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 ¢``̀ù``̀«``̀FQ Å``̀ æ``̀ ¡``̀ j ∂```̀∏```̀ª```̀dG
∫Ó`≤`à`°S’G  iô```cò`H  ∫É``¨æ`°ùdG

 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 ∫É°S  »cÉe  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 ,√OÓH  ∫Ó≤à°SG  iôcP  áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,∫É¨æ°ùdG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ
 QƒaƒªH  ¬àeÉîØd  ¬JÉ«æªJh  ¬«fÉ¡J  Ö«WCG  øY  É¡«a  ¬àdÓL  Üô`̀YCG

   .á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H IOÉ©°ùdGh áë°üdG

 AGQRƒ```̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀ dh
∫É¨æ°ùdG ∫Ó``≤à°SG iô``còH Å``æ¡j

 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H
 ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 iô`̀cP  áÑ°SÉæªH  ∂``̀dPh  ,∫É¨æ°ùdG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ∫É`̀°`̀S  »`̀cÉ`̀e
 áÑ°SÉæªdG √ò¡H ¬àeÉîØd ¬«fÉ¡J øY √ƒª°S É¡«a ÜôYCG ,√OÓH ∫Ó≤à°SG

.IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe ¬d É k«æªàe ,á«æWƒdG

 á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh  OÉ°TCG 
 IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,á«YÉªàL’G
 »gÉæàªdG  πjƒªà∏d  Iô°SC’G  â«H
 óªëe øH  π«ªL ó«°ùdG  ,ô¨°üdG
 ¢ù∏ée  AÉ°†YCGh  ,¿Gó«ªM  »∏Y
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«LƒàH ,IQGOE’G
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀ dh  ,áØ«∏N  ∫BG
 á«fÉμeEG áMÉJEÉH ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ™«ÑdG •É°ûf »°SQÉªªd QÉ«àN’G
 •É°ûfh  â`̀fô`̀à`̀f’G  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y
 ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ø``̀e z»``̀gÉ``̀£``̀dG{
 »fÉéªdG  »`̀Yƒ`̀£`̀dG  ΩÉª°†fÓd
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀ d  Ωƒ```̀°```̀SQ  á`````̀jCG  ¿hO
 zá«dõæªdG  äÉYhô°ûª∏d  Iƒ£N{
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRƒ`̀d  ™HÉàdG
 øe IOÉ`̀ Ø`̀ à`̀ °`̀S’Gh á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 É¡æª°V  ø`̀e  »`̀ à`̀ dGh  ,¬`̀JGõ`̀«`̀ª`̀e
 Iô°SC’G  äÉeóN  øe  IOÉØà°S’G

 ,ô`̀¨`̀°`̀ü`̀dG »`̀gÉ`̀æ`̀à`̀e π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀∏`̀ d
 ∫É```ª```YC’G  OGh qQ  ∫ƒ``̀ª``̀J  »``̀à``̀dG
 ø«∏é°ùªdG  áéàæªdG  ô``̀°``̀SC’Gh
 º¡æ«μªJ  ±ó`̀¡`̀H  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  »`̀a
 äÉYhô°ûe  ¢ù«°SCÉJh  kÉjOÉ°üàbG

.º¡H á°UÉN áéàæe
 ´É`̀ª`̀à`̀LG ∫Ó```̀N ∂```̀ dP AÉ```̀L
 â`̀«`̀Ñ`̀d á``«``eƒ``ª``©``dG á`̀ «`̀©`̀ª`̀é`̀ dG
 »`̀gÉ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀∏`̀d Iô```°```SC’G
 â«H  IQGOEG  ¢ù∏éeh  ,ô¨°üdG
 »dÉëdG  ΩÉ`̀©`̀∏`̀d  ∫hC’G  Iô``̀°``̀SC’G
 G kô```NDƒ```e  ó``≤``Y  …ò````̀ dG  ,2021
 á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀jRh  á°SÉFôH
 ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ,á«YÉªàL’G
 ÖFÉf øe πc Qƒ°†ëHh ,»FôªdG
 QƒàcódG  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dGh  ,ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ≈Ø£°üe
 QƒàcódG  Iô°SC’G  â«Ñd  …ò«ØæàdG
 ¢ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh  ,≥«àY  ódÉN

.IQGOE’G
 â«H  ¿CG  ¿Gó``̀«``̀ª``̀M  ó`````̀cCGh
 »gÉæàªdG  π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀∏`̀d  Iô``̀ °``̀ SC’G
 º`̀jó`̀≤`̀J »``̀ a ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e ô`̀¨`̀ °`̀ü`̀ dG
 äÉeóîdGh  á«dÉªdG  äÓjƒªàdG
 ä’Éée  ∞∏àîªd  á«dÉªdG  ô«Z
 ô°SC’Gh  ∫ÉªYC’G  OGhQ  ™jQÉ°ûe
 ô¨°üdG  á`̀«`̀gÉ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG  á`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG
 Iƒ£N{  èeÉfôH  »a  ø«∏é°ùªdG
 ∂dPh  ,zá«dõæªdG  äÉYhô°ûª∏d
 øª°V √ò`̀Ø`̀æ`̀j  ¿É```̀c  É`̀ª`̀ d  kÉ``̀≤``̀ah
 ΩÉ©dG  »a  ¬°ù«°SCÉJ  òæe  ¬aGógCG
 IOÉ``jR  ≈``̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,2010
 äÉeóN  øe  øjó«Øà°ùªdG  OGó`̀YCG
 ±hô```̀¶```̀dG á``̀Ä``̀«``̀¡``̀Jh â``̀ «``̀ Ñ``̀ dG
 ¿CG  ≈``̀dEG  kGô«°ûe  ,º`̀¡`̀d  áªFÓªdG
 ∫ÉÑ≤à°S’  ó©à°ùe  Iô°SC’G  â«H
 ¢ù«°SCÉàH  ø`̀«`̀Ñ`̀ZGô`̀dG  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W
 á«gÉæàe  hCG  Iô«¨°üdG  º¡dÉªYCG

 ø«H  ¿hÉ©àdG  ∫ÓN  øe  ô¨°üdG
 ,zIƒ£N{ èeÉfôHh Iô°SC’G â«H
 ô`̀ °`̀ SC’G ø`̀«`̀μ`̀ª`̀à`̀d kÉ`̀«`̀©`̀°`̀S ∂```̀ dPh
 É¡JGQÉ¡e  ôjƒ£J  »`̀a  á`̀Ñ`̀ZGô`̀dG
 ,»°û«©ªdG  É`̀gGƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ™```̀aQh

 ø«ãMÉÑdG  ø`̀e  OGô````aC’G  ∂`̀ dò`̀ch
 ºgô«Zh  π```̀eGQC’G  hCG  πªY  ø`̀Y
 ΩGóà°ùªdG  π`̀Nó`̀dG  ≥«≤ëJ  ø`̀e
 º¡JÉ«M  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀Jh
 èàæªdG  πª©dG  ≈∏Y  OÉªàY’ÉH

.Qƒ£àªdGh
 ´É```̀ª```̀à```̀L’G ∫Ó``````̀N º``````̀Jh
 AGOC’G  ô``̀jô``̀≤``̀J  ¢``̀VGô``̀©``̀à``̀°``̀SG
 Iô````̀°````̀SC’G â``̀«``̀Ñ``̀d …ƒ```æ```°```ù```dG
 á≤bóªdG  á«eÉàîdG  äÉHÉ°ùëdGh
 AGóHEGh  ,2020  á«¡àæªdG  IôàØ∏d
 ,â«ÑdG πªY ôjƒ£àd äÉ¶MÓªdG
 äGAGôLE’G PÉîJG ≈∏Y ó«cCÉàdGh
 ¬`̀JAÉ`̀Ø`̀c Rõ`̀©`̀j É`̀ª`̀H á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ±hô```̀¶```̀dG π``̀X »``̀ a
 ó©H äóéà°SG »àdG á«FÉæãà°S’G

.ÉfhQƒc áëFÉL
 â`̀«`̀H ¢``̀ù``̀«``̀°``̀SCÉ``̀J »````̀JCÉ````̀jh
 »`̀gÉ`̀æ`̀à`̀e π`̀ jƒ`̀ª`̀à`̀∏`̀ d Iô````°````SC’G

 (kÉ≤HÉ°S  Iô`̀°`̀SC’G  ∂`̀æ`̀H)  ô¨°üdG
 πª©J  á`̀«`̀∏`̀ jƒ`̀ª`̀J  á`̀ °`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀c
 πjƒªà∏d  »`̀eÓ`̀ °`̀SE’G  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dÉ`̀H
 »JCÉj ¬fEGh Éªc ,ô¨°üdG »gÉæàe
 ø«μªJ  á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S  ™``e  kÉ`̀≤`̀aGƒ`̀à`̀e
 ,kÉ`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG ô``̀ °``̀SC’Gh OGô`````̀aC’G
 ø«°ùëJh  º``¡``JGQó``b  ¥Ó``̀WEÉ``̀H
 »a ,á`̀«`̀°`̀û`̀«`̀©`̀ª`̀dG º`̀¡`̀JÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e
 á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G Oƒ``̀æ``̀H QÉ`````̀WEG
 ,2030  á«æWƒdG  ájOÉ°üàb’G
 ø«μªJ  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  πª°ûJ  »àdGh
 á«YÉªàL’G  äGóYÉ°ùªdG  »≤∏àe
 πÑ°ùdG  π«¡°ùJh  ø«æWGƒªdG  øe
 πªμà°ùj  å«M  ,∫ÉªYC’G  IOÉjôd
 äÉeóîdG  áeƒ¶æe  Iô°SC’G  â«H
 IôbƒªdG áeƒμëdG ÉgôaƒJ »àdG
 äÉ°ù°SDƒª∏d  áªYGódG  äÉ¡édGh
 »a á`̀£`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dGh Iô`̀«`̀¨`̀°`̀ü`̀dG

.øjôëÑdG áμ∏ªe

á∏eÉ©dG ô°SC’G ™jQÉ°ûªd ¬``ªYO ócDƒj »gÉæàªdG πjƒªà∏d Iô``°SC’G â«H

.πª©dG ôjRh |

 ¿Éª∏°S  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  ßaÉëe  πÑ≤à°SG
 ≈æÑªH  ¬ÑàμªH  »YÉæªdG  …óæg  ø`̀H  ≈°ù«Y  ø`̀H
 ó°TGQ  º`̀«`̀gGô`̀HEG  å`̀MÉ`̀Ñ`̀dGh  Ö`̀JÉ`̀μ`̀dG  á¶aÉëªdG
 øe GOó``̀Y ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ió```̀gCG å`̀«`̀M ,…ô`̀ °`̀Shó`̀ dG
 AÉæ¨dG  ΩÓYCG  ïjQCÉJ  ≈∏Y â∏ªà°TG  »àdG  ¬JÉØdDƒe
 IÉ«M  Iô«°Sh  øjôëÑdG  »a  »FÉ°ùædG  »Ñ©°ûdG
 ájGhQ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ójhR óªëe πMGôdG ¿ÉæØdG

.á°TGôØdG ≈¡≤e
 Gó`̀cDƒ`̀e ,∞`̀ dDƒ`̀ª`̀dG Oƒ`̀¡`̀L ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ø`̀ª`̀Kh
 ≥«KƒJ  »`̀a  ÜÉ`̀à`̀μ`̀dGh  ø«NQDƒª∏d  º¡ªdG  Qhó``̀dG

 Gó«°ûe  ,¬`̀«`̀Yó`̀Ñ`̀eh  ¬``̀eÓ``̀YCGh  ø``Wƒ``dG  ï``jQÉ``J
 ¿óªdG çGôJ ïjQCÉàH ¬JÉeÉªàgGh ÖJÉμdG Oƒ¡éH
 ≥«aƒàdG øe ójõªdG ¬d kÉ«æªàe ,áμ∏ªªdÉH iô≤dGh
 áaÉc  »a  ø«ØdDƒªdGh  ø«YóÑªdG  É«YGO  ,ìÉéædGh
 π«é°ùJ  ≈``̀dEG  áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe  iô``̀bh  ¿ó`̀e
 ºdÉ©e  ø`̀e  ¬jƒëJ  É`̀eh  º`̀gGô`̀bh  º¡fóe  ï`̀jQÉ`̀J

.Égô«Zh ø¡eh πFGƒYh
 ó`̀°`̀TGQ º``«``gGô``HEG Ö`̀JÉ`̀μ`̀ dG Ωó``̀b ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``e
 ,ßaÉëª∏d  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ¢üdÉN  …ô°ShódG

.äÉØdDƒªdG √òg πãªH ¬JÉeÉªàgG Éæªãe

 ÜÉ`` qàμdG  Oƒ``¡éH  ó``«°ûj  ¥ô``ëªdG  ß``aÉëe
ø``jôëÑdG iô``bh ¿ó``e çGô``J ï``jQCÉJ »``a

 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  â``̀cQÉ``̀°``̀T
 á«æWƒdG  äGQOÉÑªdG  øe  áeõëH
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG AÉ``ª``à``fÓ``d IRõ``̀©``̀ª``̀ dG
 áμ∏ªe »a áæWGƒªdG º«b ï«°SôJh
 á«ªgCÉH  É¡æe  É`̀fÉ`̀ª`̀jEG  øjôëÑdG
 ô°ûf  »`̀a  á«©ªàéªdG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG
 º«≤d  Gó«°ùéJh  ,»ë°üdG  »YƒdG
 ,áëdÉ°üdG  á`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  A’ƒ```dG
 ¿óªdG  èeÉfôH  É¡àeó≤e  »a  »JCÉj
 äGOÉªàYG  ó°üM  …ò`̀dG  á«ë°üdG
 áë°üdG áª¶æe øe á«dhO á«ë°U
 áæjóe  AÉØ«à°SG  ÉgôNBG  á«ªdÉ©dG
 Éª«a  ,OÉªàY’G  ô«jÉ©e  áeÉæªdG
 ≥«Ñ£J  ≈`̀ ∏`̀ Y  IQGRƒ```````dG  π`̀ª`̀©`̀J
 »`̀ dÉ`̀Y á`̀≤`̀£`̀æ`̀e »```̀a á``̀Hô``̀é``̀à``̀dG
 á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG ™e ¿hÉ©àdÉH
 ø«à«°ùÑdG  »`̀à`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀H  ∂``̀dò``̀ch
 á¶aÉëe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ájÉ°ùdGh

 .¥ôëªdG
 âæH  á≤FÉa  IPÉà°SC’G  âdÉbh
 áë°üdG  Iô``̀jRh  ídÉ°üdG  ó«©°S
 …òdG  á«ë°üdG  ¿óªdG  èeÉfôH  ¿EG

 á¶aÉëe  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  ≥∏£fG
 ΩCG  á≤£æe  íæe  ô`̀ª`̀KCG  áª°UÉ©dG
 øe  Ióªà©ªdG  IOÉ¡°ûdG  º°üëdG
 ΩÉY  »a  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 áë°üdG IQGRh ¿CG IócDƒe ,2018
 á«æWƒdG  á£îdG  äGQOÉÑe  »dƒJ
 ÉeÉªàgG »æWƒdG AÉªàf’G õjõ©àd
 πc  ô«î°ùJ  ≈∏Y  πª©Jh  Gô«Ñc
 É¡à©HÉàeh  Égò«Øæàd  äÉ«fÉμeE’G
 ôjQÉ≤J OGóYEGh Iôªà°ùe IQƒ°üH
 Qƒ£J π``̀LG ø`̀e É`̀¡`̀dƒ`̀M á```̀jQhO

 .É¡aGógCG ≥«≤ëJh É¡«a πª©dG
 IQOÉ```̀Ñ```̀e è``̀ FÉ``̀ à``̀ f ∫ƒ```````Mh
 πNGO  áë°ü∏d  IRõ©ªdG  ™bGƒªdG
 âë°VhCG  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG
 äÉ©ªée  9  ¿CG  ídÉ°üdG  IôjRƒdG
 ∫ƒ°üëdG  »`̀a  âëéf  á`̀jQÉ`̀é`̀J
 IRõ©e  äÉ©ªéªc  OÉªàY’G  ≈∏Y
 äÉ©ªée 10 âØæ°U Éª«a áë°ü∏d
 á`̀≤`̀jó`̀°`̀U äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀ª`̀c á``̀jQÉ``̀é``̀J
 4  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  áë°ü∏d

 .áë°ü∏d IRõ©e πªY øcÉeCG

 IQGRƒdG  ¿CG  IôjRƒdG  äócCGh
 äGQOÉÑª∏d  Gô«Ñc  ÉeÉªàgG  »dƒJ
 ºgQÉÑàYÉH  ∫É`̀Ø`̀WCÓ`̀d  á¡LƒªdG
 π``̀ °``̀†``̀aCGh ø```̀Wƒ```̀ dG π`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀ù`̀e
 QGó``̀ °``̀UEG º``̀J å`̀«`̀M ,QÉ`̀ª`̀ ã`̀ à`̀ °`̀SG
 ∫ÉØWCÓd  ø«à«°ü°üb  ø«àYƒªée
 áYƒªéªdG  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dG  QÉ```Lh
 ¿CÉ`̀H  Ió«Øe  ,áãdÉãdG  á«°ü°ü≤dG
 ø«°SQóªdG øe 126h ∫ÉØWCG 205
 øe GhOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SG ô```̀eC’G AÉ``̀«``̀ dhCGh
 QÉ¨°üdG  áë°üdG  IOÉ``̀b  èeÉfôH
 ΩÉY »a ∫ÉØWC’G ¢VÉjôd ¬LƒªdG
 ≠∏Ña  2020  ΩÉY  »a  ÉeCG  ,2019
 …ô¡°T  ∫Ó`̀N  øjó«Øà°ùªdG  Oó`̀Y
 ÓØW  60  »dGƒM  ôjGôÑah  ôjÉæj

 .ôeCG »dhh É°SQóe 38h
 ¿CG  ≈``̀dEG  ídÉ°üdG  äQÉ``̀°``̀TCGh
 ∫ÉØWCÓd  áë°ü∏d  ø`̀Ø`̀dG  IQOÉ`̀Ñ`̀e
 ø«°TóàH  äò`̀Ø`̀f  2020  ΩÉ`̀Y  »`̀a
 äÉeƒ°Sôd »°VGôàaG »æa ¢Vô©e
 º¡Jô¶f  ø`̀Y  ô«Ñ©à∏d  ∫É``̀Ø``̀WC’G
 Oƒ``¡``é``dGh É```̀fhQƒ```̀c á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀ d

 ≈dEG  Iô«°ûe  ,É¡à¡HÉéªd  á«æWƒdG
 ¿ƒμà°S  ΩÉ`̀©`̀ dG  Gò``̀g  áî°ùf  ¿CG
 á«YƒàdÉH  ¢UÉN  πªY  øY  IQÉÑY

 .π«°†ØdG ¿É°†eQ ô¡°T »a
 á`̀«`̀ª`̀gCG Iô```̀jRƒ```̀dG äó``````cCGh
 ô°ûf  »``̀a  á`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG  Oƒ`̀ ¡`̀é`̀ dG
 IQOÉÑe ∫ÓN øe »ë°üdG »YƒdG
 »àdG  áë°üdG  õ`̀jõ`̀©`̀J  AÉ`̀bó`̀°`̀UCG
 øe  ÉYƒ£àe  214  É¡«dEG  º°†fG
 GƒcQÉ°T  äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àîe
 ô°ûf  äÉ«dÉ©a  »a  ô°TÉÑe  πμ°ûH
 áμ∏ªe  »```a  »`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG  »```Yƒ```dG
 IQGRh  ¿CG  Ió``̀cDƒ``̀e  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ô°ûf  ≈``∏``Y  ¢``Uô``ë``J  á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 øe  øjôaÉ°ùª∏d  »ë°üdG  »YƒdG
 ôØ°ùdG  »a  ∂àë°U  IQOÉÑe  ∫ÓN
 »`̀Yƒ`̀dG  ô°ûf  ≈`̀∏`̀Y  äõ``̀cQ  »`̀à`̀dG
 ¢Shô«a  ø`̀e  ájÉbƒdÉH  ≥∏©àªdG
 ø«eOÉ≤dGh  øjôaÉ°ùª∏d  ÉfhQƒc

 .ôØ°ùdG øe
 äOÉ°TCG  π°üàe  ¥É«°S  »`̀ah
 ô`̀jRh  ΩÉªàgÉH  áë°üdG  Iô``̀jRh

 ï«°ûdG  ∫hCG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø``̀H  ó``̀°``̀TGQ
 ò«ØæJ  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e  á`̀æ`̀é`̀d  ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ
 AÉªàf’G  õjõ©àd  á«æWƒdG  á£îdG
 ,áæWGƒªdG º«b ï«°SôJh »æWƒdG
 ™«ªL ∑Gô``̀ °``̀TEG  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀°`̀Uô`̀Mh
 √òg  »`̀a  á`̀bÓ`̀©`̀dG  äGP  äÉ`̀¡`̀é`̀dG

.á«æWƒdG á£îdG

á«ë°U ¿óªc ≥``WÉæªdG øe ójó©dG π«é°ùJ »``a íéæJ á``ë°üdG

.áë°üdG IôjRh |

 ôgÉW  óªëe  QƒàcódG  ø∏YCG
 ¿hDƒ°û∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG ¿É£≤dG
 ∫ó``̀©``̀dG IQGRƒ````````̀H á```«```eÓ```°```SE’G
 ±É`̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh
 á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG ¥Ó```̀WEG ø`̀Y
 ∫ÉªdG  ™ªL  äÉÑ∏W  ó«b  Öàμªd
 º°Sh  âëJ  á«æjódG  ¢`̀VGô`̀ZCÓ`̀d
~ΩGõàdG~äÉYôÑàdG~™ªL#

 ∞jô©àdG  ±ó`̀¡`̀H  ,á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀eh
 ¿É`̀«`̀ Hh ,∫É```ª```dG ™`̀ª`̀L ¿ƒ``fÉ``≤``H
 ™ªL  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W  ó`̀«`̀b  Ö`̀à`̀μ`̀e  QhO
 kÓ°†a  ,á«æjódG  ¢VGôZCÓd  ∫ÉªdG
 ™ªàéªdG  OGô`̀ aCG  áaÉc  á«YƒJ  øY
 øe º¡àjÉªëd ∫ÉªdG ™ªL ¿ƒfÉ≤H
 πjƒªJh  ∫Gƒ``̀eC’G  π°ùZ  äÉ«∏ªY
 á«Ø«μH  º`̀¡`̀à`̀«`̀Yƒ`̀Jh  ,ÜÉ``````̀gQE’G
 á∏Ñ≤à°ùªdG  á¡édG  ø`̀e  ≥≤ëàdG
 Oƒ`̀Lh ø`̀e ó`̀cCÉ`̀ à`̀ dGh äÉ`̀Yô`̀Ñ`̀à`̀∏`̀d
 äÉWGôà°T’G ¿É«Hh ,É¡d ¢ü«NôJ

 ¢ü«NôJ  Ö∏W  ºjó≤àd  á`̀eRÓ`̀dG

 ,á«æjódG  ¢VGôZCÓd  ∫ÉªdG  ™ªL

 áHƒ∏£ªdG  äÉfÉ«ÑdGh  ≥FÉKƒdGh

.Ö∏£dG ºjó≤J äGƒ£Nh

 á∏ªëdG  ¿EG  ¿É`̀£`̀≤`̀ dG  ∫É```̀bh

 ô¡°T  øe  kGQÉÑàYG  ≥∏£æà°S  »àdG
 kGOóY  øª°†àà°S  ,…QÉédG  πjôHEG
 á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀ dG äGQƒ``̀°``̀û``̀æ``̀ª``̀dG ø```e
 ™ªL ∞`̀∏`̀e  ∫ƒ```̀M á`̀«`̀Ø`̀«`̀≤`̀ã`̀à`̀dGh
 ôÑY  Égô°ûf  ºà«°S  »àdGh  ,∫ÉªdG
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉHÉ°ùM
 ,á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdÉH  á°UÉîdG
 á«°üædG  πFÉ°SôdG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH

.ájƒYƒàdG
 Öàμe  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀é`̀dG
 ∫ÉªdG  ™ªL  ¢ü«NôJ  äÉÑ∏W  ó«b
 íæªH  Ωƒ`̀≤`̀j  á«æjódG  ¢`̀VGô`̀ZCÓ`̀d
 ∂``dPh ,∫É``̀ª``̀dG ™`̀ª`̀L ¢`̀ü`̀«`̀NGô`̀J
 áæ°ùd  (21)  ºbQ  Ωƒ°Sôª∏d  kÉ≤ah
 ™ªL  º`̀«`̀¶`̀æ`̀J  ¿CÉ`̀ °`̀û`̀ H  ,Ω2013
 ¬àëF’h ,áeÉ©dG ¢VGôZCÓd ∫ÉªdG
 ¢ù«FQ  QGô≤H  IQOÉ°üdG  ájò«ØæàdG
 áæ°ùd  (47)  ºbQ  AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 º«¶æJ  ±ó``̀¡``̀j  É``ª``c  ,Ω2014

 CGó`̀Ñ`̀e õ`̀jõ`̀©`̀J ≈```̀ dEG ∫É``̀ª``̀dG ™`̀ª`̀L
 áaÉc  iód  á«dhDƒ°ùªdGh á«aÉØ°ûdG
 øe  kAGóàHG  ábÓ©dG  äGP  ±GôWC’G
 kAÉ¡àfGh  Ö∏£dG  Ωó≤ªHh  ´ôÑàªdG
 ¿Éª°V  π```̀LCG  ø``̀e  ,ó`̀«`̀Ø`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H
 ±ô°Uh  ∫ƒÑbh  ™ªL  á«Yhô°ûe
 ≈``dEG É`̀¡`̀dƒ`̀°`̀Uhh ∫Gƒ`````̀eC’G √ò``̀g

.É¡æe Ió«Øà°ùªdG äÉ¡édG
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG »``a ø`̀«`̀Ñ`̀ZGô`̀∏`̀dh
 º¡JÉÑ∏W  ºjó≤J  hCG  ÖàμªdG  ™`̀e
 ™``̀bƒ``̀ª``̀dG IQÉ````````̀jR º``̀ ¡``̀ fÉ``̀μ``̀ eEÉ``̀ H
 www.rfr.bh  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 :»`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ó`̀jô`̀Ñ`̀dG  ôÑY  hCG  ,
money~collection@
 hCG  ,moia.gov.bh
 º``̀bQ ∞``̀ JÉ``̀g ≈``̀∏``̀Y ∫É``̀°``̀ü``̀J’É``̀H
 á`̀KOÉ`̀ë`̀ª`̀dG  hCG  ,17812622
 ¢ùJGƒdG  ≥«Ñ£J  ôÑY  Iô°TÉÑªdG

.17812622 :ÜCG

 ∞``̀jô``̀©``̀à``̀∏``̀d á````̀jƒ````̀Yƒ````̀J á```∏```ª```M ¥Ó``````````̀WEG
á`̀ «`̀ æ`̀ jó`̀ dG ¢``̀ VGô``̀ ZCÓ``̀ d ∫É``̀ ª``̀ dG ™``ª``L ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀H

.¿É£≤dG óªëe .O |

 á«fƒfÉ≤dG  á`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dG  äRÉ```a
 ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e »``̀a ≈``````̀dhC’G
 …ƒ«∏©dG  óªMCG  áî«°T  Ió«°ùdG
 á≤HÉ°ùe  »``a  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dÉ`̀H
 ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  IõFÉL
 Iô°ûY á«fÉãdG  á«ª∏©dG  áØ«∏N ∫BG
 õcôe  É¡ª¶f  »àdG  2021  ΩÉ©d
 π`̀ Ø`̀£`̀ dGh ICGô````̀ª````̀dG äÉ``̀eƒ``̀∏``̀©``̀e
 áÄ«ÑdG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀H  á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dGh
.á«Hô©dG á≤£æªdG »a É¡JÓμ°ûeh
 á`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀ dG â``̀cQÉ``̀ °``̀T ó``̀≤``̀ dh
 á«fƒfÉ≤dG  ájÉªëdG{  ∫ƒM åëÑH
 …òdGh z»dhO Qƒ¶æe øe áÄ«Ñ∏d
 á`̀fQÉ`̀≤`̀e ≈`̀∏`̀Y Aƒ`̀ °`̀†`̀ dG §`̀∏`̀°`̀ù`̀j
 äGAGô```̀LE’Gh  äÉ©jô°ûàdG  ø«H
 ájÉªëH  á«æ©ªdG  ò«ØæàdG  äÉ«dBGh
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀ dÉ`̀ë`̀ dG ø`̀«`̀H á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG
 á«μjôeC’Gh  á«HhQhC’G  ádÉëdGh
 ≈∏Y  …ƒàëJ  »àdG  ájƒ«°SC’Gh
 ø``̀eCG á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d äÉ```̀«```̀dB’G í``̀é``̀fCG

.áÄ«ÑdG

 ∫ÓN øe áãMÉÑdG â∏°UƒJh
 ô°üà≤j  ’  ø`̀eC’G  ¿CG  ≈`̀dEG  É¡ãëH
 áë°üdGh  ìGhQC’G  ájÉªM  ≈∏Y
 ájÉªM  πª°û«d  óàeG  πH  ,áeÉ©dG
 ø``̀eC’G  πμ°û«d  ,kÉ`̀ °`̀†`̀jCG  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG
 ø`̀eC’G  ø«eÉ°†e  ó``̀MCG  ,»Ä«ÑdG
 ±Gó`̀gCG  ó`̀MCG  »g »àdGh  ,ΩÉ`̀©`̀dG
 øe  ≈©°ùJ  »àdG  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ΩÉ¶ædG
 á``````̀jQGOE’G äÉ`̀£`̀∏`̀ °`̀ù`̀ dG É`̀ ¡`̀ dÓ`̀N
 øe OGô```aC’G  äÉ`̀jô`̀M ó««≤J  ≈`̀ dEG
 ô`̀WC’Gh  §HGƒ°†dG  ™°Vh  ∫ÓN
 OGô```aC’G  äÉWÉ°ûæd  á«ª«¶æàdG
 ΩÉ`̀©`̀dG  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  »`̀a  Ö°üj  É`̀ª`̀H
 »àdG QGô°VC’G ¿CG ∂dP .™ªàéª∏d
 ≈`̀ dEG  …ODƒ```J  áÄ«ÑdG  ø``̀eCG  ≥ë∏J
 É¡H  ôKCÉàJ  iô`̀NCG  á©HÉJ  kQGô°VCG

.¥QRC’G ÖcƒμdG äÉæFÉc πc
 áî«°T Ió«°ùdG ¿CG ≈dEG QÉ°ûj
 √GQƒ`̀à`̀cO  áãMÉH  »`̀g  …ƒ«∏©dG
 âdÉf  ,ΩÉ©dG  ¿ƒfÉ≤dG  áØ°ù∏a  »a
 ¿ƒfÉ≤dG  »a  ô«à°ùLÉªdG  á`̀LQO

 ôjó≤àH øjôëÑdG á©eÉL øe ΩÉ©dG
 Ó°†a ,±ô°ûdG áÑJôe ™e RÉ«àeG
 ∫hC’G õcôªdG ≈∏Y É¡dƒ°üM øY
 ó¡©e øe á«°SÉ«°ùdG áHÉ£îdG »a
 Éªc .á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d øjôëÑdG
 á«é«∏îdG  äôÑoàYG  áãMÉÑdG  ¿CG
 É`̀gQÉ`̀«`̀à`̀NG º``J »`̀à`̀dG Ió`̀«`̀Mƒ`̀dG
 IóëàªdG  º`̀eC’G  èeÉfôH  πÑb  øe
 ô«¨J  ô`̀ª`̀ JDƒ`̀e  »``̀a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d
 ,2009  ΩÉ`̀Y  É`̀jQƒ`̀c  »`̀a  ñÉæªdG
 ÉgQÉ«àNG  ÉgôKCG  ≈∏Y  ºJ  »àdGh
 ÜÉÑ°û∏d  IóëàªdG  ºeC’G  Iô«Ø°ùc
 ,(2013  -  2009)  ΩÉ```̀Y  »``̀a
 …ƒ`̀«`̀∏`̀©`̀dG á`̀î`̀«`̀°`̀T á`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀∏`̀ dh
 á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG çƒ`̀ë`̀Ñ`̀ dG ø``̀e Oó``̀Y
 äÉ````jQhó````dG »```̀a IQƒ``̀°``̀û``̀æ``̀ª``̀dG

.áªμëªdG
 ôμ°ûdÉH  áãMÉÑdG  â¡LƒJh
 óæg á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  ≈```̀dEG  ô`̀jó`̀≤`̀ à`̀ dGh
 á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  âæH
 äÉeƒ∏©e  õcôe  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée

 á«©ªéd  ™HÉàdG  πØ£dGh  ICGôªdG
 πc ≈dEGh áeƒeC’Gh πØ£dG ájÉYQ
 IõFÉédG √òg º¡ª«¶æàd ¬«Ñ°ùàæe
 »`̀ª`̀∏`̀©`̀dG å`̀ë`̀Ñ`̀∏`̀d º`̀¡`̀æ`̀e É``̀ª``̀YO
 á«æjôëÑdG  äGAÉØμdG  ™«é°ûJh
 ä’ÉéªdG  »a  åëÑ∏d  á«Hô©dGh

.ÉæJÉ©ªàée º¡J »àdG á«ª∏©dG

 »``a  å``dÉãdG  õ``côªdG  ∫É``æJ  …ƒ``«∏©dG  á``î«°T  á``ãMÉÑdG
á``«ª∏©dG á``Ø«∏N ∫BG ¿É``ª∏°S ø``H á``Ø«∏N ï``«°ûdG Iõ``FÉL

.…ƒ«∏©dG óªMCG áî«°T |
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 ø``jô``ë``Ñ``dG ó``̀¡``̀©``̀e º``̀à``̀à``̀NG
 á°TQh äÉ«dÉ©a á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d
 äÉMôà≤ªdG »a ´GóHE’Gh QÉμàH’G{
 ¢ùdÉéªdG  AÉ`̀ °`̀†`̀YC’  ,zá`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG
 ,áª°UÉ©dG áfÉeCG  AÉ°†YCGh ájó∏ÑdG
 ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY âª«bCG »àdGh
 πjôHG  1  ¢ù«ªîdG  Ωƒ`̀j  »FôªdG
 IQGRh ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  ,…QÉ``̀é``̀dG
 äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ¿hDƒ```̀°```̀Th ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G

.»fGôª©dG §«£îàdGh
 á```̀°```̀TQƒ```̀dG √ò``````̀g »`````̀JCÉ`````̀Jh
 ÖjQóàdG  QÉ°ûà°ùe  É¡eób  »`̀à`̀dG
 è`̀eÉ`̀fô`̀H ô``̀jó``̀eh »``̀fhô``̀à``̀μ``̀dE’G
 ó¡©e  »``̀a  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  QÉ``μ``à``H’G
 óªëe ó«°ùdG (ÉÑ«H) áeÉ©dG IQGOE’G
 è`̀eÉ`̀fô`̀H ø`̀ª`̀°`̀V ´É`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG ø`̀°`̀ù`̀M
 ¢ùdÉéªdG AÉ°†YC’ ájó∏H zäGQÉ¡e{
 ,á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG á````fÉ````eCGh á``jó``∏``Ñ``dG

 º`̀¡`̀Ø`̀jô`̀©`̀J ≈````̀ dEG ±ó``̀¡``̀j …ò`````̀ dGh
 »a  á°üàîªdG  äÉeƒ∏©ªdG  ºgCÉH
 á«fƒfÉ≤dGh ájQƒà°SódG ä’ÉéªdG
 õjõ©Jh  ,á«eÓYE’Gh  á«°SÉ«°ùdGh
 äÉMôà≤ªdG  ºjó≤J  »a  äGQÉ¡ªdG
 ;É¡©e πeÉ©àdG ¥ôWh ájôjƒ£àdG
 …ó∏ÑdG ƒ°†©dG ø«μªJ ≈dEG áaÉ°VEG
 ™e  πeÉ©à∏d  áãjóëdG  äGQÉ¡ªdÉH

.™ªàéªdG äÉÄa ∞∏àîe
 á°ùªN  á`̀°`̀TQƒ`̀dG  âæª°†Jh
 QÉμàH’G  Ωƒ¡Øe  :á°ù«FQ  QhÉëe
 QÉμàH’G  ≈dEG  áLÉëdGh  ,¬YGƒfCGh
 iDhô``̀dG  äÉ≤«Ñ£Jh  ,¬`̀JÉ`̀jó`̀ë`̀Jh
 äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SGh ,á`̀«`̀cƒ`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG
 í`̀«`̀JÉ`̀Ø`̀eh QÉ``μ``à``H’G äGƒ``̀£``̀Nh

.QÉμàH’G
 QÉ```̀μ```̀à```̀H’G Ωƒ```̀¡```̀Ø```̀e »```̀Ø```̀a
 ¬`̀fCG  ÜQó`̀ª`̀dG  í`̀°`̀VhCG  ,»eƒμëdG

 QÉ`̀Ñ`̀à`̀NGh ô`̀jƒ`̀£`̀J ≈`̀∏`̀Y õ`̀μ`̀Jô`̀j
 »àdG  IôμàÑªdG  QÉ`̀μ`̀ aC’G  ò«ØæJh
 ¿ƒμj  ó``b  ,á``eÉ``Y  á©Øæe  ≥`̀≤`̀ë`̀J
 áeóN hCG  ,ójóL èàæe  πμ°T  ≈∏Y
 äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  å`̀jó`̀ë`̀J  hCG  ,Ió``̀ jó``̀L
 ≈àM hCG á°SÉ«°S ìGôàbG hCG ,áªFÉb
 ø«©e  óëJ  »a  ô«μØàdG  ∫ÓN  øe

.áØ∏àîe á≤jô£H
 ÜQó````̀ª````̀dG ¢```̀Vô```̀©```̀à```̀°```̀SGh
 QÉμàHÓd  á«eƒμëdG  äÉLÉ«àM’G
 ≈`̀ dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀dG  »`̀a  πãªàJ  »`̀à`̀dGh
 ÉjÉ°†≤∏d  êQÉîe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 »a ´QÉ`̀°`̀ù`̀à`̀ª`̀dG qƒ`̀ª`̀æ`̀dG ,á`̀ë`̀∏`̀ª`̀dG
 »àdG  äGhOC’Gh  É«LƒdƒæμàdG
 ,É¡dÓ¨à°SG  äÉ`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀∏`̀d  ø`̀μ`̀ª`̀j
 ô««¨àdG  »a  ¢SÉædGh  IOÉ≤dG  áÑZQ
 äÉÑ∏£àªdG  áé«àf  ø°ùMC’G  ƒëf
 äÓμ°ûªdG  á¡LGƒeh  ,IójóédG
 Oƒ¡édG  óØæà°ùJ  »àdG  á«dÉààªdG
 èFÉàf  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,OQGƒ`̀ª`̀dGh

.∫ÉeBÓd áÑ«îªdG ∫ƒ∏ëdG
 äÉjóëàdG ºgCG ÜQóªdG øq«Hh
 »eƒμëdG  QÉμàH’G  ¬LGƒJ  »àdG
 ìÉ`̀é`̀f ¿É`̀ª`̀ °`̀V »``̀a á`̀∏`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dGh
 ,IôWÉîªdG øe ±ƒîdGh QÉμàH’G
 õ«côàdGh  ,ô```̀KC’G  ´ƒ``f  á©«ÑWh
 G kô``̀«``̀NCGh ,äÓ`̀μ`̀°`̀û`̀ª`̀dG π`̀M ≈`̀∏`̀Y
 »a  IójóédG  äGQƒ£àdG  á©HÉàe

.ºdÉ©dG ∫ƒM QÉμàH’G

 ∫ÓN  ÜQó`̀ª`̀dG  ¢Vô©à°SGh
 iDhôdG  äÉ≤«Ñ£àd  êPÉªf  á°TQƒdG
 »a  ∫hódG  øe  OóY  »a  á«cƒ∏°ùdG
 ∑Ó¡à°SG  ¢†«ØîJ  πãe  ,ºdÉ©dG
 ,ΩÉ©£dG  øe Qó¡dG  π«∏≤Jh ábÉ£dG
 »àdG  ájQÉμàH’G  QÉμaC’G  ¢†©Hh
 áÄ«ÑdG  ≈∏Y á¶aÉëªdG  »a ºgÉ°ùJ

.çƒ∏àdG π«∏≤Jh
 ≈`````̀dEG ¥ô````£````à````dG º`````̀J É```̀ª```̀c
 ,QÉ```̀μ```̀à```̀H’G äÉ``̀«``̀é``̀«``̀JGô``̀à``̀ °``̀SG
 Oó`̀©`̀H ΩÉ``̀«``̀≤``̀dG »```a á`̀∏`̀ ã`̀ª`̀à`̀ª`̀ dGh
 π«μ°ûJ  :»gh  á«°SÉ°SCG  äGƒ£N
 ó`̀jó`̀ë`̀Jh á``̀jQÉ``̀μ``̀ à``̀H’G ¥ô```̀Ø```̀dG
 ,áYƒªée πμd áWƒæªdG äÉÑLGƒdG
 ≥jôØdG  »a  ƒ°†Y  πc  º¡Øj  ¿CGh
 πª©dGh  ,¬`̀JÉ`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀eh  ¬©bƒe

 .êÉ¡æªdG h á«dB’G ójóëJ ≈∏Y
 í«JÉØe  ÜQó``̀ª``̀ dG  ô```cP  É`̀ª`̀c
 ∞`̀«`̀Xƒ`̀J :»``̀∏``̀j É`̀ª`̀«`̀a QÉ``̀μ``̀à``̀H’G
 õ`̀«`̀Ø`̀ë`̀J ,»``̀YÉ``̀ª``̀é``̀dG QÉ``̀μ``̀ à``̀ H’G
 ,äGQOÉ```Ñ```ª```dG º`````YOh QÉ``̀μ``̀ à``̀H’G
 iƒà°ùe ™aQh ø«ØXƒªdG  ÖjQóJ
 º```̀YOh ™`̀«`̀é`̀ °`̀û`̀ J ,äGQÉ````̀¡````̀ª````̀dG
 QÉμàH’G  ô°üæY  êÉ`̀eOEG  ,çƒëÑdG

.º««≤àdG »a »°ù°SDƒªdGh …OôØdG
 øe ô``̀«``̀NC’G Qƒ`̀ë`̀ª`̀ dG »```ah
 »àdG äGƒ£îdG ójóëJ ºJ á°TQƒdG
 ≥«Ñ£J  ≥«≤ëJ  É¡dÓN  øe  øμªj
 »a πãªàJ »àdG ájQÉμàH’G QÉμaC’G
 á∏μ°ûªdG  ójóëJh  ≥«ª©dG  º¡ØdG
 ∫ƒ∏ë∏d  QÉμaCG  º«ª°üJ  ,ìƒ°VƒH
 ™e  »cQÉ°ûàdG  êÉ`̀à`̀fE’G  ,áæμªªdG
 Ö`̀jQó`̀à`̀dG  ,áë∏°üªdG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG

.º∏©àdGh
 QGƒëH  á`̀°`̀TQƒ`̀dG  âªààNGh
 äÉMôà≤ªdG  õjõ©J  ∫ƒM  ìƒàØe
 á«YGóHEG  QÉμaCÉH  êhôîdG  á«Ø«ch
 ∫Ó``̀N ø```̀e ,Qƒ``̀¡``̀ª``̀é``̀dG Ωó``̀î``̀ J
 »àdG  ÉjÉ°†≤dG  ¢†©H  ¢VGô©à°SG
 á°UÉN ájQÉμàHG QÉμaCG ≈dEG êÉàëJ

.…ó∏ÑdG πª©dÉH

 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ûbÉæj
 ó≤©æJ  »àdG  ,Ωƒ«dG  ¬à°ù∏L  »a
 ≥aGôªdG  áæéd  ôjô≤J  ,ó©oH  øY
 ¢Uƒ°üîH  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀ dGh  á`̀eÉ`̀©`̀ dG
 ¿CÉ``̀°``̀û``̀H ¿ƒ```̀fÉ```̀≤```̀H ìGô`````̀à`````̀b’G
 ,™∏°ù∏d »é«JGôà°S’G ¿hõîªdG
 áæé∏dG  á`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J  ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀ª`̀dGh
 »a ô¶ædG  RGƒL ≈∏Y á≤aGƒªdÉH
 ±ó¡j  …ò`̀dG  ,¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G
 ôaGƒJ øe ócCÉàdGh á©HÉàªdG  ≈dEG
 »`̀à`̀dG á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G ™`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ø«æWGƒªdG  äÉLÉ«àMÉH  »ØJ
 áØ°üH áμ∏ªªdG πNGO ø«ª«≤ªdGh
 QGô≤à°SG  »a º¡°ùj Ée áeGóà°ùe
 ™∏°ùdG  QÉ©°SCGh  »∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG
 ,ájQÉμàM’G  äÉ°SQÉªªdG  ™æeh
 »©∏°ùdG  ø``̀eC’G  ≥«≤ëJ  ∂`̀dò`̀ch
 OÉ°üàb’G  ájÉªMh  ,¢UÉî°TCÓd

