثر إخالصا ودفًئا والتزاما بالعائلة من أولئك 
الذيـــن لديهم كتلة عضلية كبيرة وأجســـام متناســـقة ومنحوتة، واصفة 

الصنف األخير بأن قدراتهم األبوية سلبية، وال يلتزمون بزيجاتهم.
نحـــن أمـــام كم هائل من المعلومات التي يســـتحيل معها الخروج بحكم 
مؤكد على أية قضية، فال يجب علينا التســـليم بكل ما نســـمعه أو نقرأه 

دون تمحيص والرجوع إلى ذوي االختصاص.

علم التوثيق
يعـــد علم التوثيق أحد أهم العلوم التي تمارســـها قلة من المتخصصين، 
ذلـــك أن التوثيـــق يغني عـــن الدوران فـــي عجلة واحدة مـــرارا وتكرارا، 
فيسمح لنا باالطالع على تجارب الماضي والتعلم منها، أو أن نبني على 
ما تم التوصل إليه في أية قضية أو منحنى ســـواء علميا أو سياسيا أو 
حتـــى اقتصاديا، ومـــن متابعتي الحثيثة وجدت أن أغلب الشـــخصيات 
النظاميـــة تملـــك ملفـــا خاصا بها يوثـــق أعمالها، ويســـهل عليهم الرجوع 
إليه، كذلك حال الدول التي تمتلك دورا للعلوم والثقافة وال يغيب عنها 

التوثيق أبدا، كرافد مهم يغذي شريان المعلومات دون ملل أو كلل.
حقيقـــة أستشـــعر أن هنـــاك حاجـــة ماســـة إلـــى زيـــادة ثقافـــة التوثيـــق 
واالهتمام بها، خصوصا مع وجود أجيال جديدة لديها مقومات وأدوات 
أســـهل تســـاهم في علـــوم التوثيـــق واالســـتدالل، خصوصـــا أن التوثيق 
حاليـــا ال يحتـــاج إلى رفوف ضخمة تحـــوي الكثير من المجلدات، كل ما 
فـــي األمـــر هي ذاكرة في الهاتف النقال أو جهاز الحاســـب اآللي لتوثيق 
مالييـــن المعلومات المهمة التي قد نحتاج للعودة إليها في أية أزمة قد 
تواجهنا أو أية معلومة مغايرة تطرق بابنا وتحتاج إلى مزيد من البحث 

واالستدالل عليها مما سبق توثيقه.
إلى فترة قريبة كان األقرب إلى علم التوثيق هم المؤرخون وخصوصا 
السياســـيون والذيـــن عملوا على توثيق الشـــواهد واألحـــداث في كتب 
التاريـــخ وكانـــت المحطـــات التلفزيونيـــة والقنـــوات اإلخباريـــة تتهافت 
عليهـــم لتســـجيل مواقفهم كشـــواهد على عصـــور مضـــت، إال أن الحال 
تغير حاليا مع تطور الهاتف النقال وتواجد خاصية التسجيل والتصوير 

وغيرها، ما يسهل على الجميع منا دون استثناء دور التوثيق.
ومضـــة: تحية طيبـــة إلى الفنانة الكويتية الرائعـــة ليلى عبدالعزيز التي 
استطاعت بكل فن ورقي توثيق مسيرتها بأدق تفاصيلها على صفحتها 
في برنامج االنســـتغرام، حيث أقف مذهولـــة يوميا أمام كم المعلومات 
ودقـــة التفاصيـــل التـــي تســـردها بالتاريـــخ واليوم والصـــورة، أطال هللا 

بعمرها ومتعها بالصحة والعافية.
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أحمد جمعة

الشيطان يكمن في التفاصيل!

ْيَطاُن  َياِطيِن َوَكاَن الشَّ ِريَن َكاُنوا ِإْخَواَن الشَّ ْر َتْبِذيرًا ِإنَّ اْلُمَبذِّ قال عز وجل )َوال ُتَبذِّ
لَِربِِّه َكُفورًا(... تناقل كثيرون في وسائل التواصل االجتماعي خبر عائلة من جالية 
عربية وهي تحتفل بمعرفة جنس مولودها، وذلك من خالل وضع النبأ السار على 
شـــكل إعـــالن على أحد األبراج، وقد ذكـــرت تلك المواقع أن قيمة اإلعالن 35 ألف 
دينـــار... وهنـــا مربـــط الفرس، اللهم ال حســـد - ربي احفـــظ للوالدين هـــذا الجنين 
واجعلـــه مـــن الذريـــة الصالحـــة - وقد يقول أحدهم إنها حرية شـــخصية أو شـــأن 
خاص، والعائلة ميســـورة وتســـتطيع تحمل هذا المبلغ، ولهؤالء أقول استرشـــدوا 
باآلية القرآنية أعاله وحينئذ تفقهون جيًدا. بالله عليكم، أال تتفقون معي بأن هذا 

األمر يمثل سوء تصرف حتى إن كانت العائلة تملك مناجم من الذهب.
هناك الكثير من الناس قد يملكون أكثر بكثير من هذا الشخص، لكن هذا ال يعني 
أنهـــم يتصرفـــون بهذه الطريقة بعدم مراعاة مشـــاعر الطبقـــة الفقيرة والمعدومة، 
هنـــاك فئـــة ال تملك فتات الخبز لســـد جوعها فـــي العالم كله. ولمـــا كانت النعم قد 
تتعرض للزوال، أرشـــَدنا ديننا الحنيف إلى الطرق والوســـائل التي بها نحفظ نعم 
هللا علينا، وقد كان من دعائه عليه الصالة والسالم )اللهم إني أعوذ بك من زوال 

نعمتك(.