.»æWƒdG

 ìGô````̀ à````̀ b’G ±ó````¡````j É```̀ª```̀c
 ™`̀∏`̀ °`̀ù`̀ dG  ô````aGƒ````J  ΩGhO  ≈``````̀ dEG
 á°UÉN  áØ°üHh  ,á«é«JGôà°S’G
 á«aÉc  äÉ«ªμH  ,É¡æe  á«°SÉ°SC’G
 §«£îàdG ¬eõ∏j Ée ƒgh ,áæeBGh
 ≈∏Y  á`̀HÉ`̀bô`̀dGh  »é«JGôà°S’G
 ¿hõîªdG  ô«aƒJh  ™∏°ùdG  √ò`̀g
 ¿CG ≈```̀dEG á`̀aÉ`̀ °`̀VEG ,É`̀¡`̀æ`̀e ø```̀eB’G
 øe IQƒ``̀°``̀U π`̀ qμ`̀°`̀û`̀j ìGô``̀ à``̀ b’G
 ø«H ∫OÉ``̀©``̀ dG  ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG  Qƒ``°``U
 •É``°``û``æ``dGh ΩÉ```̀©```̀dG •É``̀°``̀û``̀æ``̀dG
 »YÉªàL’G  øeÉ°†àdGh  ¢UÉîdG
 IQƒ°üdÉH  ™ªàéªdG  OGô``aCG  ø«H
 ,Qƒà°SódG  É¡«∏Y  ¢`̀Uô`̀M  »`̀à`̀dG
 k’ƒª°T  ô`̀ã`̀cCG  Ωƒ¡Øe  ≥«≤ëJh
 äÉLÉ«àMÉH  §`̀Ñ`̀Jô`̀ª`̀dG  ø`̀eCÓ`̀ d
 ™∏°ùdG øe á«°SÉ°SC’G ¢UÉî°TC’G
 ≈∏Y  ¢UôëdGh  ,á«é«JGôà°S’G

.É¡æe øeBG ¿hõîe ôaGƒJ

 ¿CG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG  â```ë```°```VhCGh
 è`̀ dÉ`̀©`̀ j ¿ƒ```̀fÉ```̀≤```̀H ìGô`````̀à`````̀b’G
 ¿hõ`̀î`̀ª`̀dG »``̀a ¢`̀ü`̀≤`̀æ`̀dG á`̀ dÉ`̀M
 ä’É```̀M »```̀a »``̀é``̀«``̀JGô``̀à``̀°``̀S’G
 ±hô```````̀¶```````̀ dGh äÉ`````````````````````eRC’G
 ádÉM  »`̀a  ∂`̀dò`̀ch  ,á«FÉæãà°S’G
 …òdG  ´ƒ`̀bƒ`̀dG  ∂«°TƒdG  ô£îdG
 RÉLCG  óbh ,¿ÉeC’G  ¿hõîe Oó¡j
 á qaÉc  PÉ`̀î`̀JG  ¢üàîªdG  ôjRƒ∏d
 á¡LGƒªd  á«àbƒdG  äGAGô```̀LE’G
 ô¶M Gòch ,õé©dG ó°Sh ¢ü≤ædG
 Oƒ«b  ¢Vôa  hCG  ™∏ q°ùdG  ôjó°üJ
 áà qbDƒe  áØ°üH  Égôjó°üJ  ≈∏Y
 QGó`̀°`̀UEGh  ,-∫Gƒ```̀MC’G  Ö°ùëH-
 πc PÉ``̀î``̀JGh äÉ`̀¡`̀«`̀Ñ`̀æ`̀à`̀dG á`` qaÉ``c
 øe  ∂dPh  ,áeRÓdG  äÉWÉ«àM’G
 Ωƒ°SôªdG  ΩÉμMCÉH  ∫ÓNE’G  ¿hO
 1990  áæ°ùd  (5)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H

.»fóªdG ´ÉaódG ¿CÉ°ûH

 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ô`̀jRh  ∫É`̀b
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ∞∏N  ¬∏dGóÑY  øH  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG
 á`̀«`̀LÉ`̀à`̀fE’G IAÉ`̀Ø`̀μ`̀ dG ™``̀aQ º`̀ J ¬```fCG
 »`̀μ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG ´GQõ```̀à```̀ °```̀S’G õ``̀cô``̀ª``̀H
 º°SƒªdG ∫ÓN ¿É«M ¢SCGQ á≤£æªH
 âfÉc  É`̀ª`̀Y  %70  áÑ°ùæH  »`̀dÉ`̀ë`̀dG
 GócDƒe  ,≥HÉ°ùdG  º°SƒªdG  »a  ¬«∏Y
 áMÉàªdG  ¢VGƒMC’G  ™«ªL  π«¨°ûJ
 ¢ù≤ØªdG  »`̀a  iƒ`̀°`̀ü`̀≤`̀dG  á`̀bÉ`̀£`̀dÉ`̀H
 äÉbôj  êÉ`̀à`̀fE’  õcôªdÉH  »°ù«FôdG
 »£«Ñ°ùdG  ∑É`̀ª`̀ °`̀SCG  äÉ`̀«`̀©`̀Ñ`̀°`̀UEGh
 í`̀°`̀VhCGh  .Qƒ`̀eÉ`̀¡`̀ dGh  ºjôÑ°ùdGh
 ≥«≤ëJ  »`̀a  áªgÉ°ùªdG  ¿CG{  ∞∏N
 ä’ÉéªdG  øe  qó©oj  »FGò¨dG  ø`̀eC’G
 øe ô`̀«`̀Ñ`̀c ΩÉ`̀ª`̀à`̀gÉ`̀H ≈`̀¶`̀ë`̀J »`̀à`̀dG
 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e π`̀Ñ`̀b
 Éªd  Ió«°TôdG  É¡àeƒμM  øe  áã«ãM
 ,zá¨dÉH  á«ªgCG  øe  ä’ÉéªdG  ∂∏àd
 ∂∏e ádÓL ¬H π q°†ØJ Ée{ ≈dEG Gô«°ûe
 »eÉ°ùdG ¬HÉ£N »a ,ióØªdG OÓÑdG
 »fÉãdG  OÉ`̀≤`̀©`̀f’G  QhO  ìÉ`̀à`̀à`̀aG  »`̀a
 ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG  ø`̀e
 ≈∏Y π«dO ô«N ƒ¡d ÜGƒædG ¢ù∏éªd
 »FGò¨dG  ø`̀eC’É`̀H  ¬àdÓL  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG

.zÉ¡«a ø«ª«≤ªdGh øjôëÑdG Ö©°ûd
 IQÉ````̀jR ∫Ó````̀N ∞``̀∏``̀N ó``````̀ cCGh
 π`̀«`̀ch á`̀«`̀©`̀ª`̀H É`̀¡`̀H ΩÉ```̀b á`̀«`̀fGó`̀«`̀e

 ájôëÑdG IhôãdGh áYGQõ∏d IQGRƒdG
 í`̀à`̀Ø`̀dGƒ`̀HCG  óªëe  π«Ñf  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 á«æWƒdG  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dÉ`̀H  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 ´hô`̀°`̀û`̀e ô``̀jó``̀e RÉ```̀¨```̀dGh §`̀Ø`̀æ`̀∏`̀d
 ôØ©L  ø«°ùM  »μª°ùdG  ´GQõà°S’G
 IQGRƒ`̀dG  »dhDƒ°ùe  øe  OóYh  »μe
 »JCÉj  á«LÉàfE’G  IAÉØμdG  ™`̀aQ  ¿CG{
 á«é«JGôà°SE’G  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  øª°V
 RÉ¨dGh  §ØædG  áÄ«gh  IQGRƒdG  ø«H
 øe  êÉàfE’G  ™aQ  ≈dEG  ±ó¡J  »àdGh
 ´Gƒ`̀fCG  øe  äÉ«©Ñ°UE’Gh  äÉbô«dG
 á°ùªN  ≈``̀ dEG  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  ∑É`̀ª`̀ °`̀SC’G

.zÉjƒæ°S ¿ƒ«∏e
 á``̀cGô``̀°``̀û``̀dG  √ò````̀g  ¿EG  ∫É``````bh
 »a â`̀ª`̀gÉ`̀°`̀S ó``b á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 AGò``̀¨``̀dG êÉ```̀à```̀fEG Ió`````Mh ô``jƒ``£``J
 êÉ`̀ à`̀ fE’G äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ™`̀aô`̀d »`̀ë`̀dG
 »©«ÑW  AGò`̀¨`̀c  É¡eGóîà°SG  ºà«d
 ≈dEG  êÉàëJ  »àdG  ∑Éª°SC’G  äÉbô«d
 ƒªædG  õjõ©àd  ∂dPh  á°UÉN  ájÉYQ
 á«FGò¨dG  á∏°ù∏°ùdG  á≤HÉ£ªd º«∏°ùdG
 åëH ájôëÑdG áÄ«ÑdG »a á«©«Ñ£dG
 äÉ«ÑdhódG  øe  ¿ÉæWCG  3  êÉàfEG  ºàj
 AGô°†îdG  ÖdÉë£dG  øe  ôàd  ∞dCGh
 ÜQÉ≤j  Ée  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  áØãμªdG
 ídGƒªdG  ¿É«HQ  øe ábôj  ø«jÓe 3

.»eƒj πμ°ûH
 ≈``̀dEG ∞`̀∏`̀N ô``̀ jRƒ``̀ dG QÉ```̀°```̀TCGh

 ¿GƒjÉJ áÄ«g ™e ácGô°ûdG ∫Éªμà°SG
 ´Gƒ``̀ fCG êÉ``à``fE’ »``dhó``dG ¿hÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d
 º°Sƒe »a …ô©°ûdGh ó«ªdÉc IójóL

.»dÉëdG ´GQõà°S’G
 ºJ ¬`̀fCG  ∞∏N ô`̀jRƒ`̀dG  ó`̀cCG  Éªc
 øjôªãà°ùª∏d ¢ù«ªZ á≤£æe ¥ÓWEG{
 ∂```̀dPh á``̀ª``̀FÉ``̀©``̀dG ¢```̀UÉ```̀Ø```̀bC’G »```̀a
 øe  ójGõàªdG  êÉàfE’G  øe  ó«Øà°ùàd
 ôjƒ£J ºJ Éªc á«∏ëªdG äÉ«©Ñ°UE’G
 á«°ù«FôdG  ôëÑdG  √É«e  ï°V  á£ëe
 ≥aGôªd  ôªà°ùªdG  ∫É¨°TE’G  ÖcGƒàd
 ≈`̀dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ´GQõ`̀à`̀°`̀S’G õ`̀cô`̀e
 ôÑY  √É«ªdG  º«≤©Jh  π≤e  •ƒ£N

.zá«∏eôdG äÉë°TôªdG
 ô«aƒJ  ≈∏Y  πª©f{  ±É`̀ °`̀VCGh
 ∂dPh áÑ°SÉæªdG ájQÉªãà°S’G áÄ«ÑdG
 IQƒ°ûªdG ºjó≤J »a áªgÉ°ùªdG ôÑY
 á«∏ëªdG äÉcô°ûdG IóYÉ°ùªd á«æØdG
 ´QGõªdG  »a  É¡©jQÉ°ûe  ¥Ó`̀WEG  »a
 õcôªdG »a É¡àjƒ°ùJ ºJ »àdG ájôÑdG

.zQÉªãà°SÓd »æWƒdG
 IQGRƒ``̀dG  ¿CG{  ∞∏N  í`̀°`̀VhCGh
 IhôãdGh  áYGQõdG  ´É£b  »a  á∏ãªe
 É`̀gOƒ`̀¡`̀L »``̀a á`̀«`̀°`̀VÉ`̀e á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ´É`̀£`̀≤`̀ dG ™``̀e á``̀cGô``̀°``̀û``̀dG õ`̀jõ`̀©`̀à`̀ d
 ´GQõ`̀ à`̀ °`̀ S’G ∫É`̀é`̀e »``̀a ¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 á`̀bÉ`̀£`̀dG ™``̀aô``̀d É`̀«`̀©`̀°`̀S ,»`̀μ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 »``æ``Wƒ``dG õ``̀cô``̀ª``̀∏``̀d á```«```LÉ```à```fE’G

 ¢SCGQ  á≤£æªH  …ôëÑdG  ´GQõà°SÓd
.z¿É«M

 áYGQõdG  π«ch  ó`̀cCG  ,¬à¡L  øe
 ºJ{  ¬fG íàØdGƒHCG ájôëÑdG IhôãdGh
 á∏MôªdG ájƒ°ùJ øe É«dÉM AÉ¡àf’G
 á°ü°üîªdG  »`̀°`̀VGQC’G  øe  ≈`̀ dhC’G
 ´GQõà°S’G  ∫Éée  »a  QÉªãà°SÓd
 ¿É«M  ¢``̀SCGQ  á≤£æe  »`̀a  »μª°ùdG
 »````̀°````̀VGQCG ™``̀£``̀ b ¢``̀ù``̀ª``̀N »`````̀gh
 äÉcô°T  ¢ùªN  ÜÉ©«à°S’  Gó«¡ªJ
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¥Ó````WE’ á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG
 äÉ`̀«`̀©`̀Ñ`̀°`̀UE’G á`̀«`̀Hô`̀à`̀H á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀dG
 OGóeGh  …QÉéàdG  ºéë∏d  ∫ƒ°Uƒ∏d

.zá«∏ëªdG ¥Gƒ°SC’G
 ΩÉ¡ªdG  Rô`̀HCG  øe  ¿CG{  ±É°VCGh
 ô°UÉæY  ∫É``̀NOEG  É¡«∏Y  πª©f  »àdG
 á«dÉY  äÉ«æ≤Jh  IAÉØc  äGP  á«æ¡e
 ´GQõà°S’G  ´É£b  á«ªæJ  »a  º¡°ùJ

.z»μª°ùdG
 ádÉcƒdG  ¿CG{  íàØdGƒHCG  ócCG  Éªc
 ∫É`̀é`̀e »``̀a É`̀ª`̀¡`̀e É`̀Wƒ`̀°`̀T â`̀©`̀£`̀b
 ƒgh  ±ÓYC’ÉH  á≤∏©àªdG  çÉëHC’G
 ôjƒ£Jh á«ªæJ »a ∂dòc º¡°ùj ôeCG

.z»μª°ùdG ´GQõà°S’G
 É«dÉM º`̀à`̀j{  í`̀à`̀Ø`̀dGƒ`̀HCG  ∫É``̀bh
 ´hô`°ûªd  áMôà≤e  ™bGƒe  á`̀°`̀SGQO
 π``̀LCG ø``̀e »`̀μ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG ´GQõ``̀à``̀ °``̀S’G
 ø`̀e »```̀FGò```̀¨```̀dG ø```````̀eC’G ≥``«``≤``ë``J

 á«£«£îàdGh  á«æØdG  ø«à«MÉædG

 ™e É`̀¡`̀°`̀VQÉ`̀©`̀J Ωó``̀Y ø`̀e ó`̀cCÉ`̀ à`̀ dGh

 ≈∏Y Égô«KCÉJ ióeh iôNCG äÉ«μ∏e

 áMÉ°ùe ≠∏ÑJ å«M ájôëÑdG  áÄ«ÑdG

 ≈dEG  30  »dGƒM  ájôëÑdG  ™bGƒªdG

 IQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG  â`̀ª`̀J  É`̀ª`̀c  QÉ`̀à`̀μ`̀g 40

 º¡©e  á©HÉàªdGh  á«eóîdG  äÉ¡édG

 á«FÉ¡ædG  á≤aGƒªdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d

 äGAGô````̀LEG  ∫É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀S’  º¡∏Ñb  ø``e

 á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ™``̀bGƒ``̀ª``̀dG ¢`̀ü`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀J

.z»μª°ùdG ´GQõà°S’G ´hô°ûªd

 ¬ãjóM  í`̀à`̀Ø`̀dG  ƒ``̀HG  º`̀à`̀à`̀NGh

 ácô°T  AÉ°ûfEG  Oó°üH  É`̀æ`̀fEG{  :ÓFÉb

 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG ™``̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dÉ`̀H

 ´GQõà°S’G ∫Éée »a RÉ¨dGh §Øæ∏d

 »a  º¡°ùJ  Iƒ`̀£`̀N  »`̀gh  »μª°ùdG

.zøjôëÑdG »a »FGò¨dG øeC’G ∫Éée

¿É«M ¢SCGôH »μª°ùdG ´GQõà°S’G õcôªd á«LÉàfE’G IAÉØμdG ™aQ

  á``°TQh  äÉ``«`dÉ`©`a  º``à`à`îj  zá«```°SÉ«°ù`dG  á``«`ª`æ`à`dG{
zá``jó`∏Ñ`dG äÉ``Mô`à`≤`ªdG »```a ´Gó``HE’Gh QÉ```μ`à`H’G{

.´ÉÑ°ùdG óªëe ó«°ùdG |

¿hõîªdG{ ¿CÉ``°ûH ¿ƒfÉ≤H ÉMGôàbG å``ëÑj ziQƒ``°ûdG{
Ωƒ«dG záÄ«ÑdG{ ¿ƒfÉb ´hô``°ûeh z™∏°ù∏d »é«JGôà°S’G

 Ωƒé¡dG øjôëÑdG áμ∏ªe á«LQÉN IQGRh âfGOCG
 ßØM äGƒ```b Ió`̀YÉ`̀ b ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀SG …ò```dG »``̀HÉ``̀gQE’G
 ∑ƒ¡∏ZCG  Ió∏H  »a  IóëàªdG  ºeCÓd  á©HÉàdG  ΩÓ°ùdG
 áHÉ°UEGh πà≤e øY ôØ°SCG  …òdGh ,»dÉe ájQƒ¡ªéH
 …RÉ©àdG ¢üdÉN øY áHô©e ,áã©ÑdG OƒæL øe OóY
 É¡JÉ«æªJh  ,ÉjÉë°†dG  …hPh  »dÉgC’  IÉ°SGƒªdGh

.ø«HÉ°üªdG ™«ªéd πLÉ©dG AÉØ°ûdÉH
 áμ∏ªe  ∞`̀ bƒ`̀e  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  ó``̀cDƒ``̀Jh
 ∞æ©dG  ∫Éμ°TCG  πμd  ¢`̀†`̀aGô`̀dGh  âHÉãdG  øjôëÑdG
 Oƒ¡édG ôaÉ°†J ≈dEG »YGódGh ,ÜÉgQE’Gh ±ô£àdGh
 øe  πch  ÜÉ`̀gQE’G  ≈∏Y  AÉ°†≤dG  π`̀LCG  øe  á«dhódG

.¬dƒªj hCG ¬ªYój

»dÉe »a á«ªeC’G äGƒ≤dG ≈∏Y »HÉgQE’G Ωƒé¡dG øjóJ zá«LQÉîdG{

 ∑QÉªédG  ¿hDƒ°T  âæμªJ
 Ée Öjô¡J ádhÉëe •ÉÑMEG øe
 IOÉe øe ΩGôL 700 øe Üô≤j
 ôÑY  ,IQóîªdG  ÉfGƒéjQÉªdG
 ,»dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e  òØæe
 øe Oô```W »``̀a √CÉ`̀ Ñ`̀î`̀e â`̀ fÉ`̀ c

.(äÉeÉªμdG)
 ¿hDƒ```̀ °```̀T â````̀ë````̀°````̀VhCGh
 ∑QÉªédG  •ÉÑ°V  ¿CG  ∑QÉªédG
 K9 ô````̀KC’G ìÉ`̀æ`̀L º`̀°`̀ù`̀b »``̀a
 äÉÑLGƒdG AGOCÉH º¡eÉ«b ∫ÓN

 Oô£dG »a Gƒ¡Ñà°TG º¡H áWƒæªdG
 OƒLh  ø«ÑJ  ¬ëàØHh  ,QƒcòªdG

 ¬fCG ≈dEG Iô«°ûe ,IQóîªdG IOÉªdG
 áWƒÑ°†ªdG  IOÉ`̀ª`̀dG  πjƒëJ  ºJ
 äGQóîªdG  áëaÉμe  IQGOEG  ≈`̀ dEG

 ádOC’Gh åMÉÑª∏d áeÉ©dG IQGOE’ÉH
 äGAGô```̀LE’G  PÉ`̀î`̀J’  ,á«FÉæédG

 .áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG

 Öjô¡J  á`̀ dhÉ`̀ ë`̀ e  §`̀Ñ`̀ë`̀J  ∑QÉ``ª``é``dG  ¿hDƒ``̀ °``̀ T
ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG QÉ`̀ £`̀ e ô`̀ Ñ`̀ Y É`̀ fGƒ`̀ é`̀ jQÉ`̀ ª`̀ dG IOÉ```̀ e

 ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  QÉ``̀WEG  »`̀a
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d
 IQhô°V  á«∏NGódG  IQGRh  äó`̀cCG
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G
 äÉª«∏©àdGh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 »æWƒdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ø`̀Y  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
 ´ÉØJQGh  QÉ°ûàf’G  IOÉjR  Öæéàd
 »a  ∂`̀dPh  ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  Oó`̀Y
 ∫ÓN  äÉHÉ°UE’G  OóY  ´ÉØJQG  πX

.á«°VÉªdG ΩÉjC’G
 á«ªgCG  ≈∏Y IQGRƒdG  äOó°Th
 »a  á`̀aÉ`̀c  ™ªàéªdG  OGô````̀aCG  QhO
 á«FÉbƒdG  äGAGô``̀LE’É``̀H  ΩGõ`̀à`̀ d’G
 ™æªd  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdG  ´ÉÑJGh
 ôÑY É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG
 êhô`̀î`̀ dGh ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG »`̀a AÉ`̀≤`̀Ñ`̀dG
 ™e  ,ájQhô°†dG  äÉLÉëdG  AÉ°†≤d
 ¬LƒdG  áeÉªc  AGó`̀JQÉ`̀H  ΩGõ`̀à`̀ d’G
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀Jh
 QGôªà°SGh  á`̀eÉ`̀©`̀dG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »`̀a
 Iô°SC’G  ≈∏Y  äÉ©ªéàdG  QÉ°üàNG
 §«ëªdGh  ∫õæªdG  »`̀a  Ió`̀MGƒ`̀dG
 OÉà©ªdG  ¥É£ædG  »a  »YÉªàL’G

 á£dÉîªdG  Ö`̀æ`̀é`̀Jh  Ohó`̀ë`̀ª`̀dGh
 »a ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀SC’G º````gCG ø``̀e É`̀¡`̀fƒ`̀c
 OóY  IOÉ``̀ jRh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG

.áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
 äGQGOE’G  â``̀∏``̀ °``̀UGh  ó````̀bh
 ò«ØæJ  á``̀«``̀æ``̀eC’G  äÉ``̀jô``̀jó``̀ª``̀dGh
 PÉîJGh  äÉØdÉîªdG  ó°UQ  äÓªM
 IQô≤ªdG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô````̀LE’G
 â`̀eÉ`̀b å`̀«`̀M ,É`̀¡`̀«`̀Ñ`̀μ`̀Jô`̀e ≥`̀ë`̀H
 äÉ¶aÉëªdÉH  áWô°ûdG  äÉjôjóe
 IQGRƒ````̀H  á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG  äGQGOE’Gh
 AGô`̀LEG  8786  PÉîJÉH  á«∏NGódG
 óYÉÑàdG  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d
 66714  ó``̀°``̀UQh  ,»``YÉ``ª``à``L’G
 ¬LƒdG  áeÉªc  ¢ùÑd  Ωó`̀Y  áØdÉîe
 äÓëªdGh  á`̀eÉ`̀©`̀dG  ø``cÉ``eC’G  »`̀a
 á∏ªM  7816  ò«ØæJh  ájQÉéàdG
 π`̀jô`̀HCG 1 ≈`̀à`̀M ∂``̀ dPh ,á`̀jƒ`̀Yƒ`̀J

.…QÉédG
 áeÉ©dG  IQGOE’G  â`̀eÉ`̀b  ó``̀bh
 1 ï`̀jQÉ`̀J ≈`̀à`̀M »`̀fó`̀ª`̀dG ´É`̀aó`̀∏`̀d
 231012  ò«ØæàH  …QÉédG  πjôHCG
 áØ∏àîe  º«≤©Jh  ô«¡£J  á«∏ªY
 á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdGh  »fÉÑª∏d

 ,Égô«Zh  äÉbô£dGh  ´QGƒ°ûdGh
 ó`̀≤`̀Y »```̀a Iô`̀ª`̀à`̀ °`̀ù`̀e É```̀¡```̀fCG É``̀ª``̀c
 ¥ô£dG  ∫ƒM  á«ÑjQóàdG  äGQhó`̀dG
 äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀d á`̀ë`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 »a …RGôàM’G º«≤©àdGh ô«¡£àdG
 á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdGh  »fÉÑªdG
 øe Oó``̀Y ≠`̀∏`̀Hh ,π`̀ª`̀©`̀dG ø``̀cÉ``̀eCGh
 É¡ª¶f  »àdG  äGQhó``̀dG  »a  ∑QÉ°T
 É°üî°T  1180  »`̀fó`̀ª`̀dG  ´É`̀aó`̀ dG
 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀ dGh äÉ`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀ dG ø``̀e
 øe  É°üî°T  1051h  ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 Éª«a  ,á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ∞∏àîe
 ô¡°T  òæe  ø«Yƒ£àªdG  Oó`̀Y  ≠∏H
 6062 »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ΩÉ``©``dG  ¢``SQÉ``e
 1597  ≈∏Y  ±Gô°TE’Gh  ,ÉYƒ£àe
 É¡«a  ∑QÉ°T  º«≤©Jh ô«¡£J  á«∏ªY
 1230 ÖjQóJ ºJ Éªc ,¿ƒYƒ£àªdG
 ø«Yƒ£àªdGh QOGƒμdG øe É°üî°T
 107  ò«ØæJh  ,óLÉ°ùªdG  º«≤©àd
 ¿hÉ©àdÉH  º«≤©Jh ô«¡£J  äÉ«∏ªY
 É`̀ª`̀c .∞``«``¶``æ``à``dG äÉ``̀cô``̀°``̀T ™```̀e
 »æWƒdG  ±É`̀©`̀°`̀SE’G  õ`̀cô`̀e  ô°TÉH
 ÉZÓH  8158  áëFÉédG  Aó`̀H  òæe
 ΩÉ`̀b ,É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H É`̀°`̀UÉ`̀N

 ™«ªéd  áHÉéà°S’ÉH  É¡dÓN  ø`̀e

 ≥jôa  ≥jôW  ø`̀Y  äÉZÓÑdG  √ò`̀g

 ΩÉb  …ò``̀dGh  π`̀gDƒ`̀eh  ¢ü°üîàe

 á``̀eRÓ``̀dG äGAGô`````````̀LE’G PÉ``̀î``̀JÉ``̀H

 ≈dEG  ¢Shô«ØdÉH  ø«HÉ°üªdG  π≤fh

 áaÉ°VE’ÉH  ,á°ü°üîªdG  ø`̀cÉ`̀eC’G

 IQGRƒ`̀dÉ`̀H  π≤ædG  IQGOEG  ΩÉ«b  ≈`̀ dEG

 ¿B’G ≈```dEG  á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  á`̀ jGó`̀ H ò`̀æ`̀e

 π≤f â∏ª°T á«dBG  28623 ∂jôëàH

 .ádÉM 84901

É``fhQƒc á``ëaÉμe äGAGô``LEÉH  ΩGõ``àd’G IQhô``°V :á``«∏NGódG
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 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«Lƒàd  oá`̀ s«`̀HÉ`̀é`̀jE’G  oAGó``̀°``̀UC’G  â`̀dGRÉ`̀e  |
 »fÉée  QÉ«N  AÉ£YEÉH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY  IQÉéàdG  á°SQÉªªd  ø«æWGƒª∏d
 âLGQ  øjòdG  âfôàfE’G  »∏Y  ™jQÉ°ûªdG  pÜÉë°UCG  øe  ójó©dG  oôª¨J

 .ÉfhQƒc áeRCG πX »a ká°UÉN É¡dÓN øe º¡oJQÉéJ
 ¢VQCG  »∏Y  pô°ûÑdG  ™e  o¢û«©j  …òdG  ¿É°ùfE’G  nóFÉ≤dG  nº¶YCG  Ée
 n¥OCG  o±ô©jh  ,º¡JÉ«M  ™e  ≈WÉ©àjh  ,º`̀¡`̀ndGƒ`̀MCG  oóHÉμj  ,º¡©bGh
 ,π°†aC’G  ≈`̀dEG  º¡JÉ«M  pô««¨J  ƒëf  ≈©°ùjh  ,º¡JÉfÉ©e  π«°UÉØJ
 ¬Ñ°üæe  níÑ°üj  ¿CGh  ÉfÉ°ùfEG  n¿ƒμj  ¿CG  »fÉ©e  o±ô©j  QÉ°üàNÉH

.∫hC’G ΩÉ≤ªdG »a á«æWh kádÉ°SQ
 n¢SÉ«≤e ¿CG nâÑKCG …òdGh ,¬ pà«fÉ°ùfEG ≈∏Y ¿Éª∏°S ô«eCÓd G kôμ°ûa
 á©°SGƒdG  päGRÉéfE’G  nèFÉàf  ¬cÓàeG  ∫ÓN  øe  oô¡¶j  óFÉ≤∏d  pIƒ≤dG

.§≤a ¬æWh ¢ù«dh ºdÉ©dG n√ÉÑàfG âØ∏J »àdG
 GOÉM  É kYÉØJQG  áë°üdG  IQGRƒ`̀d  »YƒÑ°SC’G  oó°UôdG  π sé°S  |
 ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áHÉ°üªdG  IójóédG  ä’ÉëdG  OóY  §°Sƒàe  »a
 ±Éæe  Ö«ÑW  Ωó≤ªdG  ô``cPh  ,Iô`̀«`̀NC’G  ™«HÉ°SC’G  »`̀a  óéà°ùªdG
 nôWÉîe ¬LGƒj »ë°üdG øeC’G ¿CG ôàjƒJ ôÑY Iójô¨J »a »fÉ£ë≤dG
 ä’É`̀M  Oó`̀Y  OÉ``̀jORG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  äÉ©FÉ°û∏d  ¢SÉædG  ΩÓ°ùà°SG  »`̀a
 øjôëÑdG ≥jôa ¿CG GócDƒe ,¬H á£ÑJôªdG äÉ«aƒdG OGóYCGh áHÉ°UE’G
 ,äÉMÉ≤∏dG  ±ó¡à°ùJ  »àdG  äÉ©FÉ°ûdG  áëaÉμªd  ¬©°SƒH Ée  πc π©a

.á∏«ªédG ÉæeÉjCG ≈dEG ´ƒLôdG ƒëf á«©ªàée á«dhDƒ°ùe É¡fCGh
 ,ájQÉ«àNG á«∏ªY º«©£àdG ¿CG ójóL øe ócDƒfh Oƒ©f PEG ÉæfEGh
 øe øμdh  ,¬H  ≥∏©àj  …òdG  QGô≤dG  PÉîJG  »a  oájôëdG  ¿É°ùfEG  πμdh
 á∏Ñ∏ÑdG  IQÉ`̀ KEG  Ωó`̀Yh  ,¬°ùØæd  ¬`̀FGQBÉ`̀H  ®ÉØàM’G  ¬«∏Y  ¬æY  ºéëj
 ¢Shô«ØdG  Gòg  á¡LGƒe  »a  øjôëÑdG  ¬∏©ØJ  Éªa  ,¬dƒM  ∑ƒμ°ûdGh
 ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  nóªëf  ¿CG  Öéjh  ,É keó≤J  ∫hódG  ≈àYCG  ¬«∏Y  Ωó≤J  ºd
 ΩóYh Éæàμ∏ªe »a áØ∏àîªdG äÉMÉ≤∏dG øe OóY ôaƒJ ≈∏Y ≈dÉ©Jh
 õé©J …òdG âbƒdG »a Gòg ,É¡«∏Y ∫ƒ°üë∏d QÉ¶àfG ºFGƒb OƒLh

. óMGh ´ƒf Oôée ƒdh ≈àM ô«aƒJ ≈∏Y ∫hódG øe ô«ãμdG ¬«a
 ≈àM  ójóédG  …ô°†ëdG  »HO  §£îe  ¬∏dG  óªëH  ÉfóªàYG  |
 »a  IÉ«ë∏d  π°†aC’G  áæjóªdG  »`̀HO  ¿ƒμJ  ¿CG  Éæaóg  ,2040  ΩÉ`̀Y
 ∞YÉ°†àà°S  á«¡«aôàdGh  ájOÉ°üàb’G  á£°ûfC’G  äÉMÉ°ùe  ,ºdÉ©dG
 øjô°û©dG  ∫ÓN  %400  ÉæÄWGƒ°T  ∫Gƒ`̀WCG  ójõà°Sh  ,∞°üfh  Iôe

.á«©«ÑW äÉ«ªëe ¿ƒμà°S »HO áMÉ°ùe øe %60h ,áeOÉ≤dG ÉeÉY
 ÉHQO â°ù«d »g Ωƒàμe ∫BG ó°TGQ øH óªëe ï«°û∏d áàjƒàdG √òg
  ÉHÉéYEGh  Gôjó≤J  âb’  ,√OÓÑd  á«dDhÉØJ  ájDhQ  »g  πH  ΩÓMC’G  øe
 ô«ãμdG É¡«∏Y ô£«°ùJ á«eÓX ΩÉjCG »a »JCÉJ É¡fCGh á°UÉN øjójó°T
 ÉeÓX ôãcCG ¿ƒμj ób πÑ≤à°ùe øe ±hÉîªdGh ΩDhÉ°ûàdG ôYÉ°ûe øe
 OƒcQh OÉ°ùc  IôgÉX »a  âÑÑ°ùJ  »àdG  ,ÉfhQƒc  äÉ©ÑJ  AGôL øe

.ºdÉ©dG ∫hO º¶©e Ωƒ«dG ìÉàéJ
 GôNDƒe  ô°üe  »a  â©bh  »àdG  ΩÓ°ùdG  áÑ«ÑW  πàb  áªjôL  |
 Éª∏X  ÉfõdÉH  Égƒª¡JG  øjòdG  øe  ¢†©H  …ó``jCG  ≈∏Y  âªJ  »àdGh
  ø«Yƒ£e  ≈`̀ dEG  ¢†©ÑdG  ∫ƒëJ  ≈∏Y  ó`̀cDƒ`̀Jh  Oƒ©J  ÉªfEG  ,ÉfÉà¡Hh

.øjódG ájÉªM iƒYO âëJ á∏àbh øjOÓLh
 »a ¬ØfCG ¢Sój ’h ¬à«ÑHh ¬∏gCÉHh ¬dÉëH ºà¡j ¢üî°T πc â«d
 ≥M øe ¢ù«dh ,AGôH º¡æe øjódÉa ,øjóàdG iƒYóH øjôNB’G IÉ«M
 ∑É¡àfGh º¡JÉ«°Uƒ°üN ≈∏Y AGóàY’Gh øjôNB’G ≈∏Y ºμëdG óMCG

.πà≤dG óM ≈dEG º¡«∏Y ¢ü°ü∏àdGh º¡JÉeôM
 âëJ ,IOÉ©°ùdG ´hô°ûe Éjô°üe IÉàah ÉHÉ°T 35 ƒëf ≥∏WCG |
 ≥WÉæªdG  ôjƒ£J  ±ó¡H  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  øe  ≥M  IOÉ©°ùdG  QÉ©°T
 ádÉëdG ™aQ ±ó¡à°ùj ƒgh ,äÉ¶aÉëªdG ∞∏àîªH iô≤dGh á«Ñ©°ûdG
 äÉ¶aÉëe ∞∏àîe øe á«Ñ©°ûdG  AÉ«MC’Gh  iô≤dG  ¿Éμ°ùd  á«°ùØædG
 Ö°SÉæàJ  áé¡Ñe  ¿GƒdCÉH  ∫RÉæªdG  º«ª°üJ  IOÉYEG  ôÑY  ∂dPh  ,ô°üe

.á≤£æe πμH á£«ëªdG áÄ«ÑdG ™e
 »∏Y  páé¡ÑdG  pº°SQ  kádÉ°SQ  ¬°ùØæd  òîJG  Gòg  pIOÉ©°ùdG  o≥jôa
 π«ªéJ  ∫ÓN  øe  ,iô≤dGh  pá«Ñ©°ûdG  pAÉ«MC’G  »a  p¢SÉædG  √ƒ`̀Lh
 OGó`̀YEG  πãe  á£°ûfCG  pçGóëà°SG  ≈`̀ dEG  oIôμØdG  äQƒ£J  ºK  ,áÄ«ÑdG
 ≥jƒ°ùàd á°UôØdG áMÉJEGh ájhó«dG ∫ÉªYC’G äGó«°ùdG º«∏©àd ¢TQh
 »a äÉ©ªàéªdG ∂∏J ôjƒ£J IOÉYEG πLCG øe iô≤dG êQÉN ø¡JÉéàæe

.IÉ«ëdG ä’Éée πc
 máeÉ°ùàHG ≈dEG É©«ªL Éæ nLƒMCG Éªa ,IÉ«ëdG »a ádÉ°SQ oπªLCG É¡fEG
 pA’Dƒ¡H  ÉædÉH  Éªa  ,áÑ©°üdG  pΩÉ`̀ jC’G  √òg  »a  Éæ pgÉØ°T  ≈∏Y  oº°ùJôJ

.Iô«ãc mAÉ«°TCG ≈dEG oêÉàëJ »àdG n≥WÉæªdG ∂∏J ¿ƒæ£≤j øjòdG

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

äÉØbh  ¿ó≤j äÉ«æjôëH{
Iõ«ªàe ájÉμM ..zäGôFÉ£dG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 AÉ≤d ºJ ,»æjôëÑdG ¿ƒjõØ∏J ¬°Vô©j …òdG z»æWh{ èeÉfôH »a
 ,»MÉæL ihQCG QÉ«W øàHÉc óYÉ°ùeh ,¿hójôa ø«ª°SÉj QÉ«W øàHÉc
 ¿Gô«£dG ∞¨°T CGóH å«M ,zá«æWƒdG á∏bÉædG{ è«∏îdG ¿Gô«W ácô°T »a
 ,ÜÉ©°üdG ÉJRhÉéJh ,™«ªédG øe ºYódG ÉàdÉfh ,ô¨°üdG òæe Éª¡jód

.AÉª°ùdG »a Éà≤∏Mh
 ájÉμëd  ógÉ°ûªdG  É¡«a  ™àªà°SG  ,áYÉ°ùdG  ∞°üfh  áYÉ°ùdG  áHGôb
 ¿CG  øàÑKCGh  ,…óëàdG  ¿RhÉéJ ∞«ch ,zäGôFÉ£dG  ¿ó≤j  äÉ«æjôëH{
 á°SGQO ..∫Éée …CG  »a ìÉéædG ≈∏Y IQó≤dG  É¡jód á«æjôëÑdG ICGôªdG
 ±hÉîªdG ™e ø∏eÉ©J ∞«ch ..IOÉjQh ¥ƒØJ ,RÉéfEGh πªY ,ÖjQóJh

.ìÉéædG áªb ≈dEG ø∏°Uhh ,äÓμ°ûªdGh ôWÉîªdGh ,äÉjóëàdGh
 ÉgóLh  ,ô«ãc  Égô«Zh  ,IAÉØμdGh  IôÑîdGh  ,Qƒ°†ëdGh  á≤ãdG
 óYÉ°ùeh ,ø«ª°SÉj  øàHÉμdG  »a á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  ÉLPƒªf ógÉ°ûªdG
 OƒLƒdG äÉÑKEGh ,πª©dG  á∏°UGƒe ≈∏Y ÉªgQGô°UEGh ,ihQCG  øàHÉμdG
 IQƒ°U  π≤f  »a  Éª¡àÑZQh  ,äÉfÉëàe’Gh  äGQÉÑàN’G  RhÉéJ  »a

.AÉª°ùdG ¿ÉæY »a á«æjôëÑdG ICGôª∏d áaô°ûe
 Iô°†M øe ájÉYôdG ∫ÉæJh ,¬d OhóM ’ á«æjôëÑdG ICGôªdG ìƒªW
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe ºYódÉH ≈¶ëJh ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM
 ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S
 Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U øe ô«ÑμdG ΩÉªàg’ÉH ±ô°ûàJh ,¬∏dG
 ¢ù∏éªdG á°ù«FQ ióØªdG ∂∏ªdG áæjôb áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S

.¬∏dG É¡¶ØM ICGôª∏d ≈∏YC’G
 ,ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’Gh  ∞¨°ûdG  ¿CG  ógÉ°ûª∏d  â`̀¡`̀Lh  »`̀à`̀dG  áë«°üædGh
 ,¥ƒØàdGh  ìÉéædG  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°UƒdÉH  á∏«Øc  ,QGô``°``UE’Gh  áªjõ©dGh

.ΩÓMC’Gh äÉ«æeC’G ≥«≤ëJh
 .O  âKóëJ  PEG  ,èeÉfôÑdG  »a  ô`̀NBG  GQƒëe  ¿Éc  z¿Gô«£dG  ÖW{
 »a á«Ñ£dG äÉeóîdG º°ùb »a á«Ñ£dG IôFGódG ∫hCG ôjóe ,ôeÉ©dG É°TQ
 πeÉ©àdG ºàj ∞«ch ,Ωó≤J »àdG äÉeóîdG áaÉc øY ,á«æWƒdG á∏bÉædG
 ≥ah ºàJ »àdG äÉ°UƒëØdGh ,á«æeC’G áeÓ°ùdGh ájƒédG áeÓ°ùdG ™e
 ìÉéf  á°üb  ∂∏Jh  ..á`̀eRÓ`̀dG  π«°UÉØàdG  áaÉch  ,á«dhódG  ô«jÉ©ªdG
 ,¿Gô«£dG  ∫Éée  »a  ø«∏eÉ©dG  πc  É¡«a  ∑QÉ°ûàj  ,Iõ«ªàe  á«æjôëH
 ∞«°†ªdGh  QÉ«£dG  ≈`̀dEG  ’ƒ°Uhh  ,ÖbGôªdGh  ¢Sóæ¡ªdG  øe  GAó`̀H
 ΩÉªàgGh  ,É¡∏«°UÉØJ  øY  Éæe  ô«ãμdG  ±ô©j  ’  ÉªHôdh  ,ôaÉ°ùªdGh

 .É¡«a ádhódG QÉªãà°SGh
 å«M ,z»æWh{ èeÉfôH ¬dhÉæJ ådÉK Qƒëe ..z¿Gô«£dG á°Sóæg{
 ,á«æWƒdG á∏bÉædG øe ,º«æ¨dG áæ«ãHh πjóæb ¿ÉªjEG á°Sóæ¡ªdG âKóëJ
 É«dGôà°SCG »a á°SGQó∏d çÉ©àH’G á«∏ªYh ,∑Éæg πª©∏d Éàª°†fG ∞«ch
 GPEG ôªãà°ùJ ¿CG øμªj áÑgƒªdG ¿EG ∞«ch ,»YƒædG ¢ü°üîàdG Gòg »a
 ,º∏©àdGh π°UGƒàªdG ÖjQóàdG ™e ,º¡ØàdGh ájÉYôdGh ºYódG äóLh Ée

.IôFÉW …CG ´ÓbEG á«MÓ°U »a QGô≤dG ÜGƒ°Uh ájóédG ÖfÉéH
 Qƒëeh ™HGQ Qƒëe ..zájƒédG áaÉ«°†dG{h zä’É°üJ’G õcôe{
 ,ä’É°üJ’G õcôe »a ájQGOE’G óªëe πYÉ°ûe Éª¡«a âKóëJ ¢ùeÉN
 ,õcôªdG »a …QGOE’G QOÉμdG ∞°üf πμ°ûJ á«æjôëÑdG ICGôªdG ¿EG ∞«ch
 ájƒédG áØ«°†ªdGh ,õjõ©dGóÑY ¿ÉªjEG ájƒédG áØ«°†ªdG âKóëJ Éªc
 áHôéJ øYh ,´É£≤dG  Gòg »a πª©dG QÉ«àNG ÖÑ°S øY ,Ωƒ∏Z ÖæjR
 ,äÉ«dhDƒ°ùªdGh  πª©dG  á©«ÑWh  ,ájƒédG  áaÉ«°†dG  ∫Éée  ¢VƒN
 øjôaÉ°ùªdG  ä’ÉMh  ,á∏jƒ£dG  πª©dG  äÉYÉ°S  ™e  º∏bCÉàdG  Ö«dÉ°SCGh
.º¡àLõeCG ≈àMh ,º¡JÉÄah ºgQÉªYCGh ,º¡°SÉæLCGh º¡JÉ«°ùæL Oó©àH
 á«©bGh  ,áaô°ûe  á«æjôëH  ájÉμM  ¢`̀Vô`̀Y  z»`̀æ`̀Wh{  è`̀eÉ`̀fô`̀H
 ≈∏Y  ø«ªFÉ≤∏d  ôμ°ûdG  πμa  ,á«æjôëÑdG  ICGôªdÉH  á°UÉN  ,á«∏ªYh
 AÉ≤∏dG  á≤°ùæe  …Ó`̀Yƒ`̀H  ±ƒ`̀f  â`̀NCÓ`̀d  á°UÉN  á«ëJh  ,èeÉfôÑdG
 è«∏îdG  ¿Gô«W IQGOEG  ≈∏Y ≈æªàfh ..á«æWƒdG  á∏bÉædG  øe »eÓYE’G
 ∂dòc πª©dG ¢Uôa ô«aƒJ »a áªgÉ°ùªdGh ,ìÉéædG Iô«°ùe á∏°UGƒe
 áaÉμH  ¿Gô«£dG  ´É£b  »éjôN  øe  zQƒ`̀cò`̀dG{  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°û∏d

.¬JÉ°ü°üîJh ¬J’Éée

 ’h …ó`̀∏`̀H AÉ`̀°`̀†`̀b »`̀a ≥```̀KCG{
 øe  ∫AÉ°ùJCG  »ææμdh  GóMCG  ƒμ°TCG
 øe  ô`̀ã`̀cCG  ¢û«YCG  ¿CG  »`̀d  øª°†j
 ..z»≤M  Oôà°SCG  ≈àM  ΩÉ`̀Y  300
 ø``̀WGƒ``̀e CGó`````̀H äÉ``̀ª``̀∏``̀μ``̀dG √ò``̀¡``̀H
 Qôëªd  √Gƒ`̀μ`̀°`̀T  Oô`̀°`̀S  »æjôëH
 óéj ¿CG  »a ÓeCG  zè«∏îdG QÉÑNCG{
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »a  √óYÉ°ùj  øe
 QÉæjO  ¿ƒ«∏ªdG  RhÉ`̀L  …ò`̀dG  ¬dÉe
 øe  ¬H  ™àªàj  øe  …ój  ø«H  ƒgh
 á°UÉNh  ,Iƒ`̀b  ’h  ¬d  ∫ƒM  ¿hO
 ∫ƒ°üëdÉH  ºμM  ¬d  Qó°U  ¿CG  ó©H
 πμ°T ≈∏Y øμdh ?¬JÉ≤ëà°ùe ≈∏Y
 125`H á©aO πc áª«b Qó≤J äÉ©aO
 »æ©j  Ée  Éjô¡°T  É¡ª∏°ùàj  GQÉæjO
 ≈dEG  π°üJ  Ióe  QÉ¶àf’G  ¬«∏Y  ¿CG
 ¬≤M πeÉc Oôà°ùj ≈àM áæ°S 373

 .QƒcòªdG ¢üî°ûdG øe
 øWGƒe  ÉfCG  (QƒcòªdG)  ∫ƒ≤j
 ,ÉeÉY 66 ôª©dG øe ≠∏HCG »æjôëH
 á∏FÉY  OGô``̀aCG  ó``MCG  »©e  π°UGƒJ
 ¬àcQÉ°ûe  q»∏Y  ¢VôYh  »àLhR
 ô«LCÉàd  …QÉªãà°SG  ´hô°ûe  »a
 πjƒW  ´É`̀H  hP  ¬`̀ fC’h  äGQÉ«°ùdG

 ô«LCÉJ  ∫Éée  »a  á©°SGh  IôÑNh
 á∏°U  Éæ©ªéJ  É`̀ª`̀c  ,äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ?¬àcQÉ°ûe  ≈∏Y  â`̀≤`̀aGh  ,á`̀HGô`̀b
 CÉ°ûfCGh  á≤ãdG  ∂∏J  π¨à°SG  ¬æμd
 ácô°T  QÉªãà°S’G  äGƒæ°S  AÉæKCG
 º`̀°`̀SGh ¬`̀ª`̀°`̀SÉ`̀H iô````̀NCG ô`̀ «`̀LCÉ`̀ J
 Öë°ùfG  º``̀K  ¬``̀FÉ``̀æ``̀HCGh  ¬``̀à``̀LhR
 É¡côJh  2015  π`̀jô`̀HCG  »`̀a  É¡æe
 ôa º`̀K ,¬`̀ FÉ`̀ æ`̀ HCGh ¬`̀à`̀LhR º`̀°`̀SÉ`̀H
 ™`̀aO Ωó`̀©`̀d OÓ`̀Ñ`̀ dG êQÉ``̀N É`̀ HQÉ`̀g
 ó©H  ¬«æFGód  á«dÉªdG  äÉ≤ëà°ùªdG
 ¿hO  ø`̀e  äÉμ«°T  »`̀d  Qó`̀°`̀UCG  ¿CG
 700000  `H  É¡àª«b  Qó≤J  ó«°UQ

.ÉÑjô≤J QÉæjO
 ä’hÉ`̀ë`̀e ø`̀e º`̀Zô`̀dG ≈`̀∏`̀Yh
 ¬FÉæHCGh  ¬©e  πM  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°UƒdG
 ó©Hh  ,π°ûØdÉH  äAÉ`̀H  É¡∏c  É¡fEÉa
 øé°ùdÉH ºμM ¬≤ëH Qó°U OÉY ¿CG
 »a  ºμëdG  ∞ØNh  äGƒæ°S  çÓK
 Ió``̀MGh á`̀æ`̀°`̀S ≈```̀dEG ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G
 Qƒ¡°T  áà°S  (Iô``̀à``̀a)  ¬`̀ FÉ`̀£`̀YEGh
 ≠dÉÑe  ø`̀e  ¬`̀à`̀eP  »`̀a  É`̀e  ójó°ùàd
 ∫ÓN  ¬`̀fG  (Ω  .´)  ∞«°†jh  ,»`̀d
 …CÉH  º¡àªdG  QOÉÑj  ºd  IôàØdG  ∂∏J

 .ΩÉμMC’G ÖLƒªH OGó°ù∏d π°UGƒJ
 ≈`̀Yó`̀ª`̀dG)  ¿CG  ≈```̀dEG  QÉ``̀ °``̀ TCGh
 ø°ùdG  »a  ô«Ñc  ¬`̀fCG  »Yój  (¬«∏Y
 ∂∏ªj  ’h  ¢VGôeC’G  øe  »fÉ©jh
 á`̀∏`̀FÉ`̀Y  ¬``̀jó``̀d  ¿CGh  ¬``̀eƒ``̀j  äƒ```̀b

.º¡æY ∫hDƒ°ùe OÉØMCGh
 ø```̀WGƒ```̀ª```̀ dG π``̀ª``̀μ``̀ à``̀ °``̀ù``̀jh
 ∂∏J ø`̀μ`̀ J  º``̀ d  ¬```̀ fG  (Qƒ```̀cò```̀ª```̀dG)
 Ió«MƒdG  áÑ«°üªdG  »g  á©bGƒdG
 á«°†b  ∑Éæg  øμdh  É¡°û«©j  »àdG
 á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG »``̀a iô````̀NCG
 ≈YóªdG) ó°V É¡«a ºμM »d Qó°U
 ∞`̀dCG  590  ≠∏Ñe  ójó°ùàH  (¬«∏Y
 ºμM ≈∏Y â∏°üM »æfCG  ’EG  QÉæjO
 125  ≠∏Ñe  ójó°ùàH  ò«ØæàdG  øe
 ¬fCG  »æ©j  Ée  §≤a  Éjô¡°T  GQÉæjO
 áæ°S 373 QÉ¶àf’G »∏Y ÖLƒàj
 øμdh  ,»≤M  πeÉc  Oôà°SCG  ≈àM
 øª°†j  øe  GôFÉM  »dGDƒ°S  ≈≤Ñj
 ø«æ°ùdG  √ò`̀g  π`̀c  ¢û«YCG  ¿CG  »`̀d
 äƒ``̀eCG ø``̀dh »`̀≤`̀M Oô`̀à`̀°`̀SCG ≈`̀à`̀M
 …ò`̀dG  …ô`̀ª`̀Y  Ö©J  ≈∏Y  Iô°ùM
 …ó¡Lh  »bô©H  ¬à«æHh  ¬à©ªL
 ΩÉμMCG »a ∂μ°TCG ’ .»JÉ«M ∫GƒW

 »a AÉ`̀«`̀ª`̀Y á`̀≤`̀K ≥```̀ KCGh AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG
 »ææμdh ?º¡àgGõfh  …ó∏H  IÉ°†b
 ój  »`̀d  óªj  ø`̀e  ó``̀LCG  ¿CG  ≈`̀æ`̀ª`̀JCG
 ≈∏Y  »`̀æ`̀fCG  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  IóYÉ°ùªdG
 øe ¬jód (¬«∏Y ≈YóªdG) ¿CÉH ø«≤j
 ¬æμªj Ée äGôNóªdGh äÉ«fÉμeE’G
 .¬àeP »a »àdG ≠dÉÑªdG ójó°ùJ øe
 ’  »æ∏©L  Gòg  πc{  ±É°VCGh
 iôNCG á«fóe á«°†b ™aQ ≈∏Y ΩóbCG
 »àdG ≠dÉÑªdG »bÉH ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
 á«FÉ°†b  ΩÉ``̀μ``̀MCG  ≈`̀∏`̀Y  â∏°üM
 ™aO  »æ©j  ∂dP  ¿C’  É¡H  »à«≤MCÉH
 ÉeóæY ájÉ¡ædG »ah iôNCG Ωƒ°SQ
 OGó°ùdG  ºà«°S  ò«ØæàdG  ≈dEG  π°üJ
 êÉàëj GóL π«Ä°V …ô¡°T §°ù≤H
 »a  ,ójó°ùà∏d  ø«æ°ùdG  äÉÄe  ≈dEG
 º∏à°SG  (¬«∏Y  ≈YóªdG)  ¿CG  ø«M
 áFÉª©Ñ°ùH Qó≤J ájó≤f ≠dÉÑe »æe
 øe Oó```̀Y π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀d QÉ``̀æ``̀jO ∞````̀dCG

.QÉªãà°S’G πëe äGQÉ«°ùdG
 ¬`̀ã`̀jó`̀M ø``̀WGƒ``̀ª``̀dG »`̀¡`̀æ`̀jh
 óªj  øe  ó`̀LCG  ¿CG  ≈æªJCG{  ∫ƒ≤jh
 πëd π``̀Nó``̀à``̀jh ¿ƒ``̀©``̀ dG  ó``̀j  »``̀ d
 ∫ƒ°üëdG  »a  »fóYÉ°ùjh  »àeRCG
 ¿ƒfÉ≤dG  √ô``̀ bCG  …ò``̀dG  »≤M  ≈∏Y
 »JÉ≤ëà°ùe  ´É«°V  ..AÉ°†≤dGh
 »æbQDƒj  »`̀JGô`̀Nó`̀eh  »``dGƒ``eCGh
 øe  á∏jƒW  äGƒæ°S  â≤ØfCG  ó≤a
 πª©dGh  óédÉH  É¡æjƒμàd  ôª©dG
 ó«©°ùdG ¢û«©dG »a ÓeCG ¢ü∏îªdG
 Gòg  »`̀a  »`̀Jô`̀°`̀SC’h  »`̀d  ºjôμdGh

.ôª©dG

:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d »æ«à°S øWGƒe

QÉæjO ¿ƒ«∏e ∞``°üf øe ôãcCG OGOô``à°SG »a »à«≤MCÉH »``FÉ¡f ºμM
!?™FÉ°†dG »≤M Oôà°SCG ≈àM áæ°S 373 ¢û«YCG ¿CG »d øª°†j øe øμdh

 á`̀«`̀gÉ`̀aQ »``̀ a ¢`̀û`̀«`̀©`̀j ¬`̀«`̀∏`̀Y Ωƒ`̀μ`̀ ë`̀ ª`̀ dG
áªμëªdG  ΩÉ``̀eCG  ô≤ØdG  »`̀Yó`̀jh  ..»`̀dGƒ`̀eCÉ`̀H

 »°ù«°ùdG  ó`̀ª`̀ë`̀e  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG  ø`̀ª`̀K
 ¿ƒ`̀Ä`̀°`̀û`̀dG á`̀æ`̀é`̀d ¢`̀ù`̀«`̀FQ ø`̀«`̀æ`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀dG
 »æWƒdG  ø```̀eC’Gh  ´É`̀ aó`̀ dGh  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 IQÉ`̀Ñ`̀é`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ,ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏éªH
 áëaÉμªd øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H Ωƒ≤J »àdG
 äÉ«∏ªY  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ,É``̀fhQƒ``̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀L
 OÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG ìÉ``̀≤``̀∏``̀dG ô``̀«``̀aƒ``̀Jh º`̀«`̀≤`̀©`̀à`̀dG
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªéd ¢Shô«Ø∏d
 âªgÉ°S  »àdG  äGAGô``̀LE’G  øe  Égô«Zh
 Gó«°ûe ,áëFÉédG äÉ«YGóJ øe óëdG »a
 øe  á«∏NGódG  IQGRh  ¬H  Ωƒ≤J  ÉªH  ∂dòc
 øe π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôe »a ô«HGóJ
 ,A’õæ∏d áeÓ°ùdGh ájÉªëdG ,ô«aƒJ πLCG
 »a  π°†ØdG  ,Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  √ò`̀¡`̀d  ¿É`̀ c  å«M
 π«gCÉàdGh  ìÓ°UEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  Rƒa
 ¥ô°ûdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ∫hC’G  õcôªdÉH
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ÉØ«°†e  ,§`̀°`̀ShC’G
 äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG ø``̀e ó``jó``©``dG »``̀a á`̀bÉ`̀Ñ`̀°`̀S
 »a  ô«Ñc  πμ°ûH  âªgÉ°S  »àdG  äÉ«dB’Gh
 QÉ°ûàfG øe óëdGh áeÉ©dG áë°üdG ßØM
 ìÉ≤∏dGh êÓ©dG ô«aƒJh ÉfhQƒc ¢Shô«a

.õ««ªJ ¿hO ™«ªé∏d kÉfÉée
 á∏HÉ≤e »a ø«æ«YƒÑdG ÖFÉædG QÉ°TCGh
 IOÉØà°SG ≈dEG »YGPE’G (øeC’G) èeÉfôH ™e
 øe á∏jƒW OóªH ø«eƒμëªdG øe ójó©dG
 äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  ≥«Ñ£J  »a  ™°SƒàdG
 äÉ°ù°SDƒªdG øe ójó©dG ¿CG kÉæ«Ñe ,á∏jóÑdG

 ìÓ`̀°`̀UE’G  õ`̀cGô`̀ª`̀H  äOÉ``°``TCG  á«bƒ≤ëdG
 ≈∏YCG  ≥«Ñ£Jh  øjôëÑdG  »a  π«gCÉàdGh

.A’õædG ájÉYQ ô«jÉ©e
 »eÉëªdG  ôÑàYG  π°üàe  ¥É«°S  »a
 (ÇOÉ`̀Ñ`̀e)  á«©ªL  ¢ù«FQ  …RÉ``̀Z  ó`̀jô`̀a
 á∏ªM  ∑É``̀æ``̀g  ¿CG  ¿É``̀ °``̀ ù``̀ fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀ d
 π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôe ≈∏Y áé¡æªe
 ,êQÉîdG »a áμ∏ªªdG á©ª°S ≈dEG IAÉ°SEÓd
 øe  ójó©dG  äòîJG  øjôëÑdG  ¿EG  ∫É`̀bh
 É¡fCÉ°T  øe  »àdG  äGƒ£îdGh  äGAGôLE’G
 ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  ¿É``°``ù``fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  á`̀jÉ`̀ª`̀M
 ìÓ°UE’G  õcGôe  A’õ`̀f  ájÉªM  kÉ°†jCGh
 á∏°ù∏°ùH  äCGóH  ,¢UÉN  πμ°ûH  π«gCÉàdGh
 kÉ≤ah  ,A’õ`̀æ`̀dG  ájÉªëd  äGAGô```̀LE’G  øe

.á©ÑàªdG á«ë°üdG äGAGôLEÓd
 …ÉæÑdG QÉªY ÖFÉædG óæa ¬ÑfÉL øeh
 ¥ƒ≤ëd  áªFGódG  á«YƒædG  áæé∏dG  ¢ù«FQ
 á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ƒ°†Y ¿É°ùfE’G
 ¢ù∏éªH  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ø````̀eC’Gh  ´É``̀ aó``̀ dGh
 IôjõédG IÉæb ÖjPÉcCGh äGAÉYOG ÜGƒædG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ó°V Iôªà°ùªdG ájô£≤dG
 ,á«bƒ≤ëdG  áeƒ¶æªdG  â`̀dÉ`̀W  »`̀à`̀ dGh

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M iƒà°ùeh
 »a á«°VÉe øjôëÑdG ¿CG …ÉæÑdG ócCGh
 ¬«LƒJh  ,ájô£≤dG  IôjõédG  IÉæb  ºéd
 »àdG  Ö``jPÉ``cC’G  π`̀c  ™`̀e  É¡d  äÉ©Ø°üdG
 ÉªH  É°Uƒ°üNh ,øjôëÑdG  ó°V Égô°ûæJ

 iƒà°ùeh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∞∏ªH ≥∏©àj
 ,π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  õcGôªH  äÉeóîdG
 ìÓ°UEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 á¡LGƒe »a É¡àjõgÉL âàÑKCG  π«gCÉàdGh
 øe ,¿ƒé°ùdG ájÉªMh ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ,êÓ`̀©`̀dGh  ôéë∏d  õ`̀cô`̀e  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  ∫Ó`̀N
 ä’É``̀ë``̀dG ÜÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀SG ≈`̀∏`̀Y É``̀¡``̀JQó``̀bh
 äGAGôLE’G áaÉc ´ÉÑJG ∫ÓN øe ,áªFÉ≤dG
 ∫ƒcƒJhôÑdG ≥ah á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G
 ∫hódG øe øjôëÑdG ¿CG ≈dEG Éàa’ ,»Ñ£dG
 ≈∏Y  â¶aÉM  »àdG  ºdÉ©dG  »`̀a  πFÓ≤dG
 π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh ìÓ``̀ °``̀UE’G õ``̀cGô``̀e á`̀eÓ`̀°`̀S
 QÉ°ûàfG  äÉLƒe  É¡Ñ«æéJ  øe  âæμªJh
 øe  AÉ¡àf’ÉH  âeÉb  å«M  ,¢Shô«ØdG
 »a  ìÉ≤∏dG  òNCÉH  ø«ÑZGôdG  áaÉc  º«©£J

.%100 áÑ°ùæH õcGôªdG
 ájô£≤dG  IôjõédG  …ÉæÑdG  ÖdÉWh
 ´É°VhCG  »a  ô¶ædGh  É¡«æ©j  ’  Ée  ∑ôàH
 ¬LƒdG  ≈∏Y ¿ƒé°ùdGh ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M
 âJÉH  »`̀à`̀dG  ,á`̀Mhó`̀dG  »`̀a  ¢Uƒ°üîdG
 ∑É¡àfG  »`̀a  É`̀LPƒ`̀ª`̀fh  πãª∏d  kÉHô°†e
 ¿ƒé°ùdG  Éª«°S’h  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M
 á°SÉ«°S  êÉ¡àfG  øY  ∞bƒàdGh  ,ájô£≤dG
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG √É`̀é`̀ J ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀dG Üò``̀μ``̀dG
 …ô`̀£`̀≤`̀ dG Ö`̀©`̀°`̀û`̀ dG ≈````̀ dEG ±É``̀ Ø``̀ à``̀ d’Gh
 ôμØdG  OGóÑà°SG  ≈dEG  ô¶ædGh  ,√ÉjÉ°†bh
 ó««≤Jh  ICGô``ª``dG  ó°V  ∑É`̀æ`̀g  …Qƒ``cò``dG

 ,áª∏¶ªdG  á`̀Mhó`̀dG  ±ô`̀Z  »`̀a  É¡àjôM
 ¢VôØJh ICGôªdG ájôM ¬H ìÉÑà°ùJ »àdG
 º¡bƒ≤M  ¥ô°ùJh  IÉàØdG  ≈∏Y  Oƒ«≤dG
 øe ó`̀jó`̀©`̀dÉ`̀a ,Iô`̀«`̀ã`̀c á`̀ ∏`̀ ã`̀eC’Gh ,ó`̀©`̀H
 øY øãëÑj øëÑ°UCG  äÉjô£≤dG  äÉ«àØdG
 êQÉîdG  ∫hO  »`̀a  ø¡bƒ≤Mh  ø¡àjôM

.á«ÑæLC’G ∫hódG É°Uƒ°üNh
 áªMQ  ∫BG  …RÉ`̀Z  ÖFÉædG  OÉ`̀°`̀TCG  Éªc
 ´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ƒ°†Y
 ¿ÓYEÉH ÜGƒædG ¢ù∏éªH »æWƒdG øeC’Gh
 øH ô°UÉf ï«°ûdG á«∏NGódG IQGRh π«ch
 äGQÉjR Ö«JôJ øY áØ«∏N ∫BG øªMôdGóÑY
 OÉ°†ªdG  º«©£àdG  Gƒq≤∏J  øjòdG  A’õæ∏d
 ¿CG  ≈∏Y  z19ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 ób º¡JQÉjR ¿hOƒj øe hCG º¡«dÉgCG ¿ƒμj
 ÖfÉéH  QƒcòªdG  º«©£àdG  É°†jCG  Gƒ≤∏J
 πÑb  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ø d  É°üëa  º¡FGôLEG

.IQÉjõdG ∂∏J
 π«ch  ¿Ó`̀YEÉ`̀H  áªMQ  ∫BG  OÉ`̀°`̀TCG  Éªc
 IójóL  áªFÉb  OGó``̀YEG  Aó`̀H  øY  IQGRƒ``̀dG
 ô«jÉ©e  º¡«∏Y  ≥Ñ£æJ  øjòdG  A’õædÉH
 ∫GóÑà°S’  G kó«¡ªJ  á∏jóÑdG  äÉHƒ≤©dG
 ,á∏jóH  äÉHƒ≤©H  áÑdÉ°ùdG  º¡JÉHƒ≤Y
 ™ q°SƒàdG ≈∏Y IQGRƒdG ¢UôM ≈dEG É kgƒæe
 Aƒ°V »a á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ≥«Ñ£J »a
 Gòg  ≥«Ñ£J  ¬≤ q≤M  …òdG  ô«ÑμdG  ìÉéædG

 .ΩÉ¡dGh Q qƒ£àªdG ¿ƒfÉ≤dG

A’õædG ájÉªM äGAGôLEG ≥«Ñ£J »a ábÉÑ°S π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G :äÉ«dÉ©a
ìÓ°UE’G õcGôe ¢ù««°ùJ äÓªM º¡°†aQ GhócCGh á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ≥«Ñ£àH GhOÉ°TCG

 ºFGôédG  áHÉ«f  ¢ù«FQ  ìô°U
 ¿CÉ``H ∫Gƒ`````eC’G π`̀°`̀ù`̀Zh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 äô`̀°`̀TÉ`̀H ó``̀ b á``̀eÉ``̀©``̀dG á``HÉ``«``æ``dG
 ΩÉ`̀«`̀b á``̀©``̀ bGh »``̀ a É`̀¡`̀JÉ`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J
 ∫GƒeCG  ≈∏Y  AÓ«à°S’ÉH  ¢üî°T
 ¥ô£H  ¢UÉî°TC’G  øe  áYƒªée
 º¡d ÉgQÉªãà°SG ó°ü≤Hh á«dÉ«àMG
 øe  ¢ü«NôJ  ≈∏Y  ¬dƒ°üM  ¿hO

.á°üàîªdG äÉ¡édG
 á`̀eÉ`̀©`̀ dG á``̀HÉ``̀«``̀æ``̀dG â```̀fÉ```̀ch
 IQGOEG  ø```̀e  É```ZÓ```H  â``≤``∏``J  ó```̀b
 äôØ°SCG  ÉªY  á«dÉªdG  äÉjôëàdG
 ΩÉ`̀«`̀b ∫ƒ````̀M äÉ``̀jô``̀ë``̀à``̀dG ¬``̀æ``̀Y
 Oó`̀Y ≈`̀∏`̀Y ∫É`̀ «`̀ à`̀M’É`̀ H º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG

 RhÉ`̀é`̀J ø`̀jò`̀dG ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G ø`̀e
 ¬FÓ«à°SGh  á«ë°V  30  º`̀gOó`̀Y
 º¡ªghCG  ¿CG  ó©H  º`̀¡`̀dGƒ`̀eCG  ≈∏Y
 ¬JÉcô°T ∫ÓN øe º¡d ÉgQÉªãà°SÉH
 øeh ,QÉªãà°S’ÉH á°üNôªdG ô«Z
 äÉYGójEG äÉ«∏ªY É¡«∏Y iôLCG ºK
 ¬JÉHÉ°ùëd  á`̀«`̀dÉ`̀e  äÓ`̀jƒ`̀ë`̀Jh
 áμ∏ªe  »`̀a  ¬JÉcô°T  äÉHÉ°ùMh
 AÉØNEG ó°ü≤H É¡LQÉNh øjôëÑdG
 ∫Gƒ``̀eCG  É`̀¡`̀fCG  QÉ`̀¡`̀XEGh  ÉgQó°üe

.áYhô°ûe
 áHÉ«ædG  äô°TÉH  ¬«∏Y  AÉæHh
 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG äGAGô````````̀LEG á``̀eÉ``̀©``̀dG
 ∞°ûμdÉH  É``̀gQGô``̀ b  äQó```̀°```̀UCGh
 ¬dGƒeCGh ¬JÉHÉ°ùM ≈∏Y ßØëàdGh
 »àdG  ¬JÉcô°T  É¡æeh  ¬JÉμ∏àªeh
 »àdGh  ,¬àªjôL  »a  É¡eóîà°SG
 ¬H  äAÉ```̀L  É``̀e  É¡àé«àf  äó````̀cCG
 øe  Oó`̀Y  √Qô``b  É`̀eh  ,äÉjôëàdG
 º¡£≤°SCG  øjòdG  º¡«∏Y  »æéªdG
 äô¡XCG  »àdGh  ,¬dÉ©aC’  ÉjÉë°V
 ¥ƒØj  ≠∏Ñe  ≈∏Y  √AÓ«à°SG  É¡æe

.ºgóMCG øe QÉæjO ∞dCG 500`dG
 áeÉ©dG áHÉ«ædG äôeCG ºK øeh
 ¬æμ°ùe  ¢û«àØJh  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dÉH
 äGóæà°ùe øe √Rƒëj Ée §Ñ°Vh
 øY  ∞`̀°`̀û`̀μ`̀J  iô`````̀NCG  á`````̀dOCG  hCG
 ∂dòd  kGPÉØfh  ,áªjôédG  ¬HÉμJQG
 ¬HGƒéà°SÉHh  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJ
 ¬à¡LGƒeh  áHÉ«ædG  äÉ≤«≤ëàH
 ≈∏Y  ¬FÓ«à°SÉH  ±ôàYG  ádOC’ÉH
 ó°ü≤H  º¡«∏Y  »æéªdG  ∫Gƒ```̀eCG
 ≈∏Y ¬dƒ°üM ¿hO É¡d √QÉªãà°SG
 ¬°ùÑëH  äôeCGh  ,∂dòH  ¢ü«NôJ

.á«°†≤dG áeP ≈∏Y kÉ«WÉ«àMG
 ¿CG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ ø`̀«`̀Hh
 â``dGR É``e ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG äGAGô``````LEG
 ,√ÉjÉë°†d ´Éªà°S’G »a Iôªà°ùe
 π``̀NGó``̀dG »``̀a ∫Gƒ``````̀eC’G ™`̀Ñ`̀à`̀Jh
 äGóYÉ°ùªdG  Ö`̀∏`̀Wh  êQÉ``̀î``̀dGh
 ∫hó``̀dG ™`̀e á`̀«`̀dhó`̀dG á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 Égô°üëd ∫GƒeC’G É¡«dEG âdBG »àdG

.É¡£Ñ°Vh
 äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀dG  IQGOEG  â``̀fÉ``̀ch

 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe âæμªJ ób á«dÉªdG
 ¬eÉ«b  ô`̀KEG  ,(É`̀eÉ`̀Y  37)  ¢üî°T
 É¡àª«b  ¥ƒØJ  á«dÉe  ≠dÉÑe  »≤∏àH
 øe  »æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  1^3
 ÉgQÉªãà°SG áéëH ¢UÉî°TCG IóY
 ¢ü«NGôàdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ¿hO

.∂dòd áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG
 IQGOE’G  »``̀≤``̀ ∏``̀ J  Qƒ````````̀ah
 Iô°TÉÑe ºJ ¿CÉ°ûdG Gò¡H äÉeƒ∏©ªd
 ™ªLh …ôëàdGh åëÑdG äÉ«∏ªY
 ¢†Ñ≤dG  ≈``dEG  äOCG  »àdG  ,á```̀dOC’G
 QGó°üà°SG  ó`̀©`̀H  Qƒ`̀cò`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 âdO  PEG  ,áeÉ©dG  áHÉ«ædG  øe  ¿PEG
 äÉ«∏ª©H  ¬eÉ«b  ≈∏Y  äÉjôëàdG
 IOó©àe á«dÉe äÓeÉ©eh ∫É«àMG
 áªjôédG  ∫GƒeCG  π°ùZ É¡fCÉ°T  øe
 á`̀«`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀dG á`̀Ø`̀°`̀U AÉ``̀Ø``̀°``̀VEGh
 IQGOEG  â```̀ë```̀ °```̀VhCGh  ,É``̀¡``̀«``̀∏``̀Y
 QÉ`̀L ¬``fCÉ``H á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀dG
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``LE’G  ∫Éªμà°SG
 á«°†≤dG  ádÉME’  kGó«¡ªJ  ,áeRÓdG

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG

QÉªãà°S’G ºgƒH É°üî°T 30 øe ôãcCG ≈∏Y ∫ÉàMG

¬àªcÉëªd Gó«¡ªJ ∫É«àM’ÉH QÉæjO ¿ƒ«∏e øe ôãcCG ™ªL º¡àe ¢ùÑM
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 Écƒc  AÉ`̀°`̀SDhQ  ¬LGƒj  :(Ü  ±  CG)  -  ∑Qƒjƒ«f
 »àdG  iôÑμdG  äÉcô°ûdG  øe  Égô«Zh  ÉàdOh  ’ƒ`̀c
 Iójó°T  ÉWƒ¨°V  Gô≤e  É«LQƒL  á`̀j’h  øe  òîàJ
 ¬fCG  √hóbÉf ôÑà©j ÉfƒfÉb ìƒ°VƒH º¡°†aQ ¿ÓYE’
 πμ°ûH  ±ó¡à°ùjh  äÉHÉîàf’G  »a  ácQÉ°ûªdG  ó«≤j

 .Oƒ°ùdG ø««μjôeC’G ø«ÑNÉædG ¢UÉN
 Ωƒ`̀j á`̀j’ƒ`̀∏`̀d …Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG º`̀cÉ`̀ë`̀dG ¥OÉ``°``Uh
 ÜQÉëj  ¬fCG  ¢VôàØj  ¢üf  ≈∏Y  »°VÉªdG  ¢ù«ªîdG
 ≈∏Y  áHÉbôdG  ójó°ûJ  ∫ÓN  øe  »HÉîàf’G  ôjhõàdG
 Éªc  .ójôÑdÉH  ¿ƒJƒ°üj  ø`̀jò`̀dG  ø«ÑNÉædG  ájƒg
 QÉ¶àf’G ô«HGƒW »a ΩÉ©£dGh AÉªdG ™jRƒJ ô¶ëj
 ≥jOÉæ°U OóY øe óëjh äÉHÉîàf’G  ΩÉjCG  á∏jƒ£dG

 .äGƒ°UC’ÉH A’OEÓd ´QÉ°ûdG »a áàÑãªdG ´Gôàb’G
 á«fóªdG  ¥ƒ≤ëdG  øY  ™aGóJ  äÉª¶æe  â`̀YOh
 ø«eCÉàdG  ácô°Th  ƒÑjO  ∂dòch  ,É`̀à`̀dOh  ’ƒ`̀c  Écƒc
 .¬«æÑJ ™≤j ¿CG πÑb q¢üædG É¡°†aQ ¿ÓYEG ≈dEG ,∑ÓaCG
 âdÉbh  .IƒYó∏d  äÉcô°ûdG  Ö∏ZCG  Öéà°ùJ  ºd  øμd
 É¡fEG  ¿É«H  »a  á©ªédG  Ωƒ`̀j  ÉàdO  ¿Gô«£dG  ácô°T
 ø«HõëdG  øY  ø«∏ãªe  ™e  záØ qãμe  äÉ°TÉ≤f{  …ôéJ
 øμd  . q¢üædG  ø«°ùëàd  …Qƒ¡ªédGh  »WGô≤ªjódG
 Gƒ≤∏WCGh ,±Éc ô«Z ∂dP ¿CG AÉ£°ûædG øe ô«ãc ôÑàYG

 .zÉàdO Gƒ©WÉb{ º°Sh ôàjƒJ ≈∏Y
 .ÓKÉªe  É©°Vh  ’ƒ``c  É`̀cƒ`̀c  ácô°T  ¬`̀LGƒ`̀Jh
 Gô«ØjQ  hójôØdCG  á«dÉª°ûdG  ÉμjôeCG  »a  É¡∏ãªe  ∫Ébh
 øe  zIAÉà°ùe{  ácô°ûdG  ¿EG  ø«æK’G  Ωƒ`̀j  ¿É«H  »a
 …CG á°VQÉ©e OÓÑdG á«≤H »a π°UGƒJh q¢üædG »æÑJ
 .äÉHÉîàf’G  »a  ácQÉ°ûªdG  ó q«≤j  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe
 ódÉæ«éjQ  òaÉædG  »æjódG  º«YõdG  ™æªj  ºd  ∂dP  øμd
 Ωƒj IôgÉ¶J ≈dEG ∂dP IGóZ ƒYój ¿CG øe ¿ƒ°ùcÉL
 »a á qjRÉ¨dG äÉHhô°ûªdG ¥ÓªY ô≤e ΩÉeCG ¢ù«ªîdG

 .¬©∏°S á©WÉ≤e ájGóH ¿ÓYE’ ÉàfÓJCG
 ’ƒ`̀c É`̀cƒ`̀μ`̀d º`̀dÉ`̀©`̀dG ô`̀jó`̀ª`̀dG ó``̀cCG ,¬`̀à`̀¡`̀L ø`̀e

 âfÉc{  ¬àcô°T  ¿CG  AÉ©HQC’G  Ωƒj  »°ùæjƒc  ¢ùª«L
 øY zÉæ∏Y ôqÑ©J ó©J ºd{ É¡æμd q¢üæ∏d zá°VQÉ©e ÉªFGO
 z»°S »H ¿EG »°S{ ¿ƒjõØ∏J ≈∏Y Q qóbh .É¡à°VQÉ©e
 OEG  ÉàdO  ácô°T  ¢ù«FQ  ÜôYCGh  .zÅ«°S{  ¿ƒfÉ≤dG  ¿CG
 PEG  ,AÉ©HQC’G  Ωƒj  ÉeõM  ôãcCG  ∞bƒe  øY  ¿É«à°SÉH
 ô«Z{ ójóédG ¿ƒfÉ≤dG ¿CG ø«ØXƒª∏d ádÉ°SQ »a ócCG

 .z∫ƒÑ≤e
 ±Éc âbh ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©H{ :¿É«ÑdG »a ∫Ébh
 ™e  äÉ°ûbÉæªdG  ó©Hh  ,¢üædG  ¬æª°†àj  Ée  πc  º¡Ød
 í°VGƒdG øe ,AGOƒ°ùdG á«dÉédG øe ø«ØXƒeh IOÉb
 ≥ëdG á°SQÉªe π©éà°S ÉeÉμMCG øª°†àj ¿ƒfÉ≤dG ¿CG
 ójó©∏d Gó«≤©J ôãcCG ø«∏ãªe ÜÉîàfG »a …Qƒà°SódG
 á°UÉNh  ,∞«©°†dG  π«ãªàdG  …hP  ø«ÑNÉædG  øe

 .zOƒ°ùdG ø«ÑNÉædG
 ø°ûcCG âμLhôH É«LQƒL ƒ«f{ áª¶æe âÑ qMQh
 ≈dEG  äÉcô°ûdG  â`̀YO  ¿CG  ó©H  ∞bƒªdG  Gò¡H  zófÉa
 áeÉ©dG  É¡Jôjóe  â≤ q∏Yh  .áë°VGh  ∞bGƒe  ¿Ó`̀YEG
 :á∏FÉb  ¢SôH  ¢ùfGôØd  ádÉ°SQ  »`̀a  äƒ`̀aƒ`̀j  »°ùf
 .zGô«NCG  á≤«≤ëdG  ÉàdO  ádÉ°SQ  âdÉb  ,ô«NCÉàdG  ºZQ{
 ºd{  ácô°ûdG  ¢ù«FQ  ¿C’  äƒ`̀aƒ`̀j  âØ°SCG  ∂`̀ dP  ™`̀e
 »a  ∫ƒ`̀Nó`̀dG  ≈`̀ dEG  áLÉëdÉH  ôμHCG  â`̀bh  »a  ô©°ûj
 ¿CG  âë°VhCGh  .äÉ«∏bCÓd  zø«∏ãªe  ™e  äÉ°ûbÉæe
 …ôéj  á¡HÉ°ûe  ø«fGƒb  πª°ûàd  â©°SƒJ  IƒYódG
 ÉfhõjQCG  ÉgRôHCG  ,iô`̀NCG  äÉ`̀j’h  »a  É¡«∏Y  πª©dG

 .ø¨«°û«eh GójQƒ∏ah ¢SÉ°ùμJh
 äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G  ¿CG  Ió``̀Y  ¿ƒ`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L ô`̀Ñ`̀à`̀YGh
 ™aóH  ∂dPh  ,á`̀dOCG  Gƒeó≤j  ¿CG  ¿hóH  ôjhõJ  É¡HÉ°T
 ºd …ò``̀ dG Ö`̀eGô`̀J ó``dÉ``fhO ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ø`̀e
 ™jQÉ°ûe  øe  ójó©dG  Ghó``YCG  ∂dòd  .¬JQÉ°ùîH  ô≤j
 »a  ácQÉ°ûªdG  øe  óëJ  ¿CG  øμªj  »àdG  ø«fGƒ≤dG

.âjƒ°üàdG

 ¿Éfƒ«dGh  ¢ùfƒJ  äô`̀LCG  :(Ü  ±  CG)  -  ¢ùfƒJ
 √É«ªdG  »a  Écôà°ûe  ÉjôëH  ÉæjôªJ  ¢ù«ªîdG  ¢ùeCG
 ,áYhô°ûªdG  ô«Z  á£°ûfC’G  áëaÉμe  ∫ƒM  á«dhódG
 Ée  ≥ah  ,Öjô¡àdGh  á«fƒfÉ≤dG  ô«Z  Iôé¡dG  É¡æ«H

 .á«°ùfƒàdG ´ÉaódG IQGRh äOÉaCG
 óªëe  ´É`̀aó`̀dG  IQGRh  º°SÉH  çóëàªdG  ∫É`̀ bh
 õjõ©J ≈dEG ±ó¡j øjôªàdG{ ¿EG ¢SôH ¢ùfGôØd …ôcR
 áëaÉμe  ∫Éée  »a  ¿Éfƒ«dGh  ¢ùfƒJ  ø«H  ¿hÉ©àdG
 á«Yô°ûdG ô«Z Iôé¡dG É¡æ«H øe ,ôëÑdG »a ôWÉîªdG
 »eôJ  äGQhÉæªdG  ¿CG  …ôcR  ±É°VCGh  .zÖjô¡àdGh
 äÉ«∏ªYh  zájôëÑdG  áÑbGôªdG  ôjƒ£J{  ≈`̀dEG  É°†jCG
 äôL  É¡fCG  Éë°Vƒe  ,ôëÑdG  »a  zPÉ≤fE’Gh  åëÑdG{

  .á«°ùfƒàdG πMGƒ°ùdG ádÉÑb
 »°ùfƒàdG  ÖfÉédG  øe  øjôªàdG  »a  âcQÉ°Th
 ,á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ™`̀FÓ`̀W ø``̀e ≥``̀jô``̀ah á`̀©`̀jô`̀°`̀S Iô``̀aÉ``̀N
 ¢SG  ¢ûJG{  ájôμ°ù©dG  IôNÉÑdÉH  ¿Éfƒ«dG  âcQÉ°Th
 ´ÉaódG  IQGRƒ``d  ¿É«H  ≥`̀ah  ,z455  ±G  ¢ù«e’É°S
 π«°UÉØJ  ôcòj  ºdh  á©ªédG  AÉ°ùe  ô°ûf  á«°ùfƒàdG
 ,ájOÉ°üàbGh á«°SÉ«°S  áeRCG  ¢ùfƒJ  ¢û«©J  .iôNCG
 ô«Z  Iôég  äÉ«∏ªY  QGôªà°SÉH  É¡∏MGƒ°S  πé°ùJh
 2020  »a  â∏é°Sh  .É``̀HhQhCG  √ÉéJG  »a  á«fƒfÉb
 ,2011 òæe á«fƒfÉb ô«Z Iôég äÉ«∏ªY OóY ≈∏YCG
 πμ°ûH  Iôé¡dG  ¬dÓN  â©ØJQG  …ò`̀dG  IQƒãdG  ΩÉ`̀Y

.ô«Ñc πμ°ûH ™LGôàJ ¿CG πÑb »°SÉ«b

 áfGOE’ á«μjôeC’G äÉcô``°ûdG ≈∏Y •ƒ¨°V
á«HÉîàf’G ácQÉ°ûªdG ó«≤J ¿CG øμªj ø«fGƒb

 ¿É``̀ jô``̀ é``̀ J ¿É````̀ fƒ````̀ «````̀ dGh ¢```̀ù```̀fƒ```̀J
É``̀ jô``̀ ë``̀ H É```jô```μ```°```ù```Y É```̀æ```̀jô```̀ª```̀J

 »dÉeƒ°üdG ¢û«é∏d ø«à«°ù«FQ ø«JóYÉb ºLÉ¡J ÜÉÑ°ûdG ácôM
 ÜÉÑ°ûdG ácôM øe ¿ƒ∏JÉ≤e ºLÉg :(Ü ± CG) - ƒ°ûjó≤e
 ø«à«°ù«FQ  ø«àjôμ°ùY  ø«JóYÉb  âÑ°ùdG  ¢ùeCG  á«eÓ°SE’G
 πÑb  Éª¡«a  áîîØe  äGQÉ«°S  Ghô qéah  »dÉeƒ°üdG  ¢û«é∏d
 Ée ≥ah ,OƒæédG ™e ∞«ãc QÉf  ¥ÓWEG  ∫OÉÑJ »a •Gôîf’G
 ¿Éeƒé¡dG  ±ó¡à°SGh  .Oƒ¡°Th  ¢û«édG  »a  ∫hDƒ°ùe  OÉ`̀aCG
 »a ¢û«é∏d ø«JóYÉb á«HƒæédG ≈∏Ø°ùdG »∏«HÉ°T á≤£æe »a
 øY Gôàeƒ∏«c 30 ¿Gó©ÑJ ø«à∏dG  …ôjQÉHh »∏¨jOhCG  »Jó∏H
 ø«eó≤àe  øjõcôe áHÉãªH  ¿ÉJóYÉ≤dG  ó©Jh .É°†©H  Éª¡°†©H

.áaô£àªdG ácôëdG ó°V ∫Éà≤dG »a
 GhOhG ∫Gô``æ``é``dG  »`̀dÉ`̀eƒ`̀°`̀ü`̀dG  ¢`̀û`̀«`̀é`̀dG  ó`̀ FÉ`̀ b  ∫É```̀bh
 π°†ØH  øμd  ,Ωƒ`̀é`̀¡`̀dG  ¿hóà©ªdG  ∫hÉ``̀M{  :»``̀ZGQ  ∞°Sƒj
 ôMO ºJ  º¡∏«ëH ájGQO ≈∏Y GƒfÉc  øjòdG  ¿É©é°ûdG  ÉfOƒæL
 .z¿ÉμªdG »a ºgÓàbh ºgÉMôL OÉ°ùLCG äôKÉæJh ø«ªLÉ¡ªdG
 ,ø«ªLÉ¡ªdG  á«≤H ≥MÓJ ∫GõJ ’ ¢û«édG  äGƒb{ :±É°VCGh

 ø«©bƒªdG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  »dÉeƒ°üdG  ¢û«édG  ºμMCG  ó`̀bh
 º°†J  »àdG  »∏¨jOhCG  »a  Oƒ¡°T  OÉ`̀ aCGh  .zÉª¡«∏Y  ´RÉæàªdG
 Ghó°U  ø««dÉeƒ°üdG  OƒæédG  ¿CÉH  ôÑcC’G  ájôμ°ù©dG  IóYÉ≤dG

.∞«æ©dG ∫Éà≤dG øe áYÉ°S ƒëf ó©H ø«ªLÉ¡ªdG
 :∞JÉ¡dG  ôÑY  á≤£æªdG  ¿Éμ°S  ó`̀MCG  »∏Y  óªëe  ∫É`̀ bh
 ø°ûd  äGôéØàªdÉH  á∏ªëe áÑcôe  ÜÉÑ°ûdG  ƒ∏JÉ≤e  Ωóîà°SG{
 ó©H  ôμ°ù©ªdG  ≈``̀dEG  ∫ƒ`̀Nó`̀dG  »`̀a  Gƒ∏°ûa  º¡æμd  ,Ωƒ`̀é`̀¡`̀dG
 ™e  á°TÉ°TôdG  áë∏°SC’ÉH  QÉædG  ¥ÓWEG  ∫OÉÑJ  øe  áYÉ°S  ƒëf
 »∏JÉ≤ªd IóY ÉããL äógÉ°T{ :±É°VCGh .zá«dÉeƒ°üdG äGƒ≤dG
 OƒæédG ¢Vô©à°SGh ,∫Éà≤dG ™bh å«M º«îªdG Üôb ÜÉÑ°ûdG

.zácô©ªdG ó©H ÖcGƒe »a åãédG √òg ¿ƒ«dÉeƒ°üdG
 ¿G  πÑb  É°†jCG  áîîØe  IQÉ«°S  ôéØJ  ºJ  …ôjQÉH  »ah

.IóYÉ≤dG áë∏°SC’ÉH ¿ƒéLóe ¿ƒ∏JÉ≤e ºëà≤j
 Éæ©ª°S{  :á≤£æªdG  ¿Éμ°S  óMCG  ø«dÉe  º«MôdGóÑY  ∫Ébh

 πNóe ≈∏Y IQÉ«°ùH …QÉëàfG Ωƒég øY ÉéJÉf Éjƒb GQÉéØfG
 ó©H{  :±É°VCGh  .zQÉædG  ¥ÓWE’  ∞«ãc  ∫OÉÑJ  ¬©ÑJ  ,IóYÉ≤dG
 ¥Gô`̀MEGh  IóYÉ≤dG  ∫ƒNO  øe  ¿ƒ∏JÉ≤ªdG  øμªJ  á∏«∏b  ≥FÉbO