ليعذرني القارئ الكريم على ردة فعلي الشديدة على مقطع الفيديو الذي هز بدني 
ولم أستطع أن أتمالك أعصابي من هذا التصرف واألسلوب، وإذا كان هذا الشاب 
قد قرر أن يفعل هكذا، أين هم عائلته وعائلة زوجته، ألم يكن األجدر أن ال يقبلوا 
هـــذه الفكـــرة. هذا المبلغ الضخم الذي صرف في 3 دقائق وذهب هباء منثوًرا، كم 

من الفقراء والمحتاجين سيستفيدون منه، وكم سينقذ من الموت.
من روائع اإلمام علي )عليه السالم( “النوم سلطان ال يرفض له أمر... الجوع كافر 
ال يرحـــم أحدا’’، أقول أحســـنوا إلـــى الناس فالله عز وجل ســـيزيدكم خيًرا وينعم 
عليكـــم بالصحة والعافية، فمســـاعدة المحتاجين لها مكانة عظيمة في اإلســـالم، 
وهي عبادة يحتســـب المســـلم من ورائها األجر والثواب من عند هللا تعالى، والبد 
لعمـــل الخيـــر مع الناس مـــن نية خالصة للـــه تعالى تخلو من المصالح الشـــخصية 
كالرياء أو طلب الثناء، ومن األحاديث الشريفة عن عمل الخير وفضله قوله عليه 
الصـــالة والســـالم )مـــن نفس عن مؤمن كربـــة من كرب الدنيا نفـــس هللا عنه كربة 
من كرب يوم القيامة، ومن يســـر على معســـر يســـر هللا عليه في الدنيا واآلخرة(. 
أتمنـــى مـــن القلب أن يتعظ الناس وأن يشـــكروا هللا على النعـــم ويعلموا أبناءهم 

عمل الخير.
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“النعمة زوالة”

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

للتواصل: 17111483

أعضاء بلديون مفلسون عمليا
يتضـــح مـــن تاريخنـــا الماضـــي مـــع األعضاء 
البلدييـــن وإذا ما خلصنا إلـــى جوهر البحث، 
أن هنـــاك أعضـــاء يقطعـــون أميـــاال فـــي كل 
الجهـــات مـــن أجـــل الظهـــور اإلعالمـــي ذهابا 
وإيابـــا وصعـــودا وهبوطا وهم فـــي مكاتبهم 
الشـــاي  ويشـــربون  المرطبـــات  يتناولـــون 
والقهـــوة، وكل مـــا يشـــاهده منهـــم المواطـــن 
بخدمتهـــم  واســـتخفاف  فارغـــة،  مظاهـــر 
ومصالحهـــم و”تطنيـــش مقترحاتهـــم”، وهذا 
األمر ال يحتاج إلى نباهة وفطنة الكتشـــافه، 
بـــل هـــو مثـــل الجـــدري الـــذي يـــأكل الوجـــه 

والمعصم.
تخيل عضوا بلديا لم يشـــاهده المواطن في 
الدائرة إال ثالث أو أربع مرات، فهو ال ينجذب 
إلى الشارع والحركة، وغير مستوعب العمل 

البلـــدي الحقيقـــي، يخـــرج فجأة في وســـائل 
ســـينمائي  وبإخـــراج  االجتماعـــي  التواصـــل 
“لقطـــة كلوز اب” ويتحدث عن نجاح خططه 
واقتراحاته مهما كبرت أو صغرت، وأنه مثل 
الجهـــاز الحـــي الذي ســـيتابع طلبـــات الناس، 
وســـيكون مثل النور المشـــرق الذي سيشتت 
الظلمـــة فـــي دائرتـــه، يلـــف بوجهه وجســـمه 
ناحيـــة الكاميرا التي تصـــوره ليبرهن للناس 
على حد تفكيره أنه يعمل من أجلهم في هذا 

المكتب ويوظف كل إمكانياته لخدمتهم.
يـــا ســـعادة العضـــو خروجـــك بهـــذه الصـــورة 
يشبه مقومات الفن التراجيدي وموضوعاته 
األســـطورية، عمل تمثيلي يمكـــن تمثيله في 
أي وقـــت وفـــي أي مـــكان وال تنقصك ســـوى 
الجوقـــة للعـــرض، يفتـــرض منـــك أن تحمـــل 

رســـالتك وتجند مواهبـــك إن كانت موجودة 
أصال للعمل في خدمـــة أهل دائرتك، واألهم 
هـــو أن تعـــرف أن العمـــل البلـــدي ليـــس فقط 

االهتمام بالحاويات ورش الشوارع بالماء.
فـــي حدود تجربتي فـــي الصحافة الممتدة لـ 
25 سنة أعرف من الذي يريد أن يكون تحت 
الضوء ومن الذي يريد االبتعاد حتى لو قدم 
أعمـــاال جليلة للوطن، عرفـــت أصواتا عديدة 
وبلهجـــات متنوعة وفي مجاالت كثيرة، فمع 
األســـف هناك أعضاء بلديون مفلسون عمليا 
وكل همهـــم هو الكرســـي والبحث عن المزايا 
والظهـــور اإلعالمي والجلـــوس على المقاعد 
والموائد، وعشق التصوير ومراقبة المونتاج 

وأداء الدور كامال أمام الناس بكل دقة.
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