.z»dÉeƒ°üdG ¢û«é∏d ájôμ°ù©dG äGOGóeE’G ¢†©H
 á`̀MÉ`̀WE’  GOô`̀ª`̀J  ø°ûJ  »`̀à`̀dG  ÜÉÑ°ûdG  á`̀cô`̀M  â`̀æ`̀∏`̀YCGh
 ¿É«H »a ø«eƒé¡dG øY É¡à«dhDƒ°ùe ƒ°ûjó≤e »a áeƒμëdG
 É¡fEG ácôëdG âdÉbh .É¡d ójDƒe »fhôàμdG ™bƒe ≈∏Y ¬Jô°ûf
 ájôμ°ùY äGQÉ«°S ≈∏Y AÓ«à°S’Gh äGô°û©dG πàb øe âæμªJ
 ácôëdG  äÉªég  øe  ÉÑdÉZ  ≥≤ëàdG  Ö©°üj  øμd  ,äGó©eh
 ºJh .¢û«édG ó°V ¿ƒμJ ÉeóæY á°UÉNh á«FÉædG øcÉeC’G »a
 ∫GõJ ’ É¡æμd ,2011 ΩÉY ƒ°ûjó≤e øe ÜÉÑ°ûdG ácôM êGôNEG
 É¡eóîà°ùJ »àdG »°VGQC’G øe á©°SGh äÉMÉ°ùe ≈∏Y ô£«°ùJ

.á«fóeh ájôμ°ùY ±GógCG ó°V É¡JÉªé¡d §«£îà∏d

 »a  π«gCÉàdGh  ìÓ`̀°`̀UE’G  õ`̀cGô`̀e  »`̀a  A’õ`̀æ`̀dG
 º¡d  ádƒØμªdG  ¥ƒ≤ëdG  πeÉμH  ¿ƒ©àªàj  øjôëÑdG
 ÖfGƒédG  ™«ªL  øe  á∏eÉ©e  ø°ùMCG  ¿ƒ∏eÉ©jh

.á«bƒ≤ëdGh á«ë°üdG
 ádhDƒ°ùªdG  äÉ¡édG  ¿C’ §≤a ¢ù«d  Gòg ∫ƒ≤f
 √ócDƒJ Ée Gòg ¿C’ øμdh ,ádOC’Gh ≥FÉ≤ëdÉH √ócDƒJ

.á∏≤à°ùeh IójÉëe Iô«ãc ôjQÉ≤J É°†jCG
 ¢UôëJ á«°VÉªdG IôàØdG »a ¬fCG πμdG ßMÓj
 ≈∏Y  á«∏NGódG  IQGRh  »a  ádƒÄ°ùªdG  äÉ¡édG  πc
 ≥FÉ≤ëdG  ¿ÓYEÉH  GQƒa  QOÉÑJh  á«aÉØ°ûH  πeÉ©àdG
 Gò¡H QÉãJ ádCÉ°ùe …CÉHh A’õædÉH ≥∏©àj ôeCG πc »a

.¿CÉ°ûdG
 ≈∏Y â°UôM ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M á°ù°SDƒe É°†jCG
 A’õædÉH ≥∏©àJ QÉãJ á«°†b hCG á©bGh …CG ∑ôàJ ’CG
 äGQÉ`̀jõ`̀dG  ôÑY  É¡æe  ≥≤ëàJh  ’EG  º`̀¡`̀YÉ`̀°`̀VhCGh
 ø∏©J ºK ôeC’G »a ≥«≤ëàdGh Iô°TÉÑªdG á«fGó«ªdG

.áé«àædG
 ¿CG  A»°T  »`̀a  ÉÄLÉØe  hCG  ÉÑjôZ  Gô``̀eCG  ¢ù«d
 Gòg  ¢ùμ©j  ’h  ,ÉfhQƒμH  A’õædG  ¢†©H  ÜÉ°üj

.á¡L …CG øe ´ƒf …CG øe ô«°ü≤J …CG
 »a  ’h  øjôëÑdG  »a  ’  ó`̀MCG  …CG  ∑Éæg  ¢ù«d
 AÉ°SDhQ .ÉfhQƒμH áHÉ°UE’G ó°V ø°üëe ¬∏c ºdÉ©dG
 IRQÉH  á«dhO  äÉ«°üî°Th  ¿ƒ«ªdÉY  IOÉ`̀bh  ∫hO
 ájÉbƒdG  äGAGô```̀LEG  π`̀c  º`̀ZQ  É`̀fhQƒ`̀μ`̀H  GƒÑ«°UCG
 á¡L …CG óMCG º¡àj ºdh ,º¡H á£«ëªdG RGôàM’Gh

.GƒÑ«°UCG º¡fC’ ô«°ü≤àdÉH
 π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh ìÓ``̀°``̀UE’G õ`̀cGô`̀e »`̀a A’õ``̀æ``̀dGh
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  πμH  ¿ƒ©àªàj  øjôëÑdG  »`̀a
 á©HÉàªdG ≈dEG ,OGQCG øe πμd º«©£àdG øe ,á«Ñ£dGh
 áë°üdG  IQGRh  ø`̀e  á≤«bódGh  á`̀ª`̀FGó`̀dG  á«Ñ£dG
 πc  πãe  ∂`̀dP  »a  º¡∏ãe  ,É«ë°U  »fÉ©j  øe  πμd

.øjôëÑdG ¢VQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ¥Ó`̀WE’G  ≈∏Y  á«°†b  …CG  ∑Éæg  â°ù«d  ,¿PEG
 ≥∏©àJ πjƒ¡àdG ô«Z hCG πjƒ¡àdGh IQÉKE’G ≥ëà°ùJ

.ÉfhQƒμH A’õædG ¢†©H áHÉ°UEÉH
 á∏ªëdG √òg º¡Øf ∞«c ..?¿PEG á«°†≤dG »g Ée
 âëJ  øjôëÑdG  ≈∏Y  áªdÉ¶dG  á°Sô°ûdG  áÑjô¨dG

?A’õæ∏d …ôéj Ée ihÉYO
 ábÓY  …CG  É¡d  ¢ù«d  á«°†≤dG  ¿CG  á≤«≤ëdG
 á«°†≤dG  ..ÉfhQƒμH  º¡°†©H  áHÉ°UEGh  A’õædÉH

 ójôJ  ágƒÑ°ûe  IôeBÉàe  äÉYÉªLh  iƒ`̀b  á«°†b
 É¡æ°T  ≥Ñ°S »àdG  á«eGôLE’G  á∏ªëdG  ¢ùØf  ójóéJ
 ..á«dÉàdG  äGƒæ°ùdGh  2011  »a  øjôëÑdG  ≈∏Y
 áHPÉc  ihÉ`̀YO  âëJh  ,â©°S  »àdG  á∏ªëdG  ∂∏J
 ô«eóJ  ≈dEG  ,ô««¨àdGh  ájôëdGh  á«WGô≤ªjódG  øY
 É¡JOÉ«b  âaó¡à°SGh  ,á``dhó``dG  Ωó``̀gh  øjôëÑdG

.É¡∏Ñ≤à°ùeh É¡àjƒgh É¡Ñ©°Th »æWƒdG É¡eÉ¶fh
 »`̀à`̀dG äÉ``YÉ``ª``é``dGh iƒ``̀≤``̀ dGh äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG
 ójôJ  »àdG  É¡°ùØf  »g  ≥Ñ°SC’G  »a  á∏ªëdG  âæ°T

.Ωƒ«dG ÉgójóéJ
 »©°ùd »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG óMCG ≈∏Y É«aÉN ¢ù«d
 ójóéJ  ≈dEG  äÉª¶æªdGh  äÉYÉªédGh  iƒ≤dG  √òg
 ÉªfEGh  ÉgóMh  øjôëÑdG  ≈∏Y  ¢ù«d  Ωƒ«dG  á∏ªëdG

.iôNCG á«HôY ∫hOh ájOƒ©°ùdGh ô°üe ≈∏Y
 äÉ¡édGh äÉYÉªédGh iƒ≤dG √òg ¿CG ÖÑ°ùdG
 ¢ù«FôdG  IQGOEG  ≈`̀∏`̀Y  ’É```̀eBG  ≥∏©J  ágƒÑ°ûªdG
 ¿ójÉH  IQGOEG  ¿CG  Qƒ°üàJ  »g  .¿ójÉH  »μjôeC’G
 É¡Yhô°ûe  ø°†àëJh ójóL øe  É¡æ°†àëJ  ±ƒ°S
 √òg  ¿CG  ≈∏Y  ø`̀gGô`̀Jh  ,»ÑjôîàdG  …ô`̀«`̀eó`̀à`̀dG
 ójóéJ ä’hÉëe AGQh É¡∏≤ãH »≤∏J ±ƒ°S IQGOE’G

.ádhódG Ωógh ≈°VƒØdG ´hô°ûe
 √òg  äƒ`̀°`̀U  âØN  á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG  »`̀a
 ∞bƒe  ÖÑ°ùH  äÉª¶æªdGh  äÉYÉªédGh  iƒ≤dG
 ´hô°ûe ºYO É¡°†aQh É¡æe ÖeGôJ ¢ù«FôdG IQGOEG
 É¡fCG  Qƒ°üàJ iƒ≤dG  √òg øμd  .ÜGôîdGh ô«eóàdG
 Gò¡dh ,¿ójÉH IQGOEG øe ójóL ºYóH Ωƒ«dG ≈¶ëJ

.IójóédG ágƒÑ°ûªdG É¡à∏ªM »a âYô°T
 ’  áYÉ°ùdG  ÜQÉ≤Y  ¿CG  A’Dƒ`̀g  ¬ªØj  ’  Ée  øμd

.AGQƒ∏d GóHCG Oƒ©J
 ¬jƒ°ûàdG  äÓ`̀ª`̀M  ¿CG  A’Dƒ```̀g  ¬ª¡Øj  ’  É`̀e
 ≈∏Y  â∏£fG  »àdG  ÖjPÉcC’G  ójOôJh  ¢†jôëàdGh
 ó`̀MCG  ≈∏Y  »∏£æJ  ó©J  º`̀d  ≥HÉ°ùdG  »`̀a  ¢†©ÑdG

.Ωƒ«dG
 É¡JhQP  »a  IôeGDƒªdG  â∏°ûaCG  »àdG  øjôëÑdG
 äÓªM …CG í°†ØJ ¿CG ≈∏Y IQOÉb ¢SQódG âª∏©Jh

.IójóL ágƒÑ°ûe
 ø«M  ÉeÉHhCG  IQGOEG  ¬≤«≤ëJ  øY  äõéY  Éeh
 ¿CG  øμªj  ’  ÉæJÉ©ªàéeh  É`̀æ`̀dhO  ô«eóJ  äOGQCG

.¿ójÉH IQGOEG ¬≤«≤ëJ »a íéæJ

A’õf á«°†b â°ù«d ..
√ôgR ó«°ùdG

ÉμjôeCG »a º«©£J ¿ƒ«∏e 100h ..í°üØdG á∏£Y »a ø«jÓªdG ≈∏Y Oƒ«b
 ∫ƒM  ø««ë«°ùªdG  ø«jÓe  ≈°†b  Éªæ«H  :ä’ÉcƒdG –  ÉehQ
 »°ûØJ  ≈dEG  Gô¶f  Oƒ«≤dG  πX  »a  í°üØdG  ó«Y  á∏£Y  ¢ùeCG  ºdÉ©dG
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  øe  ábô°ûe  AÉÑfCG  äOQh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ¿ƒ«∏e  100  øe  ôãcCG  âªqJCG  É¡fCÉH  ó«ØJ  AÉHƒdÉH  GQô°†J  ôãcC’G

 .º«©£J á«∏ªY
 OóY »`̀a É≤∏≤e É`̀YÉ`̀Ø`̀JQG º`̀dÉ`̀©`̀dG  ø`̀e Ió`̀Y AGõ```̀LCG  äó`̀¡`̀°`̀Th
 á«HhQhCG  ’hO ™aO Ée ,ø«°üëàdG  Iô«Jh ´QÉ°ùJ ºZQ äÉHÉ°UE’G
  .É¡fÉμ°S  øe  á©°SGh  íFGô°T  á¶«ØM  ô«ãJ  Oƒ«b  ¢Vôa  IOÉ`̀YE’
 í°üØdG  ó«Y  ™e  ÉæeGõJ  Oó°ûàe  ¥Ó`̀ZEG  ¢Vôa  É«dÉ£jEG  äCGó``̀Hh
 ôWÉîªdG á«dÉY zAGôªM á≤£æe{ ¬∏ªcCÉH ó∏ÑdG  ôÑàYG å«M ,¢ùeCG
  .á«∏FÉ©dG  äÉ© qªéàdG  É¡©Ñ£J  Iôàa  »a  ¢Shô«ØdG  »°ûØJ  á¡éd
 ∫hÉëJ å«M ,É°ùfôa »a ¢ùeCG ò«ØæàdG õ q«M IójóL Oƒ«b â∏NOh
 äÉHÉ°UE’G OóY »a ô«ÑμdG ´ÉØJQ’G ™e πeÉ©àdG IógÉL äÉ£∏°ùdG
  .¢ùjQÉH  áª°UÉ©dG  »a  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ≈∏Y  É£¨°V  π qμ°T  …ò`̀dG
 â q°†M Éªæ«H  Éμ«é∏H  πãe á«HhQhCG  ∫hO »a Oƒ«≤dG  ójó°ûJ  ºJh
 å«M - É«fÉªdCG  »a ¿Éμ°ùdG πcô«e Ó«éfCG  á«fÉªdC’G IQÉ°ûà°ùªdG
 - í°üØdG ó«Y ∫ÓN Oó°ûe ¥ÓZEG ¢VôØd É¡££N áeƒμëdG â¨dCG
 áØ°†dG  »ah  .á∏£©dG π«Ñb á«YÉªàL’G º¡à£°ûfCG  øe óëdG  ≈∏Y
 »a  í°üØdG  ó«Y  π«Ñb  á¡HÉ°ûe  Oƒ«b  â°Vôa  ,»°ù∏WCÓd  iôNC’G
  .OÓÑdG »a ÉXÉ¶àcG ôãcC’G ø«àjóæμdG ∂Ñ«ch ƒjQÉàfhCG »à©WÉ≤e
 ≈∏Y  á°VhôØªdG  ¥Ó`̀ZE’G  ô«HGóJ  ójóªJ  ºàa  ,ø«Ñ∏ØdG  »a  É`̀eCGh
 ¬«a πª©J âbh »a »aÉ°VEG ´ƒÑ°SC’ ¢üî°T ¿ƒ«∏e 24 øe ôãcCG
 OÉ`̀jORG  πX  »a  ø««ë°U  ø«ØXƒeh  ΩÉ«N  ô°ûf  ≈∏Y  äÉ£∏°ùdG
 ≈dEG ÜôbCG ™°VƒdG GóH ,πHÉ≤ªdG »a  .äÉ«Ø°ûà°ùªdG ≈∏Y §¨°†dG
 ∫ÓN  ¥Ó`̀ZEG  ¢Vôa  å«M  ,áªjó≤dG  ¢Só≤dG  áæjóe  »a  ¬à©«ÑW
 ¿ƒ«∏e  2,8  øe  ôãcCÉH  AÉHƒdG  iOhCGh   .»°VÉªdG  ΩÉ©dG  í°üØdG

 .≥aC’G »a ¬àjÉ¡f ¿CG hóÑj ’ Éª«a ºdÉ©dG »a ¢üî°T
 »a  ó∏H  ∫hCG  âJÉH  ,GQô°†J  ôãcC’G  ,IóëàªdG  äÉj’ƒdG  øμd
 áÄe  øe  ôãcC’  π`̀bC’G  ≈∏Y  ìÉ≤∏dG  øe  ≈`̀dhCG  áYôL  »£©j  ºdÉ©dG
  .ø«¨dÉÑdG  É¡fÉμ°S  ∞°üf  áHGôb  ∫OÉ©j  Ée  …CG  ,¢üî°T  ¿ƒ«∏e
 á«ÑdÉZ  º«©£J  ºàj  ¿CÉ`̀H  ¿ójÉH  ƒL  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ó q¡©Jh

 .™«HÉ°SCG ¿ƒ°†Z »a ¿Éμ°ùdG

 .OÓÑdG  øe AGõLCG  »a ´ÉØJQ’G π°UGƒj äÉHÉ°UE’G OóY øμd
 ø««μjôeC’G  ¿ójÉH  ¢†M  ,äÉMÉ≤∏dG  ¥Ó`̀WEG  á«∏ªY  ìÉéf  ºZQh
  .äÉeÉªμdG  ™°Vh  πª°ûj  ÉªH  á«bGh  ô«HGóJ  ´ÉÑJG  á∏°UGƒe  ≈∏Y
 É¡æe á`̀ jÉ`̀ bƒ`̀ dGh ¢``̀VGô``̀eC’G ≈`̀∏`̀Y Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀dG õ`̀cGô`̀e â``̀K qó``̀Mh
 ¿ÉμeEÉH  ¿ƒμ«°S  ¬`̀fEG  ∫ƒ≤∏d  É¡JGOÉ°TQEG  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »a
 áLÉëdG  ¿hO øe ôØ°ùdG  ìÉ≤∏dG  »àYôL Gƒ≤∏J  øjòdG  ¢UÉî°TC’G
 ∂dP  ™e  º¡«∏Y  øq«©à«°S  ¬`̀fCG  º`̀ZQ  ,»ë°U  ôéM  ≈`̀dEG  ´ƒ°†î∏d
 »a  A§ÑdÉH  âª°ùqJG  º«©£àdG  äÓªM  ¿CG  ’EG   .äÉeÉªμdG  ™°Vh
 ∑ƒμ°ûdGh äÉæë°ûdG ∫ƒ°Uh ôNCÉJ ≈dEG Gô¶f ÉHhQhCG AÉëfCG º¶©e
 á«HhQhCG ádhO ôNBG Góædƒg âfÉch .Éμ«æjRGôà°SCG ìÉ≤∏H á£«ëªdG
 âëJ ºg øªd Éμ«æjRGôà°SCG ìÉ≤d ΩGóîà°SÉH º«©£àdG øY ∞bƒàJ

 ôqãîJ ä’ÉëH ¢VôàØªdG ¬ÑÑ°ùJ ∫É«M ±hÉîªdG ôKEG ÉeÉY ø«à°ùdG
 ájójƒ°ùdG-á«fÉ£jôÑdG ácô°ûdGh É«fÉ£jôH â©aGOh  .Ωó∏d IQOÉf
 ádÉchh á«ªdÉ©dG  áë°üdG áª¶æe äOó°T Éª«a ,ìÉ≤∏dG  áeÓ°S øY

 .√ôWÉîe RhÉéàJ √óFGƒa ¿CG ≈∏Y á«HhQhC’G ájhOC’G
 30 ø«H øe ¬fCÉH á«fÉ£jôÑdG ájhOC’G ádÉch äOÉaCG ,¢ùeCG øμd
 Éμ«æjRGôà°SCG ìÉ≤d º¡«≤∏J ó©H ΩódG »a äÉ£∏éd Gƒ°V qô©J É°üî°T

 .á©Ñ°S »aƒJ ,É«fÉ£jôH »a
 AÉ£YEG  ºJ  Éeó©H  Ωó∏d  ô qãîJ  ádÉM  30  øY  ôjQÉ≤àdG  äAÉLh

 .OÓÑdG »a ìÉ≤∏dG øe áYôL ¿ƒ«∏e 18,1
 CGƒ°SC’G  ø«H  ó©J  áLQóH  πjRGôÑdG  »a  19-ó«aƒc  ≈°ûØàjh

.IóëàªdG äÉj’ƒdG ó©H äÉ«ah OóY ≈∏YCG â∏ qé°S PEG ,ºdÉ©dG »a

(Ü ± CG) .Oƒ«b ÓH ôØ°ùdÉH ìÉ≤∏dG Gƒ≤∏J øjòdG ¢UÉî°TCÓd âëª°S á«μjôeC’G äÉ£∏°ùdG |

IÉæ≤dG »a áMÓªdG áeRCG AÉ¡àfG ø``∏©J ¢ùjƒ°ùdG IÉæb áÄ«g

á«dhódG á«FÉæédG áªμëªdG ≈∏Y ÖeGôJ äÉHƒ≤Y áëØ°U …ƒ£j ¿ójÉH

 âæ∏YCG  :(Ü  ±  CG)  -  IôgÉ≤dG
 ¢`̀ù`̀eCG ¢`̀ù`̀jƒ`̀°`̀ù`̀ dG IÉ``̀æ``̀b á`̀Ä`̀«`̀g
 á`̀MÓ`̀ª`̀dG á```̀eRCG AÉ`̀¡`̀à`̀fG â`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG
 ìƒæL  çOÉ``̀M  ø`̀Y  âªéf  »`̀à`̀dG
 ôªªdG »a ábÓªY äÉjhÉM áæ«Ø°S
 ƒëf π`̀Ñ`̀b  »`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  …ô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 QƒÑY á`̀cô`̀M â`̀ fÉ`̀ ch .´ƒ`̀ Ñ`̀ °`̀ SCG
 øe ôãcC’ Gôªe πμ°ûJ »àdG IÉæ≤dG
 ,á«ªdÉ©dG IQÉéàdG øe áFÉªdÉH 10
 ó©H  ø«æKE’G  AÉ°ùe  âØfDƒà°SG  ób
 ΩEG{  áæ«Ø°ùdG  ºjƒ©J  á«∏ªY  ìÉéf
 É¡àdƒªM  á¨dÉÑdG  zøØ«Z  ôØjEG  »a
 AGôÑN  áªgÉ°ùªH  øW  ∞`̀dCG  200

.ø««dhO
 áeÉ°SCG  áÄ«¡dG  ¢ù«FQ  ó``̀cCGh
 QƒÑY ∫É`̀ª`̀à`̀cG{ ¿É`̀«`̀H »`̀a ™`̀«`̀HQ
 iôéªdÉH  Iô¶àæªdG  øØ°ùdG  πc
 çOÉM ´ƒbh òæe ,IÉæ≤∏d »MÓªdG
 á«ªæÑdG  äÉjhÉëdG  áæ«Ø°S  ìƒæL
 .z(øØ«Z  ôØjEG  »a  ΩEG)  ábÓª©dG
 ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dG  ¿CG  ™``̀«``̀HQ  í```̀°```̀VhCGh
 QƒÑY{  âÑ°ùdG  πé°ùJ  á«MÓªdG
 øØ°ùdG  øe  Iô`̀«`̀NC’G  áYƒªéªdG
 ÉgOóYh  çOÉëdG  òæe  Iô¶àæªdG
 IÉæ≤dG  πÑ≤à°ùJ  Éªc  ,áæ«Ø°S  61
 øØ°ùdG  ø`̀e  Ió`̀jó`̀L  áæ«Ø°S  24
 ó©H  IÉæ≤dG  QƒÑY  »a  ÖZôJ  »àdG
 π°ü«d ,É¡H áMÓªdG ácôM ΩÉ¶àfG
 Iô`̀HÉ`̀©`̀dG ø`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG Oó``̀Y »`̀ dÉ`̀ª`̀LEG

.záæ«Ø°S 85 âÑ°ùdG
 ìÉéf{  ¿CG  ≈∏Y  ™«HQ  Oó°Th

 Oó©dG  Gòg  πãe  QƒÑY  »a  áÄ«¡dG
 áªî°†dG  ä’ƒªëdGh  øØ°ùdG  øe
 GRÉ`̀é`̀ fEG ó`̀©`̀j »`̀°`̀SÉ`̀«`̀b â``̀bh »`̀ a
 áÄ«¡dG  IQó`̀b  ≈`̀dEG  ±É°†j  GójóL
 á`̀FQÉ`̀£`̀dG  ∞`̀bGƒ`̀ª`̀dG  IQGOEG  ≈`̀∏`̀Y
 ∂`̀dPh  ,zäÉ````̀eRC’G  ™`̀e  πeÉ©àdGh
 øØ°ùdG  Oó`̀Y  »dÉªLEG  ≠∏H  Éeó©H
 »dÉªLEÉH  áæ«Ø°S  422  Iô¶àæªdG
 26 É``̀gQó``̀ b á`̀«`̀aÉ`̀ °`̀U ä’ƒ``̀ª``̀M
.IÉæ≤dG áÄ«g Ö°ùëH ,øW ¿ƒ«∏e

 ∞bƒàj  º`̀d{  πª©dG  ¿CG  ó``cCGh
 QƒÑY ¿Éª°†d IóMGh á¶ë∏d ƒdh
 iôéªdÉH  Iô¶àæªdG  øØ°ùdG  πc
 QƒÑY äÉÑ∏W ∫ÉÑ≤à°SGh »MÓªdG
 πc{ Oƒ¡éH Gó«°ûe ,zIójóL øØ°S
 IOÉ°ùdGh  äÉcôëàdG  IQGOEG  ∫ÉLQ
 RQÉ``̀Ñ``̀dG º``````̀gQhOh ø`̀jó`̀ °`̀Tô`̀ª`̀ dG
 ácôM  ΩÉ¶àfG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »`̀a

 .zIÉæ≤dG »a áMÓªdG
 âëæL  ,¢``̀SQÉ``̀e  23  »```̀ah
 ôØjEG  »`̀a  ΩEG{  äÉ`̀jhÉ`̀ë`̀dG  áæ«Ø°S
 iôée ¢VôY »a âØbƒJh zøØ«Z
 ,πeÉμdÉH  ¬à≤∏ZCÉa  ¢ùjƒ°ùdG  IÉæb
 .ø«gÉéJ’G »a áMÓªdG π q£Y Ée
 É¡dƒW  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dG  áæ«Ø°ùdG  â`̀fÉ`̀ch
 kGô`̀à`̀e  59  É`̀¡`̀°`̀Vô`̀Yh  ô`̀à`̀e  400
 ∞dCG  224  á«dÉªLE’G  É¡àdƒªMh
 ≈dEG ø«°üdG øe á∏MôH Ωƒ≤J ,øW

.Góædƒg »a ΩGOôJhQ
 ¿CG  ´ƒÑ°SC’G  Gòg  ™«HQ  ócCGh
 »a ø«∏eÉ©dG  øe záFÉªdG  »a 99{

 ¢ù«FôdG ¿Éch .¿ƒjô°üe ™bƒªdG
 »°ù«°ùdG  ìÉàØdG  óÑY  …ô°üªdG
 »àdG  äGó©ªdG  πc  AGô°T  ó q¡©J  ób
 ¢ùjƒ°ùdG  IÉ`̀ æ`̀ b  É`̀¡`̀«`̀ dEG  êÉ`̀à`̀ë`̀J
 Gògh .áFQÉ£dG äÉeRC’G á¡LGƒªd
 á£N  ≈`̀ dEG  ™«HQ  QÉ`̀°`̀TCG  ´ƒÑ°SC’G
 Égó°T  Iƒb  π°üJ  äGôWÉb  ô«aƒJ
 Ée  ¿EG  PEG  ø`̀W  300h  250  ≈``̀dEG
 »a  äGô``WÉ``b  ø`̀e  ô°üe  ¬μ∏àªJ
 Égó°T  Iƒb  π°üJ  »dÉëdG  âbƒdG

.ÉæW 160 ≈dEG

 zâ°ù«d Rójƒd{ ácô°T âfÉch
 QƒÑY  ácôM  ∞bƒJ  áØ∏c  äQ qó``̀b
 ƒëæH  É`̀HhQhCGh  É«°SBG  ø«H  IÉæ≤dG
 ó©Jh .É k«eƒj Q’hO äGQÉ«∏e 9,6
 ájƒ«M  ICÉ°ûæe  ¢ùjƒ°ùdG  IÉ`̀æ`̀b
 äô°ùN »àdG ô°üªd á«ªgC’G á¨dÉH
 Ée  z¢ùjƒ°ùdG  IÉæb  áÄ«g{  ≥`̀ah
 Q’hO ¿ƒ«∏e 15h ¿ƒ«∏e 12 ø«H
 π q£©J  AGôL  É«eƒj  É¡JGóFÉY  øe

.QƒÑ©dG ácôM
 Oó`̀Y  ≠`̀∏`̀H  2020  ΩÉ``̀Y  »``̀ah

 ƒëf  IÉæ≤dG  äôÑY  »àdG  øØ°ùdG
 50  ƒëf  ¬d qó©e  Ée  …CG  ,ÉØdCG  19
 ¢ù«FôdG  øμd  .Ωƒ«dG  »a  áæ«Ø°S
 ™«°SƒJ  Gó©Ñà°SG  IÉæ≤dG  áÄ«gh
 »HƒæédG º°ù≤∏d »FÉªdG iôéªdG
 áæ«Ø°ùdG  âëæL  å«M  IÉæ≤dG  øe
 »°ù«°ùdG  ¿É``̀ch  .zø`̀Ø`̀«`̀Z  ô`̀Ø`̀ jEG{
 º°ù≤dG  ™«°SƒJ  ≈∏Y  ±ô`̀°`̀TCG  ó`̀b
 iôée ≥°Th IÉæ≤dG øe »dÉª°ûdG
 ø«H  º∏c  35  ∫ƒ£H  RGƒ``e  »FÉe

.2015h 2014 »eÉY

(RôàjhQ) .QƒÑ©dG ácôM ±ÉæÄà°SG ™e ¢ùjƒ°ùdG IÉæb ôÑ©J áæ«Ø°S |

 ¢ù«FôdG  ø`̀∏`̀YCG  :(Ü  ±  CG)  -  ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGh
 äÉHƒ≤©dG ™aQ á©ªédG Ωƒj ¿ójÉH ƒL »μjôeC’G
 ,á«dhódG á«FÉæédG áªμëª∏d áeÉ©dG á«YóªdG øY
 ¬Ø∏°S  É`̀gCGó`̀H  ábƒÑ°ùe  ô«Z  á∏ªM  ∂dòH  É«¡æe
 á«FÉ°†≤dG  áÄ«¡dG  √ò``g  ó°V  Ö`̀eGô`̀J  ó`̀ dÉ`̀ fhO
 AÉØ∏ëdG  ™`̀e  IOÉ`̀M  äÉ`̀aÓ`̀N  äQÉ``̀ KCGh  á«dhódG
 ™°ShCG  ¿hÉ©àd  ¿B’G  ≈©°ùJ  øjòdG  ø««HhQhC’G

 .º¡©e
 QGôªà°SG  ¬°ùØf âbƒdG  »a ócCG  ¿ójÉH  øμd
 âÑ°ùf  ™FÉbh  »a  ≥«≤ëà∏d  ø£æ°TGh  á°VQÉ©e
 ¢ù°SDƒªdG  ÉehQ ¥ÉØJ’ zá©bƒe ô«Z ∫hO{ ≈dEG
 âÑMQh  É¡d  Gô≤e  …Ég’  òîàJ  »àdG  áªμëª∏d
 â©ÑJG »àdG ÖeGôJ IQGOEG âfÉch .¿ójÉH QGô≤H
 äó`̀HCG  ób  á`̀jOÉ`̀MCGh  ájOÉ«°S  á«LQÉN  á°SÉ«°S
 áªμëªdG »`̀a  á`̀≤`̀ã`̀dG  Ωó``̀Y  ø`̀e Ohó``̀M ≈`̀°`̀ü`̀bCG
 Égô¶f  »a  âëÑ°UCG  »àdG  á«dhódG  á«FÉæédG

 .ájOó©àdG »a ¬gôμJ Éªd GõeQ
 ≥HÉ°ùdG  ¢ù«FôdG  QÉ°ûà°ùe  ø`̀e  ™`̀aó`̀Hh
 ôjRh ºK ¿ƒàdƒH ¿ƒL »eƒ≤dG øeC’G ¿hDƒ°ûd

 â°Vôa  ƒ«ÑeƒH  ∂`̀jÉ`̀e  ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 »dhDƒ°ùe  øe  OóY  ≈∏Y  äÉHƒ≤Y  ÖeGôJ  IQGOEG
 ƒJÉa  áeÉ©dG  á«YóªdG  ∂`̀dP  »a  ÉªH  ,áªμëªdG
 ∞bƒe  AÉ`̀Lh  .»°VÉªdG  ôÑªàÑ°S  »a  GOƒ°ùæH
 »a  É≤«≤ëJ  áªμëªdG  âëàa  Éeó©H  ƒ«ÑeƒH
 É¡ÑμJQG  ¿ƒμj  ób  ÜôM  ºFGôL  øY  äÉeƒ∏©e
 ∂dòch  ,¿Éà°ùfÉ¨aCG  »a  ¿ƒ«μjôeCG  ¿ƒjôμ°ùY
 »a  á°VôàØe  Üô`̀M  º`̀FGô`̀L  »`̀a  ≥«≤ëJ  íàa
 π«FGô°SEG  É¡àÑμJQG  á«æ«£°ù∏ØdG  »``̀°``̀VGQC’G
 á£∏°S  ¢†aôJ  »àdG  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  áØ«∏M

 .áªμëªdG
 äÉHƒ≤Y ¢Vôah ójó¡àdG{  ¿EG  ¿ójÉH  ∫Ébh
 øjòdGh  É¡«a  ø«∏eÉ©dGh  áªμëªdG  ≈∏Y  á«dÉe
 áÑ°SÉæe  á«é«JGôà°SG  ¢ù«d  ..É`̀¡`̀fhó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀j
 á«LQÉîdG  ô`̀ jRh  ó`̀ cCG  ,¬à¡L  ø`̀e  .zá`̀dÉ`̀ q©`̀a  hCG
 ¬``̀fCG  ¿É`̀ «`̀ H  »``̀a  øμæ«∏H  »``fƒ``à``fCG  »``̀μ``̀jô``̀eC’G
 ¿Éà°ùfÉ¨aCG  ¿CÉ°ûH  äÉcôëàdG  zIó°ûH  ¢VQÉ©j{
 ¿CG  ∂dP ™e ó≤à©f{ :¿É«H »a ∫Ébh .π«FGô°SEGh
 É¡àédÉ©e  ºàà°S  ÉjÉ°†≤dG  √òg  ¿CÉ°ûH  ÉæahÉîe

 ™«ªL  ™`̀e  ácQÉ°ûe  ∫Ó`̀N  ø`̀e  π`̀°`̀†`̀aCG  πμ°ûH
 á«dhódG á«FÉæédG áªμëªdG á«∏ªY »a ±GôWC’G

 .zäÉHƒ≤Y ¢Vôa ôÑY ¢ù«dh
 ÖeGôJ √Qó°UCG Éjò«ØæJ GôeCG ¿ójÉH ≈¨dCGh
 â°Vôa »àdG äÉHƒ≤©dG ™aQh äÉHƒ≤©dG ¿CÉ°ûH
 á«FÉæédG áªμëªdG »a ∫hDƒ°ùªdG ≈∏Y 2019 »a
 ô¶Mh  É°†jCG  ƒcƒ°Tƒ°Tƒe  ƒ°ù«cÉa  á«dhódG
 .áªμëªdG »a øjôNBG ø«ØXƒªd äGô«°TCÉJ íæe
 πë«°Sh ƒ«fƒj »a É¡Ñ°üæe GOƒ°ùæH QOÉ¨à°Sh
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  øY  ™aGóªdG  »eÉëªdG  É¡∏ëe
 AóH  ¿B’G  ¬æμªj  …ò`̀dG  ¿É`̀N  ºjôc  »fÉ£jôÑdG

 .äÉHƒ≤Y øe ±ƒN ¿hO øe ¬∏ªY
 …óæeQƒZ  …O  õjófÉfô«a  É«Ø∏«°S  âdÉbh
 ÉehQ ΩÉ¶f »a ±GôWC’G ∫hódG á£HGQ{ á°ù«FQ
 É¡fEG  (á«dhódG  á«FÉæédG  áªμëªdG)  z»°SÉ°SC’G
 ájGóH  ≈dEG  IQÉ°TEG{  QGô≤dG  Gòg  ¿ƒμj  ¿CG  πeCÉJ
 áëaÉμe  ∑ôà°ûªdG  ÉæeGõàdG  »a  IójóL  á∏Môe
 »àdG  É°ùfôa  äOÉ`̀°`̀TCGh  .zÜÉ≤©dG  øe  äÓ``̀aE’G
 ,ø`̀«`̀«`̀HhQhC’G  AÉØ∏ëdG  ø`̀e  Égô«¨c  ,äô©°T

 ΩÉb »àdG Iƒ£îdÉH ,ÖeGôJ QGôb øe AÉ«à°S’ÉH
 .øjOÉH É¡H

 ∞jEG ¿ÉL »°ùfôØdG á«LQÉîdG ôjRh ∫Ébh
 ôÑN{  »μjôeC’G  QGô≤dG  ¿EG  ¿É«H  »a  ¿ÉjQOƒd
 øe  äÓ``̀aE’G  áëaÉμe  ø«eõà∏ªdG  ™«ªéd  QÉ°S
 ≈∏Y ºFÉ≤dG »dhódG ΩÉ¶ædGh ájOó©àdGh ,ÜÉ≤©dG
 á©ªédG  Ωƒj  øμæ«∏H  OÉ°TCGh  .z¿ƒfÉ≤dG  IOÉ«°S
 â©°†N »àdG áªμëªdG »a á©é°ûe äÉMÓ°UEÉH
 É¡æ«H  ø`̀e  á«∏NGO  ÉjÉ°†≤d  É°†jCG  äÉ≤«≤ëàd

.IÉ°†≤dG ÖJGhQ
 âªYO  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 ádAÉ°ùe ø«eCÉàd IOóëe á«dhO á«FÉ°†b äGQOÉÑe
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لل�ش�ؤون  امل�شاعد  ال�كيل  اأعلن 

وال�ش�ؤون  العدل  ب�زارة  الإ�شالمية 

حممد  الدكت�ر  والأوقاف  الإ�شالمية 

طاهر القطان اإطالق احلملة الت�ع�ية 

ملكتب قيد طلبات جمع املال لالأغرا�ض 

التربعات  »جمع  و�شم  حتت  الدينية 

التزام وم�ش�ؤولية«.

التي  احلملة  اإن  القطان  وقال 

اأبريل  �شهر  من  ابتداًء  �شتنطلق 

اجلاري �شتت�شّمن عدًدا من املن�ش�رات 

ملف  ح�ل  والتثقيفية  الت�ع�ية 

عرب  ن�شرها  �شيتم  والتي  املال،  جمع 

ح�شابات الت�ا�شل الجتماعي اخلا�شة 

اإىل  بالإ�شافة  الإ�شالمية،  بال�ش�ؤون 

الر�شائل الن�شية الت�ع�ية.

تهدف  احلملة  اأن  واأو�شح 

بقان�ن  املجتمع  اأفراد  تعريف  اإىل 

عمليات  من  حلمايتهم  املال  جمع 

الإرهاب،  ومت�يل  الأم�ال  غ�شل 

امل�شتقبلة  اجلهة  من  التحقق  وكيفية 

للتربعات، والتاأكد من وج�د ترخي�ض 

لها، وبيان ال�شرتاطات الالزمة لتقدمي 

لالأغرا�ض  املال  جمع  ترخي�ض  طلب 

الدينية، وال�ثائق والبيانات املطل�بة 

وخط�ات تقدمي الطلب.

قيد  مكتب  اأن  بالذكر  اجلدير 

طلبات ترخي�ض جمع املال لالأغرا�ض 

جمع  تراخي�ض  مبنح  يق�م  الدينية 

املال، وذلك وفًقا للمر�ش�م رقم )21( 

ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم جمع املال 

التنفيذية  العامة، ولئحته  لالأغرا�ض 

ال�شادرة بقرار رئي�ض جمل�ض ال�زراء 

يهدف  كما  ل�شنة 2014،   )47( رقم 

مبداأ  تعزيز  اإىل  املال  جمع  تنظيم 

جميع  لدى  وامل�ش�ؤولية  ال�شفافية 

من  ابتداًء  العالقة،  ذات  الأطراف 

وانتهاًء  الطلب  ومبقدم  املتربع 

م�شروعية  اأجل �شمان  من  بامل�شتفيد، 

الأم�ال  هذه  و�شرف  وقب�ل  جمع 

وو�ش�لها اإىل اجلهات امل�شتفيدة منها.
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�شاركت وزارة ال�شحة بحزمة من 

لالنتماء  املعززة  ال�طنية  املبادرات 

ال�طني وتر�شيخ قيم امل�اطنة يف مملكة 

ال�شراكة  باأهمية  منها  اإميانا  البحرين؛ 

ال�شحي،  ال�عي  ن�شر  يف  املجتمعية 

وامل�اطنة  ال�لء  لقيم  وجت�شيدا 

برنامج  مقدمتها  يف  وياأتي  ال�شاحلة. 

اعتمادات  ح�شد  الذي  ال�شحية  املدن 

ال�شحة  منظمة  من  دولية  �شحية 

املنامة  ا�شتيفاء مدينة  اآخرها  العاملية، 

ال�زارة  تعمل  فيما  العتماد،  ملعايري 

عايل  منطقة  يف  التجربة  تطبيق  على 

بالتعاون مع املحافظة ال�شمالية، كذلك 

مبنطقتي الب�شيتني وال�شاية بالتعاون 

مع حمافظة املحرق.

ال�شالح  �شعيد  بنت  فائقة  وقالت 

املدن  برنامج  اإن  ال�شحة  وزيرة 

مع  بالتعاون  انطلق  الذي  ال�شحية 

حمافظة العا�شمة اأثمر منح منطقة اأم 

منظمة  من  املعتمدة  ال�شهادة  احل�شم 

ال�شحة العاملية يف عام 2018، م�ؤكدة 

اأن وزارة ال�شحة ت�يل مبادرات اخلطة 

ال�طني  النتماء  لتعزيز  ال�طنية 

ت�شخري  على  وتعمل  كبريا،  اهتماما 

ومتابعتها  لتنفيذها  الإمكانات  جميع 

ب�ش�رة م�شتمرة، واإعداد تقارير دورية 

فيها  العمل  تط�ير  اأجل  من  ح�لها 

وحتقيق اأهدافها.

وح�ل نتائج مبادرة امل�اقع املعززة 

البحريني،  املجتمع  داخل  لل�شحة 

 9 اأن  ال�شالح  ال�زيرة  اأو�شحت 

جممعات جتارية جنحت يف احل�ش�ل 

على العتماد ب��شفها جممعات معززة 

جممعات   10 �شّنفت  فيما  لل�شحة، 

�شديقة  جممعات  ب��شفها  جتارية 

اأماكن   4 اعتماد  اىل  اإ�شافة  لل�شحة، 

عمل معززة لل�شحة. 

ت�يل  ال�زارة  اأن  ال�زيرة  واأكدت 

امل�جهة  باملبادرات  كبريا  اهتماما 

ال�طن  م�شتقبل  باعتبارهم  لالأطفال؛ 

اإ�شدار  مت  اإذ  ا�شتثمار،  واأف�شل 

لالأطفال،  ق�ش�شيتني  جمم�عتني 

والعمل جاٍر على املجم�عة الق�ش�شية 

الثالثة، مفيدة باأن 205 اأطفال و126 

من املدّر�شني واأولياء الأمر ا�شتفادوا من 

امل�ّجه  ال�شغار  ال�شحة  قادة  برنامج 

اإىل ريا�ض الأطفال يف عام 2019، اأما 

امل�شتفيدين  عدد  فبلغ  عام 2020  يف 

خالل �شهري يناير وفرباير ح�ايل 60 

طفال و38 مدر�شا وويل اأمر.

مبادرة  اأن  اإىل  ال�شالح  واأ�شارت 

عام 2020  لالأطفال يف  لل�شحة  الفن 

افرتا�شي  فني  معر�ض  بتد�شني  نفذت 

لر�ش�مات الأطفال؛ للتعبري عن نظرتهم 

ال�طنية  واجله�د  ك�رونا  جلائحة 

هذا  ن�شخة  اأن  اىل  م�شرية  ملجابهتها، 

خا�ض  عمل  عن  عبارة  �شتك�ن  العام 

بالت�عية يف �شهر رم�شان الف�شيل.

وزيرة ال�صحة

د. حممد طاهر القطان

امللك وويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

يهنئان رئي�س ال�سنغال بذكرى اال�ستقالل

البحرين تدين هجوم اإرهابًيا ا�ستهدف 

قوات حفظ ال�سالم بجمهورية مايل

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بعث 

برقية  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

جمه�رية  رئي�ض  �شال  ماكي  الرئي�ض  اإىل  تهنئة 

بالده،  ا�شتقالل  ذكرى  وذلك مبنا�شبة  ال�شنغال، 

ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  فيها  جاللته  اأعرب 

املنا�شبة  بهذه  وال�شعادة  ال�شحة  مب�ف�ر  له 

ال�طنية.

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب  وبعث 

جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

�شال  ماكي  الرئي�ض  اإىل  تهنئة  برقية  ال�زراء، 

رئي�ض جمه�رية ال�شنغال، وذلك مبنا�شبة ذكرى 

تهانيه  عن  �شم�ه  فيها  اأعرب  بالده،  ا�شتقالل 

له  متمنًيا  ال�طنية،  املنا�شبة  بهذه  لفخامته 

م�ف�ر ال�شحة وال�شعادة.

اأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهج�م 

الإرهابي الذي ا�شتهدف قاعدة ق�ات حفظ ال�شالم 

التابعة لالأمم املتحدة يف بلدة اأغله�ك بجمه�رية 

من  عدد  واإ�شابة  مقتل  عن  اأ�شفر  والذي  مايل، 

التعازي  خال�ض  عن  معربة  البعثة،  جن�د 

ومتنياتها  ال�شحايا،  وذوي  لأهايل  وامل�ا�شاة 

بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.

مملكة  م�قف  اخلارجية  وزارة  واأكدت 

العنف  اأ�شكال  لكل  والراف�ض  الثابت  البحرين 

والتطرف والإرهاب، والداعي اإىل ت�شافر اجله�د 

من  وكل  الإرهاب  على  الق�شاء  اأجل  من  الدولية 

يدعمه اأو مي�له.

امل�ساركة بحزمة من املبادرات الوطنية  للخطة.. وزيرة ال�سحة: 

ت�سخري جميع االإمكانات لدعم اخلطة الوطنية لتعزيز االنتماء

للوقاية من عمليات غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.. القطان: 

حملة توعوية للتعريف بقانون جمع املال لالأغرا�س الدينية

ال وجود الأي �سكل من اأ�سكال العمل الق�سري يف البحرين.. وزير الداخلية:

9865 حالة هروب لعمال وعامالت منازل يف �سنتني.. واإلقاء القب�س على 2553
فاطمة �شلمان:

اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل  قال الفريق 

ال�شكاوى  عدد  اإن  الداخلية  وزير  خليفة  اآل 

امل�شجلة يف مراكز ال�شرطة واملتعلقة بهروب 

العمال الأجانب وعامالت املنازل بلغت خالل 

ما  و2020   2019 املن�شرمتني  ال�شنتني 

مقداره 9865 �شك�ى.

وذكر باأن ال�زارة متكنت من اإلقاء القب�ض 

خالل ال�شنتني املا�شيتني على 2553 هاربا 

من العمال الأجانب والعمالة املنزلية.

اإطار  يف  الداخلية  وزارة  اأن  واأكد 

اجلرائم  و�شبط  مبنع  العام  اخت�شا�شها 

تق�م مب�شاعدة اجلهات �شاحبة الخت�شا�ض 

الأ�شا�شي فيما يتعلق بتنفيذ واحرتام الق�انني 

ذات ال�شلة بالعمالة، حيث ت�شارك ال�زارة يف 

احلمالت التي تق�م بها تلك اجلهات للتاأكد من 

اللتزام بال�ش�ابط القان�نية املتعلقة بالعمل 

اململكة  حر�ض  على  ال�زير  و�شدد  والإقامة، 

العمال،  حق�ق  كافة  واحرتام  مراعاة  على 

اأي  البحرين  يف  ي�جد  »ل  اأنه  اإىل  م�شريا 

�شكل من اأ�شكال العمل الإجباري اأو الق�شري، 

للعامل  ت�شمح  املطبقة  والأنظمة  فالق�انني 

اإذا رغب يف  اأو تغيريه  بحرية اختيار عمله 

ذلك يف اإطار من ال�ش�ابط القان�نية«.

جاء ذلك يف رد وزير الداخلية على �ش�ؤال 

للنائب اإبراهيم النفيعي ح�ل عدد ال�شكاوى 

بهروب  املتعلقة  ال�شرطة  مراكز  امل�شجلة يف 

 2019 العام  منذ  الجانب  والعمال  اخلدم 

وحتى نهاية العام 2020 واإجراءات ال�زارة 

ب�شاأن ذلك.

�شكاوى  عدد  اإن  الداخلية  وزير  وقال 

ال�شرطة  مراكز  يف  املنازل  عامالت  هروب 

املا�شيني،  العامني  بلغ 4500 �شك�ى خالل 

الأجانب  العمال  هروب  �شكاوى  بلغت  فيما 

ال�زارة متكنت من  اأن  5365 �شك�ى، واأكد 

يف  منازل  عامالت   807 على  القب�ض  اإلقاء 

العام 2019، و366 عاملة يف العام املا�شي 

على  القب�ض  اإلقاء  يف  جنحت  فيما   ،2020

948 عامال اأجنبيا يف 2019، و432 عامال 

يف 2020.

عملية  من  للتقليل  ال�زارة  وح�ل خطة 

وزير  اأو�شح  القادمة،  الفرتة  خالل  الهروب 

اخت�شا�ض  �شلب  من  »هذا  قائال:  الداخلية 

اجلهات املعنية بالعمالة ال�افدة وهي وزارة 

تنظيم  وهيئة  الجتماعية  والتنمية  العمل 

الداخلية  وزارة  باأن  من�ها  العمل«،  �ش�ق 

حدود  يف  ب�اجبها  القيام  يف  جهدا  تاأل�  ل 

اخت�شا�شاتها القان�نية وبذل ق�شارى جهدها 

لتقدمي الدعم وامل�شاندة للجهات املعنية للحد 

من الإ�شكاليات الناجمة بهذا املجال.

مملكة  �شجل  اأن  على  ال�زير  اأكد  كما 

البحرين يف التعامل مع العمالة ال�افدة يتميز 

بالريادة حيث حتر�ض اململكة على اأن تت�افق 

مع  بالعمال  املتعلقة  واأنظمتها  ق�انينها 

ال�شلة،  ذات  الدولية  واملعاهدات  التفاقيات 

واحرتام  مراعاة  على  اململكة  حتر�ض  كما 

حق�ق العمال كافة.

الق�انني والأنظمة املطبقة  اأن  اإىل  وا�شار 

بحرية  للعامل  ت�شمح  البحرين  مملكة  يف 

اختيار عمله اأو تغيريه اإذا رغب يف ذلك يف 

اإطار من ال�ش�ابط القان�نية التي تكفل للعامل 

حق�قه املختلفة دون الإخالل باحلق�ق املقررة 

ل�شاحب العمل مب�جب الق�انني اأو ن�ش��ض 

عقد العمل.

كما ن�ه باأن العالقة التي تربط �شاحب 

عالقة  الأ�شا�ض  يف  هي  والعامل  العمل 

احلق�ق  من  جمم�عة  تت�شمن  تعاقدية 

يف  الطرفني  كال  بها  يلتزم  التي  وال�اجبات 

ولذلك  ال�شلة،  ذات  والأنظمة  الق�انني  اإطار 

قيام  العمل عدم  تنظيم �ش�ق  قان�ن  و�شف 

العامل بعمله )بحالة ترك العمل( مراعاة من 

امل�شرع لعتبارات اأن هذا الفعل يعد خمالفة 

لها  ي�شع  التي  العمالية  والأنظمة  للق�انني 

امل�شرع طرق واآليات عديدة من اأجل ال�ق�ف 

على �شبب ترك العامل للعمل وكيفية ت�ش�ية 

ففي  وبالتايل  ذلك،  عن  الناجمة  املنازعات 

حالة ترك العامل لعمله اأو الرغبة يف تغيريه 

الإطار  يف  ت�ش�يتها  يتم  الأم�ر  هذه  فاإن 

التعاقدي الذي يحكم عالقة العمل والق�انني 

ذات ال�شلة بتنظيمه، ولي�ض يف اإطار الق�انني 

العقابية والتي تختلف فل�شفتها مع الفل�شفة 

التي تق�م عليها ق�انني العمل.

وبني ال�زير يف �شياق رده اأن دور وزارة 

مبنع  العام  اإخت�شا�شها  اطار  يف  الداخلية 

اجلهات  مب�شاعدة  تق�م  اجلرائم  و�شبط 

يتعلق  فيما  الأ�شا�شي  الخت�شا�ض  �شاحبة 

بتنفيذ وتطبيق واحرتام الق�انني ذات ال�شلة 

يف  الداخلية  وزارة  ت�شارك  حيث  بالعمالة، 

احلمالت التي تق�م بها تلك اجلهات للتاأكد من 

اللتزام بال�ش�ابط القان�نية املتعلقة بالعمل 

والإقامة.

اإبراهيم النفيعيوزير الداخلية
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خالل زيارة ميدانية ملركز يف راأ�س حيان.. وزير »البلديات«:

رفع اإنتاجية مركز اال�ستزراع ال�سمكي بن�سبة %70

و�ش�ؤون  ال�شغال  وزير  قال 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

خلف  عبداهلل  بن  ع�شام  املهند�س 

الإنتاجية  الكفاءة  رفع  مت  اإنه 

مبركز ال�شتزراع ال�شمكي مبنطقة 

احلايل  امل��شم  خالل  حيان  راأ�س 

يف  عليه  كانت  عما   %70 بن�شبة 

ت�شغيل  م�ؤكدا  ال�شابق،  امل��شم 

بالطاقة  املتاحة  الأح�ا�س  جميع 

الرئي�شي  املفق�س  يف  الق�ش�ى 

واإ�شبعيات  يرقات  لإنتاج  باملركز 

وال�شربمي  ال�شبيطي  اأ�شماك 

والهام�ر.

امل�شاهمة  »اأن  خلف  واأو�شح 

ُيعّد من  الغذائي  الأمن  يف حتقيق 

املجالت التي حتظى باهتمام كبري 

ومتابعة  البحرين  مملكة  قبل  من 

ملا  الر�شيدة  حك�متها  من  حثيثة 

بالغة«،  اأهمية  من  املجالت  لتلك 

جاللة  به  ل  تف�شّ »ما  اىل  م�شريا 

ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

افتتاح  يف  ال�شامي  خطابه  يف 

الف�شل  من  الثاين  النعقاد  دور 

الت�شريعي اخلام�س ملجل�س الن�اب 

له� خري دليل على اهتمام جاللته 

البحرين  ل�شعب  الغذائي  بالأمن 

واملقيمني فيها«.

كما اأ�شاد خلف بجه�د اللجنة 

التنم�ية  للم�شاريع  ال�زارية 

نائب  برئا�شة  التحتية  والبنية 

ال�شيخ  ال�زراء  جمل�س  رئي�س 

يف  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  خالد 

ال�شمكية،  الرثوة  على  احلفاظ 

ا من عنا�شر  ب��شفها عن�شًرا مهمًّ

الأمن الغذائي يف مملكة البحرين، 

يك�ن  حتى  اجله�د  وتكثيف 

رئي�ًشا  خياًرا  ال�شمكي  ال�شتزراع 

يلبي  ناجًحا  اقت�شاديًّا  وبديالً 

الحتياجات ال�شتهالكية املتزايدة، 

معاليه  ت�جيهات  اىل  اإ�شافة 

على  اخلا�س  القطاع  بت�شجيع 

البحري  ال�شتزراع  يف  ال�شتثمار 

اجلغرافية  امل�اقع  اقرتاح  عرب 

املنا�شبة لإقامة مثل هذه امل�شاريع 

وم�ا�شفات  املطل�بة  وم�شاحاتها 

البيئة  وت�فري  الأح�ا�س  اإن�شاء 

نطاق  وت��شيع  لالأ�شماك،  املالئمة 

ال�شراكات مع اجلهات ذات العالقة 

تقنيات  على  امل�اطنني  لتدريب 

هذا  يف  جتاري  م�شروع  تاأ�شي�س 

املجال.

 - ال�زارة  »اإن  قائالً  وتابع 

والرثوة  الزراعة  وكالة  ممثلة يف 

اخت�شا�شاتها  وبحكم  البحرية 

وامل�ش�ؤوليات  لل�اجبات  ووفقاً 

الق�انني  مب�جب  بها  املناطة 

اململكة  يف  بها  املعم�ل  والأنظمة 

�شبيل  يف  جاهدة  ت�شعى  فاإنها 

لتحقيق  ال�ُشبل  اأف�شل  اإيجاد 

ا�شتدامته  و�شمان  الغذائي  الأمن 

باملنفعة  تع�د  التي  وا�شتمراريته 

على جميع اأفراد املجتمع«.

واأكد خلف خالل زيارة ميدانية 

ال�زارة  وكيل  مبعية  بها  قام 

للزراعة والرثوة البحرية الدكت�ر 

وامل�شت�شار  اأب�الفتح  حممد  نبيل 

والغاز  للنفط  ال�طنية  بالهيئة 

ال�شمكي  ال�شتزراع  م�شروع  مدير 

من  وعدد  مكي  جعفر  ح�شني 

م�ش�ؤويل ال�زارة »اأن رفع الكفاءة 

ال�شراكة  �شمن  ياأتي  الإنتاجية 

وهيئة  ال�زارة  بني  الإ�شرتاتيجية 

النفط والغاز والتي تهدف اىل رفع 

والإ�شبعيات  الريقات  من  الإنتاج 

اىل  التجارية  الأ�شماك  اأن�اع  من 

خم�شة ماليني �شن�يا«.

ال�شراكة  هذه  اإن  وقال 

يف  �شاهمت  قد  ال�شرتاتيجية 

احلي  الغذاء  اإنتاج  وحدة  تط�ير 

ليتم  الإنتاج  م�شت�يات  لرفع 

ا�شتخدامها كغذاء طبيعي لريقات 

رعاية  اىل  حتتاج  التي  الأ�شماك 

النم�  لتعزيز  وذلك  خا�شة 

الغذائية  ال�شل�شلة  ملطابقة  ال�شليم 

الطبيعية يف البيئة البحرية بحث 

يتم اإنتاج 3 اأطنان من الدولبيات 

اخل�شراء  الطحالب  من  لرت  واألف 

يقارب  ما  اىل  بالإ�شافة  املكثفة 

امل�الح  ربيان  من  يرقة  ماليني   3

ب�شكل ي�مي.

اىل  خلف  ال�زير  واأ�شار 

ا�شتكمال ال�شراكة مع هيئة تاي�ان 

اأن�اع  لإنتاج  الدويل  للتعاون 

جديدة كامليد وال�شعري يف م��شم 

ال�شتزراع احلايل.

مت  اأنه  خلف  ال�زير  اأكد  كما 

»اإطالق منطقة غمي�س للم�شتثمرين 

يف الأقفا�س العائمة وذلك لت�شتفيد 

من الإنتاج املتزايد من الإ�شبعيات 

املحلية كما مت تط�ير حمطة �شخ 

لت�اكب  الرئي�شية  البحر  مياه 

مركز  ملرافق  امل�شتمر  الإ�شغال 

خط�ط  اىل  بالإ�شافة  ال�شتزراع 

املر�شحات  املياه عرب  مقل وتعقيم 

الرملية«.

ت�فري  على  »نعمل  واأ�شاف 

البيئة ال�شتثمارية املنا�شبة وذلك 

امل�ش�رة  تقدمي  يف  امل�شاهمة  عرب 

املحلية  ال�شركات  مل�شاعدة  الفنية 

املزارع  يف  م�شاريعها  اإطالق  يف 

الربية التي مت ت�ش�يتها يف املركز 

ال�طني لال�شتثمار«.

ومن جهته، اأكد وكيل الزراعة 

اأن  اأب�الفتح  البحرية  والرثوة 

»ي�شكل  ال�شمكي  ال�شتزراع  قطاع 

ا�شرتاتيجية  �شمن  مهماً  حم�راً 

ال�زارة التي تاأتي دعماً لت�جهات 

الأمن  بتحقيق  امل�قرة  احلك�مة 

الغذائي ململكة البحرين، خ�ش��شاً 

يعد  ال�شمكية  الرثوة  قطاع  اأن 

الغذاء  مرتكًزا مهًما �شمن م�شادر 

للم�اطنني واملقيمني يف اململكة«.

»ا�شتمرار  الفتح  اأب�  اأكد  كما 

من  املزيد  ل�شتقطاب  اجله�د 

لإطالق  اخلا�س  القطاع  �شركات 

�شاأنها  من  ا�شتثمارية  م�شروعات 

تعظيم الإنتاج املحلي من الأ�شماك 

مبا يحقق الكتفاء الذاتي يف اململكة 

ك�شريك  اخلا�س  القطاع  وادخال 

ال�شتزراع  م�شاريع  يف  ا�شا�شي 

ال�شمكي وت�فري ارا�شي للم�شاهمة 

على  يع�د  مبا  اجلانب  هذا  يف 

باملنفعة  الغذائي  القت�شاد 

والتنمية«.

وزير االإ�سكان يبحث مع النائب

 حطاب ت�سريع وترية امل�ساريع االإ�سكانية

بن هندي يوؤكد اأهمية توثيق تاريخ اأعالم الوطن 

وزير  احلمر  يعق�ب  بن  با�شم  ا�شتقبل 

الإ�شكان، مبكتبه يف دي�ان ال�زارة، النائب 

الن�اب،  جمل�س  ع�ش�  حطاب  عبدالرزاق 

بالدائرة  املتعلقة  امل�ا�شيع  وبحث عدًدا من 

ال�شاد�شة يف املحافظة اجلن�بية وامل�ا�شيع 

�شاأنها  من  والتي  امل�شرتك،  الهتمام  ذات 

وزارة  بني  والتن�شيق  التعاون  تعزيز 

لتنفيذ  وذلك  الن�اب،  وجمل�س  الإ�شكان 

الربامج الإ�شكانية التي تكفل ت�فري ال�شكن 

املالئم جلميع امل�اطنني.

التعاون  تعزيز  اإىل  اللقاء  وتطرق 

امل�شرتك بني وزارة الإ�شكان وجمل�س الن�اب، 

ودعم خطط ال�زارة لتلبية الطلبات املدرجة 

على ق�ائم النتظار، من خالل ت�شريع وترية 

على  املدرجة  الإ�شكانية  بامل�شاريع  العمل 

�شري  ا�شتعرا�س  جرى  كما  ال�زارة،  خطط 

مدن  يف  التنفيذ  قيد  الإ�شكانية  امل�شاريع 

لتلبية  ال�زارة  وخطط  اجلديدة،  البحرين 

الطلبات الإ�شكانية مبحافظات اململكة ومنها 

املحافظة اجلن�بية.

بن  �شلمان  املحرق  حمافظ  ا�شتقبل 

مببنى  مبكتبه  املناعي،  هندي  بن  عي�شى 

را�شد  اإبراهيم  والباحث  الكاتب  املحافظة، 

من  عددا  املحافظ  اأهدى  اإذ  الدو�شري، 

اأعالم  تاأريخ  على  ا�شتملت  التي  م�ؤلفاته 

البحرين،  يف  الن�شائي  ال�شعبي  الغناء 

زويد،  حممد  الراحل  الفنان  حياة  و�شرية 

بالإ�شافة اىل رواية مقهى الفرا�شة. 

وثّمن املحافظ جه�د امل�ؤلف، م�ؤكدا على 

ت�ثيق  يف  والكتاب  للم�ؤرخني  املهم  الدور 

م�شيدا  ومبدعيه،  واأعالمه  ال�طن  تاريخ 

تراث  بتاأريخه  واهتماماته  الكاتب  بجه�د 

املدن والقرى باململكة، متمنيا له املزيد من 

الت�فيق والنجاح، داعيا املبدعني وامل�ؤلفني 

يف جميع مدن وقرى حمافظات اململكة اإىل 

وما حت�يه  وقراهم  مدنهم  تاريخ  ت�شجيل 

من معامل وع�ائل ومهن وغريها. 

را�شد  اإبراهيم  الكاتب  قدم  جانبه،  من 

الدو�شري خال�س �شكره وتقديره للمحافظ، 

مثمنا اهتمامه مبثل هذه امل�ؤلفات.

»الداخلية« تدعو للبقاء يف املنازل واخلروج لل�سرورة

»بلدية ال�سمالية«: 9 لغات لتعريف اجلاليات بقانون النظافة

املحل�س  مع  بالتعاون  ال�شمالية  املنطقة  بلدية  اأطلقت 

وجمالها  ونظافتها  البيئة  على  للمحافظة  حملتها  البلدي 

اأردو،  فلبيني،  هندي،  )اإجنليزي،  منها  لغات  بت�شع 

وبنغايل(، م�شرية اإىل اأن هذه احلملة تاأتي ا�شتكمال حلملتها 

ال�طنية )نبيها حل�ة ونظيفة(.

مب�شاركة  احلملة  حظيت  فقد  للبلدية،  بيان  وبح�شب 

لت�عية  ب�شائر  مركز  بالتعاون  تقام  اإذ  وا�شعة،  جمتمعية 

الإ�شالمية  وال�ش�ؤون  العدل  ل�زارة  التابع  اجلاليات 

والأوقاف. وتهدف احلملة اإىل ت�عية املقيمني من اجلاليات 

التي  البيئية  املكت�شبات  على  احلفاظ  اأهمية  اإىل  ال�افدة 

اأجنزتها مملكة البحرين خالل ال�شن�ات ال�شابقة.

النظافة  بقان�ن  اجلاليات  لت�عية  احلملة  تهدف  كما 

اإلقاء  على  والق�شاء  للحد   2019 ل�شنة   )10( رقم  العامة 

والأماكن  وال�ش�اطئ  والطرقات  ال�ش�ارع  يف  املخلفات 

العامة وال�شاحات املفت�حة.

الف�شالة  ال�شمالية ملياء  ولفتت مدير عام بلدية املنطقة 

كبرية؛  اأهمية  لها  الكرمية  اجلاليات  اأفراد  م�شاركة  اأن  اإىل 

ك�نها ت�شتهدف �شريحة وا�شعة ومهمة من مك�نات البالد، 

مركزة على املنظر العام للمنطقة ب�شكل اأكرث �شم�لية، وذلك 

بال�شل�كيات  ال�عي  ون�شر  املخالفات،  ن�شب  من  بالتقليل 

الأهداف  مع  ين�شجم  مبا  ال�شلبية،  واآثاراها  اخلاطئة 

و�ش�ؤون  ال�شغال  وزارة  لروؤية  املحققة  ال�شرتاتيجية 

البلديات والتخطيط العمراين الطم�حة يف عمل بلدي �شامل 

م�شيفة  املجتمعية،  وال�شراكة  ال�شتدامة  اأ�شا�س  على  قائم 

اأن هذه احلمالت ل ميكن اأن حتقق اأهدافها اإل بتطبيق مبداأ 

ال�شراكة املجتمعية والتعاون بني خمتلف م�ؤ�ش�شات مملكة 

البحرين الر�شمية والأهلية.

واأكدت الف�شالة اأن هذه احلملة تاأتي تنفيذا لت�جيهات 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون  الأ�شغال  وزير 

البلديات  ل�ش�ؤون  ال�زارة  ووكيل  خلف،  عبداهلل  بن  ع�شام 

تكثيف حمالت  ب�شرورة  اآل خليفة،  اأحمد  بن  ال�شيخ حممد 

الت�عية بالنظافة بني امل�اطنني واملقيمني.

فريو�س  انت�شار  من  للحد  املبذولة  اجله�د  اإطار  يف 

اللتزام  �شرورة  على  الداخلية  وزارة  اأكدت  ك�رونا، 

والتعليمات  ال�قائية  والتدابري  الحرتازية  بالإجراءات 

لفريو�س  للت�شدي  الطبي  ال�طني  الفريق  عن  ال�شادرة 

احلالت  عدد  وارتفاع  النت�شار  زيادة  لتجنب  ك�رونا 

الأيام  الإ�شابات خالل  عدد  ارتفاع  ظل  وذلك يف  القائمة، 

املا�شية.

و�شددت ال�زارة على اأهمية دور اأفراد املجتمع كافة يف 

ال�شادرة  التعليمات  واتباع  ال�قائية  بالإجراءات  اللتزام 

املنازل  يف  البقاء  عرب  ك�رونا  فريو�س  انت�شار  ملنع 

واخلروج لق�شاء احلاجات ال�شرورية، مع اللتزام بارتداء 

الأماكن  يف  الجتماعي  التباعد  وتطبيق  ال�جه  كمامة 

العامة وا�شتمرار اخت�شار التجمعات على الأ�شرة ال�احدة 

يف املنزل واملحيط الجتماعي يف النطاق املعتاد واملحدود 

انت�شار  يف  الأ�شباب  اأهم  من  ك�نها  املخالطة  وجتنب 

الفريو�س وزيادة عدد احلالت القائمة.

وقد وا�شلت الإدارات واملديريات الأمنية تنفيذ حمالت 

القان�نية املقررة بحق  ر�شد املخالفات واتخاذ الإجراءات 

باملحافظات  ال�شرطة  مديريات  قامت  حيث  مرتكبيها، 

اإجراء   8786 باتخاذ  الداخلية  ب�زارة  املعنية  والإدارات 

للحفاظ على معايري التباعد الجتماعي، ور�شد 66714 

خمالفة عدم لب�س كمامة ال�جه يف الأماكن العامة واملحال 

 1 حتى  وذلك  ت�ع�ية،  حملة   7816 وتنفيذ  التجارية 

اأبريل اجلاري.

وقد قامت الإدارة العامة للدفاع املدين حتى تاريخ 1 

وتعقيم  تطهري  عملية   231012 بتنفيذ  اجلاري  اأبريل 

خمتلفة للمباين واملن�شاآت احلك�مية وال�ش�ارع والطرقات 

التدريبية  الدورات  عقد  يف  م�شتمرة  اأنها  كما  وغريها، 

ح�ل الطرق ال�شحيحة لتنفيذ عمليات التطهري والتعقيم 

العمل،  واأماكن  واملن�شاآت احلك�مية  املباين  الحرتازي يف 

وبلغ عدد من �شارك يف الدورات التي نظمها الدفاع املدين 

اخلا�شة،  وال�شركات  امل�ؤ�ش�شات  من  �شخ�شا   1180

فيما  احلك�مية،  اجلهات  خمتلف  من  �شخ�شا  و1051 

بلغ عدد املتط�عني منذ �شهر مار�س العام املا�شي 6062 

وتعقيم  تطهري  عملية   1597 على  والإ�شراف  متط�عا، 

�شارك فيها املتط�ع�ن، كما مت تدريب 1230 �شخ�شا من 

الك�ادر واملتط�عني لتعقيم امل�شاجد، وتنفيذ 107 عمليات 

تطهري وتعقيم بالتعاون مع �شركات التنظيف.



حمليات 04www.alayam.com

الأحد 21 �شعبان  1442 ـ العدد 11684 

Sunday 4th  April 2021 - No. 11684

 د. عبداهلل يو�سف املطوع

ال�شرية  عن  اأبحث  اأن  اهلل  ــّدر  ق

وهي  عبيد،  �شديقة  للأ�شتاذة  الذاتية 

من الكوادر الوطنية املخل�شة يف العمل 

واأثناء  الإن�شاين،  والعمل  الرتبوي 

تقدمي  فكرة  علي  عر�شت  بها  ات�شايل 

والدها اأولً، هنا وقفُت حائًرا لأنني مل 

اأت�شرف مبعرفته واأنا يف �شلك التعليم 

ب�شبب ِقدمه يف اإدارة املعارف، فرحبُت 

الأ�شتاذة  اأحتفتني  حيث  بالفكرة، 

اأخواتها  مع  بالتعاون  عبيد  �شديقة 

واخوانها مبعلومات اأثرت مو�شوعنا، فالأ�شتاذ املربي حممد اإبراهيم 

عبيد ُيعترب من اأوائل من عمل يف الرتبية واأر�شى قواعد مئوية التعليم 

يف مملكة البحرين، فهو مرٍب فا�شل معتز بدينه ووطنه در�س اأجيالً 

واأجيالً تقلدوا مراكز مهمة يف البحرين حتى يومنا هذا.

ولد الأ�شتاذ حممد عبيد )عميد عائلة عبيد( يف يوم الأحد احلادي 

عام  ابريل  من  ع�شر  الرابع  املوافق  1354هـ  عام  حمرم  من  ع�شر 

1935م مبدينة املحرق، فوالده موؤ�ش�س املكتبة الوطنية عام1929م، 

املبكرة  طفولته  عا�س  البنعلي،  فريق  وحتديًدا  املحرق  مدينة  ويف 

وت�شرب من عاداتها وتقاليدها، بعدها انتقلت ا�شرته اإىل مدينة املنامة 

وحتديًدا فريق ال�شيوخ الذي يحاذي �شارع ال�شيخ عبداهلل وقريًبا من 

ابنة  والدته  املهزع وعم  بن  قا�شم  القا�شي  ال�شيخ  والده  منزل خال 

ال�شيخ احمد بن املهزع، اإذ عا�س طفولته و�شبابه يف بيت اأ�ش�س على 

التقوى والعلم والدين والثقافة، اإذ كان الأ�شتاذ حممد عبيد حكيًما يف 

تربيته ل بنائه الت�شعة واخوته اللذين تيتموا مبكًرا.

املقابلة  الغربية  املدر�شة  يف  تعليمه  عبيد  حممد  الأ�شتاذ  تلقى 

للمدر�شة ال�شناعية )مدر�شة ابوبكر ال�شديق حالًيا( باملنامة، واكمل 

تعليمه يف مدر�شة املنامة الثانوية بالق�شيبية ودر�س فيها حتى اأكمل 

ال�شف الأول الثانوي ثم دخل �شلك التعليم، حيث كان معلًما حازًما 

مثقًفا طيًبا كرمًيا ذو همة متفائل ون�شًطا، وقد لزمته هذه ال�شفات 

حتى اآخر عمره.

عمل الأ�شتاذ حممد عبيد بالتدري�س من عام من 1952 - 1969م 

يف مدار�س عديدة منها مدر�شة النعيم البتدائية الإعدادية ومدر�شة اأم 

احل�شم البتدائية وغريها، حيث قام بتدري�س مواد العلوم واحل�شاب 

والر�شم للمرحلة البتدائية على مدى 17 عاًما، وبح�شب ما اأ�شارت 

اإليه ابنته، فقد كان الأ�شتاذ حممد عبيد يحر�س وب�شدة على مراعاة 

البيئة املنزلية للطلب مل�شاندتهم للم�شي قدًما يف التعلم بفهم ووعي 

املناطق  يف  فيها  در�س  التي  املدار�س  خا�شة  لبيئتهم،  وا�شتثمار 

والأ�شاليب  الطرق  يف  املعلومات  اأحدث  لهم  وّفر  حيث  الزراعية، 

الناجحة للزراعة والتي كان يقروؤها يف مكتبة والده، فقد كان يقدر 

اأهمية تو�شيع مدارك الطلبة خارج املقرر الدرا�شي، وقد وظف ذلك يف 

درو�س الزراعة والنجارة �شمن الأن�شطة الل�شفية.

ويف مدر�شة اأم احل�شم البتدائية ا�شتطاع الأ�شتاذ حممد عبيد اأن 

يربط املدر�شة بالبيت وخلق جو عائلي فيها، حيث كانت ت�شمل طلبة 

الغريفه،  اجلفري،  مثل  من  احل�شم  اأم  اإىل  بالإ�شافة  مناطق  عدة  من 

واملاحوز، كما اأن�شاأ حديقة مثمرة باملدر�شة، حيث كان يحر�س على 

توزيع منتجاتها على الطلبة املحتاجني.

ومن خلل ان�شمام الأ�شتاذ حممد عبيد لفريق الك�شافة، حر�س 

على  واحلث  الأخلقية  املبادئ  وغر�س  الطلبة  مهارات  �شقل  على 

العتماد على الذات لتذليل اأي �شعوبة يواجهها الك�شاف.

فيها  َعِمَل  التي  املدار�س  يف  عبيد  حممد  الأ�شتاذ  اإ�شهامات  ومن 

تاأ�شي�س الفرق الك�شفية وال�شراف عليها، تاأ�شي�س جمموعات الزراعة 

)النجارة(  اليدوية  احلرف  جمموعات  تاأ�شي�س  عليها،  وال�شراف 

املدر�شية  املكتبات  بتزويد  وامل�شتمر  الدائم  الدعم  عليها،  وال�شراف 

املق�شف  باإدارة  الدعم  وتقدمي  جماًنا،  واجلرائد  واملجلت  بالكتب 

املدر�شي.

الفنان  عبيد  حممد  الأ�شتاذ  يد  على  تتلمذوا  الذين  الطلبة  ومن 

عبداهلل بن وليد، الأ�شتاذ بركات البنعلي، ال�شتاذ اإبراهيم بهزاد ع�شو 

العامة  الأمانة  يف  مديًرا  املناعي  اإبراهيم  ال�شتاذ  ال�شورى،  جمل�س 

ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربي �شابًقا.

واجلدير بالذكر اأن الأ�شتاذ حممد عبيد قد عمل بالتدري�س حتت 

اإدارة وزير الرتبية الأ�شتاذ اأحمد العمران عندما كان الأ�شتاذ يعقوب 

القوز مدير التعليم البتدائي.

وميكن القول اأن ال�شتاذ حممد عبيد مل يكن مدر�ًشا متميًزا فقط 

اأبناء املجتمع من  الثقافة بني  اأجل ن�شر  واإمنا مكافًحا يف حياته من 

خلل �شعيه يف الرتقاء باملكتبة الوطنية بعد وفاة والده عام 1961م، 

حيث كان يذهب يف ال�شباح الباكر لإح�شار ال�شحف واملجلت من 

املطار ويهدي ن�شًخا منها ملوظفي اجلمارك، ثم يذهب للمكتبة ملتابعة 

�شري العمل هناك قبل بدء دوامه يف املدر�شة، ثم ُيكمل يومه بعد دوامه 

يف ن�شر العلم وتعزيز التعلم ببيع الكتب واملجلت باأنواعها، كما كان 

يتربع للطلبة املحتاجني، حتى انه كان يحر�س على احل�شول على 

الثمن،  الزهيدة من كتب ذات طبعه باه�شة  الطبعة  امللخ�شات ذات 

ملكتبة  اجلامعية  للكتب  الأول  املزود  الوطنية هي  املكتبة  كانت  كما 

جامعة البحرين، حيث احتوت على األف عنوان باأ�شعار منا�شبة، كما 

اأخرى للمكتبة مثل مكتبة  الأ�شتاذ حممد عبيد على فتح فروع  عمل 

ال�شعب عام 1972 م يف املحرق يف �شارع ال�شيخ حمد مقابل املدر�شة 

الأهلية، بعدها حّول ا�شم »مكتبة ال�شعب« فيما بعد اإىل ا�شم »مكتبة 

عبيد« عام 1979م ب�شارع باب البحرين، ثم اأ�شرف على فتح »مكتبة 

الأوىل  وهي  العربي  اخلط  اأدوات  توفري  يف  املتخ�ش�شة  اخلطاط« 

ا منه على موا�شلة م�شرية  والفريدة يف اخلليج العربي وذلك حر�شً

ن�شر الثقافة والعلم يديرها حاليا ابنه اإبراهيم حممد بن عبيد.

مقربة  يف  وُدِفَن  الرثى  تّو�شد  2014م  �شنة  الربعاء  يوم  ويف 

املنامة اإل اأن �شمعته مل تنطفئ، اإذ خلفه نخبه من اأبناء وبنات واأحفاد 

واأ�شباط وا�شلوا م�شريته الرتبوية والتعليمية، حيث تقلدوا منا�شب 

اإدارية يف مدار�س مملكة البحرين ووزارة الرتبية والتعليم وغريها 

اجلليل  ا�شتاذنا  اهلل  رحم  اخلا�شة،  وموؤ�ش�شاتها  الدولة  وزارات  من 

حممد اإبراهيم عبيد وا�شكنه ف�شيح جناته.

حممد عبيد

�سمن برنامج رايات للمنح الدرا�سية

املربة اخلليفية تطلق منحًا با�سم الأمري الراحل خليفة بن �سلمان
املربة  موؤ�ش�شة  اأعلنت 

من  عدد  اإطلق  اخلليفية 

با�شم  الدرا�شية  املنح 

تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور 

امللكي  ال�شمو  �شاحب 

�شلمان  بن  خليفة  الأمري 

ثراه،  اهلل  طيب  خليفة  اآل 

رايات  برنامج  �شمن  وذلك 

وتاأتي  الدرا�شية.  للمنح 

الأمري خليفة بن �شلمان  املبادرة تخليًدا لذكرى  هذه 

ملوؤ�ش�شة  واملوّجه  الأول  الداعم  كان  الذي  خليفة  اآل 

اإحدى  املوؤ�ش�شة  وتعد  اإن�شائها،  منذ  اخلليفية  املربة 

ثمار توجيهات وروؤى �شموه.

فقد اأوىل املغفور له باإذن اهلل تعاىل الأمري خليفة 

بالًغا  اهتماًما  ثراه(  اهلل  )طّيب  خليفة  اآل  �شلمان  بن 

يف  هو  ا�شتثمار  اأف�شل  باأنه  منه  اإمياًنا  بالتعليم؛ 

املواطن لكونه اأ�شا�س كل جمتمع ناجح.

يف  متطورة  نقلة  بف�شله  التعليم  قطاع  و�شهد 

خمتلف مراحلها، ومت تخريج اأجيال مثقفة ومتعلمة 

اأ�شهمت يف بناء البحرين احلديثة.

ومن هذا املنطلق، تعلن موؤ�ش�شة املرّبة اخلليفية 

لدرجة  درا�شية  منح   7 توفري  املبادرة  هذه  عرب 

البكالوريو�س بالتعاون مع الكلية امللكية للجراحني 

الربيطانية  اجلامعة  الطبية،  البحرين  جامعة   -

جامعة  اإىل  بالإ�شافة  الأهلية  واجلامعة  بالبحرين 

البحرين  بال�شراكة مع معهد  باجنور وجامعة لندن 

.)BIBF( للدرا�شات امل�شرفية واملالية

�شمو  �شرحت  املنا�شبة،  هذه  حول  حديثها  ويف 

ال�شيخة زين بنت خالد اآل خليفة رئي�س جمل�س اأمناء 

اخلليفية  املربة  موؤ�ش�شة 

موؤ�ش�شة  »تت�شرف  قائلة: 

باإطلق  اخلليفية  املربة 

منح درا�شية با�شم املغفور 

له باإذن اهلل تعاىل �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري خليفة 

بن �شلمان اآل خليفة، طيب 

ووفاء  عرفانا  ثراه،  اهلل 

�شموه  لذكرى  وتخليدا 

للوطن  ما قدمه  له على  امتناننا  وللتعبري عن مدى 

اللحمدود  ودعمه  اإ�شهاماته  عن  ف�شل  واملواطن، 

للموؤ�ش�شة وبراجمها وفعالياتها.

تعلمنا  ومنه  دوما  الأعلى  مثلنا  �شموه  وكان 

خدمة  على  والقيام  امل�شوؤولية  وح�س  العطاء  قيم 

املواطنني، ونوؤمن باأن جميع ما حققناه من منجزات 

وجل،  عز  اهلل  من  بف�شل  هي  وخدمات  واأهداف 

املتوا�شلة  ورعايته  اهلل  رحمه  �شموه  لعناية  ثم 

للموؤ�ش�شة.

مملكة  خدمة  يف  نوا�شل  اأن  العزم  عاقدين 

البحرين حتت ظل قيادة �شاحب اجلللة امللك حمد 

املفدى،  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

كما اأود اأ�شكر اجلامعات ال�شريكة على تعاونهم 

حتقيق  يف  ت�شب  والتي  املبادرات،  لهذة  ودعمهم 

م�شاعينا لتمكني ال�شباب البحريني، وتعزيز فر�شهم 

من اأجل حتقيق اأحلمهم الأكادميية، مبا يتوافق مع 

الدرا�شية  املوؤ�ش�شات  اأف�شل  لدى  ورغباتهم  ميولهم 

على م�شتوى اململكة من خلل برنامج رايات للمنح 

الدرا�شية«.

هو  الدرا�شية  للمنح  رايات  برنامج  اأن  ُيذكر 

مت  وقد  اخلليفية،  املربة  موؤ�ش�شة  برامج  اأبرز  اأحد 

اإطلقه يف عام 2011، وهو ياأتي �شمن اإطار ر�شالة 

املوؤ�ش�شة الرامية اإىل متكني ال�شباب وتنمية مهاراتهم 

العلمية والعملية يف خمتلف التخ�ش�شات واملجالت. 

للتعليم  درا�شية  منح  توفري  اإىل  الربنامج  وي�شعى 

اإىل تنظيم ور�س عمل ودورات  الأكادميي، بالإ�شافة 

تعليمية على مدار العام الدرا�شي، وخلق فر�س عمل 

تدريبية يف القطاع احلكومي واخلا�س، بهدف تطوير 

املهارات اللزمة وتزويد الطلبة بالأخلقيات اللزمة 

مفاهيم  تعزيز  اإىل  الربنامج  يهدف  كذلك  للعمل. 

الطلبة  وحث  الوطن،  جتاه  الجتماعية  امل�شوؤولية 

على امل�شاركة يف الأعمال التطوعية خلدمة املجتمع.

�شاحب  ملنح  الت�شجيل  طلبات  ا�شتقبال  و�شيتم 

خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو 

على  و�شيتوجب  ابريل 2021.  تاريخ 11  من  بدًءا 

القبول  على  احل�شول  رايات  برنامج  يف  املتقدمني 

يف  التقدمي  قبل  املختارة  اجلامعات  من  لللتحاق 

مدى  على  التقدمي  مرحلة  و�شت�شتمر  الربنامج. 

 11 بني  ما  املمتدة  الفرتة  خلل  كاملني،  اأ�شبوعني 

عملية  و�شتتم   .2021 اأبريل   24 اىل  اأبريل2021 

اأ�شا�س  الربنامج، وذلك على  ل�شروط  وفًقا  الختيار 

واختبار  ال�شخ�شية  واملقابلة  الأكادميي  التح�شيل 

اإىل  بالإ�شافة  املقدمة  التطوعية  والأعمال  التقييم، 

اإجنازات املتقدم.

للمزيد من املعلومات، يرجى التوا�شل مع موؤ�ش�شة 

املربة اخلليفية على هاتف رقم 17499909 اأو عرب 

.)scholarship@mkfbh.org( الربيد الإلكرتوين

معاجلة 317 ق�سية بقيمة 776 األف دينار و150 م�ستفيًدا 

»فاعل خري« ما�سية يف تعزيز قيم التكافل الجتماعي
مدير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  بن  خالد  ال�شيخ  اأكد 

اإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، اأن خدمة »فاعل خري« 

اآل خليفة  را�شد بن عبداهلل  ال�شيخ  اأول  الفريق  التي د�شنها 

قيم  تعزيز  يف  قدما  ما�شية  املا�شي،  العام  الداخلية  وزير 

التكافل الجتماعي ون�شر اخلري والتي متثل ركائز اأ�شا�شية 

وثوابت اأ�شيلة يف منظومة املجتمع البحريني، منوها باأنه 

واإ�شافة  والإح�شان،  الرب  �شهر  رم�شان،  �شهر  اقرتاب  مع 

املعايري  تطبيق  بعد  القائمة  اإىل  املع�شرة  احلالت  من  عدد 

املجتمعي  التفاعل  من  مزيد  نحو  الأمل  يحدونا  اللزمة، 

خدمة  حتقيقها،  على  تعمل  التي  النبيلة  الأهداف  وحتقيق 

»فاعل خري«.

واأ�شاف اأن اخلدمة، ا�شتطاعت خلل هذه الفرتة الزمنية 

الق�شرية معاجلة 317 ق�شية بقيمة 776 األف دينار، وبلغ 

عدد امل�شتفيدين 150 �شخ�شا، مما اأ�شهم يف اإ�شفاء حالة من 

ال�شرور على العديد من الأ�شر.

الدعم  هذا  اأن  اإىل  الأحكام  تنفيذ  اإدارة  مدير  واأ�شار 

الأعلى  املجل�س  قبل  من  كرمية  مبادرات  قادته  املجتمعي، 

للمراأة، بتوجيهات من �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية �شبيكة 

رئي�شة  املفدى  البلد  عاهل  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت 

املجل�س الأعلى للمراأة، حفظها اهلل ورعاها، ب�شداد الديون عن 

اأحكام ق�شائية،  ال�شادر بحقهن  البحرينيات  الن�شاء  جميع 

ال�شيخ  اأطلقها �شمو  منوها كذلك بحملة »فينا خري« والتي 

نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جللة امللك للأعمال الإن�شانية 

امللكية  املوؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  ال�شباب  و�شوؤون 

عن  املديونيات  بدفع  �شموه  وتوجيه  الإن�شانية  للأعمال 

 ال�شيخ خالد بن را�شدجمموعة من الغارمني الذين �شدر بحقهم اأحكام ق�شائية.

 بعد اإخفائها يف طرد كمامات اجلمارك.. اإحباط حماولة تهريب املاريجوانا
متكنت �شئون اجلمارك من اإحباط حماولة تهريب ما يقرب من 700 جرام من مادة املاريجوانا املخدرة، عرب منفذ مطار البحرين الدويل، كانت خمباأه يف طرد من 

)الكمامات(، واأو�شحت �شئون اجلمارك اأن �شباط اجلمارك يف ق�شم جناح الأثر K9 وخلل قيامهم باأداء الواجبات املنوطة بهم، ا�شتبهوا يف الطرد املذكور، وبفتحه 

تبني وجود املادة املخدرة، م�شرية اإىل اأنه مت حتويل املادة امل�شبوطة اإىل اإدارة مكافحة املخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية، لتخاذ الإجراءات القانونية 

اللزمة.

حالت »زعل« ب�سبب حمدودية املعازمي.. ول م�سافحات اأو قبالت

»زواج كورونا«.. الفريو�س اخرتق بع�س احلفالت وعري�س حجر املعازمي

�شارة جنيب:

تغرًيا  والأعرا�س  الزواج  حفلت  منط  �شهد 

جذرًيا منذ انت�شار جائحة كورونا حول العامل، اإذ 

امل�شاحبة  والفعاليات  املظاهر  من  العديد  اختفت 

واقت�شرت املنا�شبات التي كانت ت�شتنزف ميزانية 

العري�س يف ال�شابق على ح�شور عدد حمدود من 

املدعوين املقربني.

تكاليف  انخفا�س  النا�س  من  العديد  واعترب 

احلفلت ميزة وفر�شة لتاأ�شي�س حياة زوجية من 

دون حتمل نفقات باهظة، كما يرى العديد اأن من 

اجلوانب الإيجابية اختفاء مظاهر التكلف واملبالغة 

تعديل  اإىل  ذلك  يوؤ�ش�س  اأن  اآملني  الحتفال  يف 

اللتزامات اخلا�شة بالزواج ب�شكل دائم.

وميتثل اأهايل الزوجني واملدعوين لل�شرتاطات 

عدم  من  للتاأكد  »امل�شحة«  اأخذ  واأبرزها  اجلديدة، 

معايري  تطبيق  مع  كورونا،  بفايرو�س  الإ�شابة 

وتبادل  امل�شافحة  جتنب  مثل  الجتماعي  التباعد 

القبلت.

ولأن الت�شوير يعترب اجلزء الأهم لتوثيق ليلة 

العمر، بداأ منط الت�شوير النهاري للزواج ينت�شر يف 

وقاعات  لل�شتوديوهات  كبديل  املفتوحة  الأماكن 

الأفراح، ومن تلك اخليارات املزارع وال�شرتاحات 

اخلا�شة واحلدائق املنزلية.

ا باجلائحة،  وتاأثرت الوجبات والتوزيعات اأي�شً

فقد انت�شرت ظاهرة توزيع »املعقمات« والكمامات 

يف احلفلت كجزء من الإجراءات الحرتازية. ويف 

ظل منع »البوفيهات« تناف�شت املطاعم على تقدمي 

وجبات فردية بتغليف مميز.

بداية  يف  قرانه  عقد  اإنه  ح�شن  �شلمان  وقال 

اأ�شرته  من  جًدا  حمدود  عدد  بح�شور  اجلائحة، 

حفلة  يقيم  لأن  يخطط  وكان  العرو�س،  واأ�شرة 

زواج بعد عدة اأ�شهر بح�شور جميع اأفراد العائلة 

والأ�شدقاء، لكن ومع ا�شتمرار زيادة الأعداد ف�شلت 

زوجته اإلغاء احلفل.

اأما مرمي علي فقد احتفلت بخطوبتها بح�شور 

يف  املقربات  وال�شديقات  الأهل  من  حمدود  عدد 

اللطيف  الطق�س  حالة  من  وا�شتفادت  املنزل، 

ل�شتقبال املدعوين يف احلديقة.

باإقامة حفل »برايد �شور«  واكتفت �شارة علي 

واحتفلن  املقربات،  ل�شديقاتها  دعوة  فيه  وجهت 

باأجواء عفوية يف الهواء الطلق بحديقة منزل اأحد 

اأقاربها، والتقطت �شوًرا تذكارية لتوثيق املنا�شبة.

وجلاأت العديد من العرائ�س لتق�شيم املدعوين 

القران،  عقد  يف  حمددين  اأفراد  دعوة  خلل  من 

للتباعد  مراعاة  اخلطوبة  حفل  يف  واآخرين 

الجتماعي.

ولكن مل متر جميع احلفلت على نحو هادئ، 

فقد اأدت حمدودية اختيار الأفراد لوقوع م�شكلت 

عرو�س  اأكدته  ما  وهو  العوائل،  من  العديد  يف 

فرًدا   30 حتديد  اإن  اإذ  ا�شمها،  ذكر  عدم  ف�شلت 

»زعل«  حلالت  اأدى  الطرفني  من  احلفل  حل�شور 

وامتناع املدعوات عن احل�شور مرا�شاة للآخرين، 

وكان هناك �شعور بتف�شيل املدعوين على الآخرين.

بتهنئته  قام  من  كل  بحجر  عري�س  وت�شبب 

اإحدى  واأخوات  والدة  تعر�شت  كما  احلفل،  خلل 

العرائ�س للحجر ال�شحي بعد عدة اأيام من احلفل، 

حني هاتفتهن خبرية التجميل واأبلغتهن باإ�شابتها، 

اأن التزامها بارتداء الكمام حال دون تعر�شهن  اإل 

للعدوى.

كان  الذي  املبلغ  توفري  عري�شان  وا�شتطاع 

ا للحفلة وحظوا ب�شفرة �شهر ع�شل مميزة. خم�ش�شً

املتغرية  القرارات  بح�شب  الق�ش�س  وتنوعت 

تفاجاأ  وقد  الوبائية،  احلالة  م�شتجدات  على  بناء 

املا�شي  يناير  يف  اجلدد  العر�شان  من  العديد 

الأعرا�س  اإقامة  منع  ب�شاأن  ال�شادر  بالتعميم 

واملطاعم  الفنادق  يف  والتجمعات  والحتفالت 

وال�شالت، وهو ما �شبب اإرباًكا، اإل اأن العديد منهم 

ارتاأى الكتفاء بالت�شوير.

العام  خلل  الزواج  عقود  عدد  اإجمايل  وبلغ 

العدل  وزارة  اإح�شائية  بح�شب   2020 املا�شي 

اآلف و26 عقد  الإ�شلمية والأوقاف 6  وال�شوؤون 

زواج، بينهم 5 اآلف و468 بحرينًيا.

 2020 يناير  يف  الزواج  عقود  عدد  وبلغ 

بح�شب الإح�شائية 403 عقود زواج، و492 عقًدا 

يف فرباير، و438 عقًدا خلل �شهر مار�س.

خلل  حمدوًدا  ا  انخفا�شً الأعداد  و�شهدت 

ت�شجيل 336 و243  اإذ مت  ومايو،  اأبريل  �شهري 

عقًدا على التوايل، وعادت الأعداد لرتتفع يف يونيو 

ومت ت�شجيل 455 عقًدا.

وبحلول يوليو املا�شي، �شجلت اأعداد الزيجات 

اأغ�شط�س  ويعترب  عقود،   603 بلغت  اإذ  طفرة 

بلغت 777  والتي  العقود  اأعداد  الأعلى من حيث 

 240 �شبتمرب  يف  وبلغ  العدد  انخف�س  ثم  عقًدا، 

عقًدا، 428 عقًدا يف اأكتوبر، 566 عقًدا يف نوفمرب، 

و505 يف دي�شمرب.
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�شفحة الأمن من اإعداد اإدارة الثقافة الأمنية بالإدارة العامة لالإعالم والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية

توفري كل اأنواع التطعيمات امل�ضادة لفريو�س كورونا للنزلء
 يف ظل تطبيق جميع االإجراءات التي من �ساأنها احلفاظ على �سحة و�سالمة النزالء، فقد مت توفري كل اأنواع 

التطعيمات امل�سادة لفريو�س كورونا للنزالء يف مراكز االإ�سالح والتاأهيل جمانا مع حرية اختيارهم التطعيم الذي 

ينا�سبهم، حيث مت تطعيم النزالء كافة بن�سبة %100 ممن بادروا بالت�سجيل.

القائمة بفريو�س  النزالء من احلاالت  العامة لالإ�سالح والتاأهيل بتوفري االت�ساالت بني  االإدارة   وقد قامت 

كورونا وكذلك املخالطني واأهاليهم من اأجل االطمئنان عليهم وعلى ظروفهم ال�سحية، حيث اإن جميع احلاالت 

اأي منها نقلها للم�ست�سفى، وتتلقى رعاية طبية متكاملة على مدار  القائمة حالتها م�ستقرة ومل تتطلب ظروف 

ال�ساعة من قبل كوادر متخ�س�سة وحتت اإ�سراف فريق البحرين الطبي ووزارة ال�سحة.

 ويجري العمل حاليا على اإعداد قائمة جديدة بالنزالء الذين تنطبق عليهم معايري العقوبات البديلة وحتديد 

املجاالت التي �سيتم من خاللها ق�ساء فرتة حمكوميتهم فيها ومبا يحقق االأهداف االإ�سالحية املطلوبة واإعادة 

دجمهم يف املجتمع.

 وتعتزم االإدارة العامة لالإ�سالح والتاأهيل ترتيب زيارات للنزالء الذين تلقوا التطعيم امل�ساد للفريو�س على 

اأن يكون اأهاليهم اأو من يودون زيارتهم قد تلقوا اأي�سا التطعيم املذكور بجانب اإجرائهم فح�سا لفريو�س كورونا 

قبل تلك الزيارة.

مدير عام الإدارة العامة للحرا�ضات:

 تدريب 11396 حار�س اأمن منذ تاأ�ضي�س مدر�ضة تدريب احلرا�ضات

مدير اإدارة �ضرطة خدمة املجتمع:

 ال�ضراكة املجتمعية والنتماء الوطني ترتجمان التعبري ال�ضادق عن روح املواطنة احلقة

اأ�شار العقيد عبداهلل را�شد العنزي مدير اإدارة 

�شرطة خدمة املجتمع، اإىل اأن ال�شراكة املجتمعية 

ننتهز  عزيزة  منا�شبة  تعترب  الوطني  والنتماء 

لكل  والثناء  ال�شكر  لتقدمي  الفر�شة  خاللها 

العاملني يف جمال خدمة املجتمع وتعزيز النتماء 

الأ�شعدة  على  له  امل�شهود  وبدورهم  الوطني 

املنا�شبات  �شتى  ويف  امليادين  ومبختلف  كافة 

والفعاليات، م�شتعر�شني بالوقت ذاته عطاءهم 

تاأتي تنفيذا للتوجيهات  التي  وجهودهم املثمرة 

العمل  موا�شلة  الداخلية يف  وزير  من  ال�شديدة 

الدوؤوب وتوفري كل ما يف �شاأنه تطوير املنظومة 

ال�شرطية و�شقل القدرات الذاتية وجتهيز رجال 

الأمن بكل التجهيزات ليكونوا على اأهب اجلاهزية 

وال�شتعداد ملجابهة التحديات يف �شتى الظروف.

ولفت مدير اإدارة �شرطة خدمة املجتمع اإىل اأن 

الوطني ترتجمان  املجتمعية والنتماء  ال�شراكة 

التعبري ال�شادق عن روح املواطنة احلقة لتكون 

ممار�شة حية و�شلوكا ح�شاريا جتاه اأبناء الوطن 

وا�شتقراره،  اأمنه  على  ال�شاهرون  وبخا�شة 

واحلكيمة  الثاقبة  امللكية  الروؤى  �شمن  وذلك 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  الإ�شالحي  للم�شروع 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه وجت�شيدا ملا 

اأن تكون  يوليه جاللته من حر�ص واهتمام يف 

منوذج  البحرين  مملكة  يف  ال�شرطية  املنظومة 

امل�شتوى  على  وفخر  اعتزاز  وحمل  به  يحتذى 

مليثاق  الأ�شا�شية  الركائز  مع  ومتما�شيا  العاملي 

العمل الوطني و�شمن القيم واملبادئ الإن�شانية، 

عيونا  ال�شرطة  رجال  اأ�شبح  كيف  راأينا  وقد 

ت�شهر للطماأنينة وبث روح الأمان، ورجال اأ�شداء 

بالبذل  الوطن  �شاحات  يف  باأفعالهم  يت�شابقون 

راية  تكون  حتى  اجلليلة  والعمال  والإيثار، 

الوطن خفاقة نحو العال والأجماد.

العنزي  را�شد  عبداهلل  العقيد  وا�شتعر�ص 

املجتمع  خدمة  �شرطة  تقدمها  التي  اخلدمات 

والتي تت�شمن، ر�شد احتياجات الأهايل، حماية 

ال�شلوكيات  مكافحة  والعنف،  التفكك  من  الأ�شر 

عند  ال�شري  حركة  تنظيم  اخلاطئة،  واملظاهر 

التجارية  الأ�شواق  على  الرقابة  املدار�ص، 

الإر�شادات  تقدمي  ملرتاديه،  امل�شاعدة  وتقدمي 

ال�شوارع،  يف  ال�شري  حركة  ملخالفي  التوعوية 

املهجورة  املباين  لر�شد  مكثفة  دوريات  ت�شيري 

واإخطار جهات الخت�شا�ص عنها، حماية الق�شر 

واملراهقني من خطر النحراف وال�شياع، مكافحة 

تقدمي  ال�شائبة،  العمالة  �شبط  الت�شول،  حالت 

الدعم املعنوي لذوي الهمم وكبار ال�شن من خالل 

زيارات دورية يتم تنظيمها للمراكز الجتماعية، 

ومواد  طبية  وكمامات  الطعام  وجبات  توزيع 

للعمالة  املحافظات  مع  بالتن�شيق  متوينية 

الآ�شيوية وذوي الدخل املحدود يف ظل جائحة 

خمالفات  اأي  لر�شد  امليدانية  الرقابة  كورونا، 

للقرارات ال�شحية ال�شادرة للت�شدي ومنع تف�شي 

فريو�ص كورونا، تقدمي اإر�شادات توعوية �شفهية 

وكتابية للجاليات الأجنبية عن اأهمية دور التقيد 

بالإجراءات الحرتازية يف ظل جائحة كورونا.

املجتمع  خدمة  �شرطة  اإدارة  مدير  و�شلط 

التي  التدريبية  والدورات  الربامج  على  ال�شوء 

املجتمع  خلدمة  ال�شرطية  العنا�شر  اإحلاق  مت 

ل�شقل قدراتهم ومهاراتهم العملية، كالنتهاء من 

ال�شرطة  من   500 بتدريب  التدريبي  الربنامج 

حول مهام واإجراءات �شرطة خدمة املجتمع والذي 

يهدف اإىل رفع قدرات ال�شرطة العلمية والعملية، 

التعامل  فن  وتدريب 300 موظف على دورات 

اإدارات  من  لعدد  الناجح  العمل  وا�شرتاتيجية 

لأفراد  تدريبي  برنامج  اإىل  بالإ�شافة  الوزارات، 

الأولية،  الإ�شعافات  يف  املجتمع  خدمة  �شرطة 

والتعاون مع مركز بتلكو للعنف الأ�شري باإحلاق 

تدريبية  ور�ص  يف  املجتمع  �شرطة  من  اأفراد 

ت�شاهم يف رفع مهاراتهم وقدراتهم للتوا�شل مع 

الكرامة  دار  مع  تعاونا  هناك  اأن  كما  اجلمهور، 

ا�شرتاتيجية  باإعداد  وذلك  الجتماعية  للرعاية 

متكاملة لتطوير العمل امل�شرتك وتوعية كل اأفراد 

املجتمع ملكافحة الت�شول والت�شرد، وتدريب 200 

من �شرطة خدمة املجتمع حول كيفية التعامل مع 

املخالفني واأولياء اأمور الطلبة وت�شهيل احلركة 

املرورية اأمام املدار�ص بالتعاون مع ق�شم الثقافة 

املرورية باإدارة املرور والرتخي�ص.

للقانون  تنفيذا  اأنــه  واأو�شح   

 )24( رقم  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر 

تدريب  مدر�شة  اإن�شاء  مت  فقد  ل�شنة 

املخت�شة  اجلهة  ب�شفتها  احلرا�شات 

الأمن  �شركات  عمل  بتنظيم  املعنية 

القانون  ح�شب  اخلا�شة  واحلرا�شة 

وزير  من  ال�شادرة  والتوجيهات 

بقانون  للمر�شوم  املنفذة  الداخلية 

رقم )24(، وبناء عليه تقوم املدر�شة 

الأمنية  ال�شركات  عمل  مبتابعة 

على  حل�شولها  عليها  والتدقيق 

لتقدمي  الالزمة  الأمنية  ال�شرتاطات 

املدر�شة  تقوم  كما  الأمنية،  اخلدمات 

قبوله  يتم  ملن  تاأهيلية  دورات  بعقد 

لدى  اإن  حيث  اأمن،  كحار�ص  للعمل 

على  يعمل  تفتي�ص  فريق  املدر�شة 

زيــارات  بعمل  يقوم  ال�شاعة  مــدار 

ومواقع  ال�شركات  ملقار  ميدانية 

احلرا�شة التي تتولها �شركات الأمن.

التدريبية  الربامج  اأهم  وحول 

املدر�شة،  تقدمها  التي  والتاأهيلية 

اأ�شار العميد اخلالدي اإىل اأن مدر�شة 

تدريب احلرا�شات تقوم بعقد دورات 

ال�شركات  اأمن  حلرا�ص  متخ�ش�شة 

اخت�شا�شه،  ح�شب  على  كال  الأمنية 

من  العديد  على  التدريب  وي�شتمل 

طبيعة  فيها  تنق�شم  والتي  ــواد  امل

والنظري  العملي  على  التدريب 

والعناية  واحلــرا�ــشــة  كاحلماية 

بالعمالء واإجراءات التفتي�ص واأنظمة 

احلــمــايــة والـــطـــوارئ واحلــريــق 

والت�شالت  الأولية  والإ�شعافات 

الطوارئ  وحالة  التقارير  ــداد  واإع

ــواد  وامل ـــوال  الأم ونقل  ـــالء  والإخ

حيث  املهمة،  وامل�شتندات  الثمينة 

احلرا�شات  تدريب  مدر�شة  قامت 

منذ  اأمن  حار�ص   11396 بتدريب 

تاأ�شي�شها وحتى تاريخه.

مع  التعاون  ــالت  جم ــول  وح

والقطاع  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات 

احلرا�شات،  تــدريــب  يف  اخلــا�ــص 

اإىل  اإ�شافة  اإنه  اخلالدي  العميد  قال 

اخلا�شة  واحلرا�شة  الأمن  �شركات 

وزارة  يف  واملديريات  والإدارات 

تدريب  مدر�شة  ــدى  ل الداخلية 

تدريب  جمال  يف  تعاون  احلرا�شات 

يف  العمل  وزارة  مع  احلرا�شات 

تدريب موظفي الأمن البحرينيني يف 

القطاع اخلا�ص، اإ�شافة اإىل �شندوق 

البحرين  نفط  و�شركة  متكني  العمل 

الدولية  البحرين  وحلبة  بابكو 

وكذلك  املحلية،  البنوك  وبع�ص 

فيما  والتجارة  ال�شناعة  وزارة 

يتعلق بعمل ال�شركات الأمنية.

اأ�شار ال�شيد حممد   ومن جانبه، 

التنفيذي  الرئي�ص  العبا�شي  اإبراهيم 

ل�شركة بيت الإمناء للخدمات الأمنية، 

اإىل اأن الربامج التاأهيلية والتدريبية 

التي تقدمها مدر�شة تدريب احلرا�شات 

بوزارة الداخلية ممتازة جدا ملوظفي 

جدد  اأمن  موظفي  كانوا  �شواء  الأمن 

اأن  كما  �شابقة،  خربة  لديه  من  اأو 

التي  والتاأهيلية  التدريبية  الربامج 

احتياجاتنا  تقدمها جدا مهمة وتلبي 

لزم  اإن  املــوقــع  ح�شب  ونطبقها 

بتقدمي  تقوم  ال�شركة  اإن  حيث  الأمر 

خدمات احلماية ال�شخ�شية للزائرين 

وحرا�شة املمتلكات. 

�شكره  عن  العبا�شي  اأعرب  كما 

تبذلها  التي  للجهود  وتقديره 

بوزارة  للحرا�شات  العامة  الإدارة 

والبناء  امل�شتمر  والتعاون  الداخلية 

ملا فيه م�شلحة الوطن واملواطن.

ومــن جــانــب اآخـــر، اأو�ــشــح 

العام  املدير  ال�شروف  اإبراهيم 

الربامج  اأن  مي،  �شكيور  ل�شركة 

تقدمها  التي  والتاأهيلية  التدريبية 

تعترب  احلرا�شات  تدريب  مدر�شة 

حيث  التدريبية  الربامج  اأف�شل  من 

اجلوانب  من  العديد  تغطي  اإنها 

�شركتنا  وحتر�ص  للحار�ص،  املهمة 

الربامج  هذه  من  ال�شتفادة  على 

لدينا  الأمــن  موظفو  يتمتع  حتى 

املطلوبة  الأمنية  املوا�شفات  بكل 

حلار�ص الأمن، متمنيا ال�شتمرار يف 

هذا التعاون من خالل تقدمي برامج 

متقدمة لذوي اخلربة الطويلة ومن 

كم�شريف  اأعلى  م�شتويات  يف  هم 

التوا�شل  باأهمية  منوها  ــن،  الأم

مدر�شة  على  القائمني  مع  والتعاون 

تنفيذ  اجل  من  احلرا�شات  تدريب 

ما  وتغطية  وتطويرها  الأهــداف 

ي�شتجد من متطلبات خلدمة القطاع 

اخلا�ص مبختلف قطاعاته.

املن�ساآت واملباين  االأمن يف حماية  االأمني بتدريب حرا�س  اطار دورها  للحرا�سات يف  العامة  االإدارة  تعمل 

 ،2007 عام  تاأ�س�ست  التي  تدريب احلرا�سات  االأمنية وذلك من خالل مدر�سة  اال�ست�سارات  ال�سكنية، وتقدمي 

حيث تعمل على تاأهيل حرا�س االأمن من خالل تدريبات نظرية وعملية جتعلهم يوؤدون عملهم على اأكمل وجه، 

والدورات  التاأ�سي�سية  الدورة  خالل  من  امل�ستويات،  اأعلى  على  املخاطر  اإدارة  على  التدريب  توفري  خالل  من 

املتخ�س�سة.

 واأكد العميد جابر اجلويد اخلالدي مدير عام االإدارة العامة للحرا�سات، اأن االإدارة العامة ت�سعى اإىل االرتقاء 

باخلدمات االأمنية يف القطاع اخلا�س وتطويره ملواكبة امل�ستجدات يف هذا املجال والتمييز لتكون مملكة البحرين 

من الدول املتقدمة وال�سباقة يف املجال االأمني على امل�ستوى واالإقليمي والعاملي.

حممد العبا�سي اإبراهيم ال�سروف

 العقيد عبداهلل العنزي

العميد 

جابر 

اجلويد 

اخلالدي
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بعد ختام ال�ضباقات التاأهيلية الدولية واإ�ضدال ال�ضتار على مو�ضم القدرة

نا�ضر بن حمد: حققنا ثمار اأهداف املو�ضم.. وامل�ضاركة الوا�ضعة حمل تقدير

عي�ضى بن �ضلمان ي�ضهد ال�ضباق 24

انت�ضارات مثرية بكوؤو�س وزارة ال�ضباب.. و»جياد العفو« تك�ضب جوائز بيت التمويل الكويتي

تغطية - اللجنة الإعالمية:

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 

ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل 

و�شباقات  للفرو�شية  امللكي  لالحتاد  الفخري  الرئي�س 

ختام  بعد  للقدرة   2021 /2020 مو�شم  اختتم  القدرة، 

ال�شباقات الأخرية يف قرية البحرين الدولية للقدرة و�شط 

ال�شباقات  والفر�شان يف  الإ�شطبالت  من  وا�شعة  م�شاركة 

للفرو�شية  امللكي  التي نظمها الحتاد  الدولية والتاأهيلية 

و�شباقات القدرة.

و�شهدت قرية البحرين الدولية للقدرة مناف�شة مميزة 

كيلومرتا   120 مل�شافة  الدولية  ال�شباقات  مراحل  يف 

و40   80 �شباقي  اإىل  اإ�شافة  كيلومرت،   100 و�شباق 

كيلومرتا تاأهيلي حملي.

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اأعرب  املنا�شبة،  وبهذه 

�شهده  الذي  الكبري  بالنجاح  �شعادته  بالغ  عن  خليفة  اآل 

مو�شم القدرة 2020/ 2021 يف ظل الإقبال الكبري على 

امل�شاركة واملناف�شة القوية التي �شهدتها جميع البطولت 

النجاح دافع كبري يف  اأن هذا  املو�شم، مبينا �شموه  طوال 

يف  قدما  وامل�شي  القدرة  ريا�شة  اأهداف  حتقيق  موا�شلة 

دعم الإ�شطبالت والفر�شان.

واأكد �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة اأن تنظيم 

لالإ�شطبالت  دعم  واملحلية  الدولية  التاأهيلية  ال�شباقات 

مع  الوا�شعة،  امل�شاركة  على  حر�شوا  الذين  والفر�شان 

من  الرغم  على  متميزة  م�شتويات  تقدمي  على  احلر�س 

قوة  توؤكد  والتي  ال�شباق،  رافقت  التي  املناخية  الأجواء 

ال�شباقات،  يف  الظروف  هذه  على حتمل  الفر�شان  وقدرة 

وهو ما كان وا�شحا طوال مراحل ال�شباقات، مبينا �شموه 

اإ�شرار وعزمية الفر�شان جاء للخربات الوا�شعة التي  اأن 

ميتلكونها واكت�شبوها من ال�شباقات املا�شية.

اأن  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  واأو�شح 

اخلارجية  بامل�شاركات  حافلة  �شتكون  املقبلة  الفرتة 

لبذل  اجلميع  و�شي�شعى  البحرينية،  القدرة  لريا�شة 

اجلهود لتحقيق اأف�شل النتائج وتاأكيد مكانة هذه الريا�شة 

التي  البارزة  النتائج  عن  عطفا  اخلارجي،  امل�شتوى  على 

حتققت يف امل�شاركات املا�شية. 

ثمار الأهداف

واأو�شح �شموه اأن الحتاد امللكي للفرو�شية و�شباقات 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  عي�شى  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  القدرة 

جنى ثمار العديد من الأهداف التي و�شعها، م�شيدا �شموه 

يف  كبرية  جهودا  بذلوا  الذين  واحلكام  اللجان  بجهود 

اإخراج املو�شم باأف�شل �شورة تنظيمية، والدور املهم الذي 

للمو�شم،  الأخرية  ال�شباقات  يف  اللجان  جميع  به  قامت 

الأمر الذي وفر جميع اأ�شباب النجاح.

نايف املعماري يت�ضدر �ضباق 120 كم

اإ�شطبالت  من  املعماري  �شامل  نايف  الفار�س  ت�شدر 

الأ�شايل �شباق م�شافة 120 كم تاأهيلي دويل، بعد اأن اأنهى 

ال�شباق بزمن قدره )5 �شاعات و55 دقيقة و54 ثانية(، 

بزمن  الزعيم  فريق  من  اخلاطري  هالل  حمد  الفار�س  ثم 

الفار�س  ثم  ثانية(،  وقدره )5 �شاعات و58 دقيقة و39 

عبداهلل نبيل النقبي من ا�شطبالت الأ�شايل بزمن وقدره )6 

�شاعات و6 دقائق و31 ثانية(.

واأكد املعماري اأن �شباق 120 كم �شهد مناف�شة قوية 

لإنهاء  امل�شاركني  من  �شعيا  املراحل  طوال  كبرية  واإثارة 

ال�شباق.

خرجت  املو�شم  ختام  �شباقات  »اإن  املعماري:  وقال 

امللكي  الحتاد  من  وبجهود  تنظيمية  �شورة  باأف�شل 

كافة،  التنظيمية  واللجان  القدرة  و�شباقات  للفرو�شية 

ونحن نقدم لهم جزيل ال�شكر على هذه اجلهود«.

وقال الفار�س في�شل ح�شن النعيمي من فريق الزعيم 

يف  م�شاركته  خالل  الأهداف  من  العديد  حقق  فريقه  باأن 

عام  »ب�شكل  واأ�شاف  القدرة،  ملو�شم  اخلتامية  ال�شباقات 

الألقاب،  على  قوية  مناف�شة  و�شهد  مثريا،  املو�شم  جاء 

ما  وهو  ال�شباق،  يف  امل�شاركة  من  عديدة  اأهدافا  وحققنا 

املو�شم  يف  اجلهود  بذل  ملوا�شلة  الكبري  الدافع  �شيعطينا 

املقبل«.

 

ح�ضة امل�ضاري تت�ضدر �ضباق 100 كم

 )KHK( امل�شاري من فريق الفار�شة ح�شة  ت�شدرت 

�شباق م�شافة 100 كم تاأهيلي دويل، اإذ اأنهت ال�شباق بزمن 

وقدره )5 �شاعات و17 دقيقة و39 ثانية(، ثم الفار�شة 

فريا اأ�شابيل من اإ�شطبالت الحتاد بزمن وقدره )5 �شاعات 

النايف  الفار�س ح�شني حممد  ثم  ثوان(،  دقيقة و5  و20 

دقيقة  �شاعات و20   5( وقدره  بزمن   )N13( فريق  من 

و43 ثانية(.

جهود جبارة للحكام

بذلت جلان احلكام والبيطرة جهودا كبرية يف تاأمني 

�شال�شة  و�شط  تنظيمية،  �شورة  باأف�شل  املو�شم  اإخراج 

البيطري  الفح�س  اإىل  اجلياد  بدخول  التنظيم  عملية  يف 

اجلهات  من  املتبعة  الحرتازية  الإجراءات  جميع  واتخاذ 

اإذ حر�شت جلنة احلكام  ب�شاأن فريو�س كورونا،  املعنية 

واللجان الأخرى على اتباع التعليمات، مع احلر�س على 

دخول الفر�شان مع اجلياد فقط.

واأكملت جلان احلكام والبيطرة عملها باأف�شل �شورة، 

من خالل فح�س جميع اجلياد امل�شاركة يف ال�شباقات.

�شلمان  بن  عي�شى  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 

بن حمد اآل خليفة رئي�س الهيئة العليا لنادي 

نادي  نظم  اخليل،  و�شباق  للفرو�شية  را�شد 

اأم�س  ع�شر  اخليل  و�شباق  للفرو�شية  را�شد 

املو�شم والذي  الرابع والع�شرين لهذا  ال�شباق 

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  كوؤو�س  على  اأقيم 

الكويتي  التمويل  بيت  وكاأ�شي  والريا�شة 

وكاأ�س نادي را�شد للفرو�شية و�شباق اخليل، 

مبنطقة  النادي  �شباق  م�شمار  على  وذلك 

عدد  ال�شباق  ح�شر  كما  ال�شخري.  يف  الرفة 

الراعية  اجلهات  وممثلي  ال�شمو  اأ�شحاب  من 

لل�شباق.

وكان ال�شوط الأول اأقيم على كاأ�س نادي 

واملخ�ش�س  اخليل  و�شباق  للفرو�شية  را�شد 

خيل  من  واملبتدئات  الرابعة  الدرجة  جلياد 

يف  امل�شجلة  الأ�شيلة  العربية  البحرين 

»الواهو« م�شافة 1200 مرت واجلائزة 2000 

الأول  املر�شح  احل�شان  وا�شتطاع  دينار، 

عبداهلل  الفار�س  وبقيادة   »1791 »اجلالبي 

في�شل تاأكيد جدارته بتحقيق فوزه الثاين على 

التوايل هذا املو�شم 

وزارة  كاأ�س  على  الثاين  ال�شوط  واأقيم 

�شباق  جلياد  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون 

مرت   1800 م�شافة  حملي«  »نتاج  التوازن 

احل�شان  ومتكن  دينار،   2500 واجلائزة 

فيكتوريو�س  لإ�شطبل  نايت«  دارك  »ذي 

ا�شتعادة نغمة  اإدن�شون رودرغز من  وبقيادة 

املو�شم  هذا  الأول  فوزه  م�شجال  النت�شارات 

واخلام�س يف ر�شيده.

وزارة  كاأ�س  على  الثالث  ال�شوط  واأقيم 

الدرجات  جلياد  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون 

حملي«  »نتاج  واملبتدئات  والرابعة  الثالثة 

دينار،   2500 واجلائزة  مرت   2200 م�شافة 

بيم«  »هاي  الأول  املر�شح  احل�شان  وا�شتطاع 

ملك اإم اأند اإي ري�شنغ.

وزارة  كاأ�س  على  الرابع  ال�شوط  واأقيم 

�شباق  جلياد  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون 

مرت   1000 م�شافة  حملي«  »نتاج  التوازن 

وا�شتطاع  دينار،   2500 واجلائزة  م�شتقيم 

لإ�شطبل  بلوت«  يل  »تولو�س  احل�شان 

رودرغز  اإدن�شون  وبقيادة  فيكتوريو�س 

ت�شجيل فوزه الثاين على التوايل هذا املو�شم.

انت�ضارات مثرية

بيت  كاأ�س  على  اخلام�س  ال�شوط  واأقيم 

التوازن  �شباق  جلياد  الكويتي  التمويل 

م�شتقيم  مرت   1000 م�شافة  »م�شتورد« 

لفتا  فوزا  و�شهد  دينار،   3000 واجلائزة 

العفو  لإ�شطبل  اأرماندو«  »دون  للح�شان 

فوكومتو  داي�شكي  الياباين  الفار�س  بقيادة 

الذي قلب التوقعات.

كاأ�س  على  ال�شاد�س  ال�شوط  واأقيم 

جلياد  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزارة 

 1800 م�شافة  »م�شتورد«  التوازن  �شباق 

الفار�س  وتاألق  دينار،   2500 واجلائزة  مرت 

قيادة  يف  نادر  اإبراهيم  وال�شاعد  املتمرن 

احل�شان »زميريان« لإ�شطبل احل�شنني.

واأقيم ال�شوط ال�شابع والأخري على كاأ�س 

التوزان  �شباق  جلياد  الكويتي  التمويل  بيت 

دينار،   4000 واجلائزة  مرت   1400 م�شافة 

و�شهد فوزا لفتا للح�شان »ناين بيلو زيرو« 

فوكومتو  داي�شكي  وبقيادة  العفو  لإ�شطبل 

امل�شمر  تطوره وجناح خطة  احل�شان  ليوؤكد 

حممد �شعيد.

التتويج

ال�شباق حيث  الفائزين يف  وقد مت تتويج 

قام ال�شيخ �شقر بن �شلمان اآل خليفة م�شت�شار 

ال�شباب  ال�شباب بوزارة �شوؤون  خبري �شوؤون 

�شوؤون  وزارة  كوؤو�س  بتقدمي  والريا�شة 

والثالث  الثاين  لالأ�شواط  والريا�شة  ال�شباب 

حممد  بن  �شلمان  ال�شيخ  �شمو  اإىل  والرابع 

ال�شاد�س  ال�شوط  اآل خليفة وكاأ�س  بن عي�شى 

قام  فيما  جان،  عبدالر�شول  الفائز  املالك  اإىل 

حممد فهمي حمد مدير تنفيذي ببيت التمويل 

اخلام�س  ال�شوطني  كاأ�شي  بتقدمي  الكويتي 

اإبراهيم العفو، فيما  الفائز  اإىل املالك  وال�شابع 

املدير  خليفة  اآل  را�شد  بن  �شلمان  ال�شيخ  قدم 

و�شباق  للفرو�شية  را�شد  لنادي  التنفيذي 

الفائز  امل�شمر  اإىل  الأول  ال�شوط  كاأ�س  اخليل 

يو�شف البوعينني.



أكد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه، وقوفه وتأييده التام ومساندته 
الكامل��ة لكل الق��رارات واإلج��راءات التي 
يتخذه��ا صاح��ب الجاللة المل��ك عبداهلل 
الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية 
الهاشمية الش��قيقة لحفظ أمن واستقرار 
األردن الش��قيق ون��زع فتي��ل كل محاولة 
للتأثير فيهما، وذل��ك انطالقًا مما يربط 
األردني��ة  والمملك��ة  البحري��ن  مملك��ة 
الهاش��مية الش��قيقة من رواب��ط وثيقة 
راس��خة قوامها األخوة والعقيدة والمصير 
الواحد، وامتدادًا لتاريخهما المشترك وأن 

أمنهما كل ال يتجزأ.
س��ائاًل جاللت��ه المولى عز وج��ل أن يديم 
على المملك��ة األردنية الهاش��مية أمنها 
واس��تقرارها في ظل قيادة صاحب الجاللة 

الملك عبداهلل الثاني.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 16 صفحة 1 0
»شاملة الضريبة«
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شهر الرحمةقريبًا.. على صفحات

 منظمات دولية تستهدف البحرين بتقرير كل 4 أيام

 خبراء في ندوة                 : التسييس الدولي 
أبرز التحديات لـ»حقوق اإلنسان« في البحرين

وليد صبري «

أك��د خب��راء أن، المملك��ة تواجه 
أكبر التحديات الدولية في المجال 
الحقوق��ي واإلنس��اني، عن طريق 
التسييس، واالبتزاز السياسي، من 

قبل دول ومنظمات معادية.
»الوط��ن«،  ن��دوة  ف��ي  وأك��دوا 
ف��ي  اإلنس��ان  بعن��وان »حق��وق 
أن  وتحديات«،  إنجازات  البحرين.. 
هناك مؤسس��ات مؤدلجة تعمل 
عل��ى إذكاء الطائفي��ة واالحتراب 
الداخلي ف��ي البحري��ن، وبينوا أن 
منظم��ات مث��ل هيوم��ن رايتس 
ووتش، ومنظم��ة العفو الدولية، 
ومراس��لون بال حدود، استهدفت 
البحري��ن بنحو 16 تقري��رًا وبيانًا 
وبحث��ًا، خالل الفترة م��ن 1 يناير 
2021، وحتى 3 م��ارس الماضي، 
يوم��ًا،   64 16 تقري��رًا خ��الل  أي 
بمع��دل تقرير ينتقد البحرين كل 

4 أيام.

ناصر: المنظمات الحقوقية مقصرة في إصدار التقارير الرديفة

الحداد: قصور لدى السلطة التشريعية في فهم أهمية حقوق اإلنسان

العربي: استهداف البحرين في حقوق اإلنسان مؤدلج ومستمر

دينا اللظي: مؤسسات مسيسة تساند قرارات ضد البحرين

»الداخلية«: 150 مستفيدًا من 
»فاعل خير« ومعالجة 317 قضية

أك��د مدير إدارة تنفيذ األح��كام بوزارة الداخلية الش��يخ خالد بن 
راش��د بن عبداهلل آل خليفة، أن خدمة »فاعل خير«، التي دش��نها 
وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة العام 
الماضي، اس��تطاعت معالجة 317 قضية بقيمة 776 ألف دينار، 
فيما بلغ عدد المس��تفيدين 150 ش��خصًا، ما أس��هم في إضفاء 

حالة من السرور على العديد من األسر.
وأوض��ح، أن الخدم��ة، ماضي��ة قدم��ًا ف��ي تعزيز قي��م التكافل 
االجتماعي ونشر الخير والتي تمثل ركائز أساسية وثوابت أصيلة 

في منظومة المجتمع البحريني.
ونوه إلى أنه مع اقتراب رمضان، شهر البر واإلحسان، وإضافة عدد 
من الحاالت المعسرة إلى القائمة بعد تطبيق المعايير الالزمة، 
يحدونا األمل نحو مزيد من التفاعل المجتمعي وتحقيق األهداف 

النبيلة التي تعمل على تحقيقها الخدمة.

تبث 6 مساء وينقلها تلفزيون البحرين 

                    تعرض اليوم الحلقة 
الثالثة عن النهضة العلمية بالزبارة

محرر الشؤون المحلية «

تع��رض صحيفة الوطن اليوم الس��اعة 6 مس��اء الحلقة الثالثة من سلس��لة 
األف��الم الوثائقية عن »الزبارة« وس��تتناول النهضة العلمي��ة في الزبارة في 

ظل الحكم الخليفي الذي اعتنى بالعلم ورعى العلماء.  
وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة متواصلة تبثها صحيفة الوطن أسبوعيًا على 
مختلف منصاتها اإللكترونية بالتزامن مع عرض تلفزيون البحرين لها أيضًا.

وتس��تعرض الحلق��ة الوثائقي��ة ف��ي جزئها الثال��ث النهض��ة العلمية التي 
ش��هدتها الزبارة تحت س��يادة الدول��ة الخليفية وكيف أصبح��ت الزبارة مركز 
إشعاع فكري وحضاري يتسم بالتسامح واالنفتاح الديني والمذهبي والفكري. 
وتس��تعرض الحلقة الرعاية التي قدمتها الدول��ة الخليفية للنهضة العلمية 
ف��ي الزبارة ورعايتها العلم��اء في مختلف التخصصات وبن��اء المدارس ودعم 

طلبة العلم.

ان نزع فتيل كل محاولة للتأثير في أمن واستقرار عمَّ

 الملك: البحرين تقف مع األردن 
في إجراءاتها لحفظ أمنها واستقرارها

العاهل األردنيجاللة الملك المفدى 

9-8 

رفع إنتاجية »االستزراع 
السمكي« برأس حيان  ٪70

كش��ف وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطي��ط العمراني 
عصام خلف، عن رفع الكفاءة اإلنتاجية بمركز االستزراع السمكي 
في منطق��ة رأس حيان خالل الموس��م الحالي بنس��بة 70% عما 
كانت عليه في الموسم الس��ابق، مؤكدًا تشغيل جميع األحواض 
المتاحة بالطاق��ة القصوى في المفقس الرئيس بالمركز إلنتاج 

يرقات وإصبعيات أسماك السبيطي والسبريم والهامور.
وأضاف، أن رفع اإلنتاجية يأتي ضمن الشراكة بين الوزارة وهيئة 
النف��ط والغاز لرفع اإلنت��اج من اليرقات واإلصبعي��ات من أنواع 

 03األسماك التجارية إلى 5 ماليين سنويًا.

1316 إصابة بـ»كورونا« ألول مرة

كش��فت وزارة الصحة عن تس��جيل  1316 حالة جديدة بفيروس 
كورونا ألول مرة منذ بدء الجائحة في البحرين. وتوزعت اإلصابات 
بي��ن  321 حال��ة لعمالة وافدة، و 931 حال��ة لمخالطين لحاالت 
قائمة، و 64 حالة قادمة م��ن الخارج. فيما أعلن الفريق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفيروس كورونا عن عق��د مؤتمر صحفي اليوم 

الساعة 1:30 ظهرًا إلطالع الرأي العام على آخر المستجدات.

04 
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 ولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئ الرئيس السنغالي 

بذكرى االستقالل
بعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء برقية تهنئ��ة إلى رئيس 
جمهورية السنغال ماكي سال، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل 
ب��الده، أع��رب فيها س��موه عن تهاني��ه له بهذه المناس��بة 

الوطنية، متمنيًا له موفور الصحة والسعادة.

 الملك يهنئ الرئيس 
السنغالي بذكرى االستقالل

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 
ماكي س��ال رئي��س جمهورية الس��نغال، وذلك بمناس��بة ذكرى 
اس��تقالل بالده، أعرب جاللته فيها ع��ن أطيب تهانيه وتمنياته 

لفخامته موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

البحرين تدين هجومًا إرهابيًا 
استهدف قوات حفظ السالم بمالي
أدان��ت وزارة الخارجية الهج��وم اإلرهابي الذي اس��تهدف قاعدة 
قوات حفظ الس��الم التابع��ة لألمم المتحدة ف��ي بلدة أغلهوك 
بجمهورية مالي، والذي أس��فر عن مقتل وإصابة عدد من جنود 
البعث��ة، معرب��ة عن خالص التع��ازي والمواس��اة ألهالي وذوي 

الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأك��دت وزارة الخارجي��ة موق��ف البحرين الثاب��ت والرافض لكل 
أش��كال العنف والتطرف واإلرهاب، والداع��ي إلى تضافر الجهود 
الدولية من أجل القضاء على اإلرهاب وكل من يدعمه أو يموله.

 وزير اإلسكان يبحث 
مع حطاب تلبية طلبات 

سادسة الجنوبية

بحث وزير اإلس��كان باس��م الحمر خ��الل اس��تقباله بمكتبه في 
ديوان الوزارة النائ��ب مجلس النواب عبدالرزاق حطاب، عددا من 
المواضيع المتعلقة بالدائرة السادس��ة في المحافظة الجنوبية 
والمواضي��ع ذات االهتمام المش��ترك، والتي من ش��أنها تعزيز 
التعاون والتنس��يق بين وزارة اإلس��كان ومجل��س النواب، وذلك 
لتنفي��ذ البرامج اإلس��كانية الت��ي تكفل توفير الس��كن المالئم 

لجميع المواطنين.
وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون المش��ترك بين وزارة اإلس��كان 
ومجلس الن��واب، ودعم خطط الوزارة لتلبي��ة الطلبات المدرجة 
على قائمات االنتظار، من خالل تس��ريع وتيرة العمل بالمشاريع 
اإلسكانية المدرجة على خطط الوزارة، كما جرى استعراض سير 
المش��اريع اإلس��كانية قيد التنفي��ذ في مدن البحري��ن الجديدة، 
وخطط ال��وزارة لتلبية الطلبات اإلس��كانية بمحافظات المملكة 

ومنها المحافظة الجنوبية.

أشاد بتوجيه ولي العهد رئيس الوزراء بشأن دعم األنشطة التجارية عبر »خطوة«

وزير العمل: »بيت األسرة« مستمر في تقديم 
التمويالت المالية للمشاريع متناهية الصغر

والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر   ق��ال 
االجتماعية رئيس مجلس إدارة بيت 
الصغر  المتناهي  للتمويل  األس��رة 
جمي��ل حمي��دان إن بي��ت األس��رة 
للتمويل المتناهي الصغر مس��تمر 
المالي��ة  التموي��الت  ف��ي تقدي��م 
لمختلف  المالي��ة  غي��ر  والخدم��ات 
األعم��ال  رواد  مش��اريع  مج��االت 
الصغر  المتناهية  المنتجة  واألس��ر 
المس��جلين ف��ي برنام��ج »خط��وة 
وفقًا  وذلك  المنزلية«،  للمشروعات 
لما كان ينفذه ضم��ن أهدافه منذ 
تأسيس��ه في عام 2010،  باإلضافة 
إلى زيادة أعداد المس��تفيدين من 
خدم��ات البي��ت وتهيئ��ة الظ��روف 
المالئمة لهم، مش��يرًا إلى أن بيت 
األسرة مس��تعد الس��تقبال طلبات 
الراغبي��ن ف��ي تأس��يس أعماله��م 
الصغي��رة أو متناهي��ة الصغ��ر من 
خ��الل التع��اون بي��ن بيت األس��رة 
وبرنام��ج »خط��وة«، وذلك س��عيًا 
لتمكين األس��ر الراغب��ة في تطوير 
مهاراتها ورفع مستواها المعيشي، 
وكذل��ك األف��راد م��ن الباحثين عن 
عمل أو األرامل وغيرهم  من تحقيق 
الدخل المستدام وتحسين مستوى 
حياته��م باالعتم��اد عل��ى العم��ل 

المنتج والمتطور.
ج��اء ذل��ك خ��الل ترؤس��ه اجتماع 
الجمعي��ة العمومية لبيت األس��رة 
للتمويل المتناهي الصغر، ومجلس 
إدارة بيت األسرة األول للعام الحالي 
2021، بحضور كل من نائب رئيس 
مجل��س اإلدارة مصطف��ى الس��يد، 
والرئي��س التنفي��ذي لبيت األس��رة 
خالد عتيق، وأعضاء مجلس اإلدارة.

وأش��اد حمي��دان، وأعض��اء مجلس 
الس��مو  صاح��ب  بتوجي��ه  اإلدارة، 
الملك��ي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة، ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، بإتاح��ة إمكاني��ة االختيار 

لممارس��ي نش��اط البيع عن طريق 
اإلنترن��ت ونش��اط »الطاهي« من 
المواطني��ن، لالنضم��ام الطوع��ي 
المجان��ي دون أي رس��وم لبرنام��ج 
المنزلي��ة«  للمش��روعات  »خط��وة 
والتنمي��ة  العم��ل  ل��وزارة  التاب��ع 
االجتماعية واالستفادة من ميزاته، 
الت��ي م��ن ضمنها االس��تفادة من 
خدمات األس��رة للتموي��ل متناهي 
الصغر، الت��ي تم��ول ّرواد األعمال 
واألس��ر المنتج��ة المس��جلين ف��ي 
البرنامج بهدف تمكينهم اقتصاديًا 
وتأسيس مش��روعات منتجة خاصة 

بهم.

وت��م خ��الل االجتم��اع اس��تعراض 
تقرير األداء الس��نوي لبيت األس��رة 
المدقق��ة  الختامي��ة  والحس��ابات 
للفت��رة المنتهي��ة 2020، وإب��داء 
المالحظ��ات لتطوي��ر عم��ل البيت، 
وتأكي��د اتخاذ اإلجراءات المناس��بة 
بم��ا يعزز كفاءته ف��ي ظل الظروف 
الصحية االستثنائية التي استجدت 

بعد جائحة كورونا.
األس��رة  بي��ت  تأس��يس  ويأت��ي 
للتموي��ل متناه��ي الصغ��ر )بن��ك 
األسرة س��ابقًا( كمؤسسة تمويلية 
تعمل بالنظام اإلس��المي للتمويل 
متناه��ي الصغ��ر، كم��ا أن��ه يأتي 
متوافقًا مع سياس��ة تمكين األفراد 
اقتصاديًا، بإطالق قدراتهم  واألسر 
المعيشية،  مس��توياتهم  وتحسين 
اإلس��تراتيجية  بن��ود  إط��ار  ف��ي 
االقتصادي��ة الوطنية 2030، والتي 
متلقي  تمكي��ن  مب��ادرات  تش��مل 
م��ن  االجتماعي��ة  المس��اعدات 
المواطنين وتس��هيل السبل لريادة 
األعمال، حيث يستكمل بيت األسرة 
منظوم��ة الخدم��ات الت��ي توفرها 
الحكومة الموقرة والجهات الداعمة 
للمؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة 

في مملكة البحرين.

 الصالح: »الصحة« تولي مبادرات الخطة 
الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني اهتمامًا كبيرًا

قالت وزيرة الصح��ة فائقة الصالح 
إن برنام��ج الم��دن الصحي��ة الذي 
محافظ��ة  م��ع  بالتع��اون  انطل��ق 
العاصم��ة أثم��ر من��ح منطق��ة أم 
الحص��م الش��هادة المعتم��دة من 
منظم��ة الصحة العالمي��ة في عام 
الصح��ة  وزارة  أن  مؤك��دة   ،2018
تول��ي مب��ادرات الخط��ة الوطني��ة 
لتعزي��ز االنتماء الوطن��ي اهتمامًا 
كبي��رًا وتعم��ل على تس��خير كافة 
اإلمكان��ات لتنفيذه��ا ومتابعته��ا 
وإع��داد تقارير  بص��ورة مس��تمرة 
دورية حولها من أجل تطوير العمل 

فيها وتحقيق أهدافها.
وش��اركت وزارة الصح��ة بحزمة من 
المبادرات الوطنية المعززة لالنتماء 
المواطنة  قي��م  وترس��يخ  الوطن��ي 
في البحري��ن إيمانًا منه��ا بأهمية 
الشراكة المجتمعية في نشر الوعي 
ال��والء  لقي��م  وتجس��يدًا  الصح��ي، 
والمواطن��ة الصالح��ة. ويأت��ي في 
مقدمته��ا برنامج الم��دن الصحية 
الذي حص��د اعتمادات صحية دولية 
من منظمة الصحة العالمية آخرها 
اس��تيفاء مدين��ة المنام��ة معايير 
االعتماد، فيما تعم��ل الوزارة على 
تطبي��ق التجربة ف��ي منطقة عالي 
الش��مالية  بالتعاون مع المحافظة 
كذلك بمنطقتي البسيتين والساية 

بالتعاون مع محافظة المحرق. 
وحول نتائج مبادرة المواقع المعززة 
البحريني  المجتم��ع  داخ��ل  للصحة 
أوضح��ت الصال��ح أن 9 مجمع��ات 
تجاري��ة نجح��ت في الحص��ول على 
االعتماد كمجمعات معززة للصحة 
فيم��ا صنفت 10 مجمع��ات تجارية 
كمجمعات صديق��ة للصحة إضافة 
إلى اعتم��اد 4 أماك��ن عمل معززة 

للصحة. 
وأك��دت الصال��ح أن ال��وزارة تولي 
اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات الموجهة 
لألطفال باعتبارهم مستقبل الوطن 
وأفضل اس��تثمار، حيث ت��م إصدار 
لألطفال  مجموعتي��ن قصصيتي��ن 

المجموع��ة  عل��ى  العم��ل  وج��اٍر 
القصصية الثالثة، مفيدًة بأن 205 
من األطفال و126 من المدرس��ين 
وأولياء األمور استفادوا من برنامج 
قادة الصحة الصغار الموجه لرياض 
األطف��ال في عام 2019 أما في عام 
2020 فبلغ عدد المستفيدين خالل 
ش��هري يناي��ر وفبراي��ر حوال��ي 60 

طفاًل و38 مدرسًا وولي أمر. 
وأشارت إلى أن مبادرة الفن للصحة 
لألطف��ال ف��ي ع��ام 2020 نف��ذت 
بتدش��ين مع��رض فن��ي افتراضي 
لرس��ومات األطف��ال للتعبي��ر ع��ن 
والجهود  نظرتهم لجائح��ة كورونا 
الوطني��ة لمواجهتها، مش��يرًة إلى 
أن نس��خة هذا العام ستكون عبارة 
عن عمل خاص بالتوعية في ش��هر 

رمضان الفضيل. 
إل��ى ذل��ك أك��دت الصال��ح أهمية 
الجه��ود التطوعية في نش��ر الوعي 

الصحي م��ن خالل مب��ادرة أصدقاء 
تعزي��ز الصحة التي انضم لها 214 
متطوع��ًا من مختل��ف التخصصات 
شاركوا بشكل مباش��ر في فعاليات 
نش��ر الوع��ي الصح��ي ف��ي مملكة 
البحري��ن، مؤك��دًة أن وزارة الصحة 
تح��رص على نش��ر الوع��ي الصحي 
مب��ادرة  خ��الل  م��ن  للمس��افرين 
صحتك في الس��فر التي ركزت على 
نش��ر الوع��ي المتعل��ق بالوقاي��ة 
م��ن في��روس كورونا للمس��افرين 

والقادمين من السفر. 
وفي س��ياق متصل أش��ادت الصالح 
باهتمام  وزير الداخلية الفريق أول 
الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة 
رئيس لجنة متابع��ة تنفيذ الخطة 
الوطني  االنتم��اء  الوطني��ة لتعزيز 
وترسيخ قيم المواطنة وحرصه على 
إش��راك جميع الجهات ذات العالقة 

في هذه الخطة الوطنية.

وزيرة الصحة

أهمية الشراكة المجتمعية في نشر الوعي الصحي

205 أطفال و126 مدرسًا وولي أمر 
استفادوا من »قادة الصحة الصغار«

 تصنيف 10 مجمعات 
 تجارية صديقة للصحة واعتماد 

4 أماكن عمل معززة للصحة

 »المبّرة الخليفية« تطلق 7 ِمنح دراسية 
باسم األمير خليفة بن سلمان ضمن »رايات«

أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن إطالق عدد 
من الِمنح الدراسية باسم المغفور له بإذن اهلل 
تعالى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
س��لمان آل خليفة طيب اهلل ثراه، وذلك ضمن 
برنامج رايات للمنح الدراس��ية، حيث تأتي هذه 
المبادرة تخليدًا لذكرى األمير خليفة بن سلمان 
آل خليف��ة، ال��ذي كان الداع��م األول والموّجه 
لمؤسسة المبّرة الخليفية منذ إنشائها، وتعد 

المؤسسة إحدى ثمار توجيهات ورؤى سمّوه.
فق��د أولى المغفور له ب��إذن اهلل تعالى األمير 
خليفة بن س��لمان آل خليفة )طّي��ب اهلل ثراه( 
التعليم اهتمامًا بالغًا، إيمانًا منه بأنه أفضل 
استثمار في المواطن لكونه أساس كل مجتمع 

ناجح.
وش��هد قطاع التعليم بفضله نقل��ة متطورة 
في مختل��ف مراحلها، وتم تخريج أجيال مثقفة 

ومتعلمة ساهمت في بناء البحرين الحديثة.
وم��ن ه��ذا المنطلق تعل��ن مؤسس��ة المبّرة 
الخليفي��ة عبر هذه المبادرة ع��ن توفير 7 منح 
دراس��ية لدرج��ة البكالوري��وس بالتع��اون مع 
الكلية الملكي��ة للجراحين - جامع��ة البحرين 
بالبحري��ن  البريطاني��ة  الجامع��ة  الطبي��ة، 
والجامعة األهلية باإلضافة إلى جامعة بانجور 
وجامع��ة لندن بالش��راكة مع معه��د البحرين 

 .»BIBF« للدراسات المصرفية والمالية
وقال��ت رئيس مجل��س أمناء مؤسس��ة المبّرة 
الخليفية سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة: 
»تتشرف مؤسسة المبّرة الخليفية بإطالق ِمنح 

دراس��ية باس��م المغفور له ب��إذن اهلل تعالى 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة، طيب اهلل ثراه، عرفانًا ووفاًء وتخليدًا 
لذك��رى س��موه، وللتعبي��ر عن م��دى امتناننا 
ل��ه على م��ا قدمه للوط��ن والمواط��ن، فضاًل 
على إس��هاماته ودعمه الالمحدود للمؤسسة 

وبرامجها وفعالياتها«.
وأضاف��ت: »كان س��مّوه مثلن��ا األعل��ى دائمًا، 
ومنه تعلمن��ا قيم العطاء وحس المس��ؤولية 
والقيام عل��ى خدمة المواطني��ن، ونؤمن بأن 
جمي��ع ما حققناه من منجزات وأهداف وخدمات 
ه��و بفضل من اهلل عز وجل ثم لعناية س��موه 
رحم��ه اهلل ورعايت��ه المتواصل��ة للمؤسس��ة. 
عاقدي��ن الع��زم أن نواصل ف��ي خدمة مملكة 
البحرين تحت ظل قيادة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
المف��دى حفظ��ه اهلل وصاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء«.
وختمت:  »كما أود أن أشكر الجامعات الشريكة 
على تعاونهم ودعمه��م هذة المبادرات، التي 
تص��ب في تحقيق مس��اعينا لتمكين الش��باب 
البحرين��ي، وتعزي��ز فرصهم من أج��ل تحقيق 
أحالمهم األكاديمية، بم��ا يتوافق مع ميولهم 
ورغباتهم لدى أفضل المؤسس��ات الدراس��ية 
على مستوى المملكة من خالل برنامج »رايات 

للمنح الدراسية«.
يذك��ر أن برنام��ج راي��ات للمنح الدراس��ية هو 

أحد أبرز برامج مؤسس��ة المبرة الخليفية، وقد 
تم إطالقه ف��ي عام 2011، وه��و يأتي ضمن 
إط��ار رس��الة المؤسس��ة الرامية إل��ى تمكين 
الش��باب وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية 
في مختل��ف التخصصات والمجاالت، ويس��عى 
البرنام��ج إل��ى توفي��ر من��ح دراس��ية للتعليم 
األكاديم��ي، باإلضافة إلى تنظي��م ورش عمل 
ودورات تعليمي��ة عل��ى م��دار العام الدراس��ي 
وخلق فرص عمل تدريبية في القطاع الحكومي 
والخ��اص به��دف تطوي��ر المه��ارات الالزم��ة 
وتزوي��د الطلب��ة باألخالقيات الالزم��ة للعمل، 
وكذل��ك يهدف البرنام��ج إلى تعزي��ز مفاهيم 
المس��ؤولية االجتماعي��ة تج��اه الوطن، وحث 
الطلبة على المش��اركة في األعمال التطوعية 

لخدمة المجتمع.
وسيتم استقبال طلبات التسجيل لمنح صاحب 
الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن س��لمان آل 
خليف��ة  ب��دءًا م��ن تاري��خ 11 أبري��ل 2021. 
وس��يجب عل��ى المتقدمين في برنام��ج رايات 
الحص��ول على القبول لاللتح��اق من الجامعات 
المختارة قبل التقديم في البرنامج، وستستمر 
مرحل��ة التقديم على مدى أس��بوعين كاملين، 
خالل الفت��رة الممتدة ما بين 11 أبريل 2021 
و24 أبري��ل 2021. وس��تتم عملي��ة االختي��ار 
وفق��ًا لش��روط البرنام��ج، وذلك على أس��اس 
التحصي��ل األكاديم��ي والمقابل��ة الش��خصية 
واختبار التقييم، واألعمال التطوعية المقدمة، 

باإلضافة إلى إنجازات المتقدم.

 القطان: حملة توعوية
 للتعريف بقانون جمع 
المال لألغراض الدينية

المس��اعد  الوكي��ل  أعل��ن 
اإلس��المية  للش��ؤون 
والش��ؤون  العدل  ب��وزارة 
واألوق��اف  اإلس��المية 
محمد القط��ان عن إطالق 
الحمل��ة التوعوية لمكتب 
قي��د طلب��ات جم��ع المال 
لألغ��راض الديني��ة تح��ت 
وس��م #جمع_التبرع��ات_
بهدف  التزام_ومسؤولية، 
جم��ع  بقان��ون  التعري��ف 
الم��ال، وبي��ان دور مكتب 
قي��د طلب��ات جم��ع المال 

لألغراض الدينية، فضاًل على توعية كافة أفراد المجتمع بقانون 
جمع المال لحمايتهم من عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
وتوعيته��م بكيفي��ة التحقق م��ن الجهة المس��تقبلة للتبرعات 
والتأك��د م��ن وجود ترخي��ص لها، وبي��ان االش��تراطات الالزمة 
لتقديم طل��ب ترخيص جمع المال لألغ��راض الدينية، والوثائق 

والبيانات المطلوبة وخطوات تقديم الطلب.
وق��ال القطان إن الحملة التي س��تنطلق ابتداًء من ش��هر إبريل 
الجاري، س��تتضمن عددًا من المنش��ورات التوعوية والتثقيفية 
حول ملف جمع المال، والتي سيتم نشرها عبر حسابات التواصل 
االجتماعي الخاصة بالش��ؤون اإلسالمية، باإلضافة إلى الرسائل 
النصي��ة التوعوي��ة. يذكر أن مكت��ب قيد طلب��ات ترخيص جمع 
المال لألغراض الدينية يقوم بمن��ح تراخيص جمع المال، وذلك 
وفقًا للمرسوم رقم )21( لس��نة 2013، بشأن تنظيم جمع المال 
لألغ��راض العام��ة، والئحت��ه التنفيذي��ة الصادرة بق��رار رئيس 
مجل��س الوزراء رقم )47( لس��نة 2014، كما يه��دف تنظيم جمع 
المال إلى تعزيز مبدأ الش��فافية والمسؤولية لدى كافة األطراف 
ذات العالق��ة ابت��داًء م��ن المتب��رع وبمق��دم الطل��ب وانتهاًء 
بالمس��تفيد، من أجل ضمان مشروعية جمع وقبول وصرف هذه 

األموال ووصولها إلى الجهات المستفيدة منها.

د. محمد القطان
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 معالجة 317 قضية بـ776 ألف دينار خالل الفترة الماضية

خالد بن راشد: 15 مستفيدًا من خدمة »فاعل خير«
أك��د مدي��ر إدارة تنفي��ذ األح��كام 
ب��وزارة الداخلي��ة الش��يخ خالد بن 
راش��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، أن 
خدمة »فاع��ل خير« التي دش��نها 
وزي��ر الداخلية الفريق أول الش��يخ 
راش��د بن عب��داهلل آل خليفة العام 
الماضي، ماضية قدم��ًا في تعزيز 
قيم التكافل االجتماعي ونشر الخير 
والتي تمثل ركائز أساسية وثوابت 
أصيل��ة ف��ي منظوم��ة المجتم��ع 
البحريني، منوهًا إلى أنه مع اقتراب 
شهر رمضان، شهر البر واإلحسان، 
وإضافة عدد من الحاالت المعسرة 
إل��ى القائمة بعد تطبيق المعايير 
الالزم��ة، يحدونا األم��ل نحو مزيد 
المجتمعي وتحقيق  التفاع��ل  من 
األه��داف النبيلة الت��ي تعمل على 

تحقيقها، خدمة »فاعل خير«.
الخدم��ة، اس��تطاعت  أن  وأض��اف 
خالل هذه الفترة الزمنية القصيرة 
معالج��ة 317 قضي��ة بقيمة 776 
ألف دينار، وبلغ عدد المس��تفيدين 

150 شخصًا، مما أسهم في إضفاء 
حالة من الس��رور على العديد من 

األسر.
وأش��ار الش��يخ خالد بن راش��د بن 
عب��داهلل آل خليف��ة إل��ى أن ه��ذا 
الدعم المجتمعي، قادته مبادرات 
كريمة م��ن قبل المجل��س األعلى 
للم��رأة، بتوجيه��ات م��ن صاحبة 

السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهي��م آل خليف��ة قرين��ة عاهل 
الب��الد المف��دى رئيس��ة المجلس 
األعلى للمرأة، بس��داد الديون عن 
جميع النس��اء البحريني��ات الصادر 
بحقه��ن أح��كام قضائي��ة، منوهًا 
كذل��ك إلى حملة »فينا خير« والتي 
أطلقه��ا س��مو الش��يخ ناص��ر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
رئي��س مجل��س أمناء المؤسس��ة 
اإلنس��انية  لألعم��ال  الملكي��ة 
المديونيات  وتوجيه س��موه بدفع 
عن مجموعة م��ن الغارمين الذين 

صدر بحقهم أحكام قضائية.
ألصح��اب  تقدي��ره  ع��ن  وأع��رب 
األي��ادي البيض��اء من المحس��نين 
المتبرعين الذي��ن كان لهم الدور 

الفع��ال ف��ي ف��ك كرب ع��دد من 
المعس��رين والمتعثري��ن الذي��ن 
ت��م إدراجهم ف��ي تطبي��ق »فاعل 
خي��ر« موضحًا أنه يتم دراس��ة كل 
حال��ة ص��در بحقها حك��م نهائي، 
من خ��الل تنفيذ عدة معايير منها 
الحال��ة الصحي��ة والعم��ر وع��دد 
األبن��اء ومص��ادر الدخ��ل ومن ثم 
إصدار تقري��ر مفصل عن كل حالة 
م��ع المس��تندات الالزم��ة وعرض 
ذلك على اللجنة المختصة الختيار 
الح��االت وذلك بعد التدقيق عليها 

باألولوية.
يذكر أن خدمة »فاعل خير« متاحة 
حاليًا على ثالث منصات إلكترونية، 
يمكن تقديم التبرعات من خاللها 
وهي »تطبيق إس��الميات، ش��ركة 

سداد، تطبيق بنفت بي«.

»الداخلية«: 66714 مخالفة عدم لبس كمامة
أك��دت وزارة الداخلي��ة عل��ى ض��رورة االلت��زام 
الوقائي��ة  والتدابي��ر  االحترازي��ة  باإلج��راءات 
والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا لتجنب زيادة االنتش��ار 
وارتف��اع عدد الح��االت القائم��ة، وذلك في ظل 
ارتفاع عدد اإلصابات خالل األيام الماضية، وفي 
إطار الجهود المبذولة للحد من انتش��ار فيروس 

كورونا.
وش��ددت الوزارة على أهمية دور أفراد المجتمع 
كافة ف��ي االلت��زام باإلجراءات الوقائي��ة واتباع 
التعليمات الصادرة لمنع انتشار فيروس كورونا 
عبر البقاء في المنازل والخ��روج لقضاء الحاجات 
الضروري��ة، مع االلت��زام بارت��داء كمامة الوجه 
وتطبي��ق التباعد االجتماعي في األماكن العامة 
واستمرار اختصار التجمعات على األسرة الواحدة 
ف��ي المن��زل والمحي��ط االجتماعي ف��ي النطاق 
المعتاد والمحدود وتجنب المخالطة كونها من 
أهم األس��باب في انتش��ار الفيروس وزيادة عدد 

الحاالت القائمة.
وقد واصل��ت اإلدارات والمديريات األمنية تنفيذ 
حم��الت رص��د المخالف��ات واتخ��اذ اإلج��راءات 
القانوني��ة المقررة بح��ق مرتكبيها، حيث قامت 
واإلدارات  بالمحافظ��ات  الش��رطة  مديري��ات 
المعني��ة ب��وزارة الداخلية باتخ��اذ 8786 إجراء 
للحفاظ على معايي��ر التباعد االجتماعي، ورصد 
66714 مخالف��ة ع��دم لبس كمام��ة الوجه في 
األماك��ن العام��ة والمح��الت التجاري��ة وتنفيذ 
7816 حملة توعوية، وذلك حتى 1 أبريل الجاري.

وقد قام��ت اإلدارة العامة للدف��اع المدني حتى 
تاري��خ 1 أبريل الجاري بتنفي��ذ 231012 عملية 
تطهي��ر وتعقيم مختلف��ة للمباني والمنش��آت 
الحكومية والشوارع والطرقات وغيرها، كما أنها 
مستمرة في عقد الدورات التدريبية حول الطرق 
الصحيح��ة لتنفي��ذ عمليات التطهي��ر والتعقيم 
االحت��رازي ف��ي المبان��ي والمنش��آت الحكومية 
وأماكن العمل، وبلغ عدد من شارك في الدورات 

الت��ي نظمها الدفاع المدني 1180 ش��خصًا من 
المؤسسات والش��ركات الخاصة، و1051 شخصًا 
م��ن مختلف الجه��ات الحكومية، فيم��ا بلغ عدد 
المتطوعي��ن منذ ش��هر مارس الع��ام الماضي 
6062 متطوع��ًا، واإلش��راف عل��ى 1597 عملية 
تطهير وتعقيم شارك فيها المتطوعون، كما تم 
تدريب 1230 ش��خصًا من الكوادر والمتطوعين 
لتعقيم المس��اجد، وتنفيذ 107 عمليات تطهير 

وتعقيم بالتعاون مع شركات التنظيف.
كم��ا باش��ر مرك��ز اإلس��عاف الوطني من��ذ بدء 
الجائح��ة 8158 بالغ��ًا خاصًا بفي��روس كورونا، 
قام من خاللها باالستجابة لجميع هذه البالغات 
ع��ن طريق فريق متخصص ومؤه��ل والذي قام 
باتخ��اذ اإلج��راءات الالزم��ة ونق��ل المصابي��ن 
بالفي��روس لألماكن المخصص��ة، باإلضافة إلى 
قيام إدارة النقل بالوزارة منذ بداية الجائحة إلى 
اآلن بتحري��ك 28623 آلية ش��ملت نقل 84901 

حالة.

»الداخلية« ماضية في تعزيز قيم 
التكافل االجتماعي ومساعدة المعسرين

الشيخ خالد بن راشد آل خليفة

 سفير البحرين بروسيا: 
تعزيز التعاون مع »روستيك« 

بمختلف المجاالت
رحب س��فير البحرين لدى روس��يا االتحادية  أحمد الس��اعاتي، 
خالل لقائه الرئيس التنفيذي لمجموعة ش��ركات »روس��تيك« 
كبرى الش��ركات العاملة ف��ي قطاعات الصناع��ة والتكنولوجيا 
الروس��ية س��يرجي ش��يميزوف، بالتع��اون مع »روس��تيك« في 

مختلف المجاالت.
وأشار إلى أن البحرين تعتبر البوابة المثالية إلى منطقة الخليج 
بما تتمتع به من بيئة اس��تثمارية جاذبة، إلى جانب موقعها 
االس��تراتيجي وتوفر ش��بكة مواصالت سهلة وميسرة مع جميع 

الدول المجاورة.
بينما أكد ش��يميزوف رغبة »روس��تيك« في تطوير عالقاتها مع 
الدول العربية بشكل عام ومع البحرين تحديدًا بحكم العالقات 

المتميزة التي تربط بين قيادتي البلدين الصديقين.
وأش��ار إلى أن نحو 700 ش��ركة صناعي��ة وتكنولوجية تنضوي 
تحت هذه الش��ركة التي يعمل فيها 590 أل��ف موظف وتتنوع 
أنشطتها من الصناعات الثقيلة وصناعات الطائرات والمركبات 
والصناعات الدوائية وصناعة التقنيات والبرمجيات واالتصاالت 

والطاقة وتبلغ قيمتها نحو ترليون روبل روسي.

 نوح خليفة: الجزر اإلماراتية المحتلة 
تصدرت أولويات ملكي البحرين واألردن

قال الباح��ث البحرين��ي الدكتور نوح 
خليف��ة إن القضية الس��يادية األولى 
لإلم��ارت العربي��ة المتحدة تصدرت 
واألردن  البحري��ن  عاهل��ي  مواق��ف 
من��ذ أول زيارة تبادله��ا الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المفدى والملك عبداهلل بن الحسين 
الحك��م  ع��رش  تبوئهم��ا  ببداي��ة 
وش��كلت إحدى أهم أولوي��ات تعزيز 
فرص األمن والس��الم بالمنطقة في 
سياسات الملكين وأخذت حيزا مهما 
في مختل��ف المحط��ات الحيوية من 
تاريخ العالقات بين البحرين واألردن 
ومختل��ف المش��اورات والقم��م التي 

عقدت في المملكتين.   
األول��ى لمل��ك  الزي��ارة  أن  وأض��اف 
البحرين لملك األردن ش��هدت إعالن 
العاهلي��ن دعم موق��ف اإلمارات في 
الس��لمية الستعادة  اإلجراءات  كافة 
جزرها الث��الث طنب الكب��رى وطنب 
وأب��و موس��ى مردف��ا أن  الصغ��رى 
الزيارة األول��ى لملك األردن للبحرين 
التي ش��ارك فيها ف��ي احتفاالت قوة 
دفاع البحري��ن بمرور اثنين وثالثين 
عاما ش��هدت كذلك إع��الن الملكين 
دع��م مطالب اإلم��ارات باتخاذ كافة 
اإلجراءات الس��لمية الستعادة حقها 

في الجزر. 
وأضاف خليف��ة أن الوثائق التاريخية 
التي رصدها وقام بتحليلها بدراسته 

العلمي��ة البحري��ن واألردن: قضاي��ا 
االس��تراتيجي  التكام��ل  ومج��االت 
كش��فت أن األردن شهد قمة عقدت 
بي��ن البحري��ن واألردن حث��ت إيران 
لالس��تجابة إل��ى الدع��وات الصادرة 
ع��ن الش��يخ زاي��د ب��ن س��لطان آل 
نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتح��دة الراحل إليجاد حل س��لمي 
الجزر اإلماراتية المحتلة  الس��تعادة 
م��ن خ��الل مفاوضات مباش��رة بين 

اإلمارات وإيران.  
وأضاف أن الوثائق التاريخية كشفت 
عن تع��دد المباحثات الت��ي عقدها 
مل��كا البحري��ن واألردن بمش��اركت 
دولة اإلمارات العربية المتحدة حول 
عملية الس��الم والقضاي��ا اإلقليمية 

األردنية  والمملكة  البحرين  بمملكة 
الهاش��مية بحض��ور الش��يخ محم��د 
ب��ن زاي��د آل نهي��ان ولي عه��د أبو 
ظب��ي نائب القائ��د األعل��ى للقوات 

المسلحة.  
البحري��ن  تاري��خ مواق��ف  إن  وق��ال 
واألردن م��ع الجزر اإلماراتية المحتلة 
المباحث��ات  تج��دد  المتضم��ن 
واألردن  البحري��ن  بي��ن  والمواق��ف 
واإلمارات يرقى إلى مس��توى تحالف 
ثالثي متجذر بوجه أولى أكبر الجرائم 
المعاص��رة  التوس��عية  اإليراني��ة 
نح��و تحقيق أطماعها ف��ي المنطقة 
العربية الت��ي تعود إلى تاريخ إقدام 
إيران عل��ى احتالل الج��زر اإلماراتية 
اس��تقالل  أي��ام م��ن  قب��ل  الث��الث 
اإلمارات وبداية حقبة اس��تقالل دول 

الخليج العربي عام 1971. 
الفوتوغرافية  الص��ورة  ف��ي  ويظهر 
أع��اله صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
مل��ك  اس��تقباله  خ��الل  المف��دى 
المملكة األردنية الهاش��مية الملك 
عبد اهلل الثاني بن الحس��ين يرافقه 
الش��يخ محم��د ب��ن زاي��د آل نهيان 
رئيس أركان القوات المسلحة بدولة 
اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة آنذاك 
في زيارة أخوية للبحرين اس��تغرقت 
يومي��ن بحث��وا خالله��ا التط��ورات 

والمستجدات العربية والدولية.

د. نوح خليفة

 حبس متهم خدع 30 شخصًا 
واستولى على أكثر من مليون دينار

قال رئي��س نيابة الجرائ��م المالية وغس��ل األموال إن 
النياب��ة العامة قد باش��رت تحقيقاتها في واقعة قيام 
شخص باالس��تيالء على أموال مجموعة من األشخاص 
بط��رق احتيالية وبقصد اس��تثمارها لهم دون حصوله 

على ترخيص من الجهات المختصة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بالغا من إدارة التحريات 
المالية عما أس��فرت عنه التحري��ات حول قيام المتهم 
باالحتيال على عدد من االشخاص الذين تجاوز عددهم 
30 ضحية واس��تيالئه على أموالهم بع��د أن أوهمهم 
باس��تثمارها له��م من خالل ش��ركاته غي��ر المرخصة 
باالس��تثمار، وم��ن ثم أج��رى عليها عملي��ات إيداعات 
وتحوي��الت مالية لحس��اباته وحس��ابات ش��ركاته في 
مملكة البحرين وخارجها بقصد إخفاء مصدرها وإظهار 

أنها أموال مشروعة.
وعليه باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق وأصدرت 
قراره��ا بالكش��ف والتحف��ظ عل��ى حس��اباته وأمواله 

وممتلكات��ه ومنه��ا ش��ركاته الت��ي اس��تخدمها ف��ي 
جريمته، والتي أك��دت نتيجتها ما جاءت به التحريات، 
وم��ا قرره عدد م��ن المجن��ي عليهم الذين أس��قطهم 
ضحايا ألفعاله، والتي أظهرت منها استيالئه على مبلغ 

يفوق ال�500 ألف دينار من أحدهم.
 وم��ن ثم أمرت النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيش 
مس��كنه وضبط ما يحوزه من مس��تندات أو أدلة أخرى 
تكش��ف عن ارتكابه الجريمة، ونفاذًا لذلك تم القبض 
عليه وباستجوابه بتحقيقات النيابة ومواجهته باألدلة 
فاعترف باس��تيالئه على أم��وال المجني عليهم بقصد 
استثماره لها دون حصوله على ترخيص بذلك، وأمرت 

بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.
وبي��ن رئي��س النياب��ة أن إج��راءات التحقيق م��ا زالت 
مس��تمرة في االس��تماع لضحاياه، وتتب��ع األموال في 
الداخ��ل والخارج وطلب المس��اعدات القانونية الدولية 

مع الدول التي آلت إليها األموال لحصرها وضبطها.
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د. لولوة بودالمة

رأيي المتواضع

إلى المجلس األعلى للمرأة.. 
إليكم مقررات »التربية األسرية«

هل مقرراتنا الدراسية عبارة عن »حشو« لملء الوقت الدراسي، أم 
إنها مصممة لالرتقاء بالفكر والمهارات المتناس��قة مع متطلبات 

الحياة وسوق العمل؟؟ 
»مقرر التربية األس��رية« هذا المقرر الذي يدل من اسمه على أنه 
يكس��ب الطالب مهارات »أس��رية« فيهيئ الطالب��ة لتكون زوجة 
صالح��ة تعرف حقوقه��ا وواجباتها في منظومة األس��رة، وتعرف 
قان��ون األس��رة، وتعرف بع��ض الكفاي��ات التي تجعلها س��يدة 
مجتمع وأم��ًا صالحة مهيأة لتربية جيل ق��ادم، وهو نفس المقرر 
الذي من ش��أنه أن يش��كل ش��خصية الطالب ليكون زوج��ًا صالحًا 
وأبًا صالحًا يعرف مس��ؤولياته وواجبات��ه وحقوقه داخل منظومة 
األسرة، ويكون مواطنًا وأبًا صالحًا.. ولكن هل هذا هو محتوى مقرر 

»التربية األسرية« في مدارسنا!! 
عندم��ا كن��ت طالبة ف��ي المرحلة الثانوي��ة لم أس��تفد من مقرر 
التربية األس��رية ش��يئًا على الرغم م��ن أن أروع المعلمات كن قد 
ُهيئن لتدريس هذا المقرر، ولكن المش��كلة ليست في المدرسات 
بل كان��ت في المقرر، أذكر بأنني تعلم��ت كيف أحضر »الحمص« 

و»البسبوسة« فقط. 
ويقول أحد الطالب الذي بدوره تلقى دروس��ًا في التربية األس��رية 
ف��ي المرحلة الثانوية ب��أن معلمه في المرحل��ة الثانوية علمهم 
كيفية تحضير »المجبوس«، ويتذكر أن الطبخة كانت فاشلة جدًا!! 
بطبيع��ة الحال ال بد من أن هناك تحديث��ًا حصل على هذا المقرر 
الذي أعتبره مقررًا دراس��يًا مهمًا جدًا في تهيئة الطالب والطالبة 
من أجل إعدادهما لتكوين أس��رة ناجحة، فاألسرة كما نؤمن هي 
اللبنة األساسية في صنع المجتمع، فإن صلحت صلح المجتمع وإذا 
فس��دت فس��د المجتمع، فذهبت أفتش في المقررات اإللكترونية 
ألتعرف على محتوى كتب التربية األسرية في وقتنا الحالي، ولكن 
لألس��ف لم تفتح المقررات الدراسية بسبب »عطل إلكتروني« ولم 
تفت��ح حتى الدروس النموذجية اإللكترونية لذات الس��بب، وألنني 
مغرم��ة بالتحلي��ل دعوني أخبركم عن أس��ماء المق��ررات الخاصة 
بالتربية األس��رية لعلني وإياكم نصل إل��ى فهم حول محتوى هذا 
المق��رر المهم، أواًل: مقرر »أس��ر 212«، واس��مه ع��ادات وأطباق 
الش��عوب!!! ثانيًا: مقرر »أسر 211«، واس��مه الطفولة »فلنالحظ 
هن��ا أن الطالب ف��ي المرحلة الثانوي��ة أي أنه انتق��ل من مرحلة 
الطفول��ة إلى مرحل��ة المراهقة، ويس��تعد حاليًا لدخ��ول مرحلة 
الش��باب«!! ثالثًا: مقرر »أس��ر 101« وليس له اسم كما هو واضح 
في البوابة التعليمية، رابعًا: مقرر »أس��ر 934« واسمه الصناعات 
الغذائية!! أكرر هنا أن محتوى الكتب لم يفتح معي بس��بب عطل 
إلكترون��ي، ولم تفتح معي ال��دروس المصورة ألس��تنبط ما هي 
مكون��ات ه��ذه الكتب، ولكن ل��و جئنا إلى قاع��دة »الكتاب واضح 
من عنوانه« فالعناوين أمامكم وباس��تطاعة أي شخص أن يتخيل 

المحتوى!!!
* رأيي المتواضع: 

مق��رر مه��م مثل مق��رر التربية األس��رية، يجب أن يك��ون مرجعًا 
للطال��ب والطالب��ة إلعدادهم األعداد الس��ليم والعلم��ي لتكوين 
أس��رة بحريني��ة متماس��كة، يع��رف فيه��ا كال الطرفي��ن حقوقه 
وواجبات��ه، وآليات تنش��ئة األبن��اء وتربيتهم. تحدثه��م عن أمور 
تهمهم وتتناس��ب م��ع نمط حياته��م ومتطلباته��ا، وتعلمهم 
بع��ض القواعد التي يجب أن يعرفها كل م��ن الرجل والمرأة قبل 
بدء الحياة الزوجية وبدء تكوين أسرة، لكي نضمن أن نشكل وعيًا 
عند هؤالء الشباب يضمن لنا تقليل نسب الطالق والخالفات داخل 

منظومة األسرة. 
وف��ي رأيي المتواضع، أن يأخذ المجلس األعلى للمرأة زمام تفتيت 
المقررات الدراس��ية س��الفة الذكر، وتحويلها إل��ى مقررات فعلية 
تحت مسمى »التربية األسرية«، ويضع فيها المجلس جل جهوده 
والدراس��ات التي يقوم بها، لكي نضمن أن نعل��م أبناءنا التربية 

األسرية الحقة، فالتربية األسرية ليست مجرد »طبخ«!!!

»سجلي« و»خطوة«.. انفراجة حقيقية لألسر المنتجة
ضجت مواقع التواصل االجتماعي مؤخرًا، بعد إقرار وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 
قان��ون عملي��ات البيع من خ��الل اإلنترن��ت، لتنظيم عملي��ات البيع والش��راء وكذلك 
تسجيل جميع األنش��طة التجارية لألسر المنتجة، ليأتي توجيه صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه، 
بإتاحة إمكانية االختيار لممارس��ي نش��اط البيع عن طريق اإلنترنت ونشاط الطاهي 
م��ن المواطنين ما بين االنضمام الطوعي المجاني دون أية رس��وم لبرنامج »خطوة« 
لألسر المنتجة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية واالستفادة من مميزات 

البرنامج أو االنضمام لبرنامج »سجلي«، والذي قوبل بترحيب كبير.
وكم��ا نع��رف، إن أي مرحل��ة لبدء فرض أي قان��ون جديد، يواجه بعزوف الش��ارع كما 
ش��هدناه مؤخرًا، برفع ش��عارات كثي��رة في مواق��ع التواصل اإلجتماع��ي تحت ترند 
هاشتاق #سجلي_ضد_لقمة_عيش��ي، ومن الواضح أن هذا الشعار الرنان لقي أصداء 
كبيرة جدًا وتعاطف الشارع البحريني بسبب األوضاع االقتصادية على خلفيات تداعيات 
آثار أزمة )كوفيد19( على البلد. بالطبع أول أس��باب الجمهور والتحشيد لمحاولة وقف 
القانون هو فرض الرس��وم بحجة أنه يؤدي إلى جملة من اإلفالس��ات ألنشطة تجارية 
تمارس من المنازل بإحصائية تتعدى حوالي 10 آالف مشروع منزلي وما خفي أعظم، 
حيث إن الرسوم المقررة على المشاريع الفردية عبر مواقع التواصل االجتماعي تتراوح 

بين 178 – 158 دينارا أي بمعدل 13- 15 دينار شهريًا مع فرض رسوم رمزية لتجديد 
األنشطة سنويًا وهو األمر الذي يستلزم مقاالت شرحية أخرى لمناقشة مدى معقولية 
هذه الرس��وم مقارنة برس��وم األنشطة للمؤسس��ات متناهية الصغر. إذن، فعمليات 
البيع عبر اإلنترنت، باتت تنافس األنش��طة التجارية الحقيقية على أرض الواقع، حيث 
توف��ر الكثير من األموال مقارنة مع المحالت األخ��رى التي لديها التزامات كبيرة مثل 
الكهرب��اء والماء والبلدية وغيره��ا، تراجعت نظرًا لحجم الضرر ال��ذي قد تتلقاه جراء 
فرض الرس��وم، بما عزز مؤخرًا عمليات المزادات اإللكترونية دون أي رقابة أو معايير 
ته��دف إلى حماي��ة القيمة الحقيقي��ة للبضائع والمنتجات. س��واء اتفقنا مع الش��ارع 
والمواطن المس��كين أو مع الدولة في حفظ مكتسبات الوطن لدرء مشاكل اقتصادية 
جم��ة، فإن صاحب الس��مو الملكي ولي العه��د رئيس الوزراء حفظ��ه اهلل ورعاه، وهو 
الرج��ل المحبوب جدًا من قبل الش��ارع البحريني لم يغب عن المش��هد أبدًا، حيث خير 
جميع المواطنين بين »خطوة« أو »سجلي«، األمر الذي يعتبر صائبًا جدًا لحل إشكالية 
موضوع مهم مثل هذا. نش��كر صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، على 
س��رعة اس��تجابته لمطالب المواطنين، ونظرته الثاقبة لحل الموضوع لوقف اللغط 

وعدم ترك الباب مفتوحًا أمام بعض األبواق لتكسب من مثل هذه المواضيع أبدًا!!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

المتصيدون من على جناح فيروس
من األمور التي ينبغي عدم إغفالها أن أولئك الذين اختاروا الخارج 
موئاًل واعتبروا أنفس��هم »معارضة« لن يتوقفوا عن الذي حرضوا 
على القيام به أخيرًا، فأن يستجيب البعض لنداء التجمع في مكان 
م��ا وأن يرفعوا ش��عارات ذات عالق��ة بحقوق اإلنس��ان يتيح لهم 
القول بأن »البحرين تش��هد مظاهرات حاشدة وحراكًا غاضبًا« وأن 
»عل��ى المنظمات الحقوقي��ة الدولية أن تتابع وتس��اند وتدعم«. 
سيس��تمرون في ذلك رغم تيقنهم من أن مثل هذا األمر - لو كان 
حقيقي��ًا - ال يمك��ن أن يوصل إلى مفيد، فخالل الس��نوات العش��ر 
األخي��رة تعل��م ش��عب البحرين الكثي��ر وعرف الكثي��ر عنهم وعن 
غاياته��م وأالعيبهم، وع��رف كيف أنهم تحولوا إل��ى أدوات في يد 

األجنبي المعروف أنه ال يعينهم من أجل سواد عيونهم. 
ه��م يعتبرون تلك التجمعات متناهية الصغر والتي ينتهي أجلها 
بانته��اء عملي��ة التصوير فرصة عليه��م أال يضيعوها وأن يكثروا 
منه��ا، له��ذا فإنهم سيس��تمرون ف��ي عملية التحري��ض حتى لو 
استجابت الحكومة للمطالب التي حددتها تلك الشعارات وأوجدت 
الحلول المناسبة للمشكالت التي تم التعبير عنها أخيرًا. سيفعلون 
ذلك حتى مع تأكدهم من أن أهل البحرين ال يمكن أن يلدغوا من 
جح��ر مرتي��ن وال يمكن أن يقبلوا منهم غير أن يراجعوا أنفس��هم 
ويعيدوا حس��اباتهم ويبادروا إلى اتخاذ الخطوات التي ربما تجعل 
الحكوم��ة تقبل االس��تماع إليهم وتس��مح لهم بمش��اركتها في 

صياغة الحلول النهائية للملفات التي يعتبرونها قضايا. 
بناء على هذا يسهل القول بأن ما أشاعوه عن إصابة »أعداد كبيرة 
من نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل بفيروس كورونا« غير صحيح بل 
مبال��غ فيه خصوصًا وأنه من غي��ر المعقول ومن غير المنطقي أن 
يسمح المس��ؤولون بتلك المراكز للفيروس باالنتشار في المكان 
والتمك��ن من النزالء وذلك لس��بب بس��يط ه��و أن إصابة بعض 
الن��زالء بالفي��روس يهدد صحته��م هم أيض��ًا ويعرضهم للخطر، 
فالفيروس ال يفرق بين نزيل ومس��ؤول، ع��دا أن الجهات المعنية 

بوزارة الداخلية اتخذت كل االحتياطات الالزمة لمنع حصول ذلك.

وإن عدتم عدنا
يقول لي أحدهم ألن نترك ما حصل قبل عش��ر س��نوات وراء ظهورنا؟! ألن ننس��ى ما 

حصل ونمضي إلى األمام؟!
وأجيبه على الفور: »نعم الجميع يريد ذلك، لكن المصيبة حينما تظن أنت وغيرك أن 
األمور انتهت، وأن البحرين باتت غير مهددة، وأن كل ش��يء انتهى، وتركن بالتالي 
إلى الهدوء، في المقابل تظل المخططات اآلثمة واالستهدافات الممنهجة مستمرة، 
هن��ا تكون الكارثة حينما تمنح م��ن يعاديك بوجه صريح المس��احة ليفعل ما يريد 
وأن��ت ف��ي حالة هدوء، هنا س��ُتفاجأ يومًا بأنك في وجه اس��تهداف يس��توجب الرد، 

ويكون بالتالي تحركك مبنيًا على رد فعل لفعل مباغت«. 
نع��م حياتنا تمض��ي، وبالدنا محفوظة ب��إذن اهلل، لكن العيون ال ب��د من أن تكون 
مفتوحة، ال بد من أن نتذكر الكلمة التي صدرت عن معالي المشير خليفة بن أحمد 
وكان لها الوقع القوي على قلوب أهل البحرين المخلصين وطمأنتهم من أن بالدهم 
بخير وأن فيها رجااًل ونس��اًء يذودون عنها ويحمونها بكل قوة، وهنا أعني »إن عدتم 
عدن��ا«.  والتاريخ وحده يثبت من خالل ش��واهده أن من يع��ادي بالدنا لم يهدأ ولم 
يستِكن لتحقيق مآربه اآلثمة، يحاول مرارًا وتكرارًا الستعادة المشهد االنقالبي ظانًا 

أنه سينجح هذه المرة. 
خذوها كأمثلة س��ريعة حصلت خالل الس��نوات الماضية، وبعضها مستمر إلى يومنا 

هذا، وهنا أعني مس��اعي استنطاق شخصيات أجنبية لتس��تهدف البحرين في ملفات 
حقوق اإلنس��ان وغيرها، وظهور متكرر على القنوات اإليرانية يكاد يكون ش��به يومي 
لتش��ويه صورة البحرين، محاوالت تواصل مع مختلف الجهات فقط الس��تخراج كلمة 
واح��دة على األقل تدين البحرين مثلما حصل األس��بوع الماضي الس��تهداف س��باق 
الفورموال واحد، وهي محاوالت حصدت فش��الً ذريعًا، فخالل أش��هر قليلة اس��تضافت 
البحرين ثالثة سباقات ضمن سباقات الجائزة الكبرى، ونظمتها بشكل رائع كالعادة 

استدعى اإلشادات الدولية وعزز سمعة البحرين في هذا الجانب. 
وطبعًا ال تنسوا مساعيهم لضرب جهود البحرين بشأن مكافحة جائحة كورونا، وهي 
مساٍع خائبة تمامًا، فالبحرين بالشهادات الدولية وبشهادات أهلها والمقيمين فيها 
من أفضل الدول على مستوى العالم في التعامل مع الجائحة ومن ناحية تقديم كل 
ش��يء بالمجان ومن ناحية تس��هيل كافة الظروف على الناس.  بالتالي نعم نريد أن 
ننس��ى وأال ننشغل بما يقومون به من محاوالت بائسة الستهداف البحرين، لكن في 
نف��س الوقت البد من أن تك��ون العين مفتوحة واألذهان واعي��ة لما يخططون له، 
إذ لم ينقذ البحرين من ش��رهم إال وعي المخلصين فيها وتضحيات أبنائها والقيادة 

الشجاعة القوية لملكها حفظه اهلل وأدامه ذخرًا وسندًا. 
حفظ اهلل بالدنا من كل شر ومن كل كيد.

حكايتي مع المشير
تش��رفت بالعمل كباحٍث قانوني في قوة دفاع البحري��ن خالل الفترة من عام 2005 
ولغاي��ة عام 2011. كانت 6 س��نوات مثمرة بالنس��بة إلي. وبالرغ��م من أنني عملت 
مع عدٍد من المس��ؤولين في قوة الدفاع، إال أنني لم أحَظ بالعمل بش��كٍل مباشر مع 

معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة الدفاع.
ومع ذلك، فقد كانت بعض المذكرات التي قمت بإعدادها تعرض على معاليه، حيث 
جرت العادة -عند إعداد كل مذكرة- أن أبدأ بعرض الموضوع ثم أبدي رأيي بصراحة 
ووض��وح، ثم أخت��م المذكرة بتقديم التوصي��ات أو الحلول المناس��بة. فماذا كان رد 
القائد العام عندما عرضت عليه مذكراتي؟ أخذ بآرائي في عدة مس��ائل أي أن القائد 
العام وهو رجل دولة أخذ برأي باحٍث قانوني لم يمِض على عمله سوى بضع سنوات. 
قد يكون هذا األمر عاديًا بالنس��بة إلى القارئ الكريم، لكنه وسام تقدير بالنسبة إلي 
ودرٌس في ذات الوقت. فالرسالة التي أراد أن يوصلها معالي القائد العام لي ولغيري 
هي ض��رورة احترام آراء اآلخرين بغض النظر عن أعماره��م أو مكانتهم أو درجاتهم 
الوظيفية طالما كانت تلك اآلراء تتس��م بالموضوعية، وأنه في حال عدم األخذ برأٍي 

م��ا فإن على المس��ؤول أو صاحب القرار إش��عار صاحب الرأي بأن رأي��ه محل اعتبار. 
فه��ذه الخصلة الحميدة التي يمتلكها معالي القائد العام موجودة في نس��بة قليلة 
من المس��ؤولين. وما قام ب��ه معاليه ال ينم عن حكمٍة ومروءة فحس��ب، بل يعكس 
أيضًا إنس��انيته التي عرف بها. وعلى الصعيد اآلخر، نجد مسؤولين يتوجسون خيفًة 
م��ن اآلراء المغايرة ويتخذونها هزوًا أو يقللون من ش��أنها حتى وإن كانت تلك اآلراء 
لها وجاهتها، وقد يصل األمر إلى انتهاج سياس��ة تضييق وتهميش تجاه كل موظف 
يبدي رأيًا مختلفًا، وهذه التصرفات سببها إما األنانية أو تبني أفكاٍر نخبوية أو فئوية. 
وق��د حذرت في مقاٍل س��ابق من »إبراز ش��خصيات ذات فكر نخب��وي أي التي ترفض 
وجود أش��خاٍص من مهٍن أخرى أو فكر آخر«. فإذا لم يتم وضع حٍد لتلك الممارس��ات، 
فإنها س��تتحول مع م��رور الوقت إلى ثقافة ومن ثم إلى آف��ة تعيق تطوير األداء في 
مؤسس��ات الدولة. لقد أردت من خالل هذا المقال أن أبرز جانبًا من الخصال الحميدة 
الت��ي يمتلكها معالي القائد العام، وأن أبرز كذل��ك حاالت نقيضة موجودة في عدٍد 

من المؤسسات آماًل أن يعود البعض إلى جادة الصواب.

الصين وأمريكا في الخليج
إيران تواجه االنتقادات الداخلية والخارجية من توقيعها االتفاقية الثنائية مع الصين 
بالتهوي��ن قائلة، إنها مج��رد اتفاق ثنائي آخر، لكن ذلك يب��دو بعيدًا عن الحقيقة. 
تقريبًا، كل نفط إيران وغازها وموانئها وقطاراتها ومشاريعها وأسواقها ذهبت إلى 

الصين لربع قرن، التي تعهدت بدورها بالتمويل والسالح والدعم السياسي.
هذا االتفاق الثنائي اإلستراتيجي سيضطر الدول الغربية إلى إعادة النظر في رؤيتها 

للمنطقة، وفق مصالحها التي أصبحت مهددة أكثر من ذي قبل.
هل خسرت واش��نطن إيران؟ الحقيقة أن الواليات المتحدة لم تملكها حتى تفقدها، 
بخ��الف ما يردد البعض من المحللين. إنها مثل حال��ة طالق بين زوجين مضى على 
زواجهما أربعون عامًا. الذي حدث أن إيران لم تؤسس عالقة وطيدة مع قوة أخرى كل 
هذه الس��نين إلى األس��بوع الماضي، عندما وقعت اتفاقها الطموح مع الصين، الذي 
من المبك��ر اآلن الحكم على إمكانية نجاحه. وليس��ت اإلدارة األمريكية من أضاعها، 
إيران هي من حسمت األمر، وأدارت ظهرها لواشنطن. وفي الجدل الدائر في واشنطن 
خس��رت المدرسة التي كانت تميل إلى التصالح مع النظام اإليراني، وتفعيل االتفاق 
الش��امل. ومن الطبيع��ي أال تتفقا؛ نظام ديني متطرف مع نظام رأس��مالي ليبرالي. 
إضاف��ة إلى ذلك، إيران، مثل فيتنام، نظام حرب خاس��رة. عل��ى أي حال، إيران أبحرت 
باتجاه الش��رق، وعلى الواليات المتحدة أن تقلل خسائرها في المنطقة ليس بسبب 

الصين فقط بل أيضًا بسبب سياستها الخشنة ضد حلفائها األساسيين.
الوالي��ات المتحدة تعاني من مش��كلة كبيرة ف��ي منطقتنا هي انع��دام الثقة بها، 
جعلت حلفاءها اإلقليميين خصومًا لها؛ فهي منذ أن أنهت وجودها العس��كري الكبير 
ف��ي العراق تعبر عن رغبتها ف��ي االنكماش التدريجي م��ن المنطقة بدواعي تراجع 
مصالحها فيها، مع بروزه��ا كدولة مكتفية من البترول داخليًا ومصدرة له، لكن في 
الوقت نفسه تريد وقف تمدد خصمها الصيني في آسيا وإفريقيا. تنظر واشنطن إلى 

بكين على أنها مصدر التهديد الرئيسي لها، تواجهها في جنوب وشرق آسيا.
لكن واش��نطن تفقد حلفاء مهمين نتيجة سياساتها معهم، مثل السعودية وتركيا 
ومصر، وبإصرارها على التدخل في ش��ؤونهم الداخلية باس��م القيم األميريكية، عدا 

أن الواليات المتحدة لم تعد س��وقًا مهمة لدول النفط، مثل السعودية، حلت محلها 
الس��وق الصينية. السعودية هي مصدر البترول األكبر للصين، ومن المتوقع أن تكبر 
حصتها في السوق الصينية مع تزايد واردات الصين البترولية إلى أكثر من 16مليون 

برميل قبل نهاية هذا العقد.
مع أنه ليس من المتوقع أن تتجه الرياض وش��ريكاتها الخليجية إلى حضن الصين، 
كما فعلت طهران، إال أن المصالح التجارية س��تمنح السعودية حرية أكبر بعيدًا عن 
التأثي��ر األمريكي، وقد عرض وزير خارجية الصين األس��بوع الماضي مبادرة صممت 
لمراع��اة احتياج��ات دول الخليج. المبادرة هدفها كس��ب إيران وطمأنة الس��عودية، 
وتضمن الصين بموجبه س��المًا في منطقة الخليج بين الجانبين. وعلى النقيض من 
ذل��ك، تعاني الواليات المتحدة من أزم��ة في إدارة عالقاتها مع حلفائها اإلقليميين، 

وتخسر ما بنته في عقود من عالقات مميزة بتدخالتها في شؤونهم الداخلية.
وهذا ال يعني أن المش��روع الصيني سيس��ير على طريق من الحرير؛ فالس��يطرة على 
س��لوك إيران العدواني إقليميًا لن تكون س��هلة، على األقل ليس في السنوات األولى 
من العالقة، فنظام المرشد األعلى الديني العسكري بطبيعته لن يتوقف عن خوض 
النزاع��ات ف��ي دول الجوار، ولن يعدل س��لوكه داخلي��ًا الوعود الهائل��ة من مداخيل 
مبيعات الغاز والنفط والتجارة في السوق الصينية، بحيث يلتفت إلى تحسين وتطوير 
األوضاع الداخلية، لهذا أتوقع أن تستمر ديناميكية الصراع بين األقطاب في الداخل.
وف��ي اتفاقية الصين وإيران عالقة بين ش��ريكين خصمي��ن آيديولوجيًا لكنها عالقة 
المضطر، كمحاصرين أمريكيًا. الحزب الصيني الش��يوعي الحاكم دنيوي براغماتي لم 
يعد يرغب ف��ي تصدير آيديولوجيته للعالم، بخالف إي��ران، فهو نظام ديني أخروي، 
يري��د ف��رض معتقداته ومحارب��ة العالم. وأه��داف الصين من العالق��ة في مبادرة 
»الح��زام والطريق« واضحة، هي الموارد واألس��واق. لهذا س��تضطر الصين إلى فعل 
الكثير إلسناد النظام اإليراني في مواجهة العالم حتى تحافظ عليه، ومهما بدا عنيفًا 

ومتماسكًا فسيعاني كثيرًا من تشققات في مؤسسات الحكم.
* نقاًل عن صحيفة »الشرق األوسط« اللندنية
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محرر الشؤون المحلية

عـــدد  أن  الصحـــة  وزارة  كشـــفت 
الفحوصات التـــي بلغت نحو 17147 
أمس، أظهـــرت تســـجيل 1316 حالة 
قائمة جديدة. وأوضحت الوزارة أن 
من بيـــن اإلصابـــات 321 حالة لعمالة 
وافـــدة، و931 حالـــة لمخالطين، و64 

حالة قادمة من الخارج.
حالـــة   728 تعافـــي  عـــن  وأعلنـــت 

اإلجمالـــي  العـــدد  ليصـــل  إضافيـــة 
 .137555 إلـــى  المتعافيـــة  للحـــاالت 
الحـــاالت  عـــدد  أن  الـــوزارة  وبينـــت 
حالـــة،   68 العنايـــة  تحـــت  القائمـــة 
وضعهـــا  يتطلـــب  التـــي  والحـــاالت 
157 حالـــة.  العـــاج  تلقـــي  الصحـــي 
وضعهـــا  حالـــة   9616 أن  وأضافـــت 
مســـتقر من العـــدد اإلجمالي للحاالت 
القائمة الذي بلغ 9684 حاالت قائمة.

أعلى حصيلة يومية... 1316 
إصابة بـ “كورونا”

تخليًدا لذكرى الراحل الداعم األول والموّجه للمؤسسة منذ إنشائها

“المبّرة الخليفية” تطلق منًحا باسم سمو 
األمير خليفة بن سلمان ضمن “رايات”
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أكـــد ملـــك البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
وقوفـــه وتأييـــده التـــام ومســـاندته 
الكاملة لـــكل القـــرارات واإلجراءات 
الجالـــة  صاحـــب  يتخذهـــا  التـــي 
الملـــك عبـــدهللا الثاني ابن الحســـين 
الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة  ملـــك 
واســـتقرار  أمـــن  لحفـــظ  الشـــقيقة 
كل  فتيـــل  ونـــزع  الشـــقيق  األردن 
محاولـــة للتأثير فيهمـــا، انطاقًا مما 

والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  يربـــط 
مـــن  الشـــقيقة  الهاشـــمية  األردنيـــة 
روابط وثيقة راسخة قوامها األخوة 
والعقيدة والمصير الواحد، وامتدادا 
لتاريخهمـــا المشـــترك وأن أمنهما كل 
ال يتجـــزأ. ســـائا جالتـــه المولى عز 
وجل أن يديم على المملكة األردنية 
الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل 
قيادة صاحب الجالة الملك عبدهللا 

الثاني.

جاللة الملك يؤكد وقوف البحرين مع األردن
نؤيــد قــرارات الملــك األردنــي لحفــظ أمــن واســتقرار بالده

المنامة - بنا

كشـــف وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي عـــن أن 
إدارة التنميـــة الصناعيـــة بالـــوزارة 
مـــا   2020 العـــام  فـــي  أصـــدرت 
صناعًيـــا  ترخيًصـــا   67 مجموعـــه 
ليبلـــغ مجموع المصانـــع المرخصة 
 996 إلـــى  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
القطاعـــات  فـــي مختلـــف  مصنًعـــا 

الصناعية.
قطاعـــات:  التراخيـــص  وشـــملت 
والباســـتيك،  البتروكيماويـــات 
األثـــاث  واأللمنيـــوم،  الهندســـية 
والدوائيـــة،  الغذائيـــة  والخشـــب، 
والمنســـوجات،  والمابـــس 
االســـتثمارات  قيمـــة  بلغـــت  وقـــد 
التقديريـــة فيهـــا 3,122,114,188 
ديناًرا بحرينًيـــا منها 46,781,421 
ديناًرا بحرينًيا خال العام الماضي 
فقط، كما أسهمت تلك المصانع في 
66,334 موظفـــا تقريًبـــا  توظيـــف 
من بينهم ما يناهز 20500 موظف 

بحرينـــي، ومـــن بين تلـــك المصانع 
المرخصة تم إصدار 203 شهادات 
لتسجيل عامة صنع في البحرين 
خـــال العـــام الماضـــي لصالح 169 

منشأة صناعية.

استثمارات القطاع الصناعي فاقت 3 مليارات دينار في 2020

)04( )02(

زايد الزياني

سعيد محمد
الزياني لـ “البالد”: 

إصدار 203 
شهادات لـ “صنع 

في البحرين”

ملك األردن جاللة الملك



150 مستفيـــــًدا مـــــن “فاعــــل خيـــــر”
ــل ــافـ ــكـ ــتـ ــم الـ ــ ــي ــ ــز ق ــ ــزي ــ ــع ــ ــذ األحــــــــكــــــــام: مــــــاضــــــون فــــــي ت ــيـ ــفـ ــنـ مـــــديـــــر تـ

أكــد مديــر إدارة تنفيــذ األحــكام بــوزارة الداخلية الشــيخ خالد بن راشــد بن عبدهللا آل خليفــة أن خدمة “فاعل خير” 
التي دشنها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية العام الماضي، ماضية قدما في تعزيز قيم 
التكافــل االجتماعــي ونشــر الخيــر، والتي تمثل ركائز أساســا وثوابــت أصيلة في منظومة المجتمــع البحريني، منوها 
إلــى أنــه مــع اقتراب شــهر رمضان، شــهر البر واإلحســان، وإضافة عدد من الحاالت المعســرة إلــى القائمة بعد تطبيق 
المعايير الالزمة، يحدونا األمل نحو مزيد من التفاعل المجتمعي وتحقيق األهداف النبيلة التي تعمل على تحقيقها، 

خدمة “فاعل خير”.

وأضاف أن الخدمة اســـتطاعت خالل 
هذه الفتـــرة الزمنية القصيرة معالجة 
317 قضيـــة بقيمـــة 776 ألـــف دينـــار، 
وبلغ عدد المســـتفيدين 150 شـــخًصا، 
ما أســـهم في إضفاء حالة من السرور 

على العديد من األسر.

األحـــكام  تنفيـــذ  إدارة  وأشـــار مديـــر 
إلـــى أن هـــذا الدعـــم المجتمعي قادته 
مبـــادرات كريمـــة مـــن قبـــل المجلـــس 
األعلـــى للمرأة، بتوجيهـــات من قرينة 
عاهـــل البالد رئيســـة المجلس األعلى 
للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بسداد 
الديون عن جميع النساء البحرينيات 
الصادر بحقهن أحكام قضائية، منوها 
كذلـــك إلـــى حملـــة “فينـــا خيـــر” التـــي 
أطلقهـــا ممثل جاللـــة الملـــك لألعمال 
الشـــباب رئيـــس  اإلنســـانية وشـــؤون 

الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس 
لألعمال اإلنســـانية سمو الشيخ ناصر 

بـــن حمـــد آل خليفـــة وتوجيه ســـموه 
بدفـــع المديونيـــات عـــن مجموعة من 
الغارميـــن الذين صـــدر بحقهم أحكام 

قضائية.
وأعـــرب مديـــر إدارة تنفيـــذ األحـــكام 
عن تقديره ألصحاب األيادي البيضاء 
من المحســـنين المتبرعين الذين كان 
لهـــم الـــدور الفعال في فـــك كرب عدد 
من المعســـرين والمتعثريـــن الذين تم 
إدراجهـــم فـــي تطبيـــق “فاعـــل خير”، 
موضحا أنه يتم دراسة كل حالة صدر 
بحقهـــا حكـــم نهائي، من خـــالل تنفيذ 

معاييـــر عـــدة منهـــا الحالـــة الصحيـــة 
والعمر وعدد األبنـــاء ومصادر الدخل 
ومن ثم إصـــدار تقرير مفصل عن كل 
حالة مع المســـتندات الالزمة وعرض 
ذلـــك علـــى اللجنة المختصـــة الختيار 
الحـــاالت، وذلـــك بعـــد التدقيـــق عليها 

باألولوية.
يذكـــر أن خدمـــة “فاعل خيـــر” متاحة 
إلكترونيـــة،  منصـــات   3 علـــى  حاليـــا 
يمكـــن تقديـــم التبرعـــات مـــن خاللهـــا 
شـــركة  إســـالميات،  “تطبيـــق  وهـــي 

سداد، تطبيق بنفت بي”.
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حملة للتعريف بقانون جمع المال لألغراض الدينية
االجتماعي” “التواصل  عبر  ستنشر  وتثقيفية  توعوية  منشورات  تتضمن 

للشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  أعلـــن 
اإلســـالمية بـــوزارة العـــدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف محمـــد طاهـــر 
القطـــان عن إطالق الحملـــة التوعوية 
المـــال  جمـــع  طلبـــات  قيـــد  لمكتـــب 
لألغراض الدينية تحت وسم “#جمع_

بهدف  التبرعات_إلتزام_ومسؤولية”؛ 
التعريـــف بقانـــون جمع المـــال، وبيان 
دور مكتـــب قيـــد طلبـــات جمـــع المال 
لألغـــراض الدينية، فضاًل عـــن توعية 
جميـــع أفـــراد المجتمـــع بقانـــون جمـــع 
المـــال لحمايتهـــم مـــن عمليات غســـل 
األمـــوال وتمويل اإلرهاب، وتوعيتهم 

بكيفية التحقق من الجهة المســـتقبلة 
للتبرعات والتأكد من وجود ترخيص 
الالزمـــة  االشـــتراطات  وبيـــان  لهـــا، 
لتقديـــم طلـــب ترخيـــص جمـــع المـــال 
لألغراض الدينية، والوثائق والبيانات 

المطلوبة وخطوات تقديم الطلب.
التـــي  الحملـــة  إن  القطـــان  وقـــال 
أبريـــل  شـــهر  مـــن  اعتبـــاًرا  ســـتنطلق 
مـــن  عـــدًدا  ســـتتضمن  الجـــاري، 
المنشـــورات التوعوية والتثقيفية عن 
ملف جمع المال، والتي ســـيتم نشرها 
عبـــر حســـابات التواصـــل االجتماعـــي 
الخاصة بالشـــؤون اإلسالمية، إضافة 

إلى الرسائل النصية التوعوية.
يذكر أن مكتب قيـــد طلبات ترخيص 
جمـــع المـــال لألغـــراض الدينيـــة يقوم 

بمنـــح تراخيـــص جمـــع المـــال، وذلـــك 
وفًقا للمرســـوم رقم )21( لسنة 2013، 
بشـــأن تنظيـــم جمـــع المـــال لألغراض 
العامـــة، والئحتـــه التنفيذيـــة الصادرة 
بقـــرار رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
)47( لســـنة 2014، كمـــا يهـــدف تنظيم 
جمـــع المال إلى تعزيز مبدأ الشـــفافية 
والمسؤولية لدى جميع األطراف ذات 
العالقـــة ابتـــداًء من المتبـــرع وبمقدم 
الطلـــب وانتهاًء بالمســـتفيد؛ من أجل 
ضمان مشروعية جمع وقبول وصرف 
هـــذه األمـــوال ووصولها إلـــى الجهات 

المستفيدة منها.

محمد القطان

المنامة - وزارة العدل

تمكنـــت شـــؤون الجمـــارك مـــن 
مـــا  تهريـــب  محاولـــة  إحبـــاط 
يقـــرب من 700 غـــرام من مادة 
الماريغوانـــا المخدرة، عبر منفذ 
مطـــار البحريـــن الدولـــي، كانت 
مخبأة في طرد من “الكمامات”.

الجمـــارك  شـــؤون  وأوضحـــت 
أن ضبـــاط الجمـــارك فـــي قســـم 
جناح األثـــر K9 وخالل قيامهم 
بـــاداء الواجبـــات المنوطة بهم، 
اشـــتبهوا فـــي الطـــرد المذكـــور، 
المـــادة  وجـــود  تبيـــن  وبفتحـــه 
المخـــدرة، مشـــيرة إلـــى أنـــه تم 
المضبوطـــة  المـــادة  تحويـــل 

إلـــى إدارة مكافحـــة المخدرات 
باإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
اإلجـــراءات  التخـــاذ  الجنائيـــة؛ 

القانونية الالزمة.

“الجمارك”: إحباط محاولة تهريب 
“الماريغوانا” في “طرد كمامات”

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار جهود قيـــادة خفر الســـواحل في تنفيذ القانـــون وضبـــط المخالفين، فقد 
تمكنت الدوريات البرية في وقائع منفصلة من ضبط شـــخصين وبحوزتهما كميات 
من الروبيان المحظور صيده في هذه الفترة من العام بموجب القرار الوزاري الصادر 
في هذا الشـــأن، بمنطقتي ســـترة وكرزكان، كما تم ضبط كميـــة من الروبيان بمركبة 
أخـــرى في منطقة النويدرات، حيث قدرت الكمية المضبوطة بـ 1010 كيلوغرامات. 
وجار اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة، تمهيدا لعرض القضايا على النيابة العامة

ضبط 1010 كيلوغرامات من الروبيان المحظور

القبض على “محتال” يجمع األموال دون ترخيص
ــر مــرخــصــة ــي ــر شـــركـــات غ ــب ــار ع ــم ــث ــت ــاالس ب أوهــــم 30 ضــحــيــة 

صــرح رئيــس نيابــة الجرائــم المالية وغســل األمــوال بأن النيابــة العامة قد باشــرت تحقيقاتها فــي واقعة قيام 
شــخص باالســتيالء على أموال مجموعة من األشــخاص بطرق احتيالية وبقصد اســتثمارها لهم دون حصوله 

على ترخيص من الجهات المختصة.

وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلقـــت 
بالغـــا مـــن إدارة التحريـــات المالية 
عما أســـفرت عنـــه التحريات بشـــأن 
قيـــام المتهـــم باالحتيـــال على عدد 
من األشخاص الذين تجاوز عددهم 
30 ضحية واستيالئه على أموالهم 
بعـــد أن أوهمهـــم باســـتثمارها لهـــم 
من خـــالل شـــركاته غيـــر المرخصة 
باالســـتثمار، ومـــن ثـــم أجـــرى عليها 
عمليات إيداعات وتحويالت مالية 

لحســـاباته وحســـابات شـــركاته في 
مملكـــة البحريـــن وخارجهـــا بقصـــد 
إخفاء مصدرهـــا وإظهار أنها أموال 

مشروعة.
العامـــة  النيابـــة  باشـــرت  وعليـــه 
وأصـــدرت  التحقيـــق  إجـــراءات 
علـــى  والتحفـــظ  بالكشـــف  قرارهـــا 
حســـاباته وأمواله وممتلكاته ومنها 
فـــي  اســـتخدمها  التـــي  شـــركاته 
جريمتـــه، والتي أكـــدت نتيجتها ما 

جاءت به التحريات، وما قرره عدد 
مـــن المجني عليهم الذين أســـقطهم 
ضحايـــا ألفعاله، والتي أظهرت منها 
اســـتيالءه على مبلغ يفـــوق الـ 500 

ألف دينار من أحدهم.
ومن ثم أمرت النيابة العامة بالقبض 
عليـــه وتفتيـــش مســـكنه وضبط ما 
يحوزه من مستندات أو أدلة أخرى 
تكشف عن ارتكابه الجريمة، ونفاًذا 
لذلك تم القبض عليه وباســـتجوابه 

بتحقيقات النيابة ومواجهته باألدلة 
أمـــوال  علـــى  باســـتيالئه  فأعتـــرف 
المجني عليهم بقصد اســـتثماره لها 
دون حصولـــه علـــى ترخيص بذلك، 
وأمرت بحبســـه احتياطًيا على ذمة 

القضية.
وبيـــن رئيـــس النيابـــة أن إجـــراءات 
التحقيـــق مـــا زالـــت مســـتمرة فـــي 
االســـتماع لضحاياه، وتتبع األموال 
وطلـــب  والخـــارج  الداخـــل  فـــي 
المســـاعدات القانونيـــة الدوليـــة مع 
األمـــوال  إليهـــا  آلـــت  التـــي  الـــدول 

لحصرها وضبطها.

المنامة - النيابة العامة

“الداخلية”: إجراءات حيال المخالفين للتدابير االحترازية لمكافحة “كورونا”
فـــي إطار الجهـــود المبذولة للحد من انتشـــار 
الداخليـــة  وزارة  أكـــدت  كورونـــا،  فيـــروس 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام  ضـــرورة 
والتدابيـــر الوقائية والتعليمـــات الصادرة عن 
الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 
وارتفـــاع  االنتشـــار  زيـــادة  لتجنـــب  كورونـــا 
عـــدد الحاالت القائمـــة، في ظـــل ارتفاع عدد 

اإلصابات خالل األيام الماضية.
وشددت الوزارة على أهمية دور جميع أفراد 
المجتمـــع في االلتـــزام باإلجـــراءات الوقائية 
انتشـــار  لمنـــع  الصـــادرة  التعليمـــات  واتبـــاع 
فيـــروس كورونـــا عبـــر البقـــاء فـــي المنـــازل 
والخـــروج لقضـــاء الحاجـــات الضروريـــة، مع 
وتطبيـــق  الوجـــه  كمامـــة  بارتـــداء  االلتـــزام 
العامـــة  األماكـــن  فـــي  االجتماعـــي  التباعـــد 
واســـتمرار اختصـــار التجمعات على األســـرة 
الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي في 
النطاق المعتاد والمحدود وتجنب المخالطة؛ 
كونها من أهم األســـباب في انتشار الفيروس 

وزيادة عدد الحاالت القائمة.
وقـــد واصلـــت اإلدارات والمديريـــات األمنية 
واتخـــاذ  المخالفـــات  رصـــد  حمـــالت  تنفيـــذ 
اإلجراءات القانونية المقررة بحق مرتكبيها، 
إذ قامـــت مديريـــات الشـــرطة بالمحافظـــات 
واإلدارات المعنيـــة بـــوزارة الداخليـــة باتخاذ 
8786 إجـــراء للحفـــاظ علـــى معاييـــر التباعد 
االجتماعي، ورصد 66714 مخالفة عدم لبس 

كمامـــة الوجه في األماكـــن العامة والمحالت 
التجارية وتنفيذ 7816 حملة توعوية، وذلك 
حتـــى 1 أبريل الجاري. وقامت اإلدارة العامة 
للدفـــاع المدني حتى تاريـــخ 1 أبريل الجاري 
وتعقيـــم  تطهيـــر  عمليـــة   231012 بتنفيـــذ 
الحكوميـــة  والمنشـــآت  للمبانـــي  مختلفـــة 
أنهـــا  كمـــا  وغيرهـــا،  والطرقـــات  والشـــوارع 
مســـتمرة في عقـــد الـــدورات التدريبية حول 
الطـــرق الصحيحـــة لتنفيـــذ عمليـــات التطهير 
والتعقيـــم االحترازي في المباني والمنشـــآت 
الحكومية وأماكن العمل، وبلغ عدد من شارك 
فـــي الـــدورات التـــي نظمهـــا الدفـــاع المدنـــي 
1180 شـــخًصا مـــن المؤسســـات والشـــركات 
الخاصة، و1051 شخًصا من مختلف الجهات 
الحكوميـــة، فيمـــا بلـــغ عـــدد المتطوعين منذ 

شـــهر مـــارس العـــام الماضـــي 6062 متطوًعا، 
واإلشـــراف على 1597 عملية تطهير وتعقيم 
شارك فيها المتطوعون، كما تم تدريب 1230 
شـــخًصا مـــن الكـــوادر والمتطوعيـــن لتعقيـــم 
تطهيـــر  عمليـــات   107 وتنفيـــذ  المســـاجد، 
التنظيـــف.  شـــركات  مـــع  بالتعـــاون  وتعقيـــم 
كمـــا باشـــر مركز اإلســـعاف الوطنـــي منذ بدء 
الجائحة 8158 بالًغا خاًصا بفيروس كورونا، 
قـــام مـــن خاللهـــا باالســـتجابة لجميـــع هـــذه 
البالغات عن طريق فريق متخصص ومؤهل 
والـــذي قام باتخاذ اإلجـــراءات الالزمة ونقل 
المصابيـــن بالفيـــروس لألماكـــن المخصصـــة، 
باإلضافـــة إلى قيـــام إدارة النقل بالوزارة منذ 
بداية الجائحة إلى اآلن بتحريك 28623 آلية 

شملت نقل 84901 حالة.

المنامة - وزارة الداخلية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

كلما نجحت البحرين َلّفهم حصاُر الصمت والحقد
تتواصـــل اإلنجـــازات الرائـــدة والمتميـــزة لمملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال 
اإلصـــاح والتأهيل، حتى أصبحت مثاال يحتذى به في كل الدول، فهي 
بلد القيم والمثل والنبل والغد األجمل بقيادة ســـيدي جالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــاد المفدى حفظه هللا ورعـــاه، صاحب 

المواقف الكريمة العظيمة.
يـــوم أمـــس األول تم اإلعـــان عن “تطبيـــق العقوبات البديلـــة على 126 
نزيـــا، وقـــد تنوعـــت تلك العقوبـــات البديلة مـــا بين الخضـــوع للمراقبة 
اإللكترونيـــة واإللـــزام بالتعهـــد بعدم التعـــرض واالتصال وحظـــر ارتياد 
أماكن محددة، وبذلك يرتفع عدد المحكومين الذين ســـبق أن استفادوا 
مـــن جميـــع أنـــواع العقوبـــات البديلـــة منـــذ بدايـــة تطبيقهـــا إلـــى 3224 
محكوًما، كما أن هناك مجموعة أخرى من المحكوم عليهم تعكف إدارة 
تنفيذ األحكام بالتنسيق مع النيابة العامة على إعداد الدراسة القانونية 
واألمنية الخاصة بهم تمهيدا الستبدال العقوبة المحكوم بها عليهم في 

ضوء استيفاء الشروط المقررة وفقا لحكم القانون”.
إن مملكة البحرين تتبع فلســـفة متميزة في اإلصاح والتأهيل ومنهجا 

إلعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع والمشـــاركة الفعالة في البناء 
والتنميـــة، وحققـــت نتائج مذهلة في هذا الميـــدان يفوق حتى المعايير 
الدولية، وتتبوأ اليوم مكانة متميزة في مجال تطوير منظومة اإلصاح 
والتأهيل، لهذا الســـبب نجد العماء وأصحاب مخططات الهدم يشنون 
حمات سياســـية مشبوهة مثل مصيرهم األسود على كل إنجاز وتقدم 
تحققـــه مملكـــة البحرين، كما فعلوا قبل أيـــام حينما رفعوا غطاء كذبهم 
وفبركاتهـــم وألفـــوا قصـــة فاجعة كورونـــا في مركز اإلصـــاح والتأهيل، 
رغـــم أن اإلصابات تعتبـــر عادية جدا مقارنة بمراكـــز اإلصاح والتأهيل 

في مختلف دول العالم.
كلمـــا نجحـــت البحرين وأحـــرزت تقدما في كل مجال كلمـــا لفهم حصار 
الصمـــت واشـــتعلت فـــي قلوبهـــم العفنـــة نيـــران الحقـــد والمـــرض وهم 
يقومون بمحاوالتهم اليائســـة، وســـيبقون هكذا يصرخون تحت أغطية 
الحقـــد والقهر وتقاســـيم وجوههـــم تتبدل من األلم، فهؤالء مغموســـون 
في الذل والحضيض، وليعرفوا أن من يحاول اإلساءة لمملكة البحرين 

سيبقى طوال حياته مقوس الظهر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مـــن منا ال يتذكر المشـــهد المضحك للكوميدي المعـــروف عادل إمام من 
عملـــه المســـرحّي “شـــاهد ما شـــافش حاجـــة”، عندما طلـــب القاضي من 
الشـــاهد في المســـرحية وهو عادل إمـــام أن يدلي بشـــهادته في جريمة 
قتـــل المـــرأة، فكانـــت إجابتـــه التـــي هي نقا عـــن اآلخرين ولـــم يكن هو 
شـــخصّيا شـــاهدا بأّم عينه أي أنهم “قالوا له إّنها ســـت مـــش والبّد”، لكّن 
دفاع المحامي كان في صف القتيلة واعتبر شـــهادة الشـــاهد - هنا - غير 

منطقّية والدليل “قالوا له”.
الـــذي بـــات معروفا أن البعض تســـتهويهم التســـلية فـــي المحّرمات، وال 
تفســـير لها ســـوى تبرئة الذات ممـــا بها من نقـــص، أال تاحظون أّن كام 
الكثيريـــن ال يســـتند إلى حقائـــق مؤكدة، وهو في مجملـــه يمكن إدراجه 
تحـــت الجملة الذائعة “القيـــل والقال” ليس أكثـــر، والمصيبة أنها ال تقف 
عنـــد القـــول وحده لكـــن فيما قد يترتب عليه من مـــآس وكوارث فادحة 

ربما تسبب تفككا للروابط األسرية وإحداث شقاق بين اإلخوة.
مثل هذه العادة أصبحت متفشية في معظم المجتمعات واألكثر فداحة 

أّن لدى بعض الفئات ميوال لتصديقها والخطورة تتمثل في أّن هناك من 
يجد في نقلها متعة ال تضاهى بما يضفي عليها من الخيال حتى تصبح 
قابلة للتصديق، من هنا تنتشـــر الشـــائعات كالنار في الهشـــيم والتي هي 

في األصل محض افتراء وال أساس لها من الصحة. 
ورغم أّن ديننا اإلســـامي حذر من التعرض لآلخرين بما يمس ســـمعتهم 
وإلصاق التهم بهم جزافا كما قال رسولنا األكرم محمد بن عبد هللا “ص” 
)وكـــّره لكم قيـــل وقال وكثرة الســـؤال(، إالّ أّن النهش في حياة اآلخرين 
أصبح سلوكا شائعا لألسف الشديد. أال يدرك هؤالء مدى الضرر الذي من 
الممكـــن أن تحدثه عاداتهـــم المقيتة والمدمرة بل المشـــينة بحق أبرياء 
مـــن النـــاس ال لذنـــب اقترفوه ســـوى حظهـــم العاثر، وقد يذهـــب البعض 
إلـــى مدى أبعد فـــي روايته المختلقة حد القـــول إّن مصدره “رجا ثقة”! 
وكثيرون هم الذين وقعوا ضحية لمثل هذه الشائعات المختلقة واتهموا 
ظلما فباتت سيرتهم تلوكها األلسن، ولو أنك حذرت “الناقل” من العقاب 

األخروي جراء فعلته فليس مستغربا أن يأتي الرد إّن مصدره ثقة!.

sm.adnan56@
hotmail.com

محمد المحفوظ

كفوا عن هذا العبث

صعود المتسلقين
 بنـــاء علـــى دعـــوة كريمـــة مـــن األخ محمـــد جاســـم ســـيار الرئيـــس  «

التنفيـــذي لـــكاف اإلنســـانية، زرُت قبـــل أيـــام جمعية اإلصـــاح الخيرية 
بالمحـــرق، حيـــث تـــم إطاعي - مع الشـــكر والتقدير - على أهم أقســـام 
الجمعيـــة ومشـــاريعها وآلية عملها الجديدة، بمعيـــة عدد من الموظفين 
والمســـؤولين، كما تم الوقوف على بعض المشـــاريع الحديثة، كتشجيع 
الكفـــاءات علـــى تقديـــم ســـاعات التدريـــب فـــي المجـــاالت اإلبداعيـــة 
المختلفة للطلبة وغيرهم تطوعيًا، وتأهيل البعض اآلخر لســـوق العمل، 
ووضـــع المـــرأة فـــي لـــب العمـــل الخيـــري، وغيرها مـــن المبـــادرات التي 

أخرجت الجمعية من القبة الزجاجية للنهج التقليدي للعمل الخيري.
تواصـــل الجمعيـــات والصناديـــق الخيريـــة مـــع الصحافـــة أمـــر صحـــي 
وإيجابـــي، يســـاعد المجتمـــع واألســـر المتعففـــة على معرفة مـــا لها وما 
عليها، كما أنها وســـيلة مثلى لتبادل األفكار ووجهة النظر والنقد البناء 
إن وجـــد، ومن طرف آخـــر تحميل الُمتبرعين الكثير من المســـؤوليات، 
أهمهـــا إنفاق تبرعاتهـــم داخل البحرين، فاألســـر المتعففة من أهل البلد 
أقـــرب وأحـــق فـــي مد اليد العـــون والمســـاعدة، خصوصا في المواســـم 
والظروف القاهرة والطارئة، فشـــكرًا لســـيار واإلخـــوة نواف الكوهجي، 

وطارق الشيخ، وخالد بوجيري على حسن االستقبال والحفاوة.

 توصية اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب على االقتراح  «
برغبة بشـــأن منح جميع القطاعات العاملة في فريق البحرين بمواجهة 
فيـــروس كورونا عاوة خطـــر واعتبارها بأثر رجعي منـــذ بداية الوباء، 
بادرة إيجابية تعكس ثقافة التقدير التي تحتاجها الكثير من قطاعات 
العمل.. وثقافة التقدير ال ترتبط دائمًا بدفع المكافآت المالية والجوائز، 
بقـــدر ما تحمل في ســـمتها توصيل الرســـالة للموظف، بـــأن عملك مقدر 
وماحظ ومشـــكور، كخصلة ستشـــجع الكثيرين على اإلبداع المستمر، 

فا تنسوا ثقافة التقدير.

يقـــع بعـــض الموظفيـــن، كضحايا للمســـؤول “الودني” الذي يســـتمع  «
دائمـــًا ألول كام يصـــل لـــه، دون أن يمنـــح الطـــرف اآلخـــر الحق في أن 
يفســـر أو يدافع عن نفسه مما قيل عنه، فيأخذ القرارات ضده مباشرة، 
هـــذا النـــوع من المســـؤولين ســـبب تدمير الكفـــاءات، ومنـــح المتملقين 
الفرصـــة للصعود بســـرعة الصـــاروخ، وغيرهم من المســـتحقين ال حول 

لهم وال قوة، فاتقوا هللا باألمانة التي وكلتم بها.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

رمضان على األبواب
تدهشـــني تصرفاتنـــا الغريبـــة حقـــا، الشـــوارع مكتظـــة والجميـــع 
فـــي الخارج، وعند الســـؤال تأتـــي اإلجابة صادمـــة، رمضان على 
األبواب! ما الغريب في ذلك، ولماذا دائما رمضان مرتبط بكميات 
من الصرف واألطعمة؟! وكأنما كنا بمجاعة طول العام، ورغم كل 
التحذيـــرات واإلرشـــادات مازال البعض يمـــارس تصرفات ال أجد 

لها مبررا.
الحقيقـــة أن رمضـــان شـــهر فضيل مـــن المفـــروض أن يلتفت فيه 
الجميـــع إلى العبادات بشـــكل أكثر، ومحاولة لملمة شـــتات الذات 
والتقرب إلى هللا في فرصة عظيمة تسنح لنا بشهر واحد سنويا.
لكننـــي أعجب مـــن تهافتنا نحو مائـــدة اإلفطار وكميـــة األصناف 
في كل مرة، وبعدها المسلسات والبحث عن المقاهي والغبقات، 
والسؤال هو لماذا هذا النمط الشائع تجاه هذا الشهر المبارك الذي 
تكفينا فيه حفنة من الطعام بقدر كف اليد بعد يوم طويل نذوق 
فيه حاجة المســـكين وتضور البعض جوعا في مشـــارق ومغارب 

الكرة األرضية.
إلـــى متى هذا الســـلوك الـــذي أعده غير مقبول بحق شـــهر فضيل 
زاده هللا بركـــة وفضلـــه على بقية الشـــهور؟ رمضـــان ليس مائدة 
طعام، وليس مسلسا، وال حتى مقهى، رمضان شهر الروحانيات، 
وفيـــه فـــرص كبيـــرة للتقرب مـــن المولى عز وجل، كلـــي رجاء أن 
نســـتغل جائحـــة كورونا هذه الســـنة ونلتـــزم جميعـــا باإلجراءات 
االحترازية ونقلل التجمعات غير الضرورية ونجعل رمضان شهرا 
أعمـــق وأقرب صلـــة بالله من أي عام مضى وهو ما يســـتحقه منا 

رمضان الخير.

سمر األبيوكي

العلمـــاء يمثلـــون الثـــروة الحقيقيـــة لألمم ومصـــدرا مهما من مصـــادر قوتها 
ونهضتهـــا، فالتفـــوق العلمـــي يضمـــن للدولـــة مكاًنـــا متميـــًزا فـــي المجـــاالت 
المختلفـــة، إال أن هـــذا التفـــوق يحتاج لبيئـــة جاذبة ومكان حاضـــن للعلماء 
ومســـؤولين يقدرون دور هؤالء العلماء وينزلونهم المنزلة الائقة بهم، وإال 

كان الفرار وكانت الهجرة وإفراغ الدولة من علمائها.
هـــذا ما يحدث في إيران، حيث نشـــر موقع “دويتشـــه فيلـــه” على اإلنترنت 
موضوًعا عن ظاهرة هجرة األدمغة من إيران، سلط فيه الضوء على دراسة 
أجرتها جامعة ســـتانفورد فـــي عام 2020، تؤكـــد أن األكاديميين اإليرانيين 
يغـــادرون بلدهم بشـــكل متزايد كجزء من حركة هجرة اتخـــذت أبعادًا أكبر 
من أي وقت مضى، وتشير إلى مغادرة حوالي 3.1 مايين إيراني للباد منذ 
ما يســـمى بالثورة اإلســـامية عام 1979م، من بينهـــم 900 محاضر جامعي 

خال عام 2020 فقط.
واضح أن مناخ القمع والفساد واإلرهاب الذي تعيشه إيران هو األكثر طرًدا 
ألي إنســـان يرغب بالعيش بســـام وأمـــان، فما بالنا بالعلمـــاء الذين يرغبون 
ويتحركـــون بدوافع إنســـانية، فإنهم ال يمكن أن يقبلـــوا بمثل هذه األوضاع 

المهينـــة القاتلة إلبداعهـــم والحاجزة عن القيام بدورهـــم في خدمة وطنهم 
وشـــعبهم، وهـــذا مـــا تؤكده الدراســـة المذكورة، إذ أشـــارت إلى أنـــه في عام 
1979 كان حوالي 90 بالمئة ممن يرغبون في العيش في بلدهم مرة أخرى 
بعد االنتهاء من دراســـتهم، واآلن أصبح عدد هذه الشـــريحة أقل من عشرة 
بالمئـــة، إضافـــة إلى تواجد حوالـــي 110 آالف أكاديمي إيرانـــي يعملون في 
جامعـــات ومؤسســـات بحثية خارج البـــاد وهو ما يمثل ثلـــث العاملين في 

المؤسسات األكاديمية في الدولة.
النقطـــة األهـــم هـــي أن دراســـة جامعة ســـتانفورد أوضحـــت أن أزمة هجرة 
األدمغـــة فـــي إيـــران ترتبـــط بعقـــود مـــن االنفصـــال عـــن االقتصـــاد العالمي، 
واالســـتثمار غير الكافي، والفساد الراسخ والظروف السياسية االستبدادية 
والوجود الافت للعناصر اآليديولوجية، إضافة إلى الوساطة والمحسوبية 
التي جعلت جزءًا كبيرًا من المناصب التعليمية مخصصا للنخب في النظام 

وأقاربهم.
فهل تراجع إيران نفســـها وتتوقف عن الفســـاد واإلرهاب وممارســـات إذالل 

شعبها لتوقف نزيف هجرة األدمغة منها؟.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

إيران ونزيف األدمغة
